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Predsednik:
Bojan Majhenič, S52ME
Podpredsedniki:
Anton Galun, S51AG
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Spoštovani,

kar nekaj časa je poteklo od zadnje številke glasila in če bi bila izdaja odvisna od 
pripravljenosti slovenskih radioamaterjev, da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju 
CQ ZRS, bi poteklo še nekaj časa. Vse priznanje redkim posameznikom, ki so vedno  
pripravljeni da pomagajo na takšen ali drugačen način, zavedajoč se, potreb in po-
membnosti oz. poslanstva našega radioamaterskega glasila.

Letošnje leto se še posebej obeležili naši ARG-jevci. Že v tako napornem ciklusu re-
dnih letnih aktivnosti, so se dokazali še kot odlični organizatorji 7. balkanskega ARG 
prvenstva, ki je potekalo na Rogli. S tem so potrdili, da lahko s skupnimi močmi v 
sodelovanju z ZRS,  pripravimo tudi večja mednarodna tekmovanja. Potrditev uspe-
šnega dela pa je vsekakor osvojena srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v Srbiji. 

Tako ne preseneča, da ob predhodno omenjenih dejstvih, večji del tokratne izdaje 
pripada poročanju o ARG  aktivnostih. Upravičeno !  Iskrene čestitke !

Zaradi slabega odziva S5 hamov pri pripravi materiala za glasilo, sem navezal stike 
z mnogimi radioamaterji izven naših meja ( Mimogrede : za zadnjo številko, sem 
poslal dopis na 38 e-mail-ov izven S5 ). Z velikim zadovoljstvom sporočam da je bil 
odziv pozitiven in ena od posledic takšne aktivnosti je začetek sodelovanja z vodilnim 
radioamaterjem na področju SDR ( Software Defined Radio ), Taso – YU1LM. Tako 
se sedaj dogovarjamo za njegov obisk v Sloveniji in organizacijo delavnice na temo 
SDR.

Nadaljujemo z prilogami in prepričan sem, da boste namizno zastavico in S5 ban-
dplan, sprejeli z odobravanjem in ju z veseljem obesili  v svoj radioamaterski kotiček.

Hvala lepa vsem, ki ste pripomogli k tokratni izdaji našega glasila.

 Podpredsednik ZRS in urednik CQ ZRS
 Konrad Križanec Rado, S58R

CQ ZRS - GLASILO ZVEZE
RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

Ureja:
Konrad Križanec, S58R

Tisk in grafični prelom:
Centavria, Goran Blaško s.p.

Naklada:
1200 izvodov

UREDNIŠKI ODBOR

Glavni urednik (v.d.):
Konrad Križanec, S58R

Uredniki rubrik:
Info, Tehnika, Konstruktorstvo, SOTA:
Konrad Križanec, S58R
KV aktivnosti:
Kristjan Kodermac, S50XX
UKV:
Aleš Rojc, S59RA
ARG:
Franci Žankar, S57CT
Diplome:
Miloš Oblak, S53EO

Spoštovane radioamaterke in radioamaterji.

Čeprav so bili koledarsko poletni meseci časi dopustov, ak-
tivnosti na ZRS niso mirovale. Opremo in material iz lo-
kacije Lepi pot 6 smo v glavnem preselili relativno poceni 
s prevozi s kombijem. Hvala vsem, ki ste in še boste sodelo-
vali pri tem.

Marsikatero staro neuporabno stvar, večinoma monitorji in 
dotrajani računalniki, ki so se kopičili v Ljubljani, smo eko-
loško odstranili, vse ostalo uporabno pa prepeljali v Pekre. 
Poseben problem – teža – je bil pri starih glasilih CQ-jev. 
Odločili smo se, da od vsake številke glasila arhiviramo 
maksimalno 5 izvodov, vsi ostali izvodi pa se brezplačno 
ponudijo našim članom, klubom ter drugim zainteresira-
nim izobraževalnim ustanovam.

Ker je pisarniška oprema večinoma dotrajana, bomo morali 
nabaviti še nekaj omar za hrambo dokumentov administra-
cije ZRS.

Tudi QSL biro je preseljen. Po začetnih težavah upamo, da 
se zadeve urejajo predvsem s pomočjo QSL Managerja. Vsa 
zahvala gre njemu, saj se na leto preko njega razdeli več kot 
100 000 kartic; v sprejemnem predalu okoli 400 kg in oddaj-
nem predalu okoli 600 kg le teh. Mislim, da je samoumev-
no, da lahko storitve ZRS uporabljajo samo tisti radioama-
terji, klubi, ki so poravnali vse obveznosti do nje, skladno 
s 10. členom Statuta ZRS.  Upravni odbor bo poskrbel za 
reden nadzor nad tem, kar je dolžan svojemu članstvu.

Od radiokluba S53APR smo na prošnjo ZRS dobili njihov 
pisni pristanek za pomoč pri distribuciji QSL kartic.  Zain-
teresirani klubi se morajo z njimi le še dogovoriti o prevze-

mu in oddaji kartic, v času njihovih klubskih uradnih ur. 
Kot predsednik ZRS se javno zahvaljujem radioklubu S59A-
PR za ponujeno pomoč.

Predvidoma  17. 11. 2012 bo v Pekrah sklican delovni sesta-
nek predsednikov vseh klubov ZRS. Dnevni red bodo aktu-
alne tematike v zvezi s klubi (članarina, plan sodelovanja s 
Slovensko vojsko in ostala aktualna vprašanja). Od predse-
dnikov pričakujemo konkretne pobude. Za delovni sesta-
nek bo ZRS klubom poslal pisna vabila. Prav tako bodo do 
15. 11. 2013 klubi pisno obveščeni o članarini za leto 2013.
V poletnih mesecih so se dogajala raznorazna KV in UKV 
tekmovanja. Konec junija se je na Rogli odvijalo Balkan-
sko prvenstvo v ARG. Kot vedno so bile vse te aktivnosti 
izpeljane na najvišjem možnem nivoju. Hvala vsem, ki so k 
temu pripomogli.

Verjetno največji dogodek tega leta pa se je zgodil v Srbiji, na 
Kopaoniku s 16. svetovnim prvenstvom v ARG. Naša tek-
movalka Ana Čufer je v kategoriji W19 dosegla srebrno me-
daljo(!). Čestitke njej in vsej neumorni ekipi ARG za tako 
prepoznavnost radioamaterjev Slovenije v svetu.

Naše glasilo se še vedno spopada s premalo članki, zato iz-
rekam vse priznanje uredniku Radu, ki se z inovativnostjo 
trudi pri izdaji glasila. Vsi lahko pomagamo pri izboljšanju 
stanja tako, da napišemo, kaj se dogaja v naših klubih, na 
tekmovanji, prireditvah in na tehničnem področju.

Ob vstopu v lep jesenski čas vam želim prijetno branje.

Predsednik ZRS ja:
Bojan Majhenič, S52ME

Bojan Majhenič, S52ME

Vabilo na delovni sestanek predsednikov radioklubov
oz. njihovih pooblaščencec, ki bo na sedežu ZRS:

Bezjakova ulica 151, Pekre, 2341 Limbuš.
V soboto, 17. 11. 2012, z začetkom ob 11. Uri. 
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40 let delovanja Radiokluba Škofja Loka S59DKR 

Prvi zametki radioamaterske dejavnosti v Škofji Loki segajo v 
petdeseta leta dvajsetega stoletja. Takrat je dejavnost potekala v 
obliki konstruktorskega društva, ki je imelo prostore v Puštal-
skem gradu. Tam se je nahajal center zvez namenjen kondicira-
nju radiovezistov za potrebe vojske. Z ukinitvijo centra je tudi 
dejavnost zamrla.

Dolga leta je med člani, ki so se klubu pridružili v drugi polovici 
sedemdesetih let, veljalo prepričanje, da je bil radioklub Škofja 
Loka ustanovljen leta 1973 – leta, ko je mesto Škofja Loka prazno-
valo 1000-letnico pridobitve mestnih pravic. Šele precej kasneje 
se je izkazalo, da tudi ta letnica ne bo prava.

Ob sortiranju arhiva QSL-kartic (1) in odkritju prvega dnevni-
ka zvez smo ugotovili, da so bile prve zveze s klicnim znakom 
YU3DKR narejene februarja leta 1972. S pomočjo Upravne eno-
te Škofja Loka smo uspeli najti kopijo zapisnika ustanovitvenega 
občnega zbora radiokluba, ki je bil 21. 11. 1971. V tistih časih je 
na območju (takrat še) enotne občine živelo okoli 100 radiotele-
grafistov, ki so se v glavnem usposobili v vojski. Želja, da se tudi 
izven vojaških obveznosti ukvarjajo z radijsko tehniko, je prive-
dla do ustanovitve kluba. Glede na to, da so bile prve radioama-
terske zveze narejene v letu 1972 smo se v klubu odločili, da 40 let 
delovanja kluba obeležimo v letu 2012.

Po podatkih so bile v letu 1972 ustanovljene tudi sekcije v Žele-
znikih (YU3DKN), Gorenji vasi (YU3DKP) in Žireh (YU3DKO). 
Precej kasneje, leta 1987, je bila ustanovljena tudi sekcija v Cen-
tru slepih in slabovidnih (CSS - YU3DKM). Do osamosvojitve 
smo uporabljali tudi tekmovalni znak YU3M, na radijskih fre-
kvencah pa smo se pojavili tudi z znakom YZ3DKR. 

Z razpadom enotne občine 
na več manjših, so se tudi 
sekcije osamosvojile. Iz njih 
sta nastala dva kluba – Že-
lezniki in Gorenja vas, ki 
pokrivata področji Selške in 
Poljanske doline še danes. 
Sekcija v Žireh je ugasnila že 
pred delitvijo občine. Iz sek-
cije v Centru slepih in slabo-
vidnih je nastal samostojen 
klub, kjer je po parih letih 
velike aktivnosti dejavnost precej zamrla.

Klub je dobil prostore na Škofjelošlem gradu, kjer je ostal 20 let. 
Prva ultrakratkovalovna (UKV) postaja je bila AO-10, nekoliko 
kasneje je dobil tudi prvo kratkovalovno (KV) postajo TS-510. 
Pri opremljanju kluba in sekcij je precej pomagal Odsek za ljud-
sko obrambo Škofja Loka. S prvimi postajami je postalo precej 
živahno na radijskih valovih. V sedemdesetih in začetku osem-
desetih let je bilo več tečajev za radiooperaterje. Vse pogosteje 
smo se pojavljali v UKV in KV tekmovanjih. Prvih UKV tek-
movanj smo se udeleževali z Lubnika. V želji po iskanju boljše 
lokacije smo se v prihodnjih letih oglašali še z Blegoša, Slatnika, 
Možica, Lajnarja, Ratitovca in Porezna. Nekateri člani kluba pa 
so se podajali tudi više - na Grintovec in Triglav. Porezen je ostal 
standardna lokacija, od koder se v UKV tekmovanjih oglašamo 
še danes. KV aktivnost se je odvijala z matične lokacije na gradu. 
Tam nam je v letu 1984 uspelo postaviti 20m stolp in prvo KV 
usmerjeno anteno. Žal je zadeva upravnikom gradu in nekaterim 

v občinski upravi šla »v nos«. Dodaten razlog za izselitev kluba 
so našli v napadih letal na objekte RTV v času osamosvojitve. Za-
radi vse pogostejših pritiskov smo izrabili priložnost in se v letu 
1992 preselili v prostore bivše vojašnice – v klubskem žargonu »v 
kasarno«, kjer smo preživeli zadnjih 20 let. Uspeli smo urediti 
PPS, delavnico in skladišče. Na strehi smo dodelali in priredili 
stolp, ki nam ga je prepustil Odsek za obrambo. Tako predelan je 
lahko sprejel nekoliko resnejše KV antene. Objekt, ki si ga delimo 
tudi z nekaterimi drugimi uporabniki (taborniki, strelci, rdeči 
križ, foto klub, …), je dolgoročno namenjen rušenju, zato bodoč-
nost v tem trenutku ni videti najbolj rožnata.

Klub je imel največje število članov nekje do sredine devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Sledilo je ustanavljanje samostojnih klu-
bov, pojavili so se računalniki z igricami in vse dostopnejša mo-
bilna telefonija. Šolske, kasneje službene in družinske obveznosti 
so marsikoga odvrnile od nadaljnjega sodelovanja. Zanimanja 
med mlajšimi je bilo prav tako vse manj – razen v povezavi z 
»obveznimi« izven šolskimi aktivnostmi, ki pa v končni fazi niso 
prinesle novih aktivnih članov. Res je tudi, da v klubu nismo ni-
koli zapadli v »masovno« produkcijo operaterjev s tečaji, ki bi 
trajali le nekaj ur. Vedno smo želeli usposobiti operaterje (kljub 
stalnim težnjam po nižanju standardov za pridobitev licence), ki 
se bodo znašli na radioamaterskih frekvencah in bodo z delom v 
ponos tako klubu kot radioamaterjem v Sloveniji.

Od ustanovitve, pa vse nekje do sredine devetdesetih let, smo 
bili najbolj prisotni na UKV frekvencah. Pogosto smo se ogla-
šali v UKV tekmovanjih, kjer nam je uspelo doseči precej vidnih 
uvrstitev – tudi 1. mest. Na UKV se v okviru možnosti še vedno 
oglašamo s Porezna, kjer se lahko v primeru slabega vremena 
skrijemo v bunkerje nekdanjega Alpskega zidu (2). S te lokaci-
je uporabljamo klicni znak S53DKR. V zadnjem obdobju je več 
pozornosti posvečene KV aktivnosti, kjer se oglašamo z znakom 

S59DKR. Tudi na KV smo prisotni v nekaterih tekmovanjih – 
klub dejstvu, da lokacija za resnejšo udeležbo in vidnejše rezul-
tate ni konkurenčna. Izjema so nacionalna tekmovanja, kjer nam 
je uspelo osvojiti 1. mesto v generalni razvrstitvi KV prvenstva 
Zveze radioamaterjev Slovenije in več prvih mest v posameznih 
kategorijah tega istega tekmovanja.

Poleg čisto radioamaterskih aktivnostih smo želeli biti prisotni 
tudi drugod, kjer se je dalo predstaviti delo kluba. Sem sodijo or-
ganizacije zvez na športnih prireditvah (zmajarstvo, rally, gorski 
teki, orientacijski teki), sodelovanje s Civilno zaščito, aktivnosti 
ob naravnih nesrečah in v času osamosvajanja, humanitarne ak-
cije, akcije ob obeleževanju zgodovinskih in športnih dogodkov 
(Dražgoše, FIS) in drugo. Omenit je potrebno tudi sodelovanje s 
filatelisti, da katerega je prišlo povsem slučajno. Za eno od raz-
stav smo pripravili izbor pisemskih ovojnic z nekoliko bolj ek-
sotičnimi znamkami in osvojili srebrno priznanje. Posledično so 
se nekateri naši člani pričeli ukvarjati tudi z znamkami in zbira-
njem IRC kuponov.

Od aktivnosti v preteklosti, ki bi jih radi izpostavili, je tudi orga-
nizacija in sodelovanje v S50ZRS HQ (3) ekipi leta 2000, kjer so 
pri zagotavljanju lokacij sodelovali z Radioklubom Lesce. Tiste-
ga leta je na Bledu potekalo svetovno prvenstvo radioamaterskih 
ekip WRTC, zato se je HQ ekipi pridružilo kar nekaj poznanih 
radioamaterskih obrazov iz tujine.

Ves čas obstoja klub sodeluje tudi s krovno organizacijo radio-
amaterjev na nivoju države (prej tem republike) – Zvezo radi-
oamaterjev Slovenije (ZRS). Pogosto smo bili tudi kritični do 
postopkov in dela zveze – a smo k delu krovne organizacije poiz-
kusili dati tudi svoj pečat. Prva sodelovanja segajo v sedemdeseta 
leta, ko so v poletnih mesecih v Škofji Loki potekali tehnični se-
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minarji ZRS. Na njih so radioamaterji iz vse Slovenije sestavlja-
li razne tehnične izdelke, merilne instrumente (antenski šumni 
most), UKV ročno radijsko postajo SPAD1, TF1000 frekvenčni 
filter in podobne. V času seminarjev so se odvijale tudi druge 
dejavnosti. Izvajali so se radioamaterski izpiti vseh kategorij, 
druženja so se zaključevala z radioamaterskim družabnim sre-
čanjem – hamfestom. Kasneje se nekateri člani kluba vključijo 
tudi v organe upravljanja ZRS-a, sodelujejo v izpitnih komisijah, 
pomagamo pri so-organizaciji UKV tekmovanj, sodelovali smo 
v več HQ ekipah in podobno. Prav tako je bil večji delež priprave 
obeh besedil Priročnikov za radioamaterje, Izpitnih vprašanj in 
prevoda priročnika Etika in operaterski postopki za radioama-
terje, na ramenih članov našega kluba. 

V zadnjih letih precej pozornosti posvečamo raznim oblikam so-
delovanja s klubi ali skupinami radioamaterjev iz drugih koncev 
Slovenije in tudi širše - izven nacionalnih meja. Z Radioklubom 
Piran smo sodelovali okviru Field day tekmovanj in pri aktiv-
nostih s svetilnikov. Iz predstavitev dogodivščin po Sudanu in 
drugih eksotičnih deželah ter sodelovanjih v HQ ekipah se je 
razvilo sodelovanje z Radioklubom Ivan Cankar z Vrhnike. V 
severovzhodni konec Slovenije so nas zanesli projekti povezani 
s tekmovanji in gradnjo anten. Člani kluba se najdejo tudi med 
»krivci« za pričetek SOTA (Summits On The Air) aktivnosti v 
Sloveniji. To je aktivnost, ki združuje pohodništvo in radioama-
tersko delo z vrhov hribov in gora, ki zadoščajo določenim pogo-
jem. V zadnjem obdobju je medklubsko sodelovanje prestopilo 
okvir državnih meja. Februarja letos smo z Radioklubom Saraje-
vo E74ALM podpisali tudi uraden dogovor o pobratenju klubov. 

Vsa leta je delo kluba podpirala Občina Škofja Loka, saj klub de-
luje iz prostorov, s katerimi upravlja občina. V okviru možnosti 
so se v proračunu našla tudi sredstva (včasih več, drugič manj), ki 
se jih potrebuje za delo kluba – predvsem za vzdrževanje in poso-
dabljanje opreme. Pri prevozih na tekmovalno lokacijo nam je do 
sedaj vedno priskočila na pomoč Slovenska vojska. Globlji stiki z 
Občinskim štabom civilne zaščite se šele vzpostavljajo.

Za svoje delo v preteklem obdobju je klub prejel priznanje Obči-
ne Škofja Loka, priznanje Civilne zaščite in Srebrno plaketo ZRS.

40 let delovanja kluba imamo namen obeležiti delavno. Niko-
li nismo kaj veliko dali na »slavnostne prireditve«. Tudi tokrat 
bo tako. V obdobju februar – april 2012 smo aktivirali poseben 
klicni znak S540DKR. V istem terminu je na KV frekvencah 
občasno deloval poskusni radijski svetilnik s klicnim znakom 
S540DKR/B. Tako z odzivom na poseben znak kot s poročili sli-
šnosti radio fara smo zadovoljni. V pripravi so QSL kartice, ki 
bodo do konca leta poslane preko QSL biroja. Vsi, ki so v omenje-
nem obdobju opravili določeno število zvez, in so za to izrazili 
željo, bodo prejeli posebno priznanje v elektronski obliki. Načr-
tujemo prvo večji skupno akcijo s pobratenim klubom iz Saraje-
va. Imeli bomo stojnico in skupno predstavitev na enem od naj-
večjih srečanj radioamaterjev v svetu - sejmu v Friedrichshafenu 
ob Bodenskem jezeru. Od aktivnostih, ki morda niso neposre-
dno povezane z delom na radioamaterskih frekvencah, načrtuje-
mo tudi dan odprtih vrat kluba in ponoven poizkus organizacije 
tečaja za radioamaterje operaterje. Do konca leta in v bodoče pa 
se bo zagotovo našlo še kaj, na kar smo ob pisanju tega članka 
pozabili.

Vsakdo je dobrodošel v prostorih kluba, ki jih najdete v kasarni 
- Partizanska 1, Škofja Loka. Uradne ure so vsak ponedeljek po 
19.00 uri. V prostorih kluba smo prisotni tudi izven teh termi-
nov, a bi se bilo potrebno za obisk dogovoriti. Dodatne informa-
cije se da dobiti tudi na spletnem naslovu http://lea.hamradio.
si/~s59dkr.

Opombe:
1. QSL kartica je neke vrste razglednica, s katero potrimo zve-

zo, ki so jo imeli na radijskih frekvencah.
2. Alpski zid (Italija) in Rupnikova linija (Kraljevina SHS) sta 

bili obrambni črti, ki st amed obema vojnama potekali ob 
Rapalski meji.

3. HQ (Headquarters) ekipa v tekmovanju zastopa nacionalno 
krovno organizaciji radioamaterjev.

Podpis pogodbe ARON za spodnje Podravje na 
sedežu Radiokluba Cirkulane S59DDR 

V soboto, 2. 6. 2012 smo radioklubi Ptuj, Ormož, Ptujska gora in 
Cirkulane podpisali Pogodbo o medsebojnem sodelovanju in or-
ganizaciji omrežja ARON za regijo spodnje Podravje. Ta svečani 
dogodek smo združili s Hamfestom, ki ga je organiziral Radio-
klub Cirkulane na svojem sedežu v haloškem Pohorju.

Svečan podpis pogodbe ARON za 
Spodnje Podravje (foto: S52DJ)

Podpisniki pogodbe ARON za Spodnje Podravje in gosti

Novi operaterji Radiokluba Cirkulane s predsednikom 
ZRS - Bojan Majhenič-S52ME ( foto: S51KV )

Vinko Grgič-S52CC predstavi projekcijo 
Pomorščakov kruh (foto: S55BL)

V pozdravnih govorih so nas nagovorili gostje: Jože Korban iz 
URSZR, vodja enote Ptuj, Davorin Tušek, podžupan Občine 
Cirkulane in Bojan Majhenič-S52ME, predsednik ZRS. Poleg 
podpisa pogodbe smo izvedli tudi podelitev diplom novim radi-
oamaterjem-operaterjem, ki so izpit opravljali v Cirkulanah le-
tos spomladi. V našem radioklubu se lahko pohvalimo, da smo 
v treh letih usposobili 53 novih radioamaterjev, ki jim želimo 
obilo veselja pri delu. Prijetno druženje nam je popestril tudi 
telegrafist iz ladje, Vinko Grgič-S52CC s predstavitvijo projek-
cije Pomorščakov kruh. H kulturnemu programu so prispevali 
Miran-S50VM, Ivan-S51KV, Stane-S52GD in Nada-S57NEL, ter 
ljudske pevke Seste Kopinske. Hvala vsem, ki so pri izvedbi sre-
čanja kakorkoli pomagali, še posebej pa ekipi, ki je skrbela, da 
nismo bili lačni in žejni. Z upanjem, da omrežja ARON ne bi bilo 
potrebno nikoli zares aktivirati smo Hamfest zaključili v poznih 
urah. 

Boštjan-S58MW

VTISI IZ POČITNIšKE DELAVNICE »NAREDIMO 
RADIJSKI SPREJEMNIK«
V Radioklubu Cirkulane S59DDR vedno radi poskrbimo za šir-
jenje tehniške kulture. Lanskoletna uspešna izvedba počitniške 
delavnice »Naredimo taster« nas je spodbudila, da smo se dela 
lotili tudi letos. Tokrat smo se odločili, da sestavimo radijski 
sprejemnik.

Delavnico »Naredimo radijski sprejemnik« smo izvedli v petek 
24. in v soboto 25. avgusta 2012, v prostorih Radiokluba Cirku-
lane, Pohorje 25a. Izvedba je bila sofinancirana s strani Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in kulturo, v sklopu razpisa Sofi-
nanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/12 ter Občine 
Cirkulane. Vabilu se je odzvalo 19 udeležencev, ki so združevali 
kar 3 generacije, največ pa je bilo seveda osnovnošolcev. Posebej 
se moramo zahvaliti Elektro in računalniški šoli Ptuj, ki je po-
sodila potrebno orodje, ter mentorjem: Zmago-S55KW, Bruno-
-S51M, Franc Vrbančič, Denis-S52DJ, Toni-S57MAK, Marjan-
-S57KEM in Boštjan-S58MW. Hvala tudi vsem ostalim članom 



11

S55W/P NA S5 FIELD DAY SSB 2012  ZRS INFO

 LETNIK XXIII, 3-4/2012 CQ ZRS

10

 ZRS INFO  ARON ZA SPODNJE PODRAVJE   

CQ ZRS LETNIK XXIII, 3-4/2012

Field day SSB tekmovanje v S59DCD

Kot že nekaj zadnjih let, smo se v radioklubu Slovenj Gradec 
S59DCD tudi letos udeležili tekmovanja Field Day SSB. Udelež-
ba v tekmovanju nam predstavlja večplasten izziv in priložnost. 
Je izvrstna priložnost za preizkus naših spretnosti in opreme na 
terenu. Hkrati je to tudi že kar tradicionalna priložnost, ko po-
vabimo naše podpornike, simpatizerje ter predstavnike ustanov 
in organizacij, ki nas tako ali drugače podpirajo in s katerimi 
sodelujemo, da jim v živo predstavimo naše aktivnosti in udej-
stvovanje tudi na terenu.

Glede same izvedbe tekmovanja smo v vseh teh letih izoblikovali 
dve lokaciji, primarno in rezervno, ki sta se izkazali za odlični. 
Rezervno smo sicer uporabljali le v primeru, ko smo v podporo 
dobili slovensko vojsko in se zaradi vremenskih pogojev, neutr-
jenega in razmočenega terena s težkimi vojaškimi vozili nismo 
mogli prebiti na primarno lokacijo. Bolje povedano, se do tja ni-
smo mogli prebiti brez da bi povzročili veliko škode na travnih 
kmetijskih površinah na katerih gostujemo. Prav tako kot lani 
smo tudi letos tekmovanje izvedli brez podpore vojske, zato je že 
v naprej bila nesporna izbira primarna lokacija.

In v tednu lepega, poznopoletnega vremena pred tekmovanjem 
je vse kazalo na to, da bo izvedba potekala brez težav, rutinsko. 
Vendar so se vremenske napovedi proti koncu tedna pričele ka-
zati nekoliko drugače. Na sam dan tekmovanja so se obrnile po 
najslabšem možnem scenariju.

Zjutraj se je zatikalo pri odpravi in z nekaj zamude smo se dobili 
na zbirnem mestu. Hladno in megleno jutro ni zaman razkazo-
valo temnih oblakov, ki so se bohotili po nebu, saj je že dokaj 
zgodaj zjutraj pričelo rositi in dež se je počasi a vztrajno samo še 

stopnjeval. Na zbirnem mestu smo opremo preložili na traktor in 
se tako odpravili naprej prosti lokaciji.

V hladnem vremenu in premočeni od dežja smo pričeli s posta-
vljanjem tabora. Kljub vremenskim nevšečnostim je delo hitro 
in dobro šlo od rok. V doglednem času smo postavili tabor s šo-
torom in improviziranim baldahinom na obronku gozda in si 
tako zagotovili streho nad glavami in zavetje pred vetrom ki se je 
začel. Po okoliških drevesih smo čez travnik napeli žične EDZ – 
Extended Double Zepp – antene in na doma pripravljen drog po-
stavili beam. V gozdu nekoliko vstran je zabrnel agregat. Premo-
čeni, premraženi in do kolen umazani od blata smo se tako lahko 
končno zatekli v zavetje, si nekoliko oddahnili in se okrepčali.

radiokluba Cirkulane, ki so bili pri izvedbi delavnice v veliko po-
moč. Osnovni cilj, združiti prijetno s koristnim, je bil presežen, 
kar morda še najbolje priča naslednji zapis.

Bil je lep sončen petek, ko se je v Pohorju zbralo veliko odraslih 
in otrok. Odločili smo se namreč, da bomo sami izdelali radijski 
sprejemnik. Midve z Ano sva se odločili, da bova raje naredili 
intervju z udeleženci.

Udeleženci delavnice Naredimo radijski 
sprejemnik (foto: S55UM)

Udeleženci izdelujejo radijski sprejemnik (foto: S59KM)

Luka z uspešno narejenim radijskim 
sprejemnikom(foto: S55UM)

Intervjuvali sva tudi Jerneja Golca. Najprej sva želeli vedeti, ka-
kšen je njegov položaj v radioklubu. Povedal nama je, da je pred-
sednik, včlanjen je od vsega začetka, ko je bil klub ustanovljen 
(l. 2007). Ko je bil star 4 leta, se je začel že zanimati za radioa-

materstvo.

Pogovore sva začeli v kuhinji, kjer sta bila Daniel in Lizika. Da-
niel nama je povedal, da naj bi večerja bila presenečenje, a nama 
ga bo izdal, ker je pač intervju: bile so palačinke, po želji pa tudi 
mlečni zdrob in še kaj. Liziko sva vprašali, če doma tudi tako 
rada kuha, kot tu. Odgovorila je, da je kuhanje raslo z njo, da 
kuha že od petnajstega leta naprej, saj je to bila njena služba. Za 
radioamaterstvo ve že 45 let, saj sta njena brata aktivna radio-
amaterja, v klubu pa pomaga, odkar obstaja, kljub temu, da ni 
radioamaterka. Daniel je povedal, da sta oba z Liziko podporna 
člana, saj prazna vreča ne stoji pokonci. Radioamaterje podpirata 
s hrano in pijačo.

Udeleženci izdelujejo radijski sprejemnik (foto: S59KM)

Ker izdelave radijskega sprejemnika niso mogli dokončati v 
enem dnevu, se je delavnica spremenila v pravo taborjenje, saj 
smo nekateri prespali v šotorih. Naslednji dan sva intervjuvali 
še udeleženko delavnice Matejo Golc (10 let). Povedala je, da je 
že bila na radioamaterski delavnici in sicer lani, ko so izdelova-
li taster. Dogajalo se je v Velikem Vrhu pri sv. Ani. Bilo ji je še 
kar všeč, vendar misli, da se ne bo včlanila v radioklub. Udele-
ženec Igor Polajžer (9  let) nama je povedal, da mu je bilo zelo 
všeč. Največ so lotali na ploščico, na kateri je bila ena dioda, en 
kondenzator, 4 uporčki, drugega pa se ne spomni. V radioklub se 
bo sigurno včlanil.

Skupinska fotografija vseh udeležencev delavnice 
Naredimo radijski (foto: S59DDR)

Seveda je bilo še veliko drugih udeležencev, nekateri so prišli od 
daleč, a vseh nisva mogli intervjuvati. Skratka, bilo je zelo lepo.

Veronika Polajžer in Ana Petrovič
Boštjan-S58MW
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veze, ter dnevnik pridno polnili z novimi in novimi vezami. Ko 
se je tekmovanje počasi pričelo nagibati h koncu, smo pričeli ugi-
bati, kje se bo števec ustavil, koliko zvez bomo zbrali. In ugiba-
nja. Koliko že jih je bilo lani, pa leto pred tem?

Iz lenega in nič kaj obetavnega jutra se je naredil prav prijeten 
dan in vsem nam je kar nekako odleglo. Vsaj pospravljati ne bo 
treba v dežju, le tako naj ostane. Saj ni več prav dolgo, da se bo 
tekmovanje končalo. In naposled je napočil trenutek resnice. 
Tekmovanje FD SSB 2012 se je izteklo in našteli smo obetavno 
lepo število zvez. In če povzamemo še pogoje v kakršnih smo 
bili in v kakršnih smo se na lokacijo sploh odpravili in postavljali 
tabor, smo lahko več kot zadovoljni.

Po izteku tekmovanja smo takoj pričeli s pospravljanjem saj je 

veter po nebu podil še nekaj oblakov, nam pa je bilo mokrote in 
hladu že iz preteklega dneva in noči več kot dovolj. V teku do-
poldneva smo se v zasedbi ponovno okrepili in tako je delo spet 
hitro in dobro teklo. Pri spuščanju anten smo vsi tekali naokrog 
vlekli in popuščali vsak svoj konec vrvi, da se nebi po nerodnem 
kaj zapletlo v vejevje dreves. Bi bilo malo nerodno požagati drevo 
da bi z njega sneli anteno. Potem pa je vsak poprijel za svoj del in 
kmalu smo imeli tabor v grobem pospravljen, razdeljen po sklo-
pih na kupe in pripravljen za transport. In ta je bil že na poti sko-
zi gozd. Slišali smo globok, spoštovanje zbujajoč zvok, ozaljšan z 
rezkim zvokom turbo polnilnika. Ja, v takih pogojih je to edina 
zanesljiva dostava, sploh na takšni lokaciji kot je naša. Ko smo 
vse pospravili in naložili je ostala samo še lestev, ki je preprosto 
ni bilo več kam naložiti, Pa saj je bila aluminijasta in se jo lahko 
kar nese. In tako smo se peš, za našim prevozom, odpravili nazaj 
proti zbirnemu mestu. Tam smo opremo logično razporedili in 
preložili v avtomobile in tako pripravili za odvoz v dolino. Ko 
smo končali z delom, smo še malo poklepetali, povzemali vtise, 
se okrepčali z domačimi dobrotami in se nato počasi poslovili v 
želji po čimprejšnjem snidenju, v malenkost bolj prijaznem vre-
menu.

Tako se je izteklo naše letošnje tekmovanje Field day SSB. Zago-
tovo nam bo v svojevrstnem spominu ostalo po obupnem vreme-
nu, ki nam je priprave in tekmovanje začinilo, saj tako slabega 
vremena na vikend tekmovanja Field day še nismo doživeli. Smo 
pa z dobro izvedbo tekmovanja potrdili, da imamo uigrano in 
dobro pripravljeno ekipo, ki ničesar ne prepušča naključjem in je 
vedno pripravljena tudi v najzahtevnejših pogojih.

Fotografije: Rok Nemec – S57KRN, Branko Knez – S51BX
Avtor: Branko Knez – S51BX

Po malici smo v zavetju šotora pričeli pripravljati še opremo. Pri-
četek tekmovanja se je z vso naglico približeval in mrzlično smo 
urejali še zadnje podrobnosti in nastavitve, končno še zadnja me-
ritev SWR-ja anten, s čimer smo potrdili da je vse v najlepšem 
redu. In že smo bili tik pred tekmovanjem. Pod baldahinom se je 
motal Silvo s kuhalnico okrog loncev in pred šotorom je, povsem 
razumljivo, prav mamljivo dišalo po bograču. Topel obrok se je 
neizmerno prilegel.

Je pa napočil pričetek tekmovanja in prve zveze so se pričele na-
birati v logu. Prav tako kot mi, tudi dež ni pojenjal in neumor-
no je padalo. Kot da tekmujemo kdo bo vztrajnejši, kdo bo koga. 
Tako ni preostajalo prav dosti možnosti kot premikati se med šo-
torom in baldahinom. Prvi del ekipe se je spopadel z nastajajočo 
gnečo na bandu, ostali smo se znašli in zamotili po svoje. Pretre-
sali smo spomine na pretekla tekmovanja in si bili edini, da smo 
doživeli in videli že marsikaj. Ampak tako slabega vremena pa do 
sedaj še nismo imeli. Da bi tako vztrajno in neumorno padalo ne.

Verjetno je tudi v tem tičal vzrok, da se razen dveh izjem od po-
vabljenih gostov na lokacijo ni zglasil nihče. Pozdraviti in izraziti 
podporo in želje po čim boljšem rezultatu sta se na lokaciji zgla-
sila le g. Vladimir Jarh Nikolič – poveljnik civilne zaščite mestne 
občine Slovenj Gradec, ter naš častni član, nekdanji župan in po-
slanec g. Matjaž Zanoškar.

Popoldan se je pričel prevešati v večer, čez polja se je vlekla gosta 
megla in hitro se je temnilo. Prav jesensko sveže je postajalo. V 
zasedbi smo imeli nekaj menjav. Na večer smo se dogovorili za 
nadaljnje delo in menjave med operaterji, da bi delo za postajo 
čim bolje in neprekinjeno teklo. Ker je za mano bil zelo naporen 
teden sem se tako počasi odpravil proti domu, k počitku, da do 

naslednjega jutra naberem nove energije za spopad s pileup-om.

Tudi naslednje jutro ni bilo nič bolj obetavno. Leno se je prebu-
jalo v megli, ki je iz zbirnega mesta izgledala kot jezero v dolini. 
Spet je pričel padati dež. Peš sem se odpravil proti taboru in nekje 
za taborom je bilo slišati pritajeno brnenje agregata. Ko sem vsto-
pil v šotor sta se s klicanjem CQ trudila Silvo in naš nadebudni 
novi član Martin. Prav presenetljivo in lepo, pohvalno, je videti 
takšno zavzetost v vrstah mladih članov.

Takoj po mojem prihodu smo izvedli nekaj menjav, nekaj časa 
sem se z delom na bandu trudil sam, da sta ste se Silvo in Martin 
oddahnila. Najprej sem ob prihodu v red spravil še nekaj stvari, 
ki so se ponoči, po domače povedano, postavile počez in pričele 
nagajati. In tako je bilo spet vse v polni funkcionalnosti in zago-
nu. Kmalu se nam je po krajšem počitku pridružil tudi Borut.

Silvo je hitel s pripravljanjem zajtrka. Tudi to je pri nas ustaljeni 
ritual tradicije. V nedeljo zjutraj so za zajtrk hrenovke in brez 
izjeme vedno teknejo. Da se v našem taboru vedno streže dobra 
hrana tako ali tako ni nobenega dvoma, saj za intendantske za-
deve skrbi Silvo. In v noči je to potrdila še lisica, ki si je za odško-
dnino za naš direndaj na dvorišču njenega domovanja prilastila 
kos lovske klobase, ki se ga je prejšnji večer pozabilo v kuhinji 
pod baldahinom. Pa naj ji tekne, bodo vsaj tisto nedeljo tudi ko-
koši in ostala perjad v okolici imeli nekaj od našega tekmovanja, 
namreč mir pred lisico.

Potem pa se je počasi megla končno pričela dvigovati. Oblaki so 
se počasi pričeli trgati in oddaljene hribe je sredi jutra pričel ob-
livati sončni sij. Tekmovanje je potekalo v dobrem vzdušju. Tako 
smo se menjavali za postajo, izmenično klicali CQ in pobirali 
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Po srečanju z županom g. Brandtom sva se z Rajkom še na hi-
tro razgledala po majhnem in zanimivem trgu pred mestno hišo 
v Friedrichshafnu. Do tu vodijo ozke, lično urejeno ulice, ki so 
prav tako kot sam trg tlakovane z granitnimi kockami. Vse deluje 
zelo mirno, nobenega prometa, le peščica parkiranih avtomobi-
lov v sencah dreves pred stavbami.

Sredi trga se nahaja vodnjak z zanimivo kombinacijo skulptur, 
ki nekako spominjajo na Nautilus iz dela Julesa Verneja in okrog 
katerega se zvedavo ustavljajo mimoidoči turisti in se vsak po 
svoje trudijo po kar se da najboljših močeh ujeti v objektive foto-
aparatov. Trg obdajajo poslovno stanovanjski kompleksi z majh-
nimi trgovinicami in izložbami v pritličjih, mestna hiša ter cer-
kev

Po vrnitvi v kamp smo dokončali postavitev tabora, se okrepčali 
z izdatnim obrokom, ter se nato odpravili na sejmišče, pripravi-
ti in opremiti razstavni prostor. Pozno popoldan, po končanem 
delu smo se vrnili v kamp, kjer se Silvo, ki je skrbel za odlične 
in izdatne kulinarične mojstrovine, ponovno pričel pripravljati 
naslednjo mojstrovino. Po obroku smo si lahko oddahnili in si 
povoščili počitek.

Tega nam je pozno zvečer začinilo vreme, saj se je pošteno razbe-
snela nevihta, ki je v nekaj zaporednih močnih sunkih premočila 
in z vetrom dodobra prebičala in premetala kamp, poškodovala 
in polomila nekaj slabo utrjenih šotorov, baldahinov.

Zahvaljujoč požrtvovalnosti ekipe in tudi ostalih naših sosedov v 
kampu iz domačih logov, jo je naš tabor odnesel z le nekaj mini-
malnimi poškodbami okrog baldahina in izkazalo se je, da smo 
tabor res dobro postavili, saj so vsi šotori in tudi zastavni drog 

ostali pokonci. Ko je nevihta popustila, je bil čas za večerjo in 
počitek.

Petek se je prebudil v sveže, dokaj hladno jutro, kot posledico 
nevihte prejšnjega večera. Nebo je bilo natrpano z oblaki, ki so 
v zgodnjem jutru delovali kar nekako grozeče, kot da je samo še 
vprašanje časa kdaj se bo po nas vlil nov tuš. Sedaj je bilo tudi 
moč videti ostalo razdejanje nevihte po kampu.

Silvo je že z vso vnemo pripravljal zajtrk, po katerem smo se od-
pravili na sejmišče. Kmalu po prihodu je pričelo postajati živah-
no, saj so se na prireditvi Hamradio 2012 uradno odprla tudi 
vrata za obiskovalce. V ekipi smo se dogovorili za razpored dela, 
tako da sta bila vse čas na našem razstavišču ves čas prisotna vsaj 
dva člana ekipe, Silvo je skrbel za prehrano, da niso začele poje-

Hamradio 2012? Zdi se kot da smo se šele dodobra pričeli pri-
pravljati na odpravo, pa je že vse mimo. In kako lahko letošnjo 
odpravo povzamem? Predvsem drugačna, drugačna v vseh po-
gledih.

V radioklubu smo se pripravljali za obisk prireditve in imeli za 
namen našega obiska več ali manj že skoraj vse pripravljeno. In 
potem tik pred zdajci, zadnji teden pred odhodom sprememba. 
Vprašanje ali bi prevzeli uradno zastopanje naše nacionalne or-
ganizacije na prireditvi, je vse postavilo povsem na glavo. Od tu 
dalje je sledilo dogajanje z neverjetnim tempom. Sklic izredne 
seje upravnega odbora na kateri smo v klubu preverili opcije za 
prevzem, pripravo in izvedbo takšne naloge.

V naši ekipi smo že bili Rajko – S54X, Silvo – S50X, Branko – 
S51BX, že z izkušnjami iz predhodnih odprav ter naš novi član 
Martin – S52JM. Ker nas je za tako pomembno zadolžitev bilo 
premalo, smo k sodelovanju povabili še Andrejo – S56B, ter To-
neta – S51TC. Sledilo je urejanje potrebnih materialov in gradiv 
za razstavni prostor ter dovažanje na zbirno mesto pri Silvu. Čas 
je neusmiljeno bežal in dan odhoda je bil vsak trenutek bliže. 
Vse skupaj je po malem mejilo na misijo nemogoče, vendar se je 
na koncu vse lepo razpletlo in na večer odhoda je bilo vse nared.

Na pot smo se po adrenalinskem tednu reorganiziranja in priprav 
odpravili v sredo, 20 junija zvečer. Pot, ki smo jo kot vedno pri-
čeli pri Silvu v Mislinji nas je vodila mimo Slovenj Gradca, skozi 

Dravograd, čez mejni prehod Vič skozi Lavamünd do Griffena, 
kjer smo se vključili na avtocesto, ter nadaljevali pot mimo Ce-
lovca, Beljaka, proti Salzburgu. V okolici Salzburga smo naredili 
postanek, da smo se malo zbistrili in okrepčali. Nato nas je pot 
vodila naprej proti Münchnu. Kmalu po nadaljevanju poti smo 
nočno zatišje popestrili policistom, ki so nas ustavili, preverili 
dokumente ter povprašali kam smo namenjeni. Ta nenačrtovani 
postanek sva z Martinom izkoristila za menjavo za volanom.

Čas je tekel, promet je postajal vedno bolj živahen, prebujalo se je 
novo jutro. Tudi München je ostal že nekje daleč za nami. Slabih 
100 km pred ciljem sva z Martinom še enkrat zamenjala mesto 
za volanom. Tik pred ciljem smo se podali še v lov za bencinsko 
črpalko in po nekaj vijuganja in iskanja smo jo našli in dotočili 
gorivo, ki je zdaj že pošteno pohajalo.

V zgodnjem jutru smo prispeli v kamp, uredili formalnosti ter 
z nekaj izgube časa ob usklajevanju pri izbiri zakupljenih parcel 
s skrbniki kampa pričeli postavljati tabor. Ko je bil tabor v gro-
bem postavljen, sva se z Rajkom odpravila v mestno hišo v Frie-
drichshafen, kjer sva županu osebno izročila pošiljko, ki nam jo 
je zanj v dostavo predal in zaupal generalni sekretar svetovnega 
združenja mest glasnikov miru in župan Slovenj Gradca g. An-
drej Čas. Naj omenim, da je mesto Friedrichshafen, prav tako kot 
naš Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, zato sva z Rajkom župa-
nu g. Andreasu Brandu predstavila tudi naš projekt tekmovanja 
mest glasnikov miru – WWPMC contest.

Odprava Hamradio 2012
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V prijetnem vrvežu se je pričel bližati zaključek drugega sejem-
skega dne, ko se je še enkrat potrdilo, dejstvo o osipu. Naši so-
sedje čez hodnik, Difona, so namreč pričeli s pospravljanjem 
razstavišča. Čemu tako, je gotovo najbolj znano njim, je pa to 
nakazovalo kakšno bo dogajanje naslednjega dne. Po zaključku 
sejemskega dela dneva in obilnem kosilu, je sledilo dogovarjanje 
kako in kaj naprej. Tu smo se razgubili. Sam sem sprejel povabilo 
na obisk že izpred časa, pa se vse do sedaj nekako ni izšlo, ostali 
člani ekipe so se skupaj s še nekaj ostalih naših sosedov iz kampa 
na večer odpravili v mesto, kjer so naleteli na nekakšno vrtno 
veselico z živo rockovsko zasedbo.

Nedelja je že navsezgodaj delovala tiho in umirjeno in takšen 
dan je bilo tudi moč pričakovati. Jutranji kavi in zajtrku je sledil 
odhod na sejmišče, kjer je bilo v dopoldanskem času še dokaj ži-
vahno, proti popoldnevu pa je vrvež pričel pojenjati. Veliko raz-
stavljavcev je že z vso vnemo pospravljalo razstavišča, nekateri so 
sejmišče že zdavnaj zapustili, mi pa smo vztrajali. Nekje okrog 
druge ure popoldan, vrvež se je že zdavnaj čisto polegel in le tu in 
tam je še kak izgubljen obiskovalec zdolgočaseno pritaval mimo, 
smo naredili »eno gasilsko« in potem pričeli počasi organizirati 
in sortirati, zlagati in pospravljati gradiva in opremo.

Ob treh, ko je sejmišče uradno zaprlo vrata za obiskovalce, je bila 
velika večina razstavišč že izpraznjena. Na izhodih iz hale je bila 
gneča raznih vozičkov raznolikih velikosti, bolj ali manj natrpa-
nih z opremo, ki so jo razstavljavci odvažali. Tudi mi smo sedaj 
močno poprijeli in pohiteli s pospravljanjem še zadnjih malenko-
sti, opremo in prtljago smo do kombija na parkirišču kar znosili 
in tako prihranili še nekaj časa, ki bi sicer bil potreben, da bi se 
lahko do razstavnega mesta pripeljali s kombijem. Ko smo po-

spravili razstavni prostor in vse zložili v kombi, smo se odpravili 
nazaj v kamp.

Tam smo nadaljevali s pospravljanjem tabora. Tudi kamp je se-
daj bil že precej izpraznjen Medtem je Silvo dokončeval kosilo, 
ki nam je zelo teknilo. Ker se polnemu želodcu prileže tudi nekaj 
počitka smo si tudi tega nekaj privoščili in začinili s sladoledom 
iz mobilne slaščičarne. Nato smo nadaljevali z delom. Seveda 
smo pri razporejanju in nalaganju pazili tudi na logično razpo-
rejanje. Kar je bilo namenjenega na ZRS, sta naložila Andreja in 
Tone, ostalo smo pripravili za natovarjanje v kombi. Vmes se je 
nebo pričelo oblačiti in rahel veter ni dajal ravno prijetnega vtisa. 
Tako nekako se je začel tudi četrtkov večer, mar ne?

Ampak Silvo se ni dal motiti. Vrtel se je okrog tistega, kar je še 
od kuhinje v taboru ostalo in pod taktirko njegove kuhalnice 
ustvarjal večerjo. Vmes je celo, tako kapljo za kapljo, nebo opo-
minjalo, da lahko morebiti popestri tudi naš odhod. Po večerji 
smo pripravljen tovor zložili v kombi. Andreja in Tone sta že od-
šla, kamp je bil že skoraj povsem prazen. Lepo po vrstnem redu 
smo v kombi zložili opremo in prtljago in se počasi pripravili za 
pot proti domu. Za pot nazaj proti domu sta se nam pridružila 
Lojze – Bučo – S56LW in Mirjam. Dan se je že pošteno prevesil v 
večer, ko smo bili nared za odhod.

Načelno smo se dogovorili za postanek nekje med Münchnom 
in Salzburgom, katero počivališče natančno to bo, pa da bomo 
uskladili kar po UKV zvezi v mobilu. In smo se odpravili. Prvi 
del poti je za krmilo poprijel Martin. Na samem začetku poti 
smo poiskali še bencinski servis in nadaljevali pot. Čas je tekel, 
ker je bilo oblačno se je hitro popolnoma zmračilo, mi pa smo z 

mati moči, Martin je skrbel za transport med kampom in sejmi-
ščem.

V samem začetku je bilo kar nekaj pripomb in negodovanja, še 
posebej domačih obiskovalcev, da nas je bilo zelo težko najti, saj 
je bil to pot razstavni prostor lociran povsem drugje, v sredini 
hale, na prehodu v trgovski del. Po začetnem, morda res malo 
čudnem vtisu se je seveda stvar unesla in v nadaljevanju se je 
umestitev ob enem najbolj prometnih hodnikov v hali, nasproti 
razstavišča podjetja Difona pokazala v drugačni luči.

Že na prvi pogled je bilo opaznih nekaj dejstev. Organizatorji so 
to pot striktno ločili razstavišča uradnih prodajalcev od bolšjega 
sejma. Razlog? Komercialni. Tarifa za zakup razstavišča v hali 
kjer je uradni trgovski del je drugačna, kot je to za boljši sejem. 
Tako je kar nekaj razstavljavcev, ki so se v preteklih letih bohotili 
sredi bolšjaka svoja razstavišča umestilo v uradnem trgovskem 
delu, ter po občutku sodeč bolj skromno, kot je to bilo v preteklih 
letih na bolšjem sejmu.

Tudi bolšji sejem kot tak je bil precej skromnejši, saj se je razpro-
stiral zgolj čez nekaj več kot poldrugo razstaviščno halo in še to 
bolj na široko razvlečeno. Tudi kar se obiska tiče, ter ne nazadnje 
tudi natrpanosti v kampu, vse je nekako delovalo v stilu, da je v 
primerjavi s preteklimi leti manj, tako ponudbe, kot tudi obiska.

Da občutek ne vara potrjujejo tudi uradno objavljene številke. 
Tako je bilo lansko leto zabeleženih 16300 obiskovalcev, letos 
zgolj 14800 in še bi lahko našteval. Nedvomno svoj neizprosni 
delež dodaja aktualna ekonomska in gospodarska klima v Evropi 
in svetu.

In če se vrnem nazaj na naše razstavišče, je po začetni zbegano-
sti in negodovanju, kar je bila petkova rdeča nit razstavišča tako 
domačih obiskovalcev, kot tudi tistih ostalih, ki naše razstavišče 
redno obiskujejo, bilo zabeleženega več obiska.

Dan se je prevesil v popoldan in napočil je čas, ko je sejmišče 
zaprlo vrata. Utrujeni in polni vtisov smo se vrnili v kamp, rado-
vedni kaj nas bo to pot pričakalo na krožnikih. Popoldan se je ob 
prijetnih pomenkovanjih starih znancev počasi prevešal v večer 
in v noč. Drug za drugim smo se odpravljali k počitku in nabira-
nju energije za naslednji dan.

Nebo sobotnega jutra je bilo bolj prijazno. Razcefrana koprena 
oblačkov se je leno pomikala. Povsem drugačno vzdušje je vlada-
lo v kuhinji, od koder je že dišalo po jutranji kavi, ki jo je kuhala 
Andreja, Silvo je hitel pripravljati zajtrk. Kamp je počasi oživljal 
in kmalu je napočil čas za odhod na sejmišče, kjer se je obetalo 
še nekoliko bolj pestro dogajanje, konec koncev je nekako vrhu-
nec prireditve običajno v soboto. In res je bil. Ves dan je bil vrvež 
mimo in pred našim razstaviščem.

Obiskovalce smo vztrajno opremljali z raznimi promocijskimi 
materiali in informacijami. Vsakega je zanimalo kaj drugega. 
Nekateri so poizvedovali in iskali znance iz bandov, druge so za-
nimale turistične informacije, spet tretje repetitorska in echolink 
mreža v Sloveniji. Nekateri so samo s pogledi ošvrknili razsta-
vljena gradiva, nas premerili od glave do pete, drugi so zavzeto 
ogledovali predstavitve naših aktivnosti, ki smo jih predstavljali 
v projekcijah. Kot je to že utečeno, smo menjaje skrbeli za razsta-
višče in se razgledovali po sejmu. Vmes skok v kamp na malico 
in naslednja menjava.
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osnovano v okviru Organizacije združenih narodov - OZN. Sku-
pno nam je, da sta obe mesti, tako nemški Friedrichshafen, kot 
Slovenj Gradec iz Slovenije, člana združenja IAPMC. Pomemb-
no dejstvo je tudi, da Slovenj Gradec, oziroma njegov župan g. 
Andrej Čas, v združenju zaseda zelo vidno in pomembno vlogo 
kot generalni sekretar združenja IAPMC. Poleg tega člani radio-
kluba idejo združenja IAPMC promoviramo tudi skozi svetovno 
radioamatersko tekmovanje WWPMC Contest, ki ga organizira-
mo že nekaj let zapored. Tako smo srečanje pri županu g. Andre-
asu Brandu poleg formalnega dela iz naslova IAPMC na kratko 
izkoristili še za predstavitev naših radioamaterske dejavnosti kot 
take, radioamaterskih aktivnosti, ki se nanašajo na združenje 
IAPMC. Precejšnjo mero zanimanja je g. Brand izkazal tudi za 
kratko predstavitev naše države, ter promocijska gradiva, ki smo 
mu jih izročili.

Ko smo po zaključku prireditve naredili analizo odprave, smo, 
kot že rečeno, prišli do zaključka, da so bila pričakovanja odprave 
v vseh pogledih presežena, za kar izražamo globoko hvaležnost 
vsem, ki so nam pri tem kakorkoli pripomogli z raznimi promo-
cijskimi gradivi in materiali, donacijami, ter sponzorstvi.

Slovenska turistična organizacija, P&F wineries - Jeruzalem - 
Ormož, Vrtni center Jehart Šmartno pri Slovenj Gradcu, Svet ele-
ktronike, Postojnska jama d.d., Mestna občina Slovenj Gradec, 
Turisticno informacijski center Maribor, S5TEHNIKA.net d.o.o.

zmernim tempom odštevali kilometre nazaj proti domu. Nekje 
pri Münchnu so po steklih pričele polzeti posamezne dežne ka-
plje. Bolj kot smo se približevali počivališču, ki smo ga namera-
vali izbrali za postanek bolj na gosto je padalo in mislili smo že, 
da nas bo vreme odvrnilo od načrtovanega postanka, vendar je 
dež pojenjal. Ko smo se ustavili, so padale le še posamične kaplje.

Prav prileže se po sedenju na daljši poti malo pretegniti noge in 
poravnati hrbet. In ker nas je čakal še dokajšen kos poti, je Sil-
vo z malico poskrbel, za okrepčilo. Vmes smo se razgledovali po 
okolico, kolikor je nočnim okoliščinam na ljubo bilo možno. Na 
nasprotni stani avtoceste, so policisti izvajali kontrole in usta-
vljali vozila, na našem postajališču je bilo zelo mirno, verjetno 
času primerno malo prometa in dogajanja. Opazili smo miš, ki je 
begala med cvetličnimi koriti. Po malici smo še malo poklepetali 
in se nato poslovili. Kmalu se bodo naše poti razcepile, Lojze in 
Mirjam bosta nadaljevala pot proti Karavankam, mi dalje proti 
Beljaku in Celovcu.

Z Martinom sva zamenjala mesti in pot smo nadaljevali. Pogo-
vor je počasi zamrl in med rahlo glasbo radia se je mešal samo 
še zvok motorja, ki je enakomerno predel. Nekje pri Beljaku sem 
ustavil, saj je bilo postajališče z wc-jem kot naročeno. Kakšna če-
trtina poti je še ostajala do doma, od tu dalje je volan prevzel 
Rajko in menjava je bila zelo dobrodošla. Sedaj smo imeli tudi 
že dokaj realno predstavo o povratku. Okrog treh zjutraj bomo 

doma, če ne bo kakšnih neljubih presenečenj. In vse je šlo kot po 
maslu. Nekaj čez pol tretjo uro zjutraj smo prečkali mejo na mej-
nem prehodu Vič. Le še Malo in doma bomo.

Dogovorili smo se, da bomo kombi raztovorili popoldne, ko se 
bomo odpočili. Sam sem se prvi poslovil od ekipe, saj so me od-
ložili doma. Nato je bil po vrstnem redu po poti še Martin, ter 
končna postaja pri Silvu. Za Rajka je bil to še en vmesni postanek, 
saj ga je čakal še kos poti do doma.

Ponedeljek je bil tih, deževen, praznični dan, kot nalašč za poči-
tek. Popoldan sem se odpravil do Silva, kjer sem naložil svoj delež 
opreme in prtljage. Potem sva s Silvom še malo postajala , povze-
mala vtise odprave in razpredala o idejah kaj naprej.

Seveda to ni bilo čisto zadnje dejanje odprave Hamradio 2012. 
Že prej smo se dogovorili, da bomo izmenjali fotografije, ki smo 
jih posneli. In treba bo napisati prispevek za naše glasilo, kakšno 
poročilo za ustanove in organizacije, ki so nas opremile s promo-
cijskimi gradivi, zahvalo za kakšno sponzorstvo. Skratka, odpra-
va Hamradio 2012 bo za nas še nekaj časa odzvanjala in obujala 
lepe spomine.

Foto: Andreja Valentan – S56B, Rajko Vavdi – S54X, Branko 
Knez – S51BX
Avtor: Branko Knez – S51BX

Poročilo udeležbe na prireditvi Hamradio 2012
Prireditev Hamradio, ki predstavlja največji evropski dogodek 
na področju radioamaterstva, ter hkrati tudi enega izmed naj-
večjih tovrstnih dogodkov v svetu, se odvija vsako leto v istem 
terminu in sicer zadnji vikend v mesecu juniju v mestu Friedri-
chshafen ob Bodenskem jezeru v Nemčiji. Tako se je omenjena 
prireditev Hamradio 2012 letos odvijala med 22. in 24. junijem.

Vsako leto se na prireditvi s svojim razstavnim prostorom pred-
stavi tudi naša, slovenska, nacionalna radioamaterska zveza – 
Zveza Radioamaterjev Slovenije – ZRS. Letošnje leto smo bili že 
tretjič v zadnjih petih letih uradni nosilci predstavitve ZRS člani 
radiokluba Slovenj Gradec – Silvo, Rajko, Branko in Martin, kar 
nesporno kaže na naše dobro delo ter organizacijo predstavitve 
in zastopanja ZRS. Zaradi obsega aktivnosti in dela na prireditvi, 
smo kot vedno zasedbo ekipe razširili, ter k sodelovanju to pot 
povabili še Andrejo in Toneta iz Ljubljane.

Ker gre za pomembno prireditev mednarodnega, oziroma sve-

tovnega merila, z utečeno tradicijo in ugledom, ter izjemnim obi-
skom, gledamo na našo predstavitev širše, saj v prireditvi vidimo 
izjemen potencial in možnosti predstavitev. Tako na eni strani z 
dodatno ponudbo in predstavitvami dosežemo višjo obiskanost 
našega razstavišča, ter hkrati na drugi strani obiskovalcem z do-
datno ponudbo in predstavitvami ponudimo nekaj več. Odzivi 
obiskovalcev so izjemno dobri, saj jim lahko na razstavišču, kjer 
bi sicer dobivali zgolj informacije s področja radioamaterstva, 
nudimo še dodatne, vsaj osnovne informacije o naši državi, nje-
nih značilnostih in znamenitostih, izjemnem turističnem poten-
cialu, jih opremimo s promocijskimi gradivi itd.

V treh dneh prireditve, od petka do nedelje, je organizator pri-
reditve v letošnjem letu zabeležil 14800 obiskovalcev. Ker smo 
imeli strateško zelo dobro umeščeno razstavišče, lahko brez za-
držkov trdimo, da se je velika večina obiskovalcev dobesedno 
morala sprehoditi mimo našega razstavišča, temu primeren pa 
je bil tudi naš izplen. Ponovno smo zabeležili povečanje obiska 
na našem razstavišču. In če ob tem vzamemo v zakup, da se mar-
sikateri od obiskovalcev, ki se je pri nas ustavil ter nabral pro-
mocijskih gradiv, niti ni vpisal v našo knjigo gostov, so bila naša 
pričakovanja v vseh pogledih presežena.

Razdelili smo več ali manj vsa gradiva, ki so nam jih zagotovile 
ustanove in organizacije, na katere smo se ob organizaciji odpra-
ve obrnili. Nekaj malenkosti, ki so ostale, smo prihranili še za 
nekaj manjših prireditev, ki se jih še nameravamo udeležiti letos.

Letošnje leto je poleg aktivnosti na sami prireditvi Hamradio 
2012 zaznamovalo še eno zelo pomembno srečanje. Predstavniki 
naše uradne ekipe smo se namreč srečali z županom mesta Fri-
edrichshafen, gospodom Andreasom Brandom. Srečanje je bilo 
iz naslova International Association of Peace Messenger cities, 
mednarodnega združenja mest glasnikov miru, to je združenje 

1. Poslušal bom, poslušal bom in še poslušal.

2. Klical bom le, ko bom postajo razločno slišal.

3. Ne bom zaupal DX Clustru in prepričal se bom v znak DX postaje, preden bom klical.

4.  Ne bom motil DX postaje, kot tudi ne nikogar, ki jo kliče in nikoli se ne bom uglaševal na frekvenci 

DX postaje ali v QSX oknu.

5. Počakal bom DX postajo, da konča zvezo, preden jo bom klical.

6. Vedno bom oddal svoj popolni klicni znak.

7. Poklical bom in potem poslušal dovolj časa. Ne bom klical nepretrgoma.

8. Ne bom oddajal, ko DX operater pokliče klicni znak nekoga drugega, ne mojega.

9. Ne bom oddajal, ko DX operater povpraša po znaku, ki ni podoben mojemu.

10. Ne bom oddajal, ko DX postaja kliče drugačna geografska območja, kot je moje.

11.  Ko me DX operater pokliče, ne bom ponavljal svojega znaka, razen v primeru, ko menim, da ga je 

narobe sprejel. 

12. Hvaležen bom, če in ko bom vzpostavil zvezo.

13. Spoštoval bom kolege radioamaterje in deloval tako, da si bom zaslužil njihovo spoštovanje.

http://dx-code.org/

DX kodeks
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štaba in zdaj določite radiotelegrafista, ki bo zadolžen za to 
zvezo, ker jaz moram naprej na Štajersko, da radijsko po-
vežem še IV. cono z GŠ.'' ''Najdi drugega, ti ostaneš tukaj!'' 
Ko je veziste, v glavnem takšne, ki so bili radisti v Italijan-
ski vojski povprašal kdo bi bil primeren za to nalogo so 
rekli da je tu eden, ki zna ročno previjati transformator-
je. Pokazali so mu moža v klobuku, ki se je vračal iz ita-
lijanskega ujetništva. Bil je pokojni Oto Hudeček, S51AB 
predvojni ilegalni radioamater. Z radijsko postajo je Oto 
odšel na dolgo in nevarno pot. Pri prehodu čez reko Savo 
se je čoln prevrnil. Oto je postajo rešil, jo uspešno presušil 
in vzpostavil radijsko zvezo Štajerka – Bela Krajna. Oba 
sta vojno preživela, Oto s poškodovano roko in odtrganim 
prstom, ko mu je varnostna naprava iz sestreljenega ameri-
škega bombnika eksplodirala v roki. Na zunaj je elektron-
ski del izgledal kot elektrolit. Ob dotiku s spajkalnikom pa 
je počilo in nekaj dni je Oto tipkal z levo roko in pri kore-
spondentu vzbudil sum, da na postaji dela sovražni opera-
tor. Končno so se sporazumeli. Za sprejem je Oto diktiral 
pomočniku sprejete znake, da so depešo lahko dešifrirali.

V Postojni 1998; Janez – S51AA in Toni – S53BH

Po osvoboditvi sta se oba znašla v Ljubljani. Janez je postal 
šef radijskih zvez, Oto pa šef kontra radijske službe. Tedaj 

v Jugoslaviji delovalo nekaj ilegalnih radijskih postaj, ki so 
služile ilegalnim oboroženim skupinam za zveze z raznimi 
obveščevalnimi centri v tujini. Janeza so kmalu premesti-
li v Beograd, kjer je prevzel iste naloge v Ministrstvu no-
tranjih zadev Jugoslavije. Toda radioamaterska žlica mu ni 
dala miru. Pri ministrstvu je marca 1950 izboril predpis, ki 
je omogočil izdajo prvih radijskih dovoljenj. Prevzel je dol-
goletno dolžnost predsednika ZRJ, odgovornega urednika 
časopisa ''Radioamater'' in pozneje še člana izvršnega od-
bora I. regiona IARU. Glede na takratne politične in var-
nostne razmere v Jugoslaviji je bila pridobitev prvih licenc 
velik dosežek, ki je omogočil hiter razvoj radioamaterstva 
v državi. Ob podpisu predpisa, ki je to omogočil, mu je pri-
stojni funkcionar zabičal:''Janez, podpišem toda, če bodo 
nastale kakšne nepravilnosti odgovarjaš s svojo glavo!''

Radioamaterstvo je tako prvič zaživelo v državi, ki tudi v 
''demokratični'' kraljevini ni bilo nikdar dovoljeno. Janez 
se je posvečal predvsem organizaciji in mednarodnim po-
vezavam, vendar tudi na taster ni pozabil. Delal je pretežno 
v radio telegrafiji s priljubljenim Vibroplex-om.
Po vrnitvi v Ljubljano se je aktiviral tudi na UKV podro-
čju za klepet s prijatelji. Tekmovanja je vzpodbujal, sam 
pa nikoli ni imel ambicij za vrhunske uvrstitve. Ko se s 
tem skromnim zapisom še enkrat poslavljam od Janeza 
se zavedam, da niti približno nisem opisal njegovega dela 
in zaslug, ki jih ima za razvoj radioamaterstva v nekdanji 
skupni državi. Janez je imel rad radio in radiotehniko. Od 
tedaj, ko je izdelal prvi avdion, ki so mu ga ''zaplenili'' pa 
do konca svojih dni. Radioamaterstvo pri nas v Sloveniji in 
nekdanji Jugoslaviji se je ukoreninilo ob srečanju Janeza in 
Otona v daljnem septembru 1943. Živi in se razvija okolju 
in članstvu primerno. Mi, ki še uporabljamo tasterje in mi-
krofone pa ohranimo hvaležen spomin na pionirje našega 
hobija in naše organizacije. 

Janez in Oto sta SK, njihovo delo pa živi dalje.

Toni Stipanič, S53BH 

Janez Žnidaršič, S51AA SK!

V ponedeljek 27.8.2012 smo se v družinskem krogu in veli-
kem številu osebnih prijateljev na ljubljanskih Žalah poslo-
vili od Janeza Žnidaršiča S51AA. Odšel je velik človek , ki 
je radioamaterstvu v nekdanji skupni državi odprl pot do 
legalnega dela in Zvezo radioamaterjev Jugoslavije uspešno 
popeljal v IARU. Dolga leta je bil predsednik ZRJ in kot ta-
kega so ga izvolili za člana Izvršnega odbora IARU, kjer je 
uspešno deloval mnoga leta. Njegova skrb za mednarodne 
povezave se je odrazila tudi v tem, da je organiziral redno 
konferenco prvega regiona leta 1967 na Reki. 

Janez v svojem shack-u; Beograd 1965

Janez se rodil leta 1923 v revni belokranjski družini kot 
najstarejši sin z osmimi brati in sestrami. Po končani me-
ščanski šoli v Črnomlju se je zaposlil na pošti. Tu je prvič 
prišel do tasterja in se izučil za telegrafista. To so bili zapisi 
Morsejevih znakov na traku, ki se po žici preda prejemni-
ku . Ritem tasterja je spretnemu mladeniču omogočil spre-
jem znakov tudi na sluh. Prišla je vojna in tudi na pošto v 
Črnomlju so aprila 1941 prišli italijanski vezisti. Imeli so 
radijske postaje z v krog navitimi antenami. Janez je oce-
nil, da so delovale na dolgih valovih. Radijsko zvezo naj 
bi imeli s petnajst km oddaljeno Vinico, kjer je bila posto-
janka Italijanske obmejne straže. Tu je namreč tekla novo 
začrtana meja med ne-zavistno državo Hrvaško in Italiji 
priključeno ljubljansko provinco. Zveza Italijanom ni delo-
vala. Zato so italijanski radiotelegrafisti prosili poštarje, da 
po telegrafu oddajajo in sprejemajo njihove depeše, ki so 
jih nato vpisovali v dnevnike. Ob kontroli je zato vse bilo 
videti v najboljšem redu. Brezskrbnost, lenobo in morda 
pomanjkljivo znanje italijanskih vezistov so kmalu preki-
nili prvi partizanski streli v Beli Krajini. Janez že povezan 
z Osvobodilno fronto vstopi maja 1942 v Belokranjski par-
tizanski bataljon. S seboj ponese tudi doma izdelan audion 
na eno baterijsko elektronko. Toda, ko nekdo opazi slušal-
ke na Janezovi glavi se prične zaslišanje. Kaj, če je špijon, 
ki javlja sovražniku položaj bataljona? Prevladala je pamet, 
toda od audiona se je kljub temu moral posloviti.
Po ustanovitvi partizanskih brigad je znajde v Gubčevi 

kjer prenaša in rokuje z Bredo, italijansko težko strojnico. 
Sodeluje v bitki Jelenovem žlebu, ker Italijani doživijo naj-
hujši poraz v mnogih bitkah v tako imenovani Ljubljanski 
provinci.

Srečanje OLDTIMER-jev; Domžele 1985
Oto-ju( s hrbtom obrnjen) smo podarili ICOM 

postajo . V ozadju Ivo Primc S51DL, Janez S51AA, 
Toni S53BH , spredaj Jože YU3WR…

Ob italijanski kapitulaciji 1943 postane Janez radiotelegra-
fist. Znanje telegrafije hitro dopolni s sposobnostjo spre-
jema Morsejevih znakov na sluh. Italijanom zaplenjena 
radijska oprema omogoči partizanom širšo uporabo ra-
dijskih zvez. Tudi Angloameričani pošljejo nekaj radijskih 
postaj. Pojavi se slavna MK II s katero angleški radio ope-
raterji iz misije pri GŠ. NOV in POS vzpostavljajo uspešne 
zveze s Kairom, kjer je štab zavezniških armad za Bližnji 
vzhod in južno Evropo. Frekvence okrog 12 MHz. so bile 
primerne za zveze s Kairom, zakaj nebi bile dobre tudi za 
zveze Bela Krajna-Primorska? Ni šlo. Tedaj se vodstvo ra-
dijskih zvez kjer je bil aktiven tudi Vladimir Klavs-Klis 
S51CI tedaj študent, pozneje pa dipl. ing elektronike in 
eden od ustanoviteljev ZRS, ter prvi direktor elektrome-
hanike Kranj, pozneje Iskre odloči, da opravijo preizkus 
frekvenc za uspešno radijsko zvezo s Primorsko in Štajer-
sko. Na dolgo in nevarno pot pošljejo Janeza. V spremstvu 
patrole s puškomitraljezom krenejo na pot. Vsak večer se 
mora radijsko javiti postaji v Beli Krajni . Če zveza z nove 
lokacije nebo uspela se mora vrniti. Toda Janez je vztrajal. 
Zveze ni bilo zaradi vpada sovražnih enot in izpraznjenih 
akumulatorjev. Prehod preko močno zastražene proge Lju-
bljana -Trst in po dobrem tednu se Janez javi komandan-
tu IX korpusa Ambrožiču – Novljanu. In mu pojasni svo-
jo nalogo.''Takih je že bilo nekaj tukaj, vendar zveze niso 
vzpostavili. Poglej, če je še kaj ostalo od večerje''. Janez je 
postavil žično anteno in zjutraj uspešno vzpostavil prvo 
radijsko zvezo z Belo Krajno. Sprejel je šifrirano depešo in 
jo prinesel komandantu. ''Tu je depeša GŠ. tovariš koman-
dant.'' ''Kakšna depeša'' se je začudil Novljan. ''Iz glavnega 

Drago je bil član radiokluba Celje od leta 1964.

Z svojim delom kot konstruktor in tekmovalnim delom, je pustil močan pečat pri razvoju našega 
radiokluba. 30 let je deloval v organih vodenja radiokluba.

Njegove operaterske izkušnje pri delu na frekvencah so lahko vzor mladim generacijam, prav tako 
pa osvojene številne dobre uvrstitve.

Radioamaterji Celja smo ponosni, da je ves ta čas sodeloval pri delu radiokluba, ponosni smo, da si 
bil naš član in prijatelj, prav tako pa mu bomo večno hvaležni za njegov prispevek k razvoju našega 
radiokluba in radioamaterskega gibanja. 

Drago, živel boš v naših srcih s svojimi dejanji.

Drago Koštomaj, S51SR
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18. državnega preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa

Središče Ljubljane je 6. Oktobra 2012 stresel močan potres. Tak je 
bil scenarij 18. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve 
pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, pri katerem je sodelo-
valo 14 ekip iz cele Slovenije oz. več kot 700 ljudi. Zmagovalec, 
ekipa iz Nove Gorice, se bo udeležil evropskega tekmovanja, ki 
letos poteka v Avstriji.

Po scenariju je Ljubljano prizadel potres 8. stopnje po evropski 
makroseizmični lestvici (EMS), pod ruševinami je ostalo ujetih 
več sto ljudi. Reševalci so postopke reševanja prikazovali na 7. 
točkah.

Novi trg - prikaz reševanja

Predsednik organizacijskega odbora Branko Dervodel je na 
predstavitvi državnega usposabljanja pojasnil, da je namen tek-
movanja prav aktivnosti v urbanem središču in tako bližina lju-
dem, ki se lahko spoznajo z delom ekip prve pomoči. To pomeni 
tudi večje osveščanje prebivalstva o pomenu sil za zaščito in reše-
vanje in tudi možnost vključevanja mladine v le-te. Aktivnosti v 
središču Ljubljane si je ogledalo preko 500 osnovnošolcev.

Preverjanje izurjenosti ekip prve pomoči je bilo tudi sklepni del 
državne vaje zaščite in reševanja Potres 2012, s katerim se je pre-
verila pripravljenost sil za zaščito in reševanje, ki bi posredovale, 
če bi do potresa prišlo.

Ob tem so se v parku Zvezda (Kongresni trg) predstavile tudi 
druge službe oziroma organizacije, ki delujejo v okviru sil za za-
ščito in reševanje.

Stojnica ZRS - PHONE, PSK 31, CW in APRS

Zvezo Radioamaterjev Slovenije je zastopala regijska ARON eki-
pa Ljubljana ob pomoči radioamaterjev iz drugih regij. Naši ope-
raterji so bili nameščeni na vseh delovnih točkah (7+1), kjer so 
potekala preverjanja znanja ekip prve pomoči in nudili pomoč 
pri komunikaciji med njimi. ZRS je postavila dve stojnici, kjer 
je predstavila opremo in tehniko, ki bi lahko bila uporabljena v 
izrednih razmerah in seveda tudi ZRS kot tako. Predstavljene so 
bile naslednje vrste dela: PHONE, PSK 31, PACTOR, CW in de-
lovanje APRS-ja. Obiskovalce je še najbolj privabil glasen zvok 
telegrafije in kar nekaj se jih je nostalgično spominjalo mladosti, 
ko je bila CW glavni način komuniciranja...

Stojnica ZRS – PACTOR (PACket Teleprinting Over Radio)

Na  vprašanje: »Kje in kako postati radioamater ?« smo z veseljem 
odgovorili,  podelili izvod CQ-ja, QSL kartico S50ZRS in ga na-
potili v najbližji radio klub.

 Obisk predsednika republike na ZRS stojnici s Pactor sistemom

Predsednik republike dr. Danilo Türk in poveljnik 
CZ RS Srečko Šestan na drugi stojnici

Usposabljanje si je ogledal tudi predsednik republike Danilo 
Türk. Dejal je, da imamo v Sloveniji zelo dober sistem reševanja, 
zelo visoko stopnjo strokovnosti, tehnične usposobljenosti, izku-
šenosti in sposobnosti za sodelovanje ter da je sistem lepo utečen 
in resnično dobro deluje. Poudaril je tudi pomen vključevanja 
jamarjev, tabornikov, skavtov,radioamaterjev, prostovoljnih or-
ganizacij in gasilcev v reševanje. 

Matej Zamuda, S56ZM 
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Android telefoni in tablice so že kar nekaj časa med nami, vendar 
še nisem zasledil, da bi kdo napisal kaj o aplikacijah za radioa-
materje na našem forumu ali v CQ ZRS. Sam si lastim Samsung 
ACE že dobro leto. To je čisto povprečen Android telefon in moje 
izkušnje temeljijo samo na uporabi tega telefona. Vendar delajo 
aplikacije zanesljivo tudi na drugih telefonih, večinoma še bolje, 
saj ima moj telefon čisto povprečno hitrost procesorja in razme-
roma malo RAM-a.

Moj namen ni podrobno opisovati vsako aplikacijo, saj je zato 
premalo prostora, ampak bolj telegrafsko našteti aplikacije, ki 
sem jih preizkusil in se mi zdijo uporabne. Vse so tudi brezplač-
ne. Dosegljive so na google play, razen če bom ob aplikaciji na-
vedel drugače.

Večina aplikacij rabi podatke o lokaciji, zato je dobro če vemo, da 
GPS deluje pravilno. To lahko preizkusimo z aplikacijo GPStest. 
Pokaže nam vse podatke o lokaciji: Koliko satelitov sprejema tre-
nutno, moč signala le teh, koordinate naše lokacije, hitrost pre-
mikanja…

Podoben program je tudi HamGps, avtor tega je španski radioa-
mater EA4EOZ, zato je razumljivo, da nam poleg ostalega poka-
že tudi QTH lokator.

Za iskanje QTH lokatorja prav namensko obstaja več aplikacij, ki 
so si zelo podobne. Pokažejo nam LOKATOR in pa nekatere goo-
gle zemljevid in lokator mrežo ter označijo našo lokacijo. Zelo 
uporabno, če smo na terenu ali če gremo na kako soto na »hitro» 
in pozabimo doma pogledati lokator. Skratka QTH lokator je ve-
dno z nami HI. Uporabljam QTH Locator in pa LocatorDroid.

Za Sota navdušence je zelo uporabna: NextSota. Te NE najdemo 
na google play, ampak na naslovu: http://adventureradio.word-
press.com/2011/01/19/where-do-i-go-next/. Tu najdemo tudi QR 
kodo ki jo lahko poskeniramo za lažji prenos programa v telefon. 
Mimogrede naj omenim: Na tej strani http://www.adventurera-
dio.de/sota/ je še več pripomočkov za sota operaterje za win ope-
racijski sistem.

Avtor NextSota je DC7CCC. Aplikacijo poženemo in počakamo 
nekaj sekund, da GPS najde našo lokacijo. V osnovi ponuja dve 
možnosti:

Android aplikacije za radioamaterje 
 Ǭ Iskanje lokacij UKV repetitorjev.
 Ǭ Iskanje sota vrhov.

Primer iskanja sota vrhov: Izberemo lahko koliko rezultatov ho-
čemo in v kašnem krogu od naše lokacije. Smiselno je nastaviti 
recimo 20 sota vrhov v krogu 20 km. Rezultate nam poda v tabeli 
od najbližjega naprej. Poda nam vse podatke o sota točki, koor-
dinate, Qth lokator, višino... Poda nam opis poti in celo izračun 
porabe goriva do sota točke HI HI. Prav tako nam pot nariše na 
google zemljevidu. Skratka zelo uporabno, če se znajdemo na ne-
poznanem terenu, pa nam čas dopušča kakšno hitro aktivacijo 
na bližnjem hribu. Seveda pa za prikaz in izračun rabimo podat-
ke iz interneta, se pravi wi-fi ali GPRS povezavo, saj je program-
ček majhen in informacij ne vsebuje, ampak jih črpa iz spleta. 
Kjer je pokritost s signalom slaba je to lahko težava, predvsem v 
visokogorju.

Kot že omenjeno enako lahko izberemo prikaz RPT s podatki, to 
pa je zelo uporabno npr. na dopustu. Vsekakor ena najbolj prak-
tično uporabnih aplikacij zame. Kar verjeti nisem mogel, da je v 
krogu 20 km od moje domače lokacije kar 25 repetitorjev.

SOTAWATCH je enostavna uporabna aplikacija bosanskega ra-
dioamaterja Sanjina E71DX za hiter pregled Sota postaj na loka-

ciji – skratka poveže se na SOTAWATCH in izpiše zadnje najde-
ne SOTA aktivne postaje z vsemi podatki. V nastavitvah si lahko 
nastavimo za koliko ur nazaj si želimo ogledati spote, lahko pa 
si spote tudi filtriramo glede na vrsto dela npr. FM, CW ali SSB.

SotaLoggr Light avtorja W5SMD je programček za vodenje 
dnevnika SOTA aktivatorja. Aktivator vpiše podatke o SOTA 
vrhu in enostavno vpisuje postaje, ki se mu javljajo. Plačljiva ver-
zija in v kolikor imamo povezavo s spletom, omogoča pošiljanje 
spota z enim klikom na Sotawatch cluster. Programa na sota lo-
kaciji nisem preizkusil, ker se mi zdi moj telefon enostavno pre-
majhen za tipkanje sploh na začetku aktivacije, kjer je običajno 
pravi mali pileup in je treba hitro zapisati zveze. Verjamem pa, 
da bi na tablici z malo vaje bil zelo uporabnen.

HamSatDroid je program, ki nam prikaže pot in pa trenutno 
lokacijo satelitov – seveda tudi HAM satelitov, kar nas najbolj za-
nima. Kar nekaj je satelitov, ki jih lahko poslušamo celo z ročno 
FM postajo. Program je res zelo enostaven za uporabo.

Program odpremo in počakamo, da nam GPS ali domače omrež-
je določi lokacijo, ki jo lahko shranimo kot domačo. Lahko tudi 
ročno vpišemo koordinate. Izberemo za kateri satelit želimo po-
datke in za koliko časa vnaprej želimo podatke. Možnosti so štiri: 
samo naslednji prehod, za 6 ur, za 12 ur in za 24 ur. Izpiše nam 
podatke za vse prelete preko našega vidnega obzorja: Čas začetka 
in konca preleta, azimut, elevacijo, višino… Podatke nam tudi 
grafično pokaže in lahko tudi nariše karto sveta s tirnicami sate-
lita. Vsake toliko časa moramo tudi obnoviti Keplerjeve podatke, 
da dobimo točne izračune. To storimo z enim samim klikom. 
Prikaže nam seveda tudi podatke vesoljske postaje ISS.

Predvsem za KV operaterje najdemo NKCCluster, ki je kompa-
tibilen z DX spider, AR-cluster, DXnet, CC cluster… Omogoča 

vse vrste filtriranja DX-ov, po frekvenci ali vrsti dela in omogoča 
poljubno nastavitev sprejemnega clusterja, tudi našega S50CLX. 
Omogoča tudi pošiljanje spotov. Ima veliko nastavitev in si je tre-
ba kar vzeti čas, da najdemo vse. Na telefonu je kar veliko po-
datkov na malem ekranu in mislim, da bi se na tablici to veliko 
bolje bralo.

ElectroDroid je aplikacija za elektronike, ki vsebuje celo paleto 
pripomočkov za elektronike. Tu najdemo razne izračune, npr. iz-
račune uporov za LM 317, za timer 555, predupore za LED diode, 
ohmov zakon, izračune L-C filtrov… skratka vse, kar naj bi imel 
elektronik pri roki. V drugem sklopu imamo PIN OUT sheme za 
npr. USB port, SERIAL port, RJ 45 konektor, SCART konektor, 
S-VIDEO konektor, DVI konektor...

V tretjem sklopu pa npr. standardne vrednosti uporov, konden-
zatorjev, način označevanja kondenzatorjev, notranje sheme IC 
–jev serije 7400, pin priključke raznih IC –jev…, lastnosti in di-
menzije »gumb« baterij serije CR… Velikokrat kar pozabim, da 
imam to v telefonu in se trudim s stričkom »googlom« brez po-
trebe HI.

Omenim naj še glSDR. To je pravi SDR sprejemnik. Aplikacija 
pa žal ne deluje na telefonih, ki imajo Adreno GPU!! To naj bi 
bili menda HTC/Sony Ericson Xperia. Tudi sicer zahteva malo 
močnejšo strojno opremo. Na mojem telefonu žal ne deluje. Na 
prijateljevem pa lepo deluje.

Povedati je treba, da se vsak dan pojavljajo vedno nove aplika-
cije in se splača večkrat preveriti na google play kaj je novega. 
Vtipkamo iskalni niz npr. HAMRADIO in najdemo aplikacije, ki 
jih včeraj še ni bilo. Večina so majhne in namestitev traja komaj 
kako min. Preizkusimo jo in če nam ne odgovarja jo prav tako 
enostavno odstranimo. Vsekakor pridejo vse te aplikacije veliko-
krat prav na terenu, saj imamo dandanes telefon vedno zraven. 
Pa tudi doma velikokrat lahko nadomestijo uporabo računalni-
ka. Moja tiha želja: aplikacija za vodenje dnevnika UKV maraton 
J !
Avtor: S52ON Miro Prašnikar 
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Diploma Soča Memory

V spomin vsem vezistom, ki so delali iz Posočja v vojnah in nesre-
čah, Radioklub SOČA Tolmin, v sodelovanju z Radioklubom 
»Krn« Kobarid podeljuje spominsko diplomo Soča memory.

Spominsko srečanje bo potekalo drugo nedeljo v mesecu novem-
bru (11.11.) od 8:00 do 21:00 ure (UTC). Sodeluje se lahko v na-

činih dela SSB in CW na frekvenčnem pasu 80, 40 in 20 metrov. 
Radijske postaje organizatorja kličejo »CQ SOCA« v CW in »CQ 
SOCA MEMORY« v SSB načinu dela.

Za pridobitev diplome morajo operaterji vzpostaviti zvezo s 
klicnim znakom kluba (S59Q) s klicnimi znaki treh članov Ra-
diokluba SOČA Tolmin: (S51W, S57MPO, S57CU, S57OGL, 
S51CG, S57NL, S51ST, S58OBL, S58DTO, S52LOK , S52ALG, 
S53AT, S53AF) ali Radiokluba »Krn« Kobarid (S56ABI, S52RR, 
S52MZ, S59DAJ). Izmenjati je potrebno RPT, QTH in ime ope-
raterja. Poleg tega je potrebno zbrati še klicne znake iz osmih dr-
žav Evrope (dovolj je izpis iz dnevnika). Zveza z organizatorjem 
mora biti potrjena na dan tekmovanja (qsl kartica), za ostale pa 
veljajo vse potrjene zveze po 1.1.2012.

Operaterji za pridobitev diplome dostavijo dnevnik zvez organi-
zatorju v 30 dneh od preteka tekmovanja skupaj s QSL kartico za 
potrditev zveze s klubskimi postajami. Diploma je za S5 opera-
terje brezplačna.

Več si lahko preberete tudi na naši spletni strani memory.s59dap.
com

73, de S59DAP

200 let Morse kode?
Pred kratkim je izašla jubilarna 200. številka časopisa »Svet Ele-
ktronike« in avtor je napisal uvodni članek o 200. let zgodovine 
elektrotehnike s povdarkom na sodobno radioamaterstvo. Goo-
gle in Wikipedia danes omogočata zelo obsežen vpogled v časov-
ni potek celotnega svetovnega razvoja. 

Samuel Morse se prvič omenja leta 1837 s kodo, ki je omogoča-
la preprost vizualni zapis 26 črk in 10 številk. Njegov pomočnik 
Alfred Vail je naredil komunikacijsko prekretnico s telegrafom 
leta 1844. Vizualno zaznava kode je zamenjana s hitrejšo zvočno. 
Radijski valovi so otkriti leta 1880 toda so razlagani kot induk-
cija vse do eksperimentov Hertz-a med leti 1886-1888. Edison je 
patentiral sistem radijskih komunikacij med ladjami že leta 1885 
ampak je prenehal z eksperimenti in vse prodal Marconi-ju. Ni-
kola Tesla je brezžicni prenos demonstriral leta 1893 in pozneje 
bil priznan v ZDA kot pionir radija. Anglež Lodge je prikazal 
prenos Morse znakov z radijskimi valovi leta 1894. To sta tudi 
počela Rus Popov in Indijc Bose. Angleški patent za radijski pre-
nos dobi Marconi leta 1896. Leta 1901 naj bi sprejel radijske si-
gnale čez Atlantic in 3 leta pozneje spremenil ZDA radijske pa-
tentne pravice. Leta 1906 je prvič uspešno prenesen govor čez 
radijske valove. Oddajniki tega časa so bili z visokonapetostnim 
iskriščima, digitalni sprejemniki pa steklene cevi z železnim pra-
hom - kohereri. Radijske postaje so postale obvezne na ladjah leta 
1910. Tragedija Titanika se zgodila dve leti pozneje. 

Morsejeva koda se komercijalno obdržala skoraj 100 let. Danes 
smo mi radioamaterji zadnji ljubiteljski uporabniki telegrafije, ki 
jo profesionalci imenujejo OOK (on-off keying), a mi napačno 
CW (continous wave). Radioamaterji danes delamo CW zveze 
večinoma koncem tedna v kratkovalovnih tekmovanjih z oddajo 

s pomočjo računalnika. Čez teden se lahko slišijo redki “pogo-
vori” z elektronskimi tasterji. Vmes so še tekmovanja v hitrem 
sprejemu in oddaji Morse kode HST. Na razpolagi je kar nekaj 
sodobnih programov in simulatorjev za vse te aktivnosti. UKV 
signali so šibkejši in tamo je prevladal sodobnejši način računal-
niškega digitalnega komuniciranja WSJT razvit s strani Nobelo-
vega nagrajenca za fiziko Joe Taylor-ja, K1JT. 

Ali se bo CW ohranila 200 let do 2037? S53MV primerjava učin-
kovitosti različnih radijskih zvez:

V  L  Z  PŠ SU1

Telegrafija 1900  10 bit/s  500 Hz 0.020 bit/s/Hz
Teleprinter 1950  50 bit/s  250 Hz  0.200 bit/s/Hz
GSM telefon  1990  271 kbit/s  200 kHz  1.355 bit/s/Hz
MIMO WLAN 2010  108 Mbit/s  11 MHz  9.818 bit/s/Hz

S53MV in jaz dvomiva! Moj prispevek ohranitvi spomina na CW 
se zgodi leta 1991 pri doktorski disertaciji na Institutu Jozef Ste-
fan v Ljubljani in Elektrotehničnem Fakultetu v Beogradu. Ta-
krat sem naredil okrog 200 zvez v februarskem ARRL DX CW 
tekmovanju in načrtno zaključil raziskave brez komercijalnega 
robot izdelka. Od takrat je Alex, VE3NEA razvil odličen Morse 
Runner simulator KV tekmovanj in CW Skimmer - širokopa-
sovni dekoder vseh Morse kodiranih signalov. Pozneje je dodal 
še omrežni server in številni SDR CW Skimmer-ji po celem sve-
tu so na internetu integrirani v RBN (www.ReverseBeacon.Net). 
Ko danes poklišete CQ na enem od 6 KV tekmovalnih območji, 
RBN takoj sporoči vaš pozivni znak, frekvenco, hitrost tipkanja 
in jakost signala tudi čez DX Cluster omrežje. 

1 (V)Vrsta zveze, (L)Leto (Z)Zmogljivost (PŠ)Pasovna širina (SU)Spektralna učinkovitost

RADIOKLUB SE (JE) PREDSTAVI(L)
Kaj bi lahko počel radioamater dopoldan, v šolskem času na 
Športnem parku Brajda? Marsikaj »športnega«. Tudi reklamira-
nje radioamaterstva in radiokluba S59DAP (SOČA Tolmin). 
Vsak šport zahteva nekaj truda in potu – hladen, vroč, krvav, ni 
važno (HI) in prav vroči pot se je dogajal v parku Brajda. Ra-
dioklub je v svoje vrste lovil in podil nadvse zainteresirano in 
nadobudno mladino, ki je z zanimanjem pristopila k ogromnim 
radiem, antenam, kablom in vsej vesoljski tehniki.

Pa nismo bili sami, ampak tudi konkurenca, saj so na istem trav-
niku svojo malho hvalila še ostala društva v okviru ZOTK-a Tol-
min (Zveza Organizacij Tehnične Kulture). Še najbolj zavzeti in 
pohvale vredni pa so bili člani AMZS, ker so vso prireditev orga-
nizirali in poleg povabili še ostale. Naj se vidi da puntarji držimo 
skupaj…kako je to videti si lahko ogledate na klubski internetni 
strani s59dap.com.

Statistični podatki so velikokrat prilagodljivi ciljni publiki, zato 
o klubu bolj malo besed. Smo radioamaterji (HI), članov je veliko 
– baje nekaj čez 30. Vsak petek zvečer v klubu se na veliko srečo 
še vedno srečujemo...vsaj tisti, ki lahko pridemo. Klubske postaje 
imamo, funkcionirajo še vedno in upamo, da jih ne bomo nikdar 
rabili za lokalno CZ. 
Da je nekaj zelo aktivnih tekmovalcev z medaljami okrog vratu 
mogoče veste. 
Seveda imamo tudi zelo zavzetega člana S51ST, marsikdo (po 
svetu) pozna. Priliko bomo seveda izkoristili:

Ljubo iskrena ti hvala za tvoj (skoraj krvavi) pot, ki si ga do danes 
pustil v klubu…še ga bomo rabili (HI).

Lep radioamaterski pozdrav, 73, 88 de S59DAP / S59DAQ / S59Q

PONOVNO NOVI ČLANI V RK SOČA TOLMIN
Letos smo po nekaj letih v našem RK ponovno uspeli organizirati 
tečaj za nove radioamaterje. Spopadli smo se z (za nas) največjo 
težavo – vzbuditi zanimanje v šolarjih in javnosti. A trud se je 
obrestoval, saj smo nazadnje prišli do številke odlično 5. Tako 
je, pridružilo se nam je ravno toliko novih članov, ki so v juniju 
uspešno »položili« izpit, ki je trajal od marca do junija. Pika na 
i (ali spodbuda za nadaljevanje) pa je bil tudi obisk sosedov RK 
»Krn« Kobarid, kjer je Vlado pridno in pohvalno predstavil teh-
niko in PR ter še bolj navdušil učence.
Še enkrat čestitamo novincem, še posebej pa najmlajšemu, sedaj 
že članu, Aljažu, ki šteje le 9 let. 

Tečajniki, mentor in člani izpitne komisije, po končanem izpitu.

RK Soča Tolmin 

Cerkno LinuX 

Z veseljem vam sporočam, da smo uspešno preselili S50CLX DX 
Cluster z vsemi svojimi servisi na nov hitrejši in boljši Linux stre-
žnik. Prispevek za nakup je prostovoljna donacija Markota Mu-
nih, S50K. Posebna zahvala gre podjetju Infrax d.o.o. informacij-
ske tehnologije PE Cerkno http://www.infrax.si za zagotavljanje
stalne širokopasovne internetne povezave ter za ostalo tehnično 
IT podporo.
Če se srečate s kakšno težavo, ki jo je povzročila selitev, vas pro-
sim da to javite preko kontaktnega obrazca na S50CLX spletni 
strani.

http://s50clx.infrax.si

Osnovne specifikacije strežni-
ka so: 
 Ǭ HP ProLiant ML110 genera-
tion 6

 Ǭ Quad-Core Processor Intel® 
Xeon® X3430

 Ǭ 8 GB RAM
 Ǭ 2x 500 GB SATA HDD 7200 
rpm RAID

 Ǭ Linux Ubuntu Server 12.04 
LTS 64 bit

 Ǭ Apache Web server/2.2.22 
(Ubuntu)

 Ǭ MySQL 5.5.24-0ubuntu0.12.04 x86_64
 Ǭ PHP Version 5.3.10-1ubuntu3.1
 Ǭ Perl v5.14.2 built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
 Ǭ DX Spider Cluster version 1.55 (build 0.115 git: 2321d9d) on Li-
nux

73 Jože S52JK & Danilo S50U
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Proti vrhu 24. sončevega cikla

SONCE KOT IZVOR
Naše Sonce je plinasta zvezda na sredini aktivnega dela življenj-
skega cikla, začetega pred približno 4,6 milijardami let. Sesta-
vljeno je iz več plastnih področij z velikimi razlikami v gosto-
tah, tlakih in temperaturah. Podobno kot naš planet lahko Sonce 
razdelimo na aktivno notranjost, razgibano površje in nevihtno 
atmosfero. 

Slika 1: Sestava notranjosti Sonca s posnetkom fotosfere

V visokotlačnem jedru pri 15 milijonih stopinj poteka proces je-
drske fuzije, kjer se vsako sekundo milijoni ton vodika zlivajo v 
jedra težjega helija, pri tem pa se sprošča ogromna energija reda 
1020 MW. Ob njenem prenosu skozi sevalno območje se v jedru 
proizvedeni fotoni gama na kratkih razdaljah nenehno sipajo, 
absorbirajo in ponovno oddajajo v višje plasti z vedno nižjimi 
energijami oz. frekvencami. Na 70 odstotkih radija, kjer je tem-
peratura že precej znižana, se nahaja posebna strižna plast, ki 
ločuje enakomerno vrtečo notranjo kroglo s periodo 27 dni od 
širinsko odvisnega vrtenja plasti do površja. Zunanjih 30 odstot-
kov plinaste mase se na ekvatorju vrti s periodo 25 in na polih 
35 dni, kar povzroča ustvarjanje močnih magnetnih sil, ki naj 
bi bile eden glavnih vzrokov za nastanek izrednih Sončevih po-
javov.

Sončevo površje oz. fotosfero lahko opazujemo s teleskopi in pri-
mernimi projekcijami ali z zaščitnimi folijami. Neenakomerno 
teksturo površja s povprečno temperaturo 5500 °C prekrivajo 
milijoni kratkoživih granul s premerom preko 1000 km, ki za-
ključujejo termalne stolpe plazme iz spodaj ležečega konvek-
cijskega področja. Proces prenosa energije iz središča Sonca do 
vidne ravnine lahko traja do milijona let, saj ob visoki gostoti 
notranjosti in številnih trkih na primerljivi poti 109 zemeljskih 
polmerov poteka zelo počasi. Ob tem se temperature plazme in 
energije posameznih fotonov neprestano nižajo, kar omogoča 
končno izsevanje v medplanetarni prostor v obliki bolj prijazne-
ga spektra v okolici vidne svetlobe, vključno z ultra-vijolično in 
infra-rdečo. Ocenjena količina tako prejete energije, ki se absor-
bira v Zemljini atmosferi, morjih in celinah v eni sami uri, pri-
bližno sovpada z letnimi energijskimi potrebami celotnega sveta.

Sončeva aktivnost pomembno vpliva na spreminjanje lastnosti prenosnega medija za naše brezžične komunikacije. Ob nastopu vr-
hov Sončevih ciklov se povišajo tako povprečne vrednosti merjenih veličin kot tudi pogostosti posameznih kratkotrajnih odstopanj. 
Kadar je tak izbruh usmerjen neposredno proti našemu planetu, so posledice na visokih geografskih širinah in na osvetljenem delu 
oble bolj izražene. Hitre spremembe v ionosferi, ki kvarno vplivajo na potovanje signalov s satelitov, so nam lahko tudi uporabne, 
saj se poveča odbojnost kratkih valov vse do 6 m področja in celo naprej. Ker se bližamo vrhuncu zaznanih pojavov 24. Sončevega 
cikla v letu 2013, bom poskušal bralcem približati delček zgodbe in upam, da bom s tem pripomogel k razumevanju in praktičnem 
preverjanju zapisanega.

Nad površjem se razteza Sončeva atmosfera, ki sega s svojimi 
vplivi daleč preko poznanih planetov. Njen najhladnejši del se s 
temperaturo pod 4000 °C nahaja na višini 500 km brez posebnih 
aktivnosti. Nad njim se na višinah do nekaj 1000 km razprostira 
tanka plast rdečkaste kromosfere, vidne kot barvni obroč oko-
li popolnega Sončevega mrka. Pri opazovanju Sonca nas na teh 
višinah razveseljujejo številne svetle liste, stolpi, zanke, loki in 
oblaki med katerimi prevladujejo bakle, spikule in prominence. 
Ker vsaka od njih nakazuje trend Sončevih aktivnosti, je njihov 
obstoj zelo pomemben tudi za radijske astronome in njihove na-
povedi. Prominence v obliki orjaških zank povezujejo Sončevo 
površje z zunanjimi plastmi atmosfere, saj lahko segajo celo do 
višine 1 milijon km. V primeru razpada lahko uskladiščena ener-
gija in masa, nakopičena v obdobju več mesecev, povzročita celo 
manjše izbruhe. 

Približno na višini 10.000 km nad fotosfero je pospeševanje in 
gibanje delcev pogojeno predvsem z magnetnimi polji, ki pre-
vladujejo nad gravitacijski učinki. Tu se začenja korona, najbolj 
aktivni del Sončeve atmosfere, ki na risbah spominja na vlakna 
okoli osrednjega dela. Njene visoke temperature preko 10 milijo-
nov stopinj omogočajo popolno ionizacijo plazme in oddajanje 
svetlobe predvsem v spektru X-žarkov, ki izdatno vplivajo na la-
stnosti naše ionosfere. Pri opazovanju posnetkov v tem spektru 
lahko ob aktivnih obdobjih opazimo temne votline oz. koronske 
luknje, iz katerih se hiter Sončev veter vzdolž odprtih magnetnih 
silnic oddaja v heliosfero.

Slika 2: Heliosfera - vplivno območje Sonca

Heliosfera predstavlja prostor zaznave Sončevih učinkov do raz-
dalje 95 astronomskih enot (AU). Ker so razdalje v bližnjem ve-
solju ogromne, enota AU označuje kar povprečno razdaljo med 
Soncem in Zemljo, to je nekaj manj od 150 milijonov km. Obliko 
heliosferi daje Sončev veter, ki na robu v stiku z medzvezdnim 

Takšen razvoj dogodkov me spodbudil k obnovi razvoja CW 
Expert robota, ki namesto operatorja posluša na radiju in dela ra-
dioamaterske zveze v tekmovanjih. YT7PWR je pomagal prene-
sti mojo DOS TurboPascal kodo iz 1990-ih na sodobni Windows 
C# programski jezik. Zdaj že lahko pustim moj programček naj 
veselo piska z Morse Runner-jem na kateremkoli računalniku 
 MR ima zelo zoperan QRM in CWE naredi samo 100 zvez v 
eni uri dokler jaz zmorem 200. V HST načinu dela CWE doseže 
čez 3000 pik v 10 minutah pri 50 wpm. Jaz pa samo 1700 v pr-
vem Aprilskem poskusu v Novem Sadu s prehitrih 36 wpm pri 
tipkanju z dva prsta. Organizator YT7AW je svetovni rekorder z 
4000+ pik pri 60 wpm. YU7NU nakratko gre do 90 wpm kar po-
staja že naporno za PC z Morse točko dolgo 1200/90 = 13 msec. 
To energetsko znese samo 10 polnih ciklov pri 750 Hz tonu mo-
nitorja. Spodnja slika pokaže prvi CWE uspeh nad 2000 pik.

CW Skimmer in CW Expert dekodirata vse prisotne Morse si-
gnale v določenem širokem pasu za razliko od MRP40 ali True-
CW programov optimiziranih na samo eno postajo. Jaz upora-
bljam spektralno analizo s pomočjo Fourier-jeve transformacije. 
Francoski matematik je dokazal, da vsak kompleksan signal lah-
ko predstavimo z množico prostih sinusnih signalov na različnih 
frekvencah. Ločljivost frekvenc je določena frekvencom uzorče-
nja in številom vzorcev ali časom. 

Praktični parametri v resničnem KV tekmovanju so 30 msec dol-
ga točka pri najvišji 40 wpm CW hitrosti. Izberemo standardnih 
8 kHz za telefonsko kvaliteto zvoka pri 3 kHz SSB filtru. Zaja-
memo 128 vzorcev v celotnem časovnem trajanju od 16 msec. 
Tudi za najhitrejšo Morse točko bomo imeli na razpolagi vsaj 2 
vzorca. Frekvenčna resolucija bo 8000/128 = 62,5 Hz kar je enako 
zmogljivosti povprečnega ušesa. S temi parametri dosegam 80% 
sprejema pozivnih znakov v 5-minutni simulirani gužvi od 100 
postaj. Jaz sem dvakrat zmagal v EU FHN HST z 60% znakov. 
Tudi v Dayton-u na vsakoletnem KCDXC pile-up tekmovanju 
sprejemamo do 70% pozivnih znakov. 

Boljša vremenska resolucija se doseže z dvakratno uporabo vzor-
cev in 50% preklapanjem ter ustreznim okenskim oblikovanjem 
po modelu Hahn ali Hamming. Rezultat digitalnog signalnog 
procesiranja je napetostni spektar vhodnega signala na 64 dis-
kretnih frekvencah od 0 do 4000 Hz. Če vhodni signal ni točen 
vmožek od 62,5 Hz resolucije, pojavi se sorazmerno v dva sose-
dna predala. Zaradi tega uporabljamo MR monitor na 750 Hz 
ali točno na 12. »kanalu«. Največjo 600 HZ pasovno širino MR 
lahko pokrijemo z 10 kanalov. Najbolj kritičen parametar CW 
detekcije je energetski prag, ki loči signal od šuma. Prag je op-

timalno na polovici oba nivoja ampak ga treba stalno prilagaja-
ti zaradi spremembe jakosti signala in zloženega šuma na kateri 
vplivajo tudi sosedni signali. 

Premerjanjem energije vsakega od 10 delovnih kanalov z 10 loče-
nih pragov pretvaramo signale v binarne simbole 0 ali 1. Vse ena-
ke simbole sproti preštevamo z 10 ločenih števcev. Pri spremembi 
simbola vsebino števca premerjamo z referentno dvojno dolžino 
točke. Pri števcu enic se odločamo ali smo prejeli piko ali črto . 
Pika je vredna +1, a črka +2 dodatka akumulatorju. Ta bo končni 
kazalec na sprejet Morse karakter v spodnjem referenčnem nizu 
narejenem po statistiki Angleškega jezika:
ET I A N MSU RW DKG OH V F *L*PJBXC YZQ**5 4*3***2 
******16*/*****7***8*90

Vmes so tudi presledki z določenim številom ničli. Ti presledki 
so najpogosteje kratki znotraj posameznega karakterja. Takrat je 
števec manjši od referenčne dve točke in samo podvojimo vre-
dnost akumulatorja ter adaptivno korigiramo referenco. Ko je 
presledek daljši od reference, lahko naredimo takojšnjo pretvor-
bo akumulatorja v zgornji računalniški ASCII kod. Pri presle-
deku daljšem od dve referenci dodamo še na izhodu presledek 
za konec besede. Presledek daljši od 4 reference pomeni konec 
oddaje in takrat robot mora reagirati. Zgornji Morse algoritem je 
objavil S53EM s sodelavci z IJS leta 1972 v ameriškem QST.

Nadaljne procesiranje je na višjem logičnem nivoju sinhroniza-
cije klicanja CQ, sprejema znaka in potem zaporedne številke 
zveze, ponavljanja po potrebi in potrditve zveze. Vse to lahko da-
nes GHz PC opravi brez težav ker vsak procesor ima še dodatni 
nabor instrukcij za DSP. Pri MR v WPX načinu dela brez težav 
se doseže 200 zvez na uro. PC robot to lahko počne dokler ne 
zmanjka elektrike in se isprazni baterija. Človeku je izredan na-
por 48 ur tekmovanja brez spanja, še posebaj z uporabo dva radi-
ja. Jaz uporabljam CWE z N1MM Loger-jem v CQ WW Expert 
kategoriji. YT7PWR je integriral CW Expert znotraj YU1LM 
SDR primopredajnika, ki ga ponuja v kitu VK2DX. Razvita je 
tudi potpora RTTY načinu dela z 44,1 kHz pasovnom širinom in 
interakcijom z DX Cluster omrežjem.

Mi smo zadnja generacija, ki v celoti obvlada Morse kodo in jo 
je uporabljala za digitalne komunikacije pred pojavom interne-
ta. Naša dužnost je to znanje v celoti prenesti na računalnik ker 
samo tako ga ohranimo za multimedijsko prihodnost. Ionosfera 
je naravni pojav in vedno bo majhna kopica posameznikov, ki jih 
bodo zanimala dogajanja na Soncu in vesolju. Upam, da ne bodo 
komunicirali samo po dolgočasnih brezibnih optičnih vlaknih in 
predvidljivih satelitih ampak mogoče tudi čez nagajivo ionosfero 
ali vsaj troposfero kot mi »brontosi«.

Avtor: Marijan Miletić, S56A
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gov nastanek je povezan predvsem z razlikami v vrtenju Sonče-
ve sredice in zunanjih 30 odstotkov notranjosti ter s kroženjem 
vroče plazme iz dna konvekcijske plasti do fotosfere. Ker so vsi 
segmenti močno ionizirani in s tem prevodni, vsak premik pov-
zroča tok elektronov, ki v okolici ustvarja magnetno polje. Oblika 
spominja na magnetni dipol, obrnjen v smeri osi vrtenja, kot pri 
Zemlji. V smeri ekvatorja obstajajo velike sklenjene zanke, ki se 
pod vplivom oddajanega Sončevega vetra ob ekvatorski ravnini 
raztegnejo v tanko heliosferično tokovno plast. Ta sloj z naspro-
tnima smerema polja na vsaki strani se vrti skupaj z ekvatorskim 
delom Sonca in v medplanetarnem prostoru povzroča zaviti vzo-
rec v obliki Arhimedove vijačnice. Poznavanje ukrivljenosti ma-
gnetnih silnic je pomembno predvsem za razumevanje potovanja 
masnih delcev proti Zemlji, saj le-ti ne letijo po ravni poti, kot 
radijski šum ali svetloba.
V absolutnem minimumu zadnjega cikla konec 2006 sta bila se-
verni in južni magnetni pol Sonca popolnoma ločena. Nahajala 
sta se v mirovni legi, kjer severni magnetni pol približno sovpada 
z južnim heliografskim in obratno, torej v reverzni konfiguraci-
ji. Zaradi diferencialnega vrtenja posameznih širinskih plasti so 
se silnice počasi začele ovijati okoli ekvatorja, gostota polja pa 
je postajala vse večja. V nekaj letih je njihova pretirana bližina 
povzročila deformacije, zato je bil del magnetnih silnic skupaj z 
materijo izrinjen na površje, kjer so nastale bipolarne pentlje oz. 
zanke. Ob njihovem vznožju so nastale Sončeve pege z magnetno 
orientacijo po novi konfiguraciji in s tem je bil določen začetek 
novega cikla.

Slika 5: Ovijanje in zgoščevanje magnetnih silnic

Magnetno polje v aktivnem delu cikla ni homogeno in urejeno 
po modelu dipola. Navidezno ima lahko Sonce v takem trenutku 
več regij z izkazanimi severnimi in južnimi poli. Ob zadnji polni 
menjavi leta 2000 se je odvijal zanimiv prizor v trajanju enega 
meseca, kjer je Sonce imelo na polih navidezno prisotna le se-
verna pola. Južni pol je bil razprostrt okrog ekvatorja, dokončni 
zasuk pa se je po nekaj nihanjih izvršil šele v letu 2001. Tak ma-
gnetni nered na Soncu močno vpliva na razporeditev zaprtih in 
odprtih silnic. Odprte se tako selijo iz predvsem polarnih regij 
proti ekvatorju, kjer se lahko povežejo z magnetnim poljem Ze-
mlje in ustvarijo idealen prehod naelektrenih delcev, npr. hitrega 
Sončevega vetra ali večjega masnega izbruha. Hkrati pa gostota 
magnetnega polja povzroči vse izredne pojave, navedene v nada-
ljevanju.

Slika 6: Magnetno polje Sonca v mirnem in aktivnem obdobju

Po vrhu aktivnosti cikla se magnetna konfiguracija zopet ustali 

z reverznimi poli. V naslednjih letih bo torej magnetni sever pri-
stal zopet bližje heliografskemu severu, južni pol pa na bližje dnu 
južne poloble. Celotno trajanje ene menjave magnetnih polov oz. 
cikla je opredeljeno z zaporednim indeksom s povprečnim tra-
janjem periode 10,6 let v zadnjih 300 letih. Prvi indeks oz. cikel 
pripada obdobju let 1755-1766 po zaslugi dveh astronomov: nem-
škega S. H. Schwabeja in švicarskega R. Wolfa, ki je postavil tudi 
temelje štetju peg. 

NAPOVED AKTIVNOSTI 24. CIKLA
V letu 2012 se nahajamo na poti proti vrhu aktivnosti 24. cikla, 
ki preseneča v kar nekaj pogledih. Prva pega novega cikla se je 
pojavila 4. januarja 2008, a smo lahko naslednjih nekaj mese-
cev globokega minimuma opazovali še vedno pege, ki pripadajo 
prejšnjemu, 23. ciklu. Zato je sam začetek 24. cikla določen šele s 
koncem leta 2008. Takrat je Sonce mirovalo brez ene same pege 
kar v 266 dneh, kar se ni zgodilo že od leta 1913. Podobna opa-
žanja so se odvijala na drugih področjih meritev. Tlak Sončevega 
vetra je upadel za 20 % in dosegel najnižjo točko od začetka sa-
telitskih meritev v začetku šestdesetih. Prav tako je upadla sve-
tilnost Sonca ekstremnih UV žarkov za 6 %, zato zgornje plasti 
ionosofere niso tako bogate z elektroni. To je sicer dobrodošlo 
za daljšanje življenjske dobe satelitov zaradi zmanjšanja potiska 
v nižje tirnice, kar pa žal velja tudi za prisotnost nevarnih od-
padkov, ki bi sicer hitreje vstopili v gostejšo atmosfero in izginili 
v prah. V letu 2008 je bilo mogoče zaznati še rekorde mesečnih 
minimumov Sončevega radijskega šuma od začetka meritev pred 
55 leti, lenobnost Sonca pa se je nadaljevala še v letu 2009, kjer 
peg ni bilo mogoče opaziti kar 260 dni.

Slika 7: Primerjava števila peg in celotnega sevanja

Odvijanje cikla do septembra 2012 sledi istim smernicam, saj 
smo bili priča le manjšemu število dogodkov. Napovedi znan-
stvenikov v organizacijah NASA, NOAA, SIDC in IPS v letih 
2006-2008 so se skozi potek cikla prilagajale v smeri nižje ak-
tivnosti in zakasnitve vrha cikla s pomladi na jesen 2013. Zadnje 
napovedi iz avgusta 2012 upoštevajo povečanje aktivnosti konec 
leta 2011. Povprečne mesečne vrednosti naj bi konec septembra 
2013 dosegle maksimum števila peg 76±27 (NASA). Pri tej napo-
vedi je zanimiv podatek o solarnem fluksu, ki naj bi vrh dosegel 
nekaj mesecev prej, to je od marca do junija, s čimer se znanstve-
niki po svetu ne strinjajo. NOAA in druge organizacije napove-
dujejo vrh peg z 90±10 v mesecu maju 2013, kot je bilo objavljeno 
že v CQ ZRS številki 1-2/2010. Če primerjamo njihove napovedi 
z današnjimi rezultati, lahko opazimo le manjša odstopanja nav-
zdol, vse v mejah podanih toleranc.

Na sliki je s polno modro črto prikazan potek povprečenih me-
sečnih vrednosti, ki gladi posamezne vrhove mesečnih odsto-
panj. Odčitki posameznih mesecev so označene s črno tanjšo 

medijem postopoma upočasnjuje in v področju heliopavze za-
mre. Konkretna balonasta oblika heliosfere še vedno ni natanč-
no določena, saj so znanstveniki ravno letos odkrili dejstva, ki 
zavračajo obstoj udarnega vala na mejnem področju. Največ so 
k temu pripomogle misije Cassini in IBEX ter vesoljski sondi Vo-
yager 1 in 2, ki letos praznujeta 35 let potovanja proti robu našega 
osončja in se septembra 2012 nahajata na oddaljenostih 122 in 
100 AU, v območju plasti, ki ščiti osončje pred vpadom kozmič-
nih žarkov iz širše galaksije.

SONČEVE PEGE
Prvi zaznamki o teksturi površja Sonca z neuglednimi temnej-
šimi madeži v vidnem spektru segajo nekaj 100 let pred našim 
štetjem. Večina opazovalcev je sicer sprva zmotno predvidevala 
periodične anomalije za prelete planetov, pravo utemeljitev pa je 
Galileo podal šele leta 1612. Sončeve pege so temnejša področja 
v fotosferi, kjer je lokalna temperatura za približno 1000 stopinj 
nižja od neposredne okolice. Ob povečanju magnetnih aktivno-
sti močne silnice iz notranjosti zavirajo dotok toplejše plazme iz 
konvekcijskega področja, zato na površju nastane značilen vzo-
rec sence s temperaturo 4500 °C in okoliške svetlejše polsence z 
okoli 5000 °C. Čeprav so pege še vedno svetlejše od obločnega 
plamena, izgledajo v okoliški fotosferi s temperaturo 5500 °C kot 
temne lise, ki podajajo enostavna opozorila na povečano verje-
tnost močnejših izbruhov.

Slika 3: Prikaz Sončevih peg v fotosferi

Slika 4: Nižanje heliografske širine izvorov peg

Pojav peg je optično raznovrsten, saj se skozi čas obstoja po obli-
ki, velikosti in trajanju neprestano spreminjajo. Na začetku Son-
čevega cikla se pari peg z različnimi magnetnimi poli pojavljajo 
na heliografskih širinah med 30° in 45°. Do konca trajanja cikla 
se pomikajo proti ekvatorju do približno 7°, kar v časovnem di-
agramu prikazuje Spörerjev zakon v obliki metuljevih kril. Na 
spodnji sliki označuje posamezna barva velikost skupine od naj-
večje do najmanjše: rdeča, vijolična, zelena in rumena. Prva pega 
trenutnega cikla se je pojavila na severni širini 30° z obrnjeno 
magnetno smerjo, kar je označuje morebiten začetek novega ci-
kla in skorajšnje povečanje aktivnosti. Ob rojstvu so nove pege 
v fotosferi večinoma majhne s premerom do 15.000 km, zato so 
vidne samo z boljšimi instrumenti z visoko ločljivostjo. Nato se 
počasi z rotacijo Sonca po heliografski dolžini razširijo in zdru-

žujejo v skupine do 100 peg s skupnim obsegom več kot 150.000 
km. Z Zemlje jih je tako mogoče opazovati že s primernimi za-
ščitnimi očali brez optične povečave ali s projekcijo na papir oz. 
steno. 

Trajanje posamezne pege je raznoliko, od nekaj ur do več kot 30 
dni. Spremljanje celotnega preleta pege od leve do desne strani 
vidne Sončeve oble traja približno 14 dni, nato pa za enako časa 
zaide na drugo stran, kjer jo še nekaj časa lahko spremljamo s 
satelitom STEREO-A. Ko se znova pojavi na obzorju levo, je sko-
raj neprepoznavna, saj je oblika povsem spremenjena, zato ji je 
dodeljena tudi nova oznaka, npr. AR10981 oz skrajšano 981. Ta 
oznaka dejansko ne oštevilčuje posameznih peg, temveč zgolj ak-
tivne regije (po NOAA AR - Active Region), v katerih se lahko 
nahaja celotna skupina. Sčasoma se začne taka skupina manjšati 
in na koncu obstoja ostane le vodilna oz. največja pega, vse ostale 
pa izginejo.

Ponavadi se število peg na nam vidni Sončevi polobli navaja kot 
osnovni kazalec povečanih aktivnosti. A navajanje absolutnega 
števila peg ni povsem enostavno, saj je rezultat odvisen od opa-
zovalca. Na štetje lahko vplivajo vidna prepustnost ozračja, poja-
vi disperzije in drugih lomnih pojavov, oprema opazovalca, me-
sto opazovanja in nenazadnje tudi sam človeški faktor. Zato je 
štetje in ocenjevanje števila posameznih peg izvedeno v obliki 
Wolfovega izračuna števila (R). Končno število R v uteženi vsoti 
R = k (10g + s) zajema število posameznih opazovanih peg (para-
meter s), število skupin oz. grup (parameter g) in faktor k. S tem 
faktorjem, manjšim od 1, se rezultat posamezne opazovalnice 
prilagodi opazovalnim pogojem, kar omogoča izračun uravno-
teženega povprečja. 

Število Sončevih peg ugotavlja več organizacij po svetu, ki upo-
števajo meritve lastne mreže observatorijev in uteži za izravna-
vo. V praksi se za navajanje uporabljata mednarodno število ISN 
(International Sunspot Number) in glajeno število SSN (Smo-
othed Sunspot Number), med katerima obstaja razlika tudi do 
35 %. Kot uradni dokončni indeks od leta 1981 velja le število 
ISN, ki izhaja iz belgijskega SIDC in se zato imenuje tudi S.I.D.C. 
Brussels International Sunspot Number. 

Na spletnih straneh (npr. spaceweather.com) se v večini podajajo 
dnevno ugotovljene vrednosti. Zadnjih nekaj zaporednih dnev-
nih vrednosti v mesecu septembru (74, 46, 57, 90, 121, 113, 97) 
nam podaja izrazito dnevno dinamiko, ki pleše okoli mesečnega 
povprečja. S povprečenjem dobimo torej informacijo o tem, v ka-
terem delu cikla smo, z dnevno vrednostjo pa trenutno odstopa-
nje, ki kaže na trenutno stanje ionosfere in propagacij. Približek 
dnevnega števila peg v sončnem vremenu brez pomoči interneta 
lahko ocenimo tudi s tem, da število peg, vidno z enostavnimi 
pomagali, pomnožimo s 15. Na sliki 3 znaša izračunano in ob-
javljeno število peg z dne 29.9.2011 kar 116, torej bi jih morali 
opaziti približno 8.

Vseeno velja poudariti, da prisotnost Sončevih peg ni neposre-
dno povezana s kvarnimi izbruhi, saj se le-ti tipično odvijajo v 
višjih plasteh kromosfere in korone. Boljše merilo podaja nivo 
radijskega šuma na 10,7 cm valovne dolžine oz. solarni fluks (SF), 
ki dejansko odraža efektivno aktivnost Sonca. Zato naj raznoliki 
pojavi peg služijo bolj za splošno orientacijo pri določevanju faze 
cikla in ne trenutnih motenj ionosfere.

SONČEVI CIKLI
Sonce premore močno in kompleksno magnetno polje, ki sega 
daleč preko razdalje Sonce-Zemlja v medplanetarni prostor. Nje-
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tudi stopnja geomagnetnih neviht po NOAA lestvici G ter inde-
ksi K, Kp in A. 

Slika 11: Položaji nekaterih opazovalnih satelitov

Drugo pomembno izhodišče meritev predstavlja omrežje radij-
skih teleskopov (RSTN). Njihove meritve šuma na več frekvenč-
nih območjih od 245 MHz do 15,4 GHz veljajo le za lokalna 
področja, saj radijsko sevanje prizadene bolj tisto območje ze-
meljske površine, ki je v danem trenutku izpostavljeno Soncu. 
Normala za meritev se podaja z indeksom F10,7 na 10,7 cm va-
lovne dolžine oz. na 2,8 GHz, kar vsak dan opoldan ob lokalnem 
času izmeri in objavi opazovalnica Penticton v Kanadi (lat/lon 
= 119,62W/49,32N). Ker je tako določen indeks SFI (Solar Flux 
Index) vzorčen le enkrat dnevno na drugi strani oble, je v Slove-
niji uporaben zgolj za ugotavljanje povprečne vrednosti oz. dolge 
periodične aktivnosti Sonca. Nam najbližji radijski teleskop z bo-
gatim naborom meritev se nahaja na jugovzhodu Italije (lat/lon 
= 40,40N/17,43E) v bližini kraja San Vito, vendar so sekundno 
vzorčeni podatki na voljo šele naknadno, lahko tudi čez nekaj 
mesecev.

Tretji pomemben segment prizemnih meritev predstavljajo lo-
kalne službe za navigacijo (GNSS), povezane v evropsko zdru-
ženje EUREF. Slovensko omrežje SIGNAL, sestavljeno iz vsaj 15 
permanentnih referenčnih postaj na manjši oddaljenosti (pod 70 
km), sprejema signale istih satelitov GPS in GLONASS ter pri-
merja rezultate. S pomočjo korelacije meritev z več postaj in na 
več nosilnih frekvencah (L1 in L2) se dajo določiti parametri, ki 
dejansko odražajo stanje ionosfere nad Slovenijo in v njeni oko-
lici.

Slika 12: Prikaz ionosferskega indeksa I95 za Slovenijo

Poleg naštetih seveda obstaja še cela kopica opazovalnic in me-
rilnih metod, ki s pomočjo referenčnih oddajnikov in/ali spreje-
mnikov zaznavajo lastnosti ionosfere ter nekatere druge parame-
tre, ki pomembno vplivajo na razširjanje in doseg zvez. 

POJAVNE AKTIVNOSTI SONCA

Aktivnosti Sonca najlažje opredelimo z dvema komponentama: 
periodično in občasno. Periodična aktivnost sovpada z 11-letnim 
potekom ciklov, ki določa počasi spremenljivo in predvidljivo di-
namiko. Bolj zanimivi so pojavi izbruhovne narave, kjer se pa-
rametri znotraj Sončevega vplivnega območja v nekaj minutah 
spremenijo tudi za nekaj 100.000-krat.

Sončev veter

Sonce v okoliški prostor kontinuirano oddaja masni tok elektro-
nov, protonov in pridružene ionizirane plazme s skupnim ime-
nom Sončev veter. Njegov obstoj je mogoče enostavno opazovati 
ob preletu kometov, ki kažejo rep vedno pravokotno na Sonce, ne 
glede na smer njihovega potovanja. Gostota delcev v vetru znaša 
komaj 1-10 delcev v cm3, kar je milijardo-krat manj od umetno 
ustvarjenega vakuuma v laboratoriju. Vsako sekundo se s son-
ca pošlje več kot 1 milijon ton materije, kar je pravzaprav zane-
marljivo glede na celotno maso Sonca. Pa vendarle je od začetka 
aktivnosti na tak način izgubilo okoli 0,01 % svoje oz. kar 30 Ze-
mljinih mas. 

Po obnašanju lahko Sončev veter razdelimo na počasnega in hi-
trega. Počasni se od heliografskih širin Sonca blizu ekvatorju od-
daljuje s hitrostmi okoli 400 km/s in temperaturo okoli 150.000 
°C. S svojim tlakom omogoča obstoj heliosfere in počasi ter ena-
komerno oblikuje rep Zemljine magnetosfere. Hitri Sončev veter 
izvira iz področij vzdolž odprtih magnetnih silnic, ki v mirnih 
obdobjih obstajajo na le na polih. V aktivnem delu cikla se zaradi 
magnetne preureditve koronske luknje pojavljajo tudi bližje ek-
vatorju, od koder se veter s temperaturo 800.000 °C in hitrostjo 
750 km/s oddaja bolj v smeri proti Zemlji, kjer s sunki povzroča 
manjše pojave polarnega sija. 

Sončevi blišči

Pravi izbruh v obliki obsežnih eksplozij v Sončevi atmosferi 
predstavlja Sončev blišč (flare). Zaradi nehomogenosti magne-
tnih silnic in pridružene plazme se več ločenih magnetnih tokov 
začne spajati. Ob njihovi preureditvi se v nekaj minutah sprosti 
energija, ki se je v koroni počasi zbirala nekaj ur ali celo dni. To 
povzroči močna segrevanja plazme do nekaj 10 milijonov °C in 
doseganje relativističnih energij, kar posledično povzroči moč-
no radijsko in rentgensko sevanje preko celotnega frekvenčnega 
spektra.

Opazovanje bliščev poteka predvsem z optičnimi teleskopi na 
valovnih dolžinah mehkih in trdih X-žarkov. Jakost izbruhov se 
ocenjuje po lestvici, označeni s črkami A, B, C, M in X za valovne 
dolžine med 1 in 8 A oz. 0,1 - 0,8 nm.

Razred Vršna vrednost  
X-žarkov (W/m2)

B I < 10-6 
C 10-6 < = I < 10-5 
M 10-5 < = I < 10-4 
X I > = 10-4 

Tabela 1: Klasifikacija Sončevih izbruhov po X-žarkih

Navedeni razredi so navznoter razdeljeni linearno od 1 do 9. X2 
izbruh je tako 2-krat močnejši od X1 in 10-krat od M2. Ker lahko 
večji izbruh onemogoči komunikacije na kratkem valu, ima opo-
zorilni sistem NOAA SWPC preko elektronske pošte nastavljeni 
2 mejni vrednosti: M5 in X1. Kadar sta ti dve vrednosti preseže-

črto in točko, rdeča črta pa nakazuje napoved poteka, ki naj bi po 
napovedih NOAA dosegel vrh v maju 2013. Na levem delu slike 
je viden višek 23. cikla z dvema vrhoma: glavnem v aprilu 2000 
in manjšem v novembru 2011. Analize zadnjih 10 ciklov kažejo, 
da je tak pojav podaljšanega vrha pogost, vendar je prehod vča-
sih zaradi datumske bližine zabrisan. Če primerjamo aktivnosti 
prejšnjih ciklov s trenutnim, lahko opazimo znižanje tudi za 50 
% in več.

Slika 8: Napoved razvoja peg v 24. ciklu (NOAA)

Slika 9: Primerjava Sončevih peg v ciklih 21-24

Napovedi za naslednji, 25. cikel, ki naj bi periodični vrh nastopil 
okoli leta 2024, kažejo ponovno znižanje in zakasnitev. Opazova-
nja nižjega tlaka Sončevega vetra, manjše emisije UV in vidnega 
spektra, manj izrazite pege in zmanjšane aktivnosti okoli polov 
Sonca lahko kažejo na to, da se bližamo novemu dolgoročnemu 
minimumu do leta 2060, kot se je to zgodilo med leti 1645 in 
1715. Ta pojav z minimalnim številom peg, imenovan Maunder-
jev minimum, je zaradi posledic padca povprečnih temperatur 
zaznamovan tudi kot »mala ledena doba«.

Slika 10: Bližnja zgodovina obdobij nižjih aktivnosti Sonca
Večina znanstvenih raziskav odvijanja naslednjih ciklov kaže na 

pričakovano zmanjšanje aktivnosti in s tem tudi dobrodošlih in 
neželenih posledic. Zaradi množice modelov napovedi in neka-
terih nepojasnjenih mehanizmov vpliva pa bo za bolj realno sliko 
potrebno počakati vsaj še nekaj let do naslednjega minimuma.

MERITVE PARAMETROV IN NAPOVEDI 
VREMENA
Parametre okolja izven naše zaščitne magnetosfere poimenuje-
mo z izrazom medplanetarno vreme. V primerjavi z našim, at-
mosferskim vremenom, hitro ugotovimo nekaj razlik. V vsako-
dnevni vremenski napovedi preko medijev nas predvsem zanima 
lokalna informacija o temperaturi, padavinah, vlažnosti in dina-
miki vetra. Ker ti pojavi v okoliškem vesolju ne nastopajo, so tu 
meritve osredotočene bolj na področja energije in magnetizma. 
Osnovni vremenski podatki za medplanetarno vreme tako za-
jemajo energijo hitrih protonov v območju nekaj MeV, gostoto 
ionizirane materije v cm3, sestavljeno magnetno polje v nT, hi-
trost potovanja Sončevega vetra v območjih km/s oz. milijonov 
km/h, radiofrekvenčno sevanje na različnih valovnih dolžinah 
in energijo fotonov z višjimi frekvencami vse do žarkov gama. Za 
opazovalca na Zemlji se njihove posledice odražajo na celotnem 
osvetljenem delu zemeljske poloble ali v bližini magnetnih polov, 
v primeru pojavov z daljšim trajanjem ali povečano intenziteto 
pa celo globalno. 

Postopek izdelave dnevne medplanetarne vremenske napovedi 
je soroden meteorološki. S pomočjo meritev in opazovanj doga-
janja, dolgoročnih in kratkoročnih povprečij ter upoštevanjem 
cele množice dodatnih informacij se v kompleksnem fizikalnem 
računskem modelu sestavi scenarij, ocenjen z določeno verjetno-
stjo. Bistvena razlika nastopi le pri razpoložljivosti, dostopnosti 
in množičnosti meritev, kjer postavitev merilnih točk na doma-
čem vrtu ne zadošča. Ker vsebuje Zemlja dober obrambni ščit 
pred različnimi škodljivimi vdori iz okolice, so potrebna tu opa-
zovanja s sateliti, ki različne pojavne oblike izbruhov tudi najprej 
opazijo.

Opazovalni sateliti nosijo na krovu kompleksen merilni sistem 
v obliki radijskih in optičnih teleskopov, detektorjev različnih 
delcev in spektrov sevanj, predvsem UV in X-žarkov. Najbližji 
sateliti, npr. RHESSI, PICARD in Hinode, se nahajajo v nizkih 
tirnicah (LEO) na mestih, ki omogočajo neprekinjeno spremlja-
nje Sonca (sončno sinhrona tirnica). V geosinhroni orbiti z ob-
hodnim časom 1 siderski dan in naklonom 28° se nahaja zadnji 
NASA satelit SDO (Solar Dynamics Observatory), ki v dnevu 
ustvari kar za dober trdi disk (1,5 TB) podatkov. Večina dana-
šnjih slik (tudi slika 3) in animacij Sonca izvira prav iz njego-
vih kamer visoke ločljivosti. V ravnovesni točki L1 na zveznici 
med Zemljo in Soncem se nahajata satelita ACE in SOHO, zna-
na predvsem po spremljanju Sončevega vetra. Njuna lokacija na 
oddaljenosti 1/100 razdalje Zemlja-Sonce omogoča vnaprejšnje 
alarmiranje prihoda zaznanih pojavov s hitrostmi do nekaj 1000 
km/s z do 30 minutno prednostjo. Prav posebno nalogo opravlja 
misija STEREO, kjer dva satelita, A (Ahead) in B (Behind), na 
razdalji 1 AU opazujeta del Sončevega površja, ki s Sonca ni vi-
den. Hkrati sestavljanje njunih posnetkov omogoča sestavljanje 
3D slik in animacij.

Meritve Sončevih pojavov se odvijajo tudi v opazovalnicah na 
Zemlji. Spreminjanje lastnega magnetnega polja v obliki dekli-
nacije in variacije zaznavajo geomagnetni observatoriji, združe-
ni v omrežje INTERMAGNET ter združenje IAGA. V Sloveniji 
je pod Sinjim vrhom nad Ajdovščino vzpostavljen observatorij, 
katerega rezultati pomembno vplivajo predvsem na letalstvo in 
druge vrste navigacije. S pomočjo ugotovljenih meritev se določa 
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SF oz. SFI.

Slika 16: Napoved solarnega fluksa v 24. ciklu (NOAA)

Pojavi močnih Sončevih radijskih izbruhov SRB (Solar Radio 
Burst) z magnitudo >105-106 SFU (indeks SFI = 100.000) so te-
sno povezani z nastankom in nadaljnjim potekom bliščev. Šum 
na frekvencah do 300 GHz nastaja v nekaj tipičnih procesih, kot 
so pospeševanje, kroženje in zaviranje elektronov ter oscilacije 
plazme. Vsak radijski izbruh je podvržen določenim zakonito-
stim, ki razkrivajo naravo izvora in propagacijske lastnosti. Na 
podlagi opazovanj mehanizmov proženja, širokopasovnosti, fre-
kvenčnega poteka, spreminjanja amplitude, trajanja in ponovlji-
vosti izbruhov so le-ti nadalje razvrščeni v osnovne tipe razre-
dov: I, II, III, IV ter številne ostale.

Slika 17: Prikaz radijskih izbruhov 12.7.2012 do 10 MHz

Na Zemljo zaradi nastanka v prvih 10 minutah najprej prispe 
tip III, katerega spoznamo po hitrem upadanju frekvenc od 300 
MHz navzdol s hitrostjo 20 MHz na sekundo, kar se lahko sliši 
kot hitro brnenje motorja. Ko udarni val eksplozije blišča napre-
duje, se na fronti pojavlja tip II, ki skladno z razdaljo frekvenčno 
upada. Z opazovanjem upadanja frekvence NOAA izračunava 
hitrost potovanja motnje, predvideva prihod do Zemlje in oceni 
resnost dogodka. Po približno 20 minutah od začetka se za udar-
nim valom širi tip IV, ki lahko vztraja s širokopasovnim šumom 
med 10 MHz in 1 GHz kar nekaj ur. Za potovanje do Zemlje vsi 
izvori s Sonca potrebujejo največ 8,3 minute oz. še manj, če je 
mesto izvora med samim potovanjem motnje.

Slika 18: Prikaz časovnega poteka izbruhov (NA5N)
Masni izbruhi CME

Sončevih blišči velikih razsežnosti lahko povzročijo velik izbruh 
mase iz Sončeve korone, poimenovan koronarni masni izbruh 
oz. CME (Coronal Mass Ejection). Če blišč predstavlja dejansko 
veliko spremembo svetilnosti nekega področja v širšem spektru, 
je masni izbruh viden kot potovanje velikega magnetnega me-
hurčka s povprečno maso 1,6 milijarde ton in hitrostmi do 2700 
km/s oz. 10 milijonov km/h. 

Slika 19: Stranski pogled na izbruh CME

CME s tako hitrostjo potrebuje za pot do Zemlje samo 15 ur, s 
povprečno hitrostjo 489 km/h pa 3,5 dni. Zato večina večjih do-
godkov spada v kategorijo zaznave na Zemlji v obdobju 2-3 dni 
po izbruhu. Na srečo je verjetnost neposredne povezanosti me-
sta izbruha na Soncu z našim planetom relativno nizka. Analiza 
10-letnega obdobja med 1996 in 2006 je podala 11.031 izbruhov 
CME, od tega pa jih je bilo le 593 (5,37 %) usmerjenih proti Ze-
mlji. Ker tako usmerjen izbruh pri opazovanju njegovega širjenja 
od Sonca prekrije celo Sončevo oblo, je imenovan tudi kot »halo« 
efekt. 

Slika 20: Prikaz napovedi potovanja CME (NOAA)

Ko CME potuje, pred seboj potiska udarni val naelektrene plaz-
me. Hitro gibanje teh naelektrenih delcev povzroča močna ma-
gnetna polja, ki se spajajo z magnetnimi polji posameznih plane-
tov in povzročajo geomagnetne nevihte, ki se odražajo v hitrih 
spremembah in nihanjih magnetnega polja. 

Klasifikacija geomagnetnih aktivnosti po NOAA je podana v 
naslednji tabeli. Posledice so označene s črkami E za področje 
energetike, H za področje KV-področja in O za ostalo. Podana je 
tudi ocena pogostosti pojavov tekom enega Sončevega cikla, pri 
čemer je dejanskih dni z geomagnetnimi nevihtami zaradi več-
kratnih dnevnih izbruhov manj.

Oznaka Možne posledice Kp Pogo-
-stost

G1 E: manjša nihanja omrežij
H: ni posebnosti
O: polarni sij blizu polov

5 1700

ni, ste o tem lahko skoraj v realnem času brezplačno obveščeni v 
vaš e-poštni nabiralnik.

Slika 13: Primer elektronskega obvestila o izbruhu

Prejeto sporočilo vsebuje opis dogodka 12. julija 2012 s trajanjem 
1 uro in 53 minut ter vrhom ob 16:49 po UTC-času. Oznaka do-
godka X1.4 podaja sorazmerno velik izbruh, ki na osvetljeni stra-
ni Zemljine oble kaže srednje posledice, kar podaja tudi ocena 
radijske motnje po lestvici NOAA: R3. Sicer najmočnejši izbruh 
v zgodovini s 4.11.2003 dosega vrednost X28+. X28 pomeni, da 
dogodek presega razred X9 za skoraj 100-krat, oznaka + pa ozna-
čuje zasičenost merilne opreme na satelitih GOES, ki na tak iz-
bruh ni bila pripravljena. Optični razred 2b označuje velikost in 
»brilijantno« vidnost izbruha v optičnem spektru dolžine 656,3 
nm (rdeča barva). 

Potek odvijanja izbruha 12. julija letos, ki je svoje kvarne posle-
dice puščal naslednje tri dni, je prikazan na naslednji sliki 14. 
Rdeča črta prikazuje merilo za opredelitev dogodka po tabeli 1. 
Dogodek med radioamaterji ni ostal neopažen, saj se je ravno 
takrat odvijal HAM kontest. Zato ste lahko preko konca tedna 
spremljali celoten potek izbruha tudi v praksi.

Slika 14: Časovni potek blišča 12.7.2012 (NOAA)

Slika 15: Posnetek blišča 12.7.2012 v spektru X-žarkov

Klasifikacija posledic izbruhov za radijski spekter po NOAA je 

podana v naslednji tabeli, ki zajema ocenjeno resnost posledic na 
osončeni strani Zemlje, povezavo z razredi bliščev in pogostost 
pojavov v trajanju enega Sončevega cikla.

Oznaka Posledica za 
področje KV

Izb-
-ruh

Pogo-
-stost

R1 Šibka degradacija signa-
la, možna občasna izguba

M1 2000

R2 Možna omejena izguba  
signala za nekaj deset minut

M5 350

R3 Možna izguba signala na šir-
šem področju za več kot 1h

X1 175

R4 Izguba signalov na ve-
čjem delu oble za 1-2 uri

X10 8

R5 Popolna izguba si-
gnalov za več ur

X20 pod 1

Tabela 2: Tabela radijskih motenj (NOAA)

Vidimo lahko, da se pojav R5 pojavi v manj kot enem ciklu. Če 
upoštevamo še robne pogoje za kvarno delovanje na področju 
Slovenije, to je ustrezno mesto izvora na soncu blizu ekvatorja 
na zveznici Sonce-Zemlja in potreben čas izbruha podnevi po 
lokalnem času, je verjetnost zaznanih posledic najvišje stopnje 
ocenjena na okoli 25-30 let. Bolj pogoste so spremembe zaradi 
manjših izbruhov z različnim trajanjem in energijami. Trdi X-
-žarki z energijami nad 30 keV sevajo le nekaj minut, a ob tem 
izdatno učinkujejo na zgornje plasti ionosfere, pri čemer je odziv 
zelo stopničast. Mehki žarki z energijami pod 10 keV lahko traja-
jo tudi več kot 1 uro, zato posledice niso občutne tako skokovito. 
Vsekakor pa lahko močan izbruh vstopi v nižje plasti ionosfere 
in izdatno ionizira absorpcijski sloj D, s čimer povzroči blokado 
področja KV. Ob izrednih izbruhih se lahko pojavijo tudi ško-
dljivi učinki na občutljivo elektronsko opremo satelitov in celo 
naprav na zemeljski površini, kar označujemo z GLE (Ground 
Level Event).

Trenutni 24. cikel kaže, da razvoj bliščev sovpada s poznim za-
četkom cikla. Njihovo pričakovano število in intenziteto v ce-
lotnem ciklu je možno oceniti na podlagi pojava peg v maksi-
mumu. Napovedanemu številu 83 peg tako pripada 713 bliščev 
kategorije M in 88 kategorije X, pri čemer jih je do 1. septembra 
letos bilo zabeleženih le 239 M in 14 X.

Radijski šum

Sonce je tudi močan izvor naravnega šuma z različno dinamiko. 
Počasi spremenljivi šum se spreminja z dvema periodama, oce-
njenima na 27 dni in 11 let. 27-dnevni cikel ustreza diferencialni 
rotaciji plinastega Sonca na srednjih heliografskih širinah, kjer 
prevladuje neenakomerna razporeditev svetlih energijsko aktiv-
nih območij blizu Sončevih peg. Ta območja se lahko pojavijo in 
umaknejo že tekom enega dneva, lahko pa se zadržijo tudi več 
rotacij in prispevajo k periodičnemu vzorcu povečanja šuma. 
Vsota prispevkov obeh period dosega najvišji spekter okrog f = 
3 GHz z upadanjem v obe smeri. Tako znašajo motnje na nosil-
cu GPS L1 na 1545,72 MHz le 49 % izmerjenih vrednosti F10,7, 
na 1 GHz pa samo še 24 %. Na spodnji sliki je prikazan trenu-
ten potek solarnega fluksa na normali 10,7 cm valovne dolžine 
oz. na 2,8 GHz v bližini vrha Sončevih radijskih emisij. Osnovna 
merilna enota SFU (Solar Flux Unit) označuje merilo radijskih 
astronomov, kjer je 1 SFU enak 10-22 Wm-2Hz-1 oz. 10.000 Jy 
po Karlu Janskyju, radijskem astronomu, ki je leta 1931 odkril 
izvore radijskih valov iz Rimske ceste. Na spletnih straneh s pri-
kazom stanja medplanetarnega vremena je ta indeks označen kot 
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njihov vpliv na najvišje in najnižje frekvence, lahko določimo 
scenarij poteka komunikacij na področju KV od začetka izbru-
ha naprej. Spodnji diagram je povzet po literaturi Paula, NA5N, 
predstavljeni na Dayton hamfestu v letu 2005.

Slika 23: Potek izbruha na KV-področju (NA5N)

Takoj po Sončevem izbruhu blišča in CME se sprosti veliko X-
-žarkov in radijskega šuma, ki do Zemlje potrebuje dobrih 8 
minut. Šumne razmere se po 30 minutah umirijo in do prihoda 
CME ostane le manjši prispevek tipa IV. X-žarki bogatijo zgor-
nje plasti ionosfere in povišajo MUF. V primeru zmernega blišča 
tudi LUF sledi z višanjem, a ne dovolj, da bi presegel MUF, zato 
ostaja komunikacijsko okno odprto. Kadar je blišč večjega obse-
ga, npr. X10 in več, se dodatno ionizira tudi absorpcijska plast 
D, ki povzroči dvig LUF preko meja MUF tudi za več kot uro. V 
zgornjem primeru se skladen dvig MUF in LUF odraža v odlič-
nih pogojih za delo na 40-80 metrskem obsegu, še posebej v dne-
vu in noči, ki izbruhu sledi. 

Ko CME s hitrostjo 800 km/s po dobrih 2 dneh prispe na Ze-
mljo, sproži močno geomagnetno nevihto razreda G3-G5, ki 
takoj poveča radijski šum in onemogoči komunikacijo. Hkrati 
delci vstopijo v zemeljsko atmosfero preko polov in sprožijo zna-
tno dušenje PCA (Polar Cap Absorption). Zaradi izgube komu-
nikacije, navigacije in zdravstvenih tveganj so letalski leti preko 
polov odpovedani oz. preusmerjeni. Močni inducirani tokovi v 
dolgih vodnikih inducirajo nekaj 100 A toka, ki lahko povzroči 
izpade elektro-distribucijskih omrežij in okvare transformator-
jev. Protonski oblak, ki se pospešuje pred udarnim valom CME, 
lahko hkrati sproži okvare elektronike na satelitih in tudi na Ze-
mlji. Prihod CME tipa »halo« velikih razsežnosti je zato najhujši 
pojav, ki lahko pusti resne posledice na celotni zemeljski obli, še 
posebej bližje polov. Edina svetla točka pa je seveda polarni sij, 
takrat dobro viden tudi v Sloveniji.

ZAKLJUČEK IN POJASNILO AVTORJA
S tematiko Sončevih aktivnosti sem se začel ukvarjati šele pred 
5 leti s povabilom k sodelovanju pri postavitvi prvega geoma-
gnetnega observatorija v Sloveniji. Ddr. Rudi Čop me je izjemno 
navdušil nad področjem in kmalu sem se iz področja geomagne-
tike preusmeril na preučevanje vplivnosti na radijske komuni-

kacije, kar me je že od nekdaj zanimalo. Trenutna raziskovalna 
aktivnost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
zajema znanstveno delo v okviru projekta z naslovom »Določi-
tev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko 
določanje lokacije« pod vodstvom predstojnika Laboratorija za 
telekomunikacije, dr. Janeza Beštra, S50OA. Ob prijavi projekta 
sem seveda predvideval, da bo trajanje do 30.4.2013 pokrilo spre-
mljanje vrha 24. cikla, a kot kažejo trenutne napovedi, bo treba 
z aktivnostmi opazovanj nadaljevati tudi v mesecih po uradnem 
zaključku projekta. Triletni projekt poteka s sofinancirajanjem 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(ARRS) in v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije ter 
Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL. Vsem sodelujočim 
in sofinancerju se za to na tem mestu najlepše zahvaljujem, prav 
tako pa nepogrešljivemu dr. Matjažu Vidmarju, S53MV, za vse 
vsebinske debate in izkazano podporo. 

Ko so me kolegi iz RK Cerkno, S50E, povabili k predstavitvi te-
matike na srečanju ob 55. letnici njihovega radiokluba, se prav-
zaprav nisem zavedal, koliko je ta tematika med radioamaterji 
že poznana. Sam za KV postajo nisem sedel že mnogo let, vse 
odkar sem zapustil domače koroške kraje in radioklub S59EHI. 
Zato sem se povabilu dr. Danjela Vončine, S58D, odzval s hitro 
analizo vplivnosti na področje KV in vsaj delno nadoknadil ne-
kaj zamujenih let. Seveda samo s stališča teoretičnega pregleda s 
citiranjem nekaterih zanimivih ugotovitev, kar je bilo predsta-
vljeno v okviru srečanja na Črnem vrhu nad Cerknim. Ker se je 
po sami predstavitvi razvila zanimiva debata o opažanjih med 
tekmovanjem 14-15. julija letos, sem se odzval tudi vabilu Radota 
Križanca, S58R, da pripravim prispevek za pričujočo revijo.

Upam, da mi je uspelo predstaviti tematiko vsaj do te mere, da 
sem v vas vzbudil delček radovednosti za spremljanje aktivnosti 
naprej. Vesel bom, če mi boste vaša opažanja v naslednjem letu 
uspeli sporočiti, četudi kaj od navedenega ni povsem korektno 
zapisano in boste ugotovili ravno nasprotujoče argumente. 

REFERENCE
V članku je bilo uporabljenih preko 120 referenc ter množica 
projektnega in drugega internega gradiva avtorja, kar presega 
okvire navajanja. Če koga zanima kak poseben vir, mu z veseljem 
informacijo posredujem preko elektronske pošte ali osebno. Zato 
vam za konec podajam samo seznam najbolj zanimivih in upo-
rabnih tematskih spletnih strani.

Da ne pozabim: teorijo je venomer potrebno potrditi ali ovreči s 
prakso, zato vam želim le še dober DX!

SEZNAM PRIPOROČENIH SPLETNIH STRANI

SPLOŠNO O MEDPLANETARNEM VREMENU

Trenutno stanje aktivnosti http://www.spaceweather.com

Trenutno stanje aktivnosti http://www.solen.info/solar

Trenutno stanje aktivnosti http://www.okroglovreme.
com/wxspacewx.php

Naročanje opozoril preko e-pošte http://pss.swpc.noaa.gov

Napredek 24. cikla z grafi http://users.telenet.be/j.jans-
sens/SC24web/SC24.html

Napredek 24. cikla na Wikipediji http://en.wikipedia.org/
wiki/Solar_cycle_24

Napoved nadaljevanja cikla http://www.swpc.noaa.
gov/SolarCycle

G2 E: možni alarmi blizu polov
H: slabljenje blizu polov
O: polarni sij do širine 55°

6 600

G3 E: potrebni popravki napetosti
H: možne prekinitve blizu polov
O: polarni sij sega do širine 50°

7 200

G4 E: možni izpadi omrežij
H: delni izpadi KV in navigacije
O: polarni sij sega do Slovenije

8 100

G5 E: izpadi povezanih omrežij
H: blokada KV področja več ur
O: polarni sij sega do širine 40°

9 4

Tabela 3: Tabela geomagnetnih neviht (NOAA)

Geomagnetna nevihta razreda G5 povzroči masovno indukcijo v 
vseh sistemih, kjer obstajajo daljši vodniki (npr. telefonske lini-
je, elektro-distribucija, železnice, plinovodi). V energetiki lahko 
pride do večjih okvar sistema, kot npr. okvara transformatorjev. 
Na satelitih brez atmosferske zaščite se pojavi veliko nabojev, 
velik pritisk iz njihovih tirnic in tudi obremenitve elektronike. 
Skupen efekt povečanja naelektrenosti ionosfere in močnega 
sproščanja signalov zaradi zemeljskih tokov pa dejansko zapre 
področje KV za nekaj ur.

Razred neviht se določa z indeksom Kp oz. planetarnim inde-
ksom K. Izračunava se vsake 3 ure kot uteženo povprečje in-
deksov K izbranih geomagnetnih opazovalnic na Zemlji. Skala 
meritev K je logaritemska in odraža opažena nihanja magnetne-
ga polja. Vsaka opazovalnica pretvorbo opravi s posebnim fak-
torjem geografske širine, ki zagotavlja poenotenost podatkov na 
globalnem nivoju. V praksi to pomeni, da potrebujejo observato-
riji bližje polom večjo spremembo polja za enako določitev inde-
ksa K kot tisti bližje ekvatorja. Soroden indeksu Kp je tudi indeks 
A, ki predstavlja dnevno povprečje meritev K in je zaradi logari-
temske skale izračunan po posebnem postopku.

Slika 21: Prikaz indeksa Kp za 15.7.2012 (G2)

PRIČAKOVANJA OB POJAVU IZBRUHOV
Ob pojavu Sončevih izbruhov, usmerjenih proti našemu plane-
tu, se primarne posledice kažejo v spremembah magnetosfere 
in ionosfere. V sicer nevtralnih plasteh višjih delov atmosfere se 
pod vplivom prejetih žarkov UV in še krajših valovnih dolžin 
molekulska struktura medija začne spreminjati. Od posameznih 
molekul in atomov se s prejemom visokih energij odtrga elektron 
in povzroči ionizacijo. S tem koncentracija prostih elektronov 
naraste in se preko noči v postopkih rekombinacije povrne v iz-
hodiščni položaj. Vsakodnevno nihanje koncentracije elektronov 
ponoči in podnevi v mirnih in aktivnih obdobjih je prikazano 

na naslednji sliki 22. Opazimo lahko, da je razlika med dnevom 
in nočjo v zgornjih slojih ionosfere veliko bolj izrazita v aktivnih 
obdobjih, predvsem zaradi povečanja obsevanja z ekstremnimi 
UV-žarki.

Slika 22: Prikaz slojev in gostote ionosfere

Prisotnost naelektrenih delcev v ionosferi vpliva na nižanje di-
električnosti prostora in lomnega količnika, ki se znižuje tudi s 
frekvenco naših valov. Učinki ionosfere so torej bolj izraziti na 
področju kratkih valov, medtem ko je za frekvence nekaj GHz 
ionosfera bolj prosojna in so posledice prepustnosti drugačne. 
Najvišjo frekvenco popolnega odboja, ki še omogoča vračilo 
prejetega signala nazaj proti Zemlji, imenujemo s kratico MUF 
(Maximum Usable Frequency). Ker komunikacija na KV-podro-
čju poteka med odbojnim slojem ionosfere in obodom oble, so 
vpadni koti v ionosfero nižji. To pa omogoča, da se odbijejo tudi 
višje frekvence, kar pomeni večanje MUF za okoli 3-krat pri po-
ložnem kotu 19° in 1,4-krat pri 45°. Doseg in zgornja frekvenčna 
meja komunikacije so tako odvisni od višine odbojne plasti v io-
nosferi, stopnje ionizacije in vpadnega kota signala. 

Najnižji MUF se primeri pri navpičnem vpadu, kar imenujemo 
kritična frekvenca oz. frekvenca plazme fp. Ionizirana plazma 
določene koncentracije se na vpad elektromagnetnih valov odzi-
va prožno samo do neke mere, ki je lastnost medija, od tod tudi 
poimenovanje. Tipične vrednosti fp se spreminjajo glede na noč, 
dan in fazo Sončevega cikla in znašajo med 5 in več kot 20 MHz 
za vertikalni vpad. V primeru Sončevih izbruhov se stopnja io-
nizacije še poveča, kar koristno vpliva na zmožnost odbojev in 
povečevanje MUF, s tem pa odpiranje še višjih področij. 

Na drugi strani obstaja tudi spodnja meja LUF (Lowest Usable 
Frequency), ki je predvsem v sloju D določena z dušenjem signa-
la. Dušenje tu nastopi zaradi višjih gostot nižjih plasti atmos-
fere, ki v primeru povečane ionizacije povečujejo izgube. Zato 
povečana aktivnost Sonca LUF dviga in duši predvsem spodnja 
frekvenčna področja z večjimi valovnimi dolžinami. Dinamika 
spreminjanja LUF je manj predvidljiva, saj je tu zaradi gostejših 
nižjih plasti zraka več možnosti za rekombinacijo, se pa izjemno 
poveča v primeru močnih Sončevih bliščev z množico X-žarkov. 
LUF se sicer giblje v območju pod 100 kHz ponoči in več kot 5 
MHz podnevi. V primerjavi z MUF, ki predstavlja absolutno 
mejo odbojnosti, je LUF mogoče delno kompenzirati z višjo iz-
sevano močjo. Za delo 2 MHz pod mejo LUF je potrebno to moč 
zvišati približno za 10-krat.

Če upoštevamo vrsto in hitrost širjenja Sončevih izbruhov ter 
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brskanje po počasnem mobilnem internetu za navodili. Za dru-
gič bomo vedeli, da se izplača prinesti tudi kovček z akumulatorji 
za napajanje internetnega linka in dostopne točke. Vztrajnost se 
je izplačala in točni podatki o olju iz internetnega priročnika za 
agregat omogočijo skok na bencinsko črpalko. Po eni uri in pol 
premora smo ponovno v dirki. V nedeljo dopoldne nas najprej z 
napačnim pozivnim znakom (S59W/P) na clustru spotira Španec 
in takoj potem isto napako naredi še VK5KX. Zmedo v dnevni-
kih operaterjev, ki slepo klofajo po spotih je deset minut kasneje 
omilil DJ8OG, ki nas »objavi« s pravilnim znakom. Velika aktiv-
nost v tekmovanju All Asia, ki poteka v istem terminu kot Field 
Day, nam dela kar malo težav, ker veliko postaj enostavno dela 
zvez s postajami, ki imajo v znaku /P.

Shack... S55W FD

Točke smo čez dan pridno nabirali, občasno je šlo tudi zelo do-
bro. Ulovili smo tudi odpiranje na 10m kar v zgodovini tekmo-
vanja še nismo doživeli. A g. Murfi še ni rekel zadnje besede in 
zaradi njega … no, ja … zaradi zastrupitve s hrano je Kristjan 
odšel v domačo medicinsko oskrbo. Ostali smo bili brez zdra-
vstvenih težav, tako da vzrok Kristjanove zastrupitve verjetno ni 
bila prehrana na contestu. Tik pred koncem smo dobili še obisk 
g. Milana Turka, župana občine Šempeter-Vrtojba in Staneta Čr-
viča, poveljnika CZ. Zaključili pa smo že v pravi poletni vročini, 
pri pospravljanju se nam je spet pridružila ekipa za »logistiko« in 
ob 17h smo imeli vso kramo spet zloženo po kontejnerjih. 

Tihožitje na dvajsetih metrih... S55W FD

Dogajanje na letošnjem »dnevu na prostem« je bilo tako čisto v 
skladu z duhom tekmovanja. Namesto rutinskega nabiranja točk 
smo imeli pestre aktivnosti v stilu nekdanjih »NičNasNesmePre-
senetiti«. Pa saj to je tudi eden izmed namenov tega kontesta.
S55W/P: S50B, S50XX, S56G, S57IN, S57LR, S57TS, Matjaž, Vas-
ja (in Murfi)

g. Črvič, poveljnik CZ Šempeter-Vrtojba, g. Turk, župan občine 
Šempeter-Vrtojba, Vasja, Rok, S57LR, Dejan, S57IN, Angel, CZ 
Šempeter-Vrtojba, Matjaž,... vsi z uradnimi kapami RK Burja ;)

Nočna izmena… z enim... S55W FD

Band QSOs Pts W/D
3,5 195 735 22
7 241 856 28
14 273 894 36
21 36 125 13
28 37 114 10
Total 782 2724 109
Score: 296.916

Skoraj že slatkorno... S55W FD

Čestitke tudi drugim S5 ekipam za dobre rezultate in hvala za 
pike med tekmovanjem!

73 de S56G – Tom

Napoved časa prihoda CME http://www.swpc.noaa.
gov/wsa-enlil

Področje Sončevih ak-
tivnosti pri NASA

http://solarscience.msfc.nasa.gov

Področje Sončevih ak-
tivnosti pri SIDC

http://sidc.oma.be/sunspot-index-
-graphics/sidc_graphics.php

Področje Sončevih ak-
tivnosti pri NOAA

http://www.swpc.noaa.gov

Področje Sončevih ak-
tivnosti pri IPS

http://www.ips.gov.au

Slikovni arhiv SOHO http://sohowww.nascom.nasa.gov

Slikovni in video arhiv Sonca http://helioviewer.org

Seznami posledic ak-
tivnosti na Zemlji

http://www.solarstorms.org

VSEBINE, NAMENJENE RADIOAMATERJEM

Stanje Sončevih aktiv-
nosti, propagacije

http://www.astrosurf.com/
luxorion/menu-qsl.htm

Stanje Sončevih aktiv-
nosti, propagacije

http://dx.qsl.net/propaga-
tion/propagation.html

Stanje Sončevih aktiv-
nosti, propagacije

http://hfradio.org

Stanje Sončevih aktiv-
nosti, propagacije

http://www.solarham.net

Stanje Sončevih aktiv-
nosti, propagacije

http://www.hamqsl.
com/shortcut.html

Vplivi Sončevih aktiv-
nosti na propagacije

http://www.qrparci.org/
mambo/pdf/FDIM81.pdf

Samogradnja opazovalnice SID http://solar-center.stan-
ford.edu/SID/sidmonitor

S55W/P na S5 Field Day SSB 2012
Priprave na letošnjo udeležbo RK Burja na S5 Field Day SSB so 
se začele nekaj tednov pred tekmovanjem s tradicionalnimi se-
stanki ob kavi in cedeviti. Vroče poletno vreme je slabo vplivalo 
na našo koncentracijo in sestanke je bilo potrebno ponavljati, da 
smo dorekli vse podrobnosti in prišli do končnega seznama za-
dolžitev. Odločili smo se za »veliko moč« in neomejeno kategori-
jo, tokrat brez posebnih novosti v opremi in si zastavili cilje glede 
števila zvez … nič kaj ambiciozen načrt.

Pred dvigom stolpa, kontrola… S55W FD

Za »dan na prostem« je napoved meteorologov držala in sobotno 
jutro je bilo oblačno, a suho in z rahlo burjo. Ob sedmih smo za-
čeli nalagati opremo v prikolico Civilne zaščite Šempeter-Vrtojba 
s pomočjo zelo številčne ekipe za »logistiko«. Tako smo ob osmih 
imeli vse že razloženo na parkirišču ob najmanjšem muzeju sre-
di Mirenskega polja in opoldan so bila dela v celoti zaključena, 
kljub pogostim odmorom za kavo. S55W/P je bil pripravljen. 
Strojno opremo je sestavljala ARONova TS-590, ki je bila preko 
microkeyerja II povezana na prenosnik z dodanim monitorjem. 
»Veliko moč« je zagotavljala Alpha 91b. Link na Trstelj (S53S) v 
Burjino wifi5 omrežje je deloval s solidnimi 107 Mbps. No, v in-
ternet smo bili povezani s precej manjšo hitrostjo. Antenski sis-
tem je obsegal spiderbeam na teleskopskem stolpu, dipol za 80m 
in loop za 40m. Žični anteni sta bili postavljeni precej višje, kot 
smo ju običajno obešali. To smo dosegli s številnimi »zelenimi 
palicami iz Friedrichshafna«. Odlično so se obnesle tudi v dru-
gih vlogah: pri sidranju stranic šotora, za nadstrešek agregata, 

nosilec zastav ipd.

Testiranje pred začetkom tekmovanja… S55W FD

V prvo izmeno tekmovanja smo potunkali Boruta, S50B. Takoj 
na začetku so se začele težave s kvaliteto oddaje. Signal smo imeli 
baje močan, a korespondenti so imeli precej težav da so nas ra-
zumeli. Ekipi se je tako pridružil gospod Murfi . Borut se je brez 
uspeha mučil z raznoraznimi nastavitvami. ALC je nenavadno 
poskakoval in vse je kazalo na težavo z vdori RF nekam nazaj na 
mikrofonski vhod. Škatle smo na enak način imeli povezane že v 
več tekmovanjih, a takega problema nismo imeli nikoli. Poskusili 
smo z vsemi mogočimi ozemljitvami, feritnimi obročki, premi-
kanjem kablovja, zamenjavo slušalk … vse brez uspeha. Popače-
nja so se vrh vsega dogajala zelo naključno in nam najedala dobro 
voljo tudi zato, ker je vse ostalo delovalo brez težav. Ob 23h po 
lokalnem času smo šli po kabelček za neposreden priklop heilo-
vih slušalk na postajo in … težave so izginile! Kabelčka seveda 
nismo spakirali skupaj z ostalo opremo in ravno ponj je bilo tre-
ba v klubski kontejner. Zelo počasen začetek je plane glede točk 
podrl, ker smo naredili šele 200 zvez. Zaradi direktnega priklopa 
smo ostali brez »papige« in smo bili potem obsojeni na »cekuja-
nje na glasilke«. Do UTC polnoči smo prilezli na 350 zvez, burja 
se je pomirila in bolj ali manj močno nas je začel zalivati dež. Dve 
uri nam je šlo dobro potem pa … brez opozorila ugasne agregat. 
Rok, S57LR in Tom, S56G, ga začneta oživljati a po nekaj neuspe-
lih poskusih odkrijeta, da je ostal brez olja. Ne poskušamo ga več 
prižigati, Toma zamenja Kristjan, S50XX, začne se potrpežljivo 
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Najprej sem se lotil večkratnega barvanja lesenega podstavka ti-
skanega vezja, sestavljanje tiskanega vezja pa sem prihranil za 
prvo v celoti prosto popoldne in večer, za dan, ki ne bo primeren 
za odhod v naravo in pohajkovanje po hribih.

Kot sem omenil, se KIT komplet sestavlja po stopnjah:
1. napajanje in NF tonski oscilator
2. zvočni ojačevalec
3. sprejemniški oscilator in mešalnik
4. oddajniški oscilator, RF končna stopnja in nizko propustni 

filter
5. ročka tipkala in končno sestavljanje

Vsi elektronski sestavni elementi so zelo majhni, zato si pri iden-
tifikaciji elementov pomagam s povečevalno lečo. Spajkalni 
otočki so majhni in zato zahtevajo uporabo »ostrejše« spajkal-
ne konice. Po vsaki končani stopnji sledi predpisan preizkus že 
zgrajenega dela elektronike sprejemno oddajne postaje.
Dokončan Splinter RX/TX, 7MHz, CW:

Postaja deluje z napajanjem od 9 do 13,8V DC. RF izhodna moč 
je pri 9V pol manjša, SPOT funkcija po vsej verjetnosti ne bo 
delovala z napajanjem manjšim od 11V. Tipko SPOT pritisnemo 
takrat, ko hočemo na sprejemniku poiskati svojo točno oddaj-
no frekvenco, tako imenovani »zero beat«. Končna stopnja ni 
zaščitena proti slabemu SWR-u, zato je priporočljivo da je SWR 
antene največ 2:1 ali manjši. Visok SWR lahko poškoduje izho-
dni tranzistor 2N2219A. V izogib komplikacijam pri menjavanju 
končnega tranzistorja sem ga montiral na podnožje – uporabil 
sem 3 pine letvice. Na tranzistor sem nataknil tudi hladilnik, ki 
skrbi za dodatno odvajanje toplote. Pri delu nisem opazil segre-
vanja tranzistorja, ampak nikoli se ne ve … Z morsejevim tipka-
lom tipkamo napajalno napetost oddajnika, zato velja dodatna 
previdnost pri uporabi elektronskih tipkal.
Primerjava velikosti Splinterja s QSL kartico:

In kaj lahko pričakujemo od zgrajene postaje? Predvsem veliko 
zabave in veselja. Občutek pri vsaki uspešno vzpostavljeni zvezi 
je tak, kot da bi ravnokar naredili še edino manjkajočo DXCC 
državo.  Za vsako zvezo se je treba posebej potruditi. Kdor je 
kdajkoli delal z oddajniki, kateri so imeli frekvenco kontrolira-
no s kristalom točno ve, kako to zgleda. Izmerjena izhodna moč 
mojega Splinterja je 485mW. Z njim sem v zelo kratkem času na-
redil 29 zvez z 13 DXCC državami (SP, DL, 9A, F, HA, S5, OE, I, 
HB9, LZ, PA, OK, ON). Še posebej sem bil vesel zveze s postajo 
TM3FFI/P, ki je bila nekaj dni aktivna v spomin na radio ope-
raterje skrivnih radijskih postaj odporniških gibanj med drugo 
svetovno vojno. Temu primerno je operater radioamaterske po-
staje TM3FFI/P pri vzpostavljanju zvez uporabljal trofejne spre-
jemno oddajne aparature – postaje v kovčkih: MK II(82), A MK 
III in Paraset. 

Bill W4FSV izdaja posebno diplomo »Order of the Splinter« za 
uspešno narejenih najmanj 5 zvez s Splinterjem. Lahko se pohva-
lim, da sem prvi, ki je osvojil to diplomo.

Posebna fotografija - QSL kartica za vse tiste, s katerimi s Splin-
terjem uspešno naredim zvezo:

In za konec še to: radioamater sem 32 let, zadnjih 15 do 20 let ni-
sem delal CW zvez. Povratek med telegrafiste - CW operaterje bi 
bil s tovarniško postajo prelahek. Za povratek v stilu je to morala 
biti doma narejena QRPp postaja z oddajnikom kontroliranim s 
kristalom.

Več informacij z navodili za sestavljanje, načrtom in podatki za 
nakup se dobi na www.breadboardradio.com. 

The »Splinter« QRPp Trans-Receiver
Letošnja aprilska številka ameriške revije CQ Amateur Radio je 
posvečena QRP tematiki. Tega, zame zanimivega, branja sem se 
zelo razveselil, saj sem ljubitelj QRP tehnike in načela »manj je 
več«, ki v tem primeru še kako velja. Osebno vidim v zvezah, ki 
se naredijo z malo močjo veliko več »prvinskega« radioamateriz-
ma. Take zveze so zame vredne veliko več, saj se je za vsako tako 
zvezo treba še posebej potruditi. To je nekako tako, kot če bi pri-
merjal zveze narejene z veliko močjo (100W ali več, da ne ome-
nim kW moči) z industrijo, ki izdeluje serijske izdelke za široko 
potrošnjo. Zveze narejene z malo močjo so v primerjavi s tem 
unikatno ročno delo, ki pa ima seveda tudi višjo »ceno«, seveda 
ne v materialnem ali cenovnem smislu, ampak v potrpežljivo-
sti, znanju in spretnosti radioamaterja, ki take zveze vzpostavlja. 
Na tem mestu moram omeniti še moči, ki v svetu veljajo za QRP 
delo: v telegrafiji je to 5W ali manj, v foniji pa 10W ali manj. Zve-
ze narejene z manj kot 1W izhodne moči se označuje s QRPp. 
QRPp je za ljubitelje minimalistične radioamaterske opreme kot 
češnja na vrhu torte. In če sprejemno oddajno opremo izdelamo 
sami, je ta »češnja« še toliko bolj sladka in vabljiva. 

V reviji CQ Amateur Radio sem zasledil zanimiv članek o klub-
skem projektu, ki bi ga na tečaju zgradili tečajniki in se pri tem 
naučili osnov elektronike, hkrati pa bi ga po tečaju lahko odnesli 
domov in koristno uporabili. Avtor projekta je William Bill Mi-
nikiewicz W4FSV. Vse se je začelo kot enostavni brenčač za uče-
nje telegrafije, na koncu pa končalo kot KIT komplet »Splinter«, 
kombinacija sprejemnika in ločenega oddajnika. Ime »Splinter« 
je KIT komplet dobil po leseni ploščici na kateri je Bill razvijal 
prototip. Tehnični podatki The »Splinter« QRPp Receiver / Tran-
smitter so naslednji:

Sprejemnik z direktno konverzijo:
 Ǭ sprejemnik sprejema 100kHz širok pas (uporabniško nastavljiv 
na 40m področju)

 Ǭ vgrajen področni prepustni filter z antenskim slabilcem
 Ǭ integrirano vezje SA612AN mešalnik/oscilator
 Ǭ dvostopenjski avdio ojačevalnik z RC filtriranjem
 Ǭ sprejem na stereo slušalke (velika izhodna moč)
 Ǭ sprejema CW in SSB

Oddajnik kontroliran s kristalom:
 Ǭ 2N3904 oscilator s »SPOT« tipko
 Ǭ 2N2219A končna stopnja (450-500mW RF izhodna moč pri 
12Vdc)

 Ǭ čist izhodni signal (harmoniki zadušeni za -45db)
 Ǭ dvopozicijsko stikalo za preklapljanje med kristali (kristal 
7030kHz prispajkan na vezju, možnost menjave dodatnih kri-
stalov na vgrajenem podnožju)

 Ǭ vgrajen NF tonski oscilator za poslušanje telegrafije, ki jo od-
dajamo

 Ǭ vgrajeno tipkalo za oddajanje telegrafije, možnost priključitve 
zunanjega tipkala

 Ǭ vgrajen VXO (približno 3kHz)

V času testiranja je Bill W4FSW s Splinterjem vzpostavil zveze 
z 10 državami ZDA ter Kubo, Anglijo, Romunijo, Italijo, … kar 
sploh ni zanemarljivo za tako skromno opremo.

Kadar Sabini S57BNX omenim, da sem videl eno »ful dobro in 
sploh in oh luštno stvar«, ona dobro ve, kam pes taco moli in da 
bom imel to stvar slej ko prej doma. In, če se ji pri mojem vznese-

nem razlaganju kaj sem dobrega videl čisto ne odtrga in odpelje, 
je to že dober znak, praktično zelena luč za nakup. Ja fantje, res 
je dobro imeti za ženo razumevajočo dušo in še radioamaterko 
za povrhu. V tem trenutku sledi samo še zmagovalni »kliiiiik« in 
PayPal opravi ostalo (lažje) delo. J

Čez nekaj dni me v nabiralniku pričaka težko pričakovana po-
šiljka, ki poleg KIT kompleta vsebuje tudi Billovo QSL kartico:

Pošiljka vsebuje vse potrebne dele za sestavljanje ter natančna na-
vodila. Deli so sortirani po stopnjah sestavljanja. Leseno osnov-
no ploščo lahko pobarvamo po svoji želji in tako izrazimo svojo 
kreativnost. Ker so dodani napisi črne barve, se priporoča, da se 
uporabi svetlo barvo.

Ploščica tiskanega vezja je zelo kvalitetna, obojestranska, z iz-
vrtanimi in metaliziranimi luknjami, stop lakom ter tiskanim 
razporedom elementov na gornji strani:
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Eno ali več- pasovni SDR (Software Defined 
Radio) transceiver ADTRX-7

Gradnja SDR KV transceiverja je bolj zapletena in zahteva več 
znanja ter praktičnih spretnosti kot izdelava SDR sprejemnika, 
a v bistvu ni nič posebnega. Ne potrebujemo nobenih posebnih 

komponent, niti posebnih merilnih inštrumentov, ker zadostuje 
običajni digitalni multimeter. K temu projektu sem pristopil z že-
ljo, da sprojektiram KV amatersko postajo za radioamaterje-za-
četnike („novice class“), ki so vešči uporabniki osebnih računal-
nikov in bi jim s tem omogočil, da na lahek in cenen način pridejo 
do radijske postaje vrhunske kvalitete. Sestavni deli so lahko do-
stopni in jih je mogoče dobiti v vsaki malo bolje založeni trgovini 
z elektronskimi komponentami. Kar najbolj se izplača izkoristiti 
tudi stare računalniške osnovne plošče ter kartice, ki jih najdemo 
na vsakem koraku in so odličen vir kvarčnih kristalov in konek-
torjev! Projekt ADTRX-7 je izredno prilagodljiv in omogoča iz-
delavo SDR transceiverja iz lahko dostopnih komponent. Vedeti 
pa moramo, da je za maksimalne performance nujno vgraditi kar 
najbolj kvalitetne sestavne dele majhnih toleranc, do katerih na 
srečo dandanes ni težko priti. Največja izhodna moč je 1W in to 
se bo mnogim zdelo premalo in neresno, ampak kot operater, ki 
je naredil v zadnjih 35. letih naredil preko 85.000 QSO-jev in 285 
DXCC držav z močmi, ki so bile enake ali manjše 5W, lahko za-
trdim, da je to vsega spoštovanja vredna moč. Za ilustracijo lah-
ko navedem nekaj mojih dosežkov z oddajnikom izhodne moči 

1W, a s tem ne želim nikogar prepričevati. Antene, ki sem jih pri 
tem uporabljal so bile resonantni polvalni dipol, W3DZZ, hori-
zontalni oziroma vertikalni 84m delta loop ( ZL1BN) v mestnem 

okolju. Naredil sem 120 DXCC na 7 MHz, 
46 DXCC SSB na 14 MHz, 65 DXCC z di-
gitalnimi načini, W in VE postaje na 3,5 
MHz… Naprave, s katerimi sem dosegel 
zgoraj navedene rezultate so bili mnogo 
slabše kvalitete in performanc, kot je AD-
TRX-7 in večina sploh ni bila sposobna de-
lovanja na več obsegih ali z več tipi oddaje. 
Nekaj je bilo doma izdelanih (homemade) 
naprav, nekaj pa je bilo tudi tovarniških. 
Za mladino, a ne samo zanjo, je izdelava 
lastne postaje prav posebno zadovoljstvo, 
posebej še, če je zasnovana po najmoder-
nejših konceptih in z njo da narediti DX 
zveze. Mladi konstruktorji se bodo skozi 
to izdelavo naučili mnogo praktičnih ve-
ščin in ker jih večina dobro obvlada osebni 
računalnik, lahko tako enostavno in poce-
ni pridejo do vrhunske QRP naprave. Ob 
uporabi majhnih moči bodo postali tudi 
zelo vešči operaterji, kot govori srbski rek 
»na muci se poznaju junaci« (junaki se po-

kažejo v težavah, op.prev.) in ko bodo prešli na postaje z velikimi 
močmi, bomo dobili vrhunske operaterje. Z malimi močmi ni 
mogoče narediti zvez z vsemi postajami, ki jih odlično spreje-
mate. Za to je potrebno, da se »zložijo kocke« v zvezi s propa-
gacijami in operaterjem na drugi strani. Izdelava ADTRX-7 je 
nenazadnje tudi eden od načinov, da oživimo zamrle konstruk-
torske aktivnosti v radio klubih v obliki projekta za začetnike in 
kolege amaterje, ki nimajo dovolj sredstev, da bi si nabavili drage 
naprave najnovejših generacij! Ker je za delovanje SDR transce-
iverja potrebna tudi določena programska oprema, z vsako njeno 
novo različico dobivamo vse boljšo in boljšo radijsko postajo, kar 
z ostalimi doma izdelanimi napravami ni ravno slučaj! Kasneje 
lahko izhodno moč povečamo z linearnim ojačevalcem.
Z besed preidimo na dejanja. Na sliki 1 je blok diagram KV SDR 
transceiverja ADTRX-7. 

Na tiskanem vezju Evropa formata 160 x 100 mm imamo mo-
žnost vgradnje določenih filtrov ali pa jih izpustimo. Za delova-
nje sprejemnika niso potrebni nobeni filtri, kot je to npr. nareje-
no v sprejemniku DR2K. Vgrajeni LP ali BP filtri gotovo ne bodo 

škodili in običajni LP filter je že več kot dovolj. Za oddajnik so LP 
(nizkoprepustni) ali BP (pasovnoprepustni) filtri nujno potrebni, 
da se v izhodnem spektru izognemo neželenim produktom višje-
ga (5, 7…) reda, ki so posledica nezadostnega prepustnega obsega 
izhodnega ojačevalca. Na slikah 2 in 3 si lahko ogledamo posle-
dice manjkajočega nizkoprepustnega filtra po S/H modulatorju.

Vezje z enim samim LP filtrom v oddajni verigi lahko optimalno 
deluje na dveh amaterskih frekvenčnih pasovih, čeprav lahko v 
posebnih primerih zadovoljivo deluje tudi na štirih, a to ni pri-
poročljivo! Z integriranimi vezji serije 74AC deluje do 30 MHz, 
vendar je bolj realno dosegljivo delovanje do pasov 18-24 MHz s 
serijo 74HC. S cenenimi računalniškimi kvarci 28,320 MHz lah-
ko delamo tako na 7 MHz kot tudi na 3,5 MHz. Širina delovnega 
obsega je odvisna od uporabljene zvočne kartice in gre od 48 pa 
do 192 kHz z enim kristalom. S kvarci za 40,5 MHz ali 56-57,2 
MHz lahko delamo na 30m in 20m (na sprejemu na 7 MHz in 
3,5 MHz).

Oddajni del ADTRX-7 je zelo podoben objavljenem transceiverju 
ADTRX-1 [1], ki je postal zelo popularen v raznih različicah med 
radioamaterjih širom sveta, posebej še v Rusiji, Franciji in Ukra-
jini [3,4]. V tej različici je narejeno nekaj izboljšav in odpravljenih 
nekaj »slabosti« predhodne verzije v zvezi z maksimalnim duše-
njem nosilca in maksimalne izhodne moči. Signal iz zvočne kar-
tice se pripelje na vezje za premik avdio faze za 180 stopinj. Le-to 
zamenjuje avdio transformatorje in zatem napaja S/H modulator, 
realiziran z IC 74HC4053, s katerim je narejen tudi sprejemnik. 
Razliko v amplitudah levega in desnega kanala zvočne kartice je 
možno popraviti s potenciometrom RT1. Trimer potenciometra 
R52 in R53 nastavimo na največje dušenje nosilca lokalnega osci-
latorja. Ustrezen nivo, ki ga dobimo na izhodu S/H modulatorja 
je okrog -5 dBm in ga je potrebno z nizkoprepustnim filtrom oči-
stiti nepotrebnih harmonikov, preden ga privedemo na dvosto-
penjski linearni ojačevalec moči. Nizkoprepustni (LP) filter (sli-
ka 4) je narejen s tovarniškimi standardnimi dušilkami in prav 
ta filter določa najvišjo delovno frekvenco ADTRX-7. V tabeli 1 
so podane vrednosti elementov nizkoprepustnega filtra za razne 
frekvenčne pasove in navedeni obsegi, na katerih potem lahko z 
njimi delamo. Enak filter se nahaja tudi na izhodu iz celotnega 
ADTRX-7 ali, opcijsko, na vhodu sprejemnika. Potrebno je pou-

dariti, da je potrebno filter naviti na toroidnih jedrih tipa Ami-
don T37-2, T50-2 ali podobnih. Na internetu je najdemo veliko 
računalniških programov, ki vam izračunajo število navojev za 
potrebno induktivnost pri znanih parametrih ali tipu toroida [5]. 
Pravi tip jedra lahko hitro prepoznamo po rdeči barvi. Ker gre za 
QRPP oddajnik majhne moči, bi lahko na vgradili tudi dušilke, 
ker je izračun narejen s standardnimi vrednostmi induktivno-
sti. Dimenzije navitij v izhodnem filtru morajo biti kot pri metal 
film uporu moči 0,25 W in ne v velikosti miniaturnih tipov! Ta 
filter na izhodu se lahko za prva testiranja izpusti, a za normalno 
delovanje ga moramo vgraditi, ker samo tako lahko dosežemo 
zakonsko potrebno čistost izhodnega spektra oddajnika v AD-
TRX-7, ne glede na relativno malo izhodno moč. Če želimo izpu-
stiti filter, navitja zamenjamo s kratkostičniki in na tiskano vezje 
ne vgradimo kondenzatorjev.

Slika 4: Nizkoprepustni filter, vgrajen v sprejemni 
in oddajni veji transceiverja ADTRX-7

Jedro SDR je prikazano na shemi 5. Vezje je izredno preprosto, 
sprejemni del je enak kot pri DR2K in temelji na uporabi 1-na-4 
multiplekserja 74HC4053. Oddajni del je enak kot pri ADTRX-1 
z nekaj izboljšavami. Za oddajnik je značilno, da je vhodni av-
dio pas I-Q omejen. S trimer potenciometroma R52 in R53 je 
narejeno zelo učinkovito balansiranje modulatorja z nastavitvi-
jo dušenja nosilca. V primeru, da je ojačanje ADTRX-7 preveli-
ko, lahko v vejo sprejemnika dodamo -15 dB atenuator. Preklop 
sprejem/oddaja kot tudi vklop in izklop atenuatorja sta narejena 
s pomočjo relejev. Releji so izbrani, ker edini zagotavljajo več kot 
50 dB izolacije med sprejemno in oddajno vejo. Vsi releji so tipa 
OMRON G5V-2 12V. Enostavno vezje s PIN diodami za preklop 
sprejem/oddaja v prvi različici ADTRX-1 je imelo skromno izo-

Slika 1: Blok shema SDR transceiverja ADTRX-7

Slika 2: Izhodni spekter transceiverja ADTRX-7 v bližini 
nosilca (center slike) na izhodnem antenskem konektorju 

po ojačevalcu z 2+3 tranzistorji BS170 in brez LP filtra 
na izhodu S/H modulatorja. Pout=420mW (na izhodu 

pred spektralnim analizatorjem je 10 dB atenuator)

Slika 3: Izhodni spekter transceiverja ADTRX-7 v 
bližini nosilca (center slike) na izhodnem antenskem 

konektorju po ojačevalcu z 2+3 tranzistorji BS170 in z 
LP filtrom na izhodu S/H modulatorja. Pout=820mW

LP[MHz] L1[uH] L2[uH] C1[pF] C2[pF] C3[pF] Omogoča uporabo na frakvenčnih pasovih [MHz] :

18 0,56 0,56 180 330 180 10, 14 in 18

14 0,68 0,68 270 470 270 10 in 14

10 1 1 390 680 390 7 in10

7 1,2 1,2 470 820 470 7 in 3.5

3,5 2,2 2,2 820 1500 820 3,5 in 1.8 

1,8 4,7 4,7 1800 3300 1800 1.8

Tabela 1 Vrednosti standardnih induktivnosti in kondenzatorjev za LP filter v transceiverju ADTRX-7
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lacijo, ki se je drastično zmanjševala z višanjem delovne frekven-
ce.

Naslednji sklop v transceiverju ADTRX-7 je lokalni oscilator. 
Ker gre za enega najpomembnejših delov , mu je bila posveče-
na posebna pozornost, zato je zasnovan kar najbolj enostavno in 
tako, da ne zahteva nobenega umerjanja. Vezje je enako kot pri 
SDR sprejemniku DR2K. Če je pravilno sestavljen, mora delova-
ti »iz prve«. Izbira oscilatorja se naredi s preklopnim stikalom z 
nevtralnim položajem. V nevtralnem položaju se lahko priključi 
zunanji LO odgovarjajoče amplitude, večje od 1 Vp-p! Enostavno 
preverjanje oscilatorja naredimo tako, da izmerimo napetost na 
nožicah 6 in 4 74HC04, ki mora biti med 1 in 4 V. Če je nape-

tost zelo blizu 0 ali 5 V, oscilator ne deluje in moramo odpraviti 
težavo. Dokler oscilatorji ne delujejo, nima smisla spajkati ele-
mente naprej ali testirati ADTRX-7. S preklopnim stikalom K2 
z nevtralnim položajem izberemo deljenje signala LO oscilatorja 
z 2 ali 4 oziroma omogočimo prehod signala LO oscilatorja brez 
deljenja.

Na sliki 7 sta prikazana izhodni in krmilni ojačevalec. Stopnji sta 
narejeni s cenenimi FET BS170, ki so lahko dostopni. Ojačenje 
stopnje je zelo veliko in tranzistorji so vezani vzporedno zaradi 
povečanja izhodne moči in boljše linearnosti ojačevalca! Močna 
povratna zanka popravlja linearnost in zmanjšuje neenakomer-
nost frekvenčno-amplitudne karakteristike. Napajalne napeto-

sti ne smemo povečevati 
preko 14 V, ker bodo sicer 
FET-i zaradi prevelike di-
scipacije pregoreli! Tran-
zistorji BS170 delujejo v 
razredu A. Možne so tudi 
drugačne kombinacije 
tranzistorjev 2+3 (krmilni 
in izhodni). Pomembno je, 
da ne prekoračimo zgor-
nje meje discipacije BS170. 
V trenutni različici je oja-
čevalna stopnja stalno pri-
ključena na napajanje. To 
je možno spremeniti in ga 
napajati samo za čas od-
daje in na ta način znatno 
prihraniti pri porabi, po-
sebej še pri napajanju iz 
akumulatorja, ker je ojače-
valec glavni potrošnik. Za 
to je potrebno zamenjati 
stalen priklop 12V z nape-
tostjo VTX s tranzistorja 
BD140. 

Na sliki 8 je shema kontrolne logike sprejem/oddaja in CW mo-
nitor. Kontrolna logika deluje z vsemi SDR programi [2,10,11,13] 
z nastavitvami v tabeli 2. Za delo na CW je potrebno vklopiti CW 
oscilator s stikalom na prednji plošči. Tipkanje tasterja potem sli-

Slika 5: SDR jedro transceiverja ADTRX-7

Slika 6: Lokalni oscilator SDR transceiverja ADTRX-7

Slika 7: Linearni ojačevalec moči 1W v SDR transceiverju ADTRX-7.

šimo v eni slušalki. Ta sklop lahko izpustimo, če uporabljamo 
osebni računalnik z dvema zvočnima karticama.
S tem smo zaključili opis elektronike, ki je vgrajena v SDR tran-
sceiver ADTRX-7. Na koncu nam preostane še razpored elemen-

Pin konektorja SUB D9 Stanje Sprememba pri TX

4 DTR  Vedno visoko Vedno visoko

5 GND

6 DSR PTT/KEY Spojeno na DTR

7 RTS GND pri RX Visoko pri TX

Tabela 2: Nastavitve kontrolne logike pri programih SDR na konektorju DB9.

tov na tiskanem vezju ADTRX-7 
po sliki 9. Na sliki 10 je prikaza-
no tiskano vezje, ki je enostran-
ska ploščica dimenzij Evropa 
100 x 160 mm. Razmeroma lah-
ko ga je narediti v domači delav-
nici s foto postopkom ali celo z 
risanjem. Ožičenje transceiverja 
je prikazano na sliki 11 in pre-
dlog prednje plošče na sliki 12. 

V celotnem ADTRX-7 so samo 
štirje trimer potenciometri 
za nastavitve in ni niti ene-
ga elementa, ki bi zahteval VF 
uglaševanje. Zato je postopek 
umerjanja zelo preprost! Mon-
taža elementov na tiskano vez-
je ADTRX-7 gre po naslednjem 
vrstnem redu. Najprej se izde-
lata LO oscilatorja in delitelji s 
74HC74. Ko ta sklop deluje, se-
stavimo sprejemnik. Po spreje-
mniku nadaljujemo s kontrolno 
logiko in CW monitorjem. Ko 
priključimo konektor DB9 ne-
posredno ali preko USB/RS232 
adapterja na osebni računalnik, Slika 8: Z osebnim računalnikom kontrolirana logika za preklop sprejem/oddaja pri ADTRX-7
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se mora zaslišati škljocanje relejev REL2 in REL3. Poženimo ka-
terikoli SDR program in ga nastavimo po tabeli 2 ter preverimo, 
če deluje preklop sprejem/oddaja. Zatem lahko priključimo ta-
ster in pri vklopljenim CW monitorjem moramo slišati tipkanje 
v eni od slušalk. Potem lahko nadaljujemo z montažo oddajnika. 
Delovanje oddajnika preverimo tako, da na nožicah 1,7,8 in 14 
TL084 izmerimo napetost +5 V. S koščkom žice v bližini tiska-
nega vezja ADTRX-7 in drugim sprejemnikom lahko najdemo 
signal LO in izmenoma nastavljamo en in drugi trimer poten-
ciometer R52 in R53 na minimum slišnosti. Z DMM izmerimo 
napetost na drsniku trimer potenciometrov, ki mora biti +2,5 
V +/- 0,2 V. Nato priklopimo ADTRX-7 na priključek LINE IN 

zvočne kartice in najdemo dva signala na enaki oddaljenosti nad 
in pod frekvenco LO. Ta dva signala smo v prejšnjem koraku na-
stavljali na minimum. Eden od njiju je po amplitudi nekaj manjši 
in to je zrcalni signal. S trimer potenciometrom R51 nastavimo 
ta signal na minimum. Po potrebi lahko še dodatno poskusimo 
najti minimum zrcalnega signala z R52 in R53 tako, da ju iz op-
timalnega položaja zavrtimo pol obrata naprej ali nazaj in še en-
krat najdemo minimum z R51. S tem bi bilo zaključeno »hard-
versko« umerjanje transceiverja ADTRX-7, kjer dosežemo od 35 
do 55 dB dušenja zrcalnega signala odvisno od frekvence. Vse 
ostale nastavitve naredimo v programski opremi in pri tem zlah-
ka dosežemo tudi 60 in več dB dušenja! Izkušnje po skoraj 7.000 

Slika 9: Razpored elementov na tiskanem vezju SDR transceiverja ADTRX-7

Slika 10: Tiskano vezje SDR transceiverja ADTRX-7 dimenzij 100 x 160 mm

zvezah so pokazale, da je že 40 dB dušenja zrcalnega signala več 
kot zadošča. Edini praktični problem so izredno močne lokal-
ne postaje, ki jih potem slišimo na mestu zrcalnega signala na 
CW oziroma v primeru SSB v obrnjenem načinu (če delamo USB, 
močno postajo slišimo na LSB in obratno). Na koncu izdelamo 
še linearni ojačevalec s tranzistorji BS170. Na sliki 7 so podane 
kontrolne napetosti. SDR transceiver ADTRX-7 priključimo na 
umetno breme (mogoče ga je narediti s šestimi vzporedno veza-
nimi upori 330 Ohmov ¼ W) ali dobro uglašeno anteno. Ko pre-
idemo na oddajo, bi morali dobiti po nastavitvi izhodnega nivoja 
zvočne kartice na antenskem izhodu približno 1 W. Če je vse v 
redu, smo pripravljeni na prve zveze. Naučiti se moramo upora-
be programske opreme za SDR in dela v ti. virtualnih načinih pri 
digitalnih komunikacijah [14]. Na internetu poiščimo forume, 
posvečene SDR ter programski opremi zanj in zbirajmo informa-
cije, da bomo lažje reševali probleme. Program GSDR in Flexov 
PowerSDR imata možnost nastavitev, ki v popolnosti podpirajo 
ADTRX-7, tako da dobimo zelo natančno skalo [2]!
Dosežene lastnosti SDR transceiverja ADTRX-7 so: 
1. Delovni obsegi od 1,8 – 18 MHz (glej besedilo)
2. IIP3 je reda 24-30 dBm 
3. Občutljivost MDS= -115 do -124dBm in je zelo odvisna od 

kvalitete uporabljene zvočne kartice
4. 1dB kompresija sprejmnika pri 0dBm
5. Dušenje zrcalnega signala (»hardversko«) od 35 do 55 dB
6. Dušenje nosilca LO od 35 do 50 dB
7. Izhodna moč Pout<=1W
8. Dimenzije ADTRX-7: Evropa format 160 x 100 mm
9. Poraba max +14V/500mA

Vsem želim uspešno gradnjo SDR transceiverja ADTRX-7 in 
mnogo lepih zvez. Opravičujem se za vse morebitne napake, ker 
je bil primerek, ki sem ga preizkušal, narejen na tiskanem vezju, 
ki je bilo drugačno od objavljenega v tem članku. Za vse more-
bitne probleme z izdelavo mi lahko pišete na e-mail naslov [15].

Reference:
1. www.yu1lm.qrpradio.com
2. www.genesisradio.com.au
3. http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-1
4. http://f1mgl.blogspot.com/
5. http://www.dl5swb.de/html/software_for_amateur_radio.

htm Mini ring core calculator 1.2 
6. http://www.flex-radio.com/ PowerSDR Gerald AC5OG
7. http://dl6iak.ba-karlsruhe.de/
8. http://www.sdradio.eu/sdradio/ SDRradio 1.0 Alberto I2PHD 
9. http://www.weaksignals.com/ WINRAD Alberto I2PHD 
10. http://www.m0kgk.co.uk/sdr/ Duncan M0KGK 
11. http://www.dxatlas.com/rocky/ Rocky Alex VE3ENA 
12. http://f4dan.free.fr/sdr_eng.html najbolji pregleda svega veza-

nog za SDR
13. http://powersdr-sr40.sourceforge.net/ Guido PE1NNZ
14. http://yt1dl.veze.net/sdr1.html Dule YT1DL
15. tasa@insimtel.com

Prevedel: Tomo Puc, S56G

Slika 11: Ožičenje ADTRX-7

Slika 12: Predlog prednje plošče SDR transceiverja ADTRX-7
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Skrajšani vrtljivi V dipol za 7MHz S53V iz ribiških palic
Na 7 MHz sem imel na moji lokaciji JN76DA kar nekaj časa te-
žave z anteno za 40 m. Najprej sem uporabljal anteno Inverted V, 
s katero sem motil tako sosedovo digitalno TV kot »grel oblake« 
(prosto po S56A) nad Ljubljanskim barjem. Poskušal sem tudi 
uporabiti 12 m stolp kot vertikalno anteno in nazadnje uporabljal 
λ/2 inverted L, vendar nisem bil z nobeno od teh anten zadovo-
ljen.

Pomladi sem pri Kristijanu S50XX ugodno dobil 2 ribiški palici 
dolžine 10 m, da si izdelam vrtljivi dipol za 7 MHz. Ker imam 
malo prostora, moj rotator Yaesu G 600 ni najmočnejši pa tudi 
ribiške palice, ki sem jih dobil pri Kristijanu, so se mi zdele malo 
preveč nežne za ” Full size ” 7 MHz dipol, sem se odločil za skraj-
šano verzijo dipola. Najprej sem se ukvarjal z mislijo, da naredim 
Linear loaded dipol za 7 MHz, kot ga je opisal K4VX (3) , vendar 
ga nikakor nisem uspel modelirati z Mmana Gal programom. 
Zato sem se odločil za skrajšano verzijo V dipola s tuljavami, ki 
je zaradi lažjega sidranja tudi mehansko boljši od klasičnega ho-
rizontalnega dipola.

Prednosti V dipola proti horizontalnemu dipolu na enaki višini:

1. Za 10 stopinj nižji sevalni kot (slika 9)
2. Lažje sidranje zaradi povesa antene(slika 14)
3. Manjša občutjivost na bližnje objekte (žlebovi itd.)
4. Manjša občutljivost na sneg in žled
5. Boljše razmerje naprej/ stran za okoli 2 dB (slika 9)

Na strani K7MEM (2) sem si z njegovim programom izračunal 
okvirne mere . Da je izkoristek dipola na 7 MHz še zadovoljiv, je 
najmanjša dolžine skrajšanega dipola 13.95 m. Anteno sem nato 
modeliral s programom Mmana Gal na višini 12m pri ocenjeni 
prevodnosti tal 10 mS/m (Ljubljansko Barje). Debelina Cu žice, ki 
sem jo pripel s plastičnimi vezicami ob ribiški palici, je 1,5mm2. 
Priporočam, da se uporabijo UV odporne plastične vezice ali pa 
naj se običajne vezice, kot jih kupimo pri Merkurju, zaščitijo z 
ustreznim premazom.

Slika 1: Dimenzije skrajšanega V dipola za 7 MHz

Dolžina posameznih segmentov : 3500mm + tuljava 11,5uH + 
3500mm. Žica Cu 1,5 mm2

Tuljava 11,5 uH je navita s koaksialnim kablom RG 178B/U - 31 
ovojev na palici premera 32 mm. Dolžina koaksa za izdelavo tu-
ljave = 2900 mm. Oklop in srednjo žilo vežemo skupaj. Kot med 

kraki antene je odvisno od mehanske izvedbe in sidranja od 85 
do 110 stopinj.

Slika 2: Nosilec palic 

Nosilec je narejen iz 5 mm Alu plošče velikosti 300 x 200 mm in 
na ploščo privarjene ALU cevi notranjega premera 37 mm v ka-
tero se vtaknejo ribiške palice. Ker so ribiške palice tankoslojne, 
sem jih na spodnjem delu ojačil z dodatnim nosilcem iz fiber-
glasa.

Ker se za izkoristek skrajšane antene zahteva čim večja kvaliteta 
tuljave, sem bil v dilemi, kako naviti tuljavo s čim večjo kvaliteto. 
Pri skrajšani verziji je potrebno namreč še posebej paziti na izgu-
be v tuljavah, vodnikih in na spojih, zato morajo biti tuljave izve-
dene tako, da zagotovimo čim večji Q. Razmerje premera tuljave 
proti dolžini tuljave naj, če je le mogoče, ne preseže razmerja 1: 
2, tuljava pa naj se navije z žico večjega preseka in z dobro pre-
vodnostjo, najbolje s posrebreno žico z razmakom med ovoji. Je 
pa tuljavo z velikim premerom in presekom težko kvalitetno pri-
trditi na fiberglas tankostenske palice. Zato je zaradi mehanske 
trdnosti potreben nekakšen razumen kompromis.

Slika 3: Izvedba tuljave 11.5 uH

V ta namen sem za izdelavo tuljave uporabil kar koaks RG 178/u, 
ki ima posrebren plašč in posrebreno srednjo žilo, izolacija pa 
je teflon. Žilo in oklop sem zvezal skupaj. Tako sem dobil večji 
presek vodnika tok pa zaradi skin efekta teče po zunanjem oklo-
pu.Izračunana kvaliteta Q za zračno tuljavo je 430 (5) , ker pa je 
tuljava navita na fiberglasu ocenjujem da Q moje tuljave ne pre-

seže vrednosti 350. Za večje moči od 100 W za izdelavo tuljave 
priporočam uporabo teflonskega koaksa še z večjim premerom 
(RG 188/u ) antenska žica pa naj bo premera 2,5 mm2. Izračun 
kvalitete Q takšne zračne tuljave pokaže vrednost malo nad 500 
vendar je razlika zaradi manjših izgub minimalna in komaj ne-
kaj večja od 0,15 dB. Kdor nima možnosti merjenja induktivnosti 
z merilnim mostičem si lahko pomaga s programom za izračun 
parametrov tuljave, kot ga je na strani Hamwaves.com objavil 
ON4AA (5)

Slika 4: Balun je narejen s feritnim toroidom FT 240-61, kot ga 
je opisal Joe Raisert W1JR v reviji Ham Radio September 1978

Slika 5: Simetrirni balun s teflonskim koaksialnim 
kablom RG 188/u za moč do 500 W

Slika 6: Palice pripravljene za montažo

Anteno sem najprej uglasil na višini 2 metrov (slika 7). Za za-
četek sem vzel del žice,ki je nad tuljavo malo daljši (cca 5cm) , 
anteno pa s pomočjo Mini VNA mostiča ter SWR metra pogla-

sil na začetek CW območja na 7015 KHz. Anteno se poglašuje z 
rezanjem žice za nekaj cm na vsakemu koncu palice. Za 50 kHz 
premik resonančne frekvence zadostuje na vsakem kraku cca 5 
cm skrajšanje.

Slika 7: Nosilec palic in uglaševanje 
antene na višini 2 m nad zemljo

Potem, ko sem anteno dvignil na višino stolpa 12m, se je reso-
nanca premaknila samo za kakšnih 10 KHz. navzgor. Na sliki 8 
je prikazana antena na svoji delovni višini.

Slika 8: Skrajšani V dipol na stolpu

V prilogi podajam meritve z Mini VNA mostičem ter model an-
tene izračunan s programom Mmana Gal.

Slika 9: Primerjava horizontalnega dipola polne dolžine, 
skrajšanega horizontalnega dipola, skrajšane Inverted 

V antene in skrajšanega V dipola na višini 12 m
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Slika 10: Najnižji sevalni diagram ima skrajšani 
V dipol, najslabši pa Inverted V antena, ki je 

kakor navaja S56A ” grelec oblakov” 

Slika 11: Horizontalni sevalni diagram 
skrajšanega V dipola. Elevacija 43 stopinj.

Slika 12: Trodimenzionalni sevalni 
diagram skrajšanega V dipola

Zaključek
Skrajšani V dipol se je na moji lokaciji pokazal kot odlična kom-
promisna vrtljiva antena na višini 12 m. Dimenzije antene še niso 
prevelike in tudi mehanska izvedba ni težavna. Antena je zelo 
primerna tudi za FD in portable delo, saj je izredno lahka in se 

jo lahko sestavi v pol ure. Lahko se montira že na nosilec v viši-
ni 2m nad zemljo npr. nad avto in je kot taka za delo v FD takoj 
uporabna. Antena je primerna tudi za delo na 21 MHz saj SWR 
ne presega razmerja 1: 2. Paralelno ob fiberglas palico lahko do-
damo še dva kraka žice dolžine 300 cm in dobimo tako še V di-
pol polne dolžine za 24 MHz. Če bi namesto tuljav uporabil za 
skrajšanje antene kapacitivni obroček kot je to naredil K6IF (6) 
bi lahko mogoče dodal še dipol za 18MHz.

Slika 13: SWR in pasovna širina skrajšanega V dipola 

Ker delam pretežno na CW, sem anteno uglasil frekvenco 7015 
KHz. Anteno bi se dalo po simulaciji z Mmana Gal spraviti na 
SWR pod 1 : 1.25 tako, da se poveča kot med kraki na cca 105 
stopinj.V tem primeru je znotraj območja 75 kHz SWR pod 1: 1,5 
in če prestavimo resonanco antene na 7070 KHz, lahko pokri-
jemo celoten CW in SSB obseg z SWR-jem pod 1 : 2. Jaz sem si 
zaradi sidranja nastavil kot med kraki na 85 stopinj vendar pa je 
zato SWR v resonanci malenkost slabši 1 : 1,55. Seveda pa veljajo 
vsi SWR podatki ,ki sem jih navedel za anteno, ki je vpeta na vi-
šini 12 m. Z višino se impedanca in vertikalni kot sevanja antene 
malo spremeni.

Slika 14. Sidranje antene

Anteno sem testiral konec maja na 7 MHz v CW WPX contestu 
in sem s 100W običajno na prvi klic priklical ZL, VK ,KH2, CX, 
LU, PY, HK, PJ2, P4, YB, JA, BV ..., da o W/K, VE, UA0 , Afriki 
in Bližnjem vzhodu ne govorim in tako samo za testiranje na-
redil 79 DXCC držav. Pred tem sem s prejšnjimi antenami imel 
precejšnje težave, da sem s 100 W na 7 MHz prišel do kakšnega 
bolj redkega DX-a. 

Po nasvetu Tomaža S59W sem V dipol obrnil za 90 stopinj na-
sproti obstoječemu 3el Beamu za 14,21 in 28 MHz tako, da sem 
čimbolj izločil vpliv skrajšanega V dipola na ostale antene in is-
točasno anteno tudi lažje sidral.

Izvedbo antene sem tudi preizkusil na Reverse Beaconih in eks-
perimentalno potrdil opazno razliko pri razmerju naprej/stran, 
kar je pokazal model že model z Mmana Gal. Skrajšani V dipol 
sem primerjal na Reverse Beaconih tudi z obstoječo λ/2 inverted 
L anteno in razlika v signalu v prid V dipola je precejšnja.

Čeprav sem palice dodatno sidral me malo skrbi, kako se bo an-
tena obnašala pozimi v snegu, saj so palice izredno tanke. Zato 
sem spodnji del palice, ki je v ALU nosilcu v dolžini 30 cm do-
datno ojačil . Vse palice sem z akrilnim lakom tudi zaščitil proti 
UV sončnim žarkom.

Mogoče bi bilo smiselno razmisliti o ALU verziji kot mi je pre-
dlagal Janez S57J, vendar pa v tem primeru izdelava tuljav ni več 

tako preprosta. Bi pa v tem primeru zaključil palice z malimi 
obročki kot kapacitivnost (capacity hats) kot je to pri svojem di-
polu naredil K6IF (6) in skrajšal ali celo izločil tuljave in s tem 
zmanjšal izgube.

Zahvaljujem se za pomoč pri montaži antene na stolp Bojanu 
S57JA.

73 Janez S53V

Literatura:
1. Wolfgang Wippermann, DG0SA : Warum funktioniren 

manche Baluns nicht so richtig.: http://www.wolfgang-wi-
ppermann.de

2. Martin E. Meserve K7MEM and George MurphyVE3ERP: 
HamCal Program: designing Short Off – Center Loaded Di-
poles: http://www.k7mem.com/Electronic_Notebook/anten-
nas/shortant.html

3. Lew Gordon K4VX : Linear loaded dipole for 7MHz: http://
www.k7mem.com/Electronic_Notebook/antennas/shortant.
html

4. Hamsoft MMana Gal: http://hamsoft.ca/
5. Serge Stroobandt ON4AA Single_Layer Helical Round Wire 

Coil Inductor Calculator: http://hamwaves.com/antennas/in-
ductance.html

6. K6IF/W6BDN 40 Meter Rotatable Dipole: http://www.k6if.
com/40dip/40dip.html

Ugotovitve pri magnetni-loop anteni
Avtor: Vlado Kužnik, S57KV

Zadnjič sem opisal mojo izdelavo magnetne antene in prve po-
skuse. Sedaj bom navedel celotno izkustvo v zvezi te antene.

Po dobri uglasitvi in ”polni” moči na izhodu (100W), je izhodna 
moč na lepem padla na pol. Ker sem sumil na vlago v zraku (je 
deževalo) sem z silikonom izoliral vse vhode v PVC cev. Ni de-
lovalo.

Ostane le še notranjost. Izolirni les v sredini je bil osmojen. Za-
menjal sem ga z večjim kosom bakelita. Ponovila se je zgodovina. 
Najprej polna moč na izhodu, takoj za tem polovična. Ponovno 
odpiranje notranjosti, sedaj je bil kondi od RG8 na spodnjem 
koncu osmojen (sl.1). Visoka napetost preskakuje. Konec kondija 
NE SME biti v isti ravni z srajčko, sredica mora biti daljša vsaj za 
nekaj milimetrov.

 Sl.1 SL2

Izdelal sem novi kondi. Ker nisem imel več pri roki RG8 
kabel(debeli) sem odrezal košček RG58 kabla (tenki). Prva zveza 
je bila OK, že pri naslednji pa je moč ponovno padla.

Ponovni pregled notranjosti me je osupnil. Kondi je bil v krat-
kem spoju - ”OŽGAN” (sl.2), bolje: stopljen v korenu razdvajanja 
(verjetno moja napaka pri obrezanju srajčke kabla). Torej se z na-
petostmi v tej anteni ni za hecati. Sledi izdelava novega, menda je 
bil 5. ali 6. Pri rezanju sem bil bolj pazljiv. Zadnji drži še danes!

Druga ugotovitev pri izdelavi je: pri krajšanju kabla za kondi je 
nujno sproti odrezati višek izolirane sredice (pusti le 2-3 mm), 
ker če jo odrežeš šele na koncu, čeprav ne bi smela - drastično 
zviša rezonantno frekvenco (skrajša ”delovno” dolžino kondija).

Pri izdelavi kondija še to: kapaciteta je okoli 9 pF, nekje okoli 6 
cm dolžine.
Zadnjih 100 KHz, pa je strahovito občutljivih za rezanje. Primer: 
od 49,1 MHz sem z odrezanjem 2 mm na enem koncu samo zu-
nanjega plašča in srejčke, zvišal frekvenco za 0,2-0,4 KHz. Pri 
49,9MHz sem odrezal slab milimeter dela srajčke, pa je frekvenca 
skočila na 50,8MHz. Ponovno novi kondi. Pri naslednjem sem s 
škarjicami odrezal košček roba širine morda 1 mm in po dolžini 
morda za 0,5 mm (kot bi strigel nohte), da sem na koncu uglasil 
zadevo na 50,15 MHz. Zelo občutljivo! Pas uglašenosti je širok. 
Zaradi tega povsod uporabljajo motorni pogon kondija. Malo na-
prej-malo nazaj. Potem je tudi lahko multiband antena.

Zaradi lažjega dela, delajte z PVC cevjo premera 50 mm in ne 40 
kot sem jaz.

Kot sem že omenil, antena ni za DX delo, saj ob sporadikih nisem 
slišal ne JA ali W postaj, ko so jih vsi na veliko delali. Je pa dokaj 
ostro usmerjena v smeri okvirja. Zadostuje obračanje le za 90 st. 
Delati se da tudi brez stalnega obračanja, vendar rabiš potrpežlji-
vost za zvezo. Žari v »8«, kot dipoli. Sprejem je veliko bolj čist, 
brez QRN. Horizontalno montažo nisem preizkusil, govorijo, da 
je padec za 2 »S« stopnje. Na žalost je za letos konec 6 m banda.

S tem opisom sem hotel predvsem opozoriti na previdnosti pri 
izgradnji in previdnost pri uporabi, ker so napetosti pri kondiju 
izredno visoke in nevarne.
Torej PREVIDNO - posebej za dotik otrok.



53

    KV AKTIVNOSTI

 LETNIK XXIII, 3-4/2012 CQ ZRS

52

 KV AKTIVNOSTI  Ureja: Kristjan Kodermac, S50XX 

CQ ZRS LETNIK XXIII, 3-4/2012

Datum Tekmovanje Spletne informacije

3./4. november Ukrainian DX Contest http://urdxc.org/rules.php?english

10./11. november

WAE DX Contest, RTTY http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/

JIDX Phone Contest http://www.jidx.org/jidxrule-e.html

17./18. november

KV Prvenstvo ZRS http://kvp.hamradio.si/pravila.html

EPC PSK63 QSO Party http://eu.srars.org/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=66&Itemid=141

24./25. november CQ Worldwide DX Contest, CW http://www.cqww.com/rules.php

1./2. december

ARRL 160-Meter Contest http://www.arrl.org/160-meter

TARA RTTY Melee http://www.n2ty.org/seasons/tara_melee_rules.html

8./9. december ARRL 10-Meter Contest http://www.arrl.org/10-meter

15./16. december

Croatian CW Contest http://www.9acw.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=47:rules-2012&catid=39:english&Itemid=66

OK DX RTTY Contest http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM

22./23. december RAEM Contest http://raem.srr.ru/

29./30. december

RAC Winter Contest http://www.rac.ca/en/rac/programmes/contests/

Stew Perry Topband Challenge http://www.sk3bg.se/contest/stpetbdc.htm

Koledar KV tekmovanj S50HQ 2012
Headquarter kategorija (HQ) v IARU HF prvenstvu je posebna 
kategorija v kateri lahko sodelujejo le članice IARU, pri čemer 
niso omejene na eno samo geografsko lokacijo, ampak lahko so-
delujejo brez omejitev razdalj med uporabljenimi postajami, kot 
to najdemo pri drugih tekmovanjih. Omejene so samo s tem, da 
morajo biti locirane znotraj iste ITU cone in uporabljajo lahko 
samo en signal na področni način. V praksi to pomeni 12 postaj 
lahko istočasno dela, ena po načinu dela, na šestih klasičnih KV 
področjih. 
Razvoj in popularnost kategorije je nadvse zanimiva, čeprav mo-
goče daje vtis da ni nič kaj posebnega, se v ozadju pojavljajo šte-
vilne zgodbe. Že sama koordinacija in priprava takšnega dela ni 
ravno za časovno obdobje »petek popoldan pred kontestom«. V 
državah z večjim geografskim področjem se organizirajo z več 
postajami za posamezno področje, pri čemer so v prednosti tiste 
države, ki nimajo omejitev glede geografskega izdajanja klicnih 
znakov. Države lahko obsegajo tudi več ITU področij, kot tudi so 
lahko na več celinah.
Takšne »malenkosti« štejejo in zato v tej kategoriji iz Slovenije ne 
bomo nikoli zmagali. Vredno se je potruditi, pa naj bo to zaradi 
pajlapov, ki so v tako kratkem tekmovanju še posebej dobri, ali 
pa zaradi tega, da nam ne bo treba odgovarjati v stilu: »Kje ste pa 
vi bili?«. Navsezadnje je S50HQ ekipa vseh S5 radioamaterjev in 
če si sposodimo izraz, bolj pogost v nogometnem žargonu, pri 
sosedih, prava S5 »nazionale«.
Hvala vsem, ki se kakorkoli pripomogli k letošnjemu rezultatu!

Contest : IARU HF World Championships
Callsign : S50HQ
Mode : MIXED
Category : Multi Operator - Multi Transmitter (MM
Overlay : Headquarters
Band(s) : All bands (AB)
Class : High Power (HP)
Zone/State/... : ZRS
Operating time : 24h00

 BAND SSB CW ITU HQ POINTS AVG
-------------------------------------------------------------------------
 160 313 466 12 30 1377 1.77
 80 690 1012 26 40 3490 2.05
 40 1957 1808 38 54 9311 2.47
 20 2337 2033 50 65 14096 3.23
 15 1156 1463 49 64 9365 3.58
 10 623 596 27 39 3173 2.60
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL 7076 7378 202 292 40812 2.82
===========================================
TOTAL SCORE : 20 161 128

160m CW - Trstelj, JN65UU
Ops: S52X, S57BM, S57LR, YT4RA

160m SSB - Sršenov vrh, JN76PO
Ops: S56P, S57M

80m CW - Velike Lipljene, JN75HV
Op: S50A
Ponoči sem imel ob najboljšem času za USA prehod fronte in cca 
eno dobro uro šuma S9+. 73, Tine

80m SSB - Slivnica, JN75ES
Ops: S55KZ, S55Z, S56ZAB, S59MA

40m CW - Kostanjevica na Krki, JN75RU
Ops: S51Z, S52AW, S53F, S57Z
Na srečo mi nismo imeli težav z vremenom, samo malo praske-
tanja je bilo slišati od bližnjih neviht. Rezultat je malo slabši kot 
lansko leto, kar smo tudi pričakovali.
Lani: 1988 qso, 41 itu, 38 hq , 469 NA
Letos: 1807 qso, 38 itu, 38 hq, 362 NA
Tehnika in operatorji isti kot lani, na sliki manjka se s51z, ki se 
je pridružil zjutraj.
73 de Vinko s53f

40m SSB - Vaneča, JN86CR; Novo Mesto, JN75NT
Ops: S51ZO, S53ZO, S51FB, S54O, S55HH
S51FB: Zaradi sobotnih neviht je bilo statike v izobilju in brez 
S54O bi bilo res težko. Hvala vsem, ki ste poklicali! Lp, Miha
S54O: Največ zvez sem naredil, ko sem zaradi statike in nevihte 
pri S53M prevzel »run«. Tudi pri meni je precej šumelo in pokalo 
na 40m, čeprav je nevihta obšla Novo mesto.

DX novice (1)
3B9 - RODRIGUES ISLAND
Devet operaterjev iz Švice bo aktivnih iz otoka, med 16. in 23. 
Oktobrom. Načrtujejo delo s tremi postajami, CW/SSB/RTTY/
PSK31. QSL HB9ACA, OQRS na Clublog, LoTW po šestih mese-
cih. http://hb9fr.ch/3b9sp

3A - MONACO
Max [ON5UR] in Marc [ON8AK] bosta delala kot 3A/homecall 
iz Monaka, med 9. in 17. novembrom. 80-10m, SSB, če bo mogoče 
bosta uporabljala dve postaji. QSL M0URX

V4 - ST. KITTS AND NEVIS
John [W5JON] bo spet delal kot V47JA iz svojega počitniške-
ga domovanja v Calypso Bay med 12. oktobrom in 1. novem-
brom. (NA-104, FK87pg) Aktivnost 160-6m, SSB. XYL Cathy 
[W5HAM] je občasno aktivna kot V47HAM. QSL W5JON, 
LoTW OK.

T6 - AFGHANISTAN
Ilian [LZ1CNN, ex YI9LZ] je v Kandaharju do februarja 2013, 
dela 80-6m, CW in SSB. LoTW OK, QSL manager je LZ1ZF: G. 
Vodenicharov, P.O. Box 25, 3600 Lom, BULGARIA.
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20m CW - Vrhnika, JN75DX
Ops: S51DX, S57DX
Precej povprečni pogoji. Z vremenom smo imeli srečo, saj nepo-
srednih neviht ni bilo, je pa bilo občasno malo QRN. Štart je bil 
še kar dober s 180 zvezami v prvi uri, v nadaljevanju pa slabše. 
Band se je delno zaprl ob 00:30Z, vendar so se slišale najmočnejše 
postaje, tako da sem celo noč pobiral in so vse ure polne. Dopol-
dan je bil po pričakovanju zelo slab. Nekaj časa je kazalo, da ne 
bo niti blizu 2000 zvezam. Vendar so kapali Evropejci, predvsem 
DL postaje, ki jih je bilo res veliko. Tudi naših je bilo lepo šte-
vilo (56). Tako je na koncu ratalo 2033 zvez. Nekih večjih težav 
ni bilo. Omenil bi samo nekajkratno namerno motenje v prvih 
urah tekmovanja, ko se je nekdo spravil name in me motil po 
par minut. Z rezultatom sem še kar zadovoljen, vsaj z obzirom na 
trenutne pogoje. Preseneča me samo majhno število zon. Hkrati 
pa je bilo kar veliko HQ postaj.
 73 de Slavc S57DX

20m SSB - Idrijske Krnice, JN66XB
Ops: S51D, S59KW, S50K
Začelo se je dobro, že druga ura je že bila bolj mirna z 150 /h na-
mesto 200+. Tudi v naslednjih urah manj od lanskih številk, tako 
končno lani 2569, letos pa 2337, 8700 points, 46 zon, 55 hq. Lani 
49 / 57 množilcev. 559 NA proti lanskim 813, kar je tudi okroglo 
1000 pik manj. Zvez iz OC več letos, VK, ZL dobri signali. Vesolj-
sko dogajanje se je poznalo na A=5 in povečani aurori, torej manj 
US. Sicer letos rutinsko. Marko, s59kw in Simon, s51d sta bila z 
mano v izmeni, torej skoraj normalno spanje ponoči. Se je bliska-
lo, ne prav blizu treskalo, padalo, nekaj tudi QRN, najmočnejše 
verjetno proti koncu ctest.
73s, Marko

15m CW – Grad na Goričkem, JN86BT
Ops: S52ZW, S52EZ, S57UN, S59A

15m SSB - Sv. Urban, JN76TO
Op: S50XX

10m CW – Metni vrh, JN76PA
Op: S57Q
V soboto je še nekako šlo, 594 qso, v nedeljo pa zelo kilavo - 110 
zvez, signali vlečeni iz šuma, boljše je bilo prejšnji teden v VHF 
ctestu ..... Zadnji 2 uri statika, šum, okoli mene so se preganjale 
lokalne nevihte, samo čakal sem, kdaj bo usekalo v aluminij ... 
Proti USA se v soboto nikakor ni odprlo, južna samo po daljši 
poti, od JA v nedeljo samo rahlo zaznani signali, še na clustru 

jih ni bilo ....
Oprema: KT34XA na 20 m, 5 el. YU7EF na 15 m, FT1000MP, 2 
x 700 W, TR4W
Problemov s tehniko nisem imel.

10m SSB – Črni Vrh, JN76AE
Ops: S50R, S50U
Vse prej preizkušeno za 21_SSB, (2 X 5 EL monobanderja, HP, 
FT-2000,...) 2 uri pred kontestom ugotovim težavo - med XCVR 
in Ojačevalcem (SWR 3:1, nikoli prej videno!) in seveda moč 
OUT samo 500 W! Kličem Kristjana ...pravi , da nima zamenja-
ve... kliče nazaj čez 5 minut in med sabo zamenjava bande, tako 
on dela 21 SSB jaz 28 SSB. Sobota še kar nekako nedelja nula! 
Pod večer pride še Danilo -S50U , malo delava , vmes izmenično 
skrivava avtomobila pred točo...vse skozi pa dež, toča, grmenje in 
seveda temu primerno hreščanje ....
V glavnem Angleži, Španci, ...nekaj EU... 3-4 USA, zanimivo pa 
med EU-ji kakšen B, 9M2, VU,...!
vmes pa brez obračanja antene FM5, CX, CE, Karibi, ....nobenega 
JA...
Skratka sem končal po V 13 urah klicanja (v glavnem), 15 min 
pred koncem (spet nevihta) z: 630 QSO, 19 Zon, 33 HQ.... 
LP Leo S50R

Top15 DXCC
Country QSOs Bands

CW SSB 160 80 40 20 15 10 All %
K United States 1175 988 7 123 556 881 582 14 2163 14,7 6

DL Fed. Rep. of Germany 919 997 170 343 754 459 135 55 1916 13 6
UA European Russia 811 386 70 126 237 354 276 134 1197 8,1 6
UR Ukraine 469 266 47 99 147 194 139 109 735 5 6
G England 266 442 18 42 179 234 103 132 708 4,8 6
SP Poland 288 390 61 146 249 164 37 21 678 4,6 6
I Italy 186 381 61 97 217 97 36 59 567 3,8 6

JA Japan 314 201   1 11 244 259   515 3,5 4
S5 Slovenia 247 170 38 66 92 86 62 73 417 2,8 6
F France 124 285 17 36 126 107 52 71 409 2,8 6

PA Netherlands 164 214 13 20 102 173 52 18 378 2,6 6
EA Spain 114 249 7 25 65 102 81 83 363 2,5 6

UA9 Asiatic Russia 234 118 7 34 67 141 99 4 352 2,4 6
YO Romania 131 147 21 49 80 82 25 21 278 1,9 6
OK Czech Republic 200 60 35 63 97 36 20 9 260 1,8 6

10mSSB-S50R@S50U

15mSSB-S50XX@S59ABC

20mCW-S51DX

20mCW-S57DX

40mCW-S53F-S52AW-S57Z

40m-S54O

10mCW-S57Q

80mCW-S50A
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KV prvenstvo ZRS 2012 - pomlad
VELIKA MOČ CW/SSB RADIOKLUBI 

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 1. S53CAB 139.474
1. S57AW 89 88 43 95 93 46 0% 23.941  S53CC 23.584
2. S50A 86 84 44 101 100 45 0% 23.852  S57C 22.784
3. S53CC  90 87 45 97 94 43  0% 23.584  S55OO 19.520
4. S57C 81 80 44 96 96 45  0% 22.784  S50C 14.775
5. S54O 84 82 45 98 94 43 0,55% 22.704  S52AA 14.726
6. S53M 90 88 44 89 88 41  0% 22.440  S57TW  14.250
7. S52OP  82 80 44 94 93 43  1,7% 22.011  S53BB  12.250
8. S58M 76 76 41 91 91 41  0% 19.926  S52LW 7.140
9. S58WW  73 73 40 93 90 44  0,6% 19.824  S56B 4.180
10. S53XX  75 72 42 86 85 44 0,62% 19.694  S57CT 2.982
11. S55OO  83 83 43 80 78 37  0% 19.520  S53SL 1.683
12. S57Z 75 74 41 90 87 42  0% 19.505  S50CA 1.600
13. S555E  73 67 39 95 91 44  0%  18.675
14. S57Q 72 69 40 88 84 42 0,62% 18.204 2. S53DRM 105.366
15. S50E 77 72 41 80 75 41  0% 17.958  S57AW 23.941
16. S51NM 81 74 43 74 71 38 1,29% 17.739  S58M 19.926
17. S59DJK 70 67 43 82 76 40 1,97% 17.430  S51F 17.820
18. S51QN  58 57 36 68 63 39 0,79% 13.275  S56AA  17.160
           S51QN 13.275

VELIKA MOČ CW  S53FO 13.244

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 3. S59DJK 86.954
1. S57DX  92 92 45 0  0  0  0%  8.280  S52OP  22.011
2. S52AW  95 88 43 0  0  0 2,11%  7.568  S50W 18.240
3. S55VM  89 83 43 0  0  0 1,12%  7.138  S51NM  17.739
4. S57NL  71 69 36 0  0  0  0%  4.968  S59DJK 17.430
5. S57UX  58 58 36 0  0  0  0%  4.176  S51AF 4.620
           S57UX 4.176

VELIKA MOČ SSB  S51I 2.738

M  ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  4. S50BCC 86.851
1. S51DX  0  0  0 111 111 46  0%  5.106  S54O 22.704
2. S51AF  0  0  0 108 105 44 0,93% 4.620  S53F 19.764
3. S57OGL 0  0  0 78 76 43  0% 3.268  S57Z 19.505
4. S57NML 0  0  0 72 71 38 1,39% 2.698  S50BCC 10.432
5. S55CERKNO 0 0  0 65 60 36 1,54% 2.160  S52W 7.980
           S52B  4.558
           S59GS 1.908
MALA MOČ CW/SSB   

          5. S50E 64.615
M  ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S555E  18.675
1. S53F 84 81 40 83 82 41  0,6% 19.764  S50E 17.958
2. S50W 73 72 39 84 84 41 0% 18.240  S50K 15.834
3. S51F 81 80 44 62 60 37 0,7% 17.820  S51J  5.382
4. S56AA  68 66 37 90 88 41 0% 17.160  S52JK 4.416
5. S58FA  66 65 36 84 82 42 0,67% 16.536  S55CERKNO 2.160
6. S59FOP 76 68 40 74 71 38 0,67% 16.146  S54E  190
7. S50K 61 61 36 82 81 42 0,7% 15.834
8. S50C 70 69 40 60 59 35 0,77% 14.775 6. S59EIJ 37.522
9. S52AA  69 65 37 69 69 37 0% 14.726  S58WW 19.824
10. S57TW  68 68 39 54 54 36  0% 14.250  S57DX 8.280
11. S51NZ  65 63 37 67 62 38 1,52% 14.100  S51DX 5.106
12. S53FO  52 51 36 72 70 41 0,81% 13.244  S52WW 4.312
13. S51AY  54 53 33 73 73 40  0% 13.067
14. S53BB  63 61 37 54 53 33 0,85% 12.250 7. SCC  37.394

15. S55Z 75 70 38 37 36 27 3,57% 11.440  S50A 23.852
16. S50BCC 61 59 35 45 45 29 0,94% 10.432  S51Z 13.542
17. S52W 43 43 30 47 47 30  0% 7.980
18. S52IC  61 61 39 18 17 17 0% 7.784 8. S59DCD 32.354
19. S59DCD 50 50 31 26 24 20  0% 6.324  S59DCD 6.324
20. S52B 16 16 16 54 54 37 0% 4.558  S55N 4.788
21. S55KA  22 20 19 47 45 28  2,9% 3.995  S57R 2.970
22. S59GS 1  1  2 56 51 34 5,26% 1.908  S54X  2.700
23. S54E  7  7  6  5  5  4  0% 190  S57OT 2.688
           S51GB 2.368
           S53NO 2.214

MALA MOČ CW  S50X 2.052

           S51BX 1.584
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S52SG 1.092
1. S58Q 91 90 47 0  0  0 0% 8.460  S57PKT  1.026
2. S52LW  86 85 42 0  0 0 0% 7.140  S51IN 572
3. S56CW  85 83 43 0  0  0  1,18% 7.138
4. S54A 83 81 44 0  0  0 1,2% 7.128 9. S59FOP 26.272
5. S57KW  81 80 42 0  0  0  1,23% 6.720  S59FOP 16.146
6. S51W 84 82 39 0  0  0 0% 6.396  S51RU 3.420
7. S51WO  82 74 39 0  0  0  1,22% 5.772  S53AR 2.700
 S53N 74 74 39 0  0  0 0% 5.772  S57UMP 1.890
8. S51MF  72 70 39 0  0  0  1,39% 5.460  S52NRA  1.080
9. S51J 73 69 39 0  0  0  1,37% 5.382  S52RA 1.036
10. S55N 64 63 38 0  0  0 0% 4.788
11. S51SX  66 63 36 0  0  0  3,03% 4.536 10. S59EHI 25.712
12. S51VC 58 55 35 0  0  0  3,45% 3.850  S51NZ  14.100
13. S53JPQ 52 45 31 0  0  0  5,77% 2.790  S52IC 7.784
14. S53AR  49 45 30 0  0  0  4,08% 2.700  S57PR 3.828
15. S51AE  47 42 32 0  0  0  6,38% 2.688
16. S57WJ  41 41 32 0  0  0 0% 2.624 11. S53AJK 24.978
17. S51VO  39 39 30 0  0  0 0% 2.340  S55Z 11.440
18. S51ZJ  42 39 29 0  0  0  7,14% 2.262  S59MA 8.113
19. S53Q 40 38 26 0  0  0 5% 1.976  S53AJK  2.457
20. S57BRK 18 18 17 0  0  0 0% 612  S55NF 1.518
21. S52CC  15 15 13 0  0  0 0% 390  S57JJ 1.450

MALA MOČ SSB 12. S53EOP 23.674

           S58Q 8.460
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S51CL 3.060
1. S51ST 0 0 0 121 114 47 0,83% 5.358  S52P 2.728
2. S59ACP 0  0  0 108 106 46 0% 4.876  S51VO 2.340
3. S52JK  0  0  0 96 96 46 0% 4.416  S52C 1.924
4. S52WW  0  0  0 99 98 44 0% 4.312  S52E  1.664
5. S56B  0  0  0 95 95 44 0% 4.180  S52L  1.302
6. S57PR  0  0  0 91 87 44  1,1% 3.828  S51O  936
7. S53OO  0  0  0 95 89 42 4,21% 3.738  S58H  920
8. S51KD  0  0  0 93 84 44 1,08% 3.696  S56UGB  340
9. S57JZ  0  0  0 86 83 42  0% 3.486
10. S53APR 0  0  0 87 85 41  0% 3.485 13. S53JPQ 22.946
11. S59GCD 0  0  0 84 80 41 1,19% 3.280  S52AW 7.568
12. S57NAW 0  0  0 86 84 39 0% 3.276  S59D  6.384
13. S57CT  0  0  0 72 71 42 0% 2.982  S51KD 3.696
14. S51I 0  0  0 82 74 37 2,44% 2.738  S53JPQ  2.790
15. S59EYZ 0  0  0 74 68 40 4,05% 2.720  S50D 2.508
16. S55KM  0  0  0 78 71 38  0% 2.698
17. S50D 0  0  0 70 66 38 5,71% 2.508 14. S59DBC 22.440
18. S53AJK 0  0  0 67 63 39 1,49% 2.457  S53M 22.440
 S59IVG 0  0  0 65 63 39 1,54% 2.457
19. S59DXX 0  0  0 74 65 37 6,76% 2.405 15. S59DHP 21.480
20. S51GB  0  0  0 69 64 37 1,45% 2.368  S57Q 18.204
21. S52IT  0  0  0 62 60 38 0% 2.280  S57NAW  3.276
22. S51JS  0  0  0 59 57 35 3,39% 1.995
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23. S57UMP 0  0  0 55 54 35  0% 1.890 16. S59DAP 19.990
24. S59C 0  0  0 55 52 35 5,45% 1.820  S51W  6.396
25.  S53SL  0  0  0 51 51 33  0% 1.683  S51ST 5.358
26.  S55EI  0  0  0 47 45 36 4,26% 1.620  S57NL 4.968
27.  S51BX  0  0  0 50 48 33  2% 1.584  S57OGL  3.268
28.  S55NF  0  0  0 49 46 33  0% 1.518
29.  S52TK  0  0  0 54 47 31  3,7% 1.457 17. S59UAR 19.879
30.  S57JJ  0  0  0 53 50 29 1,89% 1.450  S53XX  19.694
31. S59ZB  0  0  0 48 47 30  0% 1.410  S58OW 169
32. S52SG  0  0  0 43 39 28 6,98% 1.092  S53UA  16
33. S57NLT 0  0  0 43 35 31  9,3% 1.085
34. S52NRA 0  0  0 38 36 30 2,63% 1.080 18. S59ACP 17.242
35. S52RA  0  0  0 38 37 28  0% 1.036  S51YI  10.184
36  S57PKT 0  0  0 41 38 27 2,44% 1.026  S59ACP  4.876
37. S57CP  0  0  0 42 35 25 7,14% 875  S52TK 1.457
38. S57TI  0  0  0 40 34 24  5% 816  S56IPS  725
39. S56IPS 0  0  0 32 29 25 3,12% 725
40. S57LR  0  0  0 32 31 22  0% 682 19. S59CCD 16.536
41. S51IN  0  0  0 31 26 22  0% 572  S58FA  16.536
42. S51K 0  0  0 22 21 18 4,55% 378
43. S56EM  0  0  0 18 16 15  0% 240 20. VHF  13.067
44. S58OW  0  0  0 21 13 13 28,57% 169  S51AY  13.067
45. S53UA  0  0  0  4  4 4 0% 16
46. S58BSO 0  0  0  4  1 2  25% 2 21. S59EST 12.932
           S51WO 5.772
           S51SX 4.536

QRP CW/SSB  S57WJ 2.624

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 22. S59DZA 12.770
1. S51Z 63 63 38 57 57 36  0% 13.542  S57KW 6.720
2. S51WC  49 49 34 70 67 40  0% 12.210  S52FT 6.048
3. S51YI  53 52 34 48 48 33  0% 10.184  S58BSO  2
4. S59MA  52 49 33 35 35 28 1,15%  8.113
5. S59D 45 40 31 35 32 26 5% 6.384 23. S59ABC 12.286
6. S51RU  49 44 30  8  7  6 5,26%  3.420  S51MF 5.460
7. S54AO 1  1  2  1  1  2 0% 12  S51AE 2.688
           S59ZB 1.410
           S57NLT  1.085

QRP CW  S57CP 875
           S52CC 390
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S51K  378
1. S50XX  83 83 43  0  0  0  0% 7.138
2. S52FT  76 72 42  0  0  0  0% 6.048 24. S59DJR 12.210
3. S52LO  66 64 38  0  0  0  0% 4.864  S51WC  12.210
4. S51CL  53 51 30  0  0  0  0% 3.060
5. S57R 45 45 33  0  0  0  0% 2.970 25. S59GCD  9.973
6. S52P 45 44 31  0  0  0  0% 2.728  S55KA 3.995
7. S54X 45 45 30  0  0  0  0% 2.700  S59GCD  3.280
8. S57OT  44 42 32  0  0  0 2,27% 2.688  S57NML  2.698
9. S52ON  43 39 31  0  0  0  0% 2.418
10. S53NO  44 41 27  0  0  0 2,27% 2.214 26. S51DSW 7.927
11. S50X 40 38 27  0  0  0  2,5% 2.052  S55KM 2.698
12. S52C 39 37 26  0  0  0  0% 1.924  S52ON 2.418
13. S52L 31 31 21  0  0  0  0% 1.302  S51JS 1.995
14. S58H 23 23 20  0  0  0  0% 920  S57TI 816

QRP SSB 27. S51WND 7.820
           S50XX 7.138
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S57LR 682
1. S56UBS  0  0  0  60 58 37 0% 2.146
2. S52E  0  0  0  54 52 32 0% 1.664 28. S53DGM  7.138
3. S50CA 0  0  0  50 50 32 0% 1.600  S56CW 7.138
4. S51O 0  0  0  38 36 26 2,63% 936
5. S56UGB  0  0  0  22 20 17 0% 340  S59DAY  7.138

           S55VM 7.138

NOVINCI 29. S53HIJ  7.128

M  ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S54A  7.128
1. S56AA 68 66 37 90 88 41 0% 17.160
2. S53OO  0  0  0 95 89 42 4,21% 3.738 30. S59EYZ  6.820
3. S55KM  0  0  0 78 71 38 0% 2.698  S59EYZ  2.720
4. S51JS  0  0  0 59 57 35 3,39% 1.995  S52IT 2.280
5. S58H  23 23 20  0  0  0 0% 920  S59C  1.820
6. S58OW  0  0  0 21 13 13 28,57% 169
7. S53UA  0  0  0  4  4  4 0% 16 31. S53AAN  5.772
           S53N 5.772
          32. S59DTB 3.850

CHECKLOG:  S51VC 3.850

          33. S59DZT  3.738
           S53OO 3.738
          34. S51DSG  3.486

Komentarji:   S57JZ 3.486

S51J          35. S53APR  3.485
FT-450, ECO MB VERTICAL         S53APR 3.485
          36. S59IVG  2.457
S52E             
IC-703 5W NAJKRAJŠI DIPOL ZA 80 M
          37. S59DXX  2.405
          S59DXX  2.405
 S52JK
FT-857D, Windom antena, veliko šumenja,       38. S59DZZ  2.146
drugace OK          S56UBS  2.146

S53APR
Moje prvo tekmovanje po dolgi radioamaterski pavzi.
Hvala vsem za zveze in upam da se slišimo       EKIPE
čim prej! 73 de Živa - S52BZI     
             
          1. GEOSS-1  67.719
 S53JPQ          S57AW  23.941
Tekmovala (peš-taster) in na roke pisala dnevnik.       S50A 23.852
           S58M 19.926
S55CERKNO
Ob izdelavi datoteke z začudenjem ugotavljam,      2. BCC 61.973
da manjka 71 zvez od 0731 do 0855 GMT,        S54O 22.704
uporabljal KVP S58Q program!         S53F 19.764
           S57Z 19.505
S57DX
OPOZORILO KOMISIJI: S57MPO JE DAJAL ZAPOREDNO     3. CAB1 57.879
ŠTEVILKO IN MENIM, DA BI MORALI ZVEZO PRIZNATI,      S53CC  23.584
SEVEDA BREZ LETNICE! S57CV JE DAL 62,       S55OO  19.520
PRED TREMI LETI PA 60? IMAM POSNETEK       S50C 14.775
CELOTNEGA TEKMOVANJA ZATO JE ZLAHKA PREVERLJIVO.
          4. GEOSS-2  48.224
S57KW          S51F 17.820
TS-440HX + 1EL. HORIZONTAL QUAD        S56AA  17.160
             
           S53FO  13.244
S58Q
Dipole         5. CAB2 47.760
           S57C 22.784
S59D

ep Kontest          S53BB  12.250
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S59GCD         6. JUBILEJNI S50E I.
FT1000MP MV Field, Antena - inv. V         38.793
           S555E  18.675
           S50E 17.958
S59MA            
           S55CERKNO 2.160
Začelo se je dobro, a je v 38. minuti počilo 
- TEMA - delala je samo še postaja (napajana je      7. VRHNIKA  33.210
iz 120Ah accuja)! Po dvigu avtomatov v razdelilcu        S58WW  19.824
je računalnik ostal nem, jaz pa brez podatka,        S57DX 8.280
koga sem že naredil. Po hitri oceni stanja        S51DX 5.106
(da napajalnika v Compaqu ne morem hitro
popraviti,zamenjati pa ga tudi ne morem,       8. PREVALANARJI 25.712
ker je nestandarden) sem nadaljeval s papirjem       S51NZ 14.100
in z »malenkostno« manjšo motivacijo.        S52IC 7.784
Jesenski del bo zagotovo boljši, HI!        S57PR 3.828

             
          9. JUBILEJNI S50E II.
            25.632
           S50K 15.834
           S51J  5.382
           S52JK 4.416

          10. CAB3 25.570
           S57TW 14.250
           S52LW 7.140
           S56B 4.180

          11. SOČA 16.722
           S51W 6.396
           S51ST 5.358
           S57NL 4.968

          12. DIPOLČKARJI 12.770
           S57KW 6.720
           S52FT 6.048
           S58BSO 2

             
          13. ŠEPETAVČKI 11.812 
           S59D 6.384
 POJASNILO          S52P  2.728
           S54X 2.700
 Po sklepu UO ZRS št. 113
          14. CELJE 4.146
           S52C 1.924
           S52L 1.302
           S58H 920
Popravljeno: 30. 09. 2012

DX novice (2)
OH - FINLAND
Henry [OH3JF] praznuje osvojitev CQ diplome ameriških okro-
žij s posebnim klicnim znakom OG3077F do 3. aprila 2017. Od 
leta 1987 mu je uspelo delati vseh 3077 okrožij v CW načinu. QSL 
OH3JF

FM/TO9 - MARTINIQUE
Robert [S53R] bo aktiven kot TO9R iz FM5BH QTH na otoku 
Martinique (NA-107) med CQ WW SSB v kategoriji SOAB. Izven 
tekmovanja bo FM/S53R. QSL HC, LoTW OK.

EA6 - BALEARIC ISLANDS
Adrian [AA5UK] bo delal iz otoka Ibiza (EU-004) med 20. in 31. 
oktobrom, kot EA6/AA5UK. 80-10m, SSB/RTTY/PSK31, potru-
dil se bo na RTTY. QSL HC, biro, LoTW, eQSL, vse OK.

8Q - MALDIVES (AS-013)
Jim [G3VDB] namerava biti aktiven kot 8Q7EJ med 29. okto-
brom in 11. novembrom, predvsem 20m CW/SSB/RTTY/PSK31. 
QSL HC, logi 8Q7EJ iz let 2009/2010/2011 so na Clublogu: http://
www.clublog.org/logsearch/8Q7EJ

ARG TEKMOVANJA MAJ - JUNIJ 2012
Drugi del spomladanske ARG sezone so sestavljala 4 tekmovanja. 
Na UKV področju so pripravili klubsko tekmovanje še v 
Ormožu, na KV področju pa v Sevnici. Sklepni del tekmovanj, 
ki štejejo za izbor v obe reprezentanci, pa je bilo KV državno 
tekmovanje in sicer za pionirje v Murski Soboti in člansko v 
Postojni. Tekmovanja so potekala po že ustaljenem redu. Lepo 
je videti, da se v tovrstni dejavnosti znova aktivirajo tudi starejši 
radioamaterji in pa seveda, da ta zvrst pritegne mlade. Po zadnji 
tekmi v Postojni so bili znani že tudi tekmovalci, ki so bili v 
celotni sezoni najboljši in so zbrali dovolj točk za uvrstitev v 
državno reprezentanco za mladinsko evropsko prvenstvo in 
člansko svetovno prvenstvo.

REZULTATI TEKMOVANJ:

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
SEVNICA, BOšTANJ, 19.05.2012

Veterani: Jože KOSI, S57UOI, Ivo JEREB-S57AL, 
Stanko ČUFER-S57CD, Miroslav KUŽNER-S52KK

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 44:56 3 - 39 6
2. Tadej TIHOLE S59DHP 49:57 3 - 49 5
3. Blaž HRVATIN S53JPQ 65:18 3 - 47 16
4. Nejc ŠIRCELJ S53CAB 71:56 3 - 25 11
5. Žiga PODBEVŠEK S53CAB 88:18 3 - 26 3
6. Blaž KOLMAN S59DHP 94:03 3 - 28 1
7. David ZAKŠEK S59DHP 95:49 3 - 48 18
8. Domagoj LEVATIĆ 9A - KRO 101:41 3 - 41 13
9. Jan VRTAČNIK S59DHP 64:55 2 - 27 8
10. Patrik LAMPRET S59DPG 79:30 2 - 38 9
-tx Blaž VODOPIVEC S53AAN 117:08 0 - 115 15
-tx Leon KMETIČ S59DHP 128:21 0 - 29 14
-tx Nik KLADNIK S59DHP 82:13 0 - 30 10

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 78:49 4 - 24 9
2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 99:44 4 - 46 12
3. Ana ČUFER S53AAN 100:47 4 - 23 2
4. Maja KOŠTRUN S59DHP 69:13 3 - 37 15
5. Nina RADI S59DIQ 83:09 1 - 22 7

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Luka STEGNE S59DHP 117:47 4 - 50 11
2. Dominik SOPIĆ 9A - KRO 129:36 4 - 118 17
izv Urban SENICA S59DHP 149:06 4 - 111 4

izv Marin PISKAČ 9A - KRO 145:46 3 - 42 6
izv Armin ČRNIGOJ S53AAN 157:34 1 - 44 14

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 91:04 5 - 40 3
izv Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 147:36 3 - 120 16
izv Boštjan ORLAČNIK S59DXX 146:30 0 - 117 5

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 95:21 5 - 45 10
2. Jože KOSI S59DIQ 99:05 5 - 122 8
3. Stanko ČUFER S53AAN 114:24 5 - 43 18
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 131:31 4 - 119 1
izv Robert MLAKAR S59DXX 143:31 0 - 116 13

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 103:57 4 - 121 12
2. Jože ONIČ S59DXU 110:50 3 - 114 17
3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 119:02 3 - 113 7
izv Janko KUSELJ S53JPQ 141:31 3 - 112 2

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
ORMOŽ, ORMOŽ, 26.05.2012

Udeleženci tekmovanja

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tadej TIHOLE S59DHP 58:24 3 - 110 13
2. Marko KUŽNER S59DPG 58:43 3 - 103 15
3. Blaž HRVATIN S53JPQ 100:28 3 - 106 7
4. Jan RUSTJA S53AAN 108:58 3 - 50 3
5. Matic SOBAN S53AAN 119:21 2 - 23 1
6. Jan VRTAČNIK S59DHP 56:10 1 - 15 16
7. David ZAKŠEK S59DHP 93:43 1 - 16 5
8. Matic FUČKA S53AAN 132:46 1 - 46 17
-tx Nejc UŠAJ S53AAN 129:01 0 - 22 4
-tx Manca RIJAVEC S53AAN 109:32 0 - 45 8
-tx Blaž VODOPIVEC S53AAN 84:16 0 - 121 12

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 70:10 4 - 19 14
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 87:43 4 - 104 2
3. Ana ČUFER S53AAN 90:11 4 - 24 10
4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 90:25 4 - 20 6

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Žiga BATIČ S53AAN 75:32 4 - 122 11
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2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 88:47 4 - 49 9
3. Luka STEGNE S59DHP 98:41 4 - 108 18
4. Marin PISKAČ 9A - KRO 111:32 4 - 18 13
5. Urban BATIČ S53AAN 138:22 4 - 101 5
-tx Luka OMERZEL S53JPQ 85:31 0 - 21 17

Veterani

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 67:29 5 - 107 8
2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 73:33 5 - 102 18
3. David ČUFER S53AAN 76:44 5 - 48 16
4. Davor MOŽIČ S59DHP 94:45 5 - 131 9
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 97:36 5 - 124 4
6. Dominik SOPIĆ 9A - KRO 112:59 5 - 109 1
7. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 125:01 5 - 123 15

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 77:46 5 - 129 10
2. Stanko ČUFER S53AAN 86:23 5 - 47 2
3. Vladimir VINKO 9A1CMS 116:31 5 - 125 14
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 133:48 5 - 127 6

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Branimir VINKO 9A1CMS 81:54 4 - 126 11
2. Jože ONIČ S59DXU 102:11 4 - 128 7
3. Janko KUSELJ S53JPQ 86:29 3 - 105 3

Čas lova - 140 minut!

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2012, 
MURSKA SOBOTA, 02.06.2012
Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Tadej TIHOLE S59DHP 24:36 3 - 37 2
2. Marko KUŽNER S59DPG 26:50 3 - 31 8
3. Blaž HRVATIN S53JPQ 28:44 3 - 32 13
4. Blaž VODOPIVEC S53AAN 31:38 3 - 33 1
5. Blaž DROFENIK S53AAN 31:42 3 - 34 12
6. Jan VRTAČNIK S59DHP 35:20 3 - 7 15
7. Luka SEVER S53AAN 38:21 3 - 3 7
8. Matic SOBAN S53AAN 40:26 3 - 4 14
9. Jure CIGOJ S53AAN 40:52 3 - 5 5
10. Blaž KOLMAN S59DHP 42:29 3 - 6 6
11. Žiga PODBEVŠEK S53CAB 46:29 3 - 16 4
12. Gregor ŽVAR S59DHP 55:28 3 - 9 11
13. Nika PREGELJ S53AAN 57:06 3 - 2 3
14. David ZAKŠEK S59DHP 57:14 3 - 8 17

15. Jan RUSTJA S53AAN 59:56 3 - 35 16
16. Jana KETE S53AAN 78:11 3 - 1 10
17. Nik KLADNIK S59DHP 97:08 3 - 36 9

Čas lova - 120 minut!

Udeleženci tekmovanja

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2012
POSTOJNA, 09.06.2012
RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 69:30 4 - 30 3
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 69:44 4 - 28 4
3. Nina RADI S59DIQ 81:04 4 - 27 1
4. Petra LEVIČAR S53JPQ 82:11 4 - 42 8
5. Maja MARUŠIČ S53JPQ 83:51 4 - 41 14

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 79:28 4 - 113 7

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 72:48 5 - 39 7
2. David ČUFER S53AAN 75:58 5 - 47 4
3. Peter OREŠNIK S53CAB 89:21 5 - 43 9
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 114:16 5 - 120 13
ods Mitja ŠTRMAN S59DIQ  2 - 38 11

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 75:03 5 - 118 3
2. Ivo JEREB S59DRW 83:26 5 - 45 1
3. Andrej TROJER S53CAB 92:08 5 - 44 12
4. Stanko ČUFER S53AAN 96:08 5 - 46 14
5. Ivo KETE S53AAN 116:17 5 - 48 8
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 134:48 5 - 117 5
7. Robert MLAKAR S59DXX 125:22 4 - 119 10

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Zdravko IVAČIČ S59DXU 72:46 4 - 115 12
2. Jože ONIČ S59DXU 83:58 4 - 116 2
3. Tine BRAJNIK S53APR 103:46 3 - 111 5
4. Janko KUSELJ S53JPQ 113:07 3 - 112 9

Kategorija *IZVEN* 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 92:28 3 - 40 6
2. Jana KETE S53AAN 54:04 1 - 37 1

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 69:30 4 - 30 3
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 69:44 4 - 28 4
3. Nina RADI S59DIQ 81:04 4 - 27 1
4. Petra LEVIČAR S53JPQ 82:11 4 - 42 8
5. Maja MARUŠIČ S53JPQ 83:51 4 - 41 14
6. Jerneja SAMEC S53AAN 103:32 4 - 50 11
7. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 106:55 2 - 29 6

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Urban BATIČ S53AAN 78:42 4 - 49 10
2. Matic KUSELJ S59DHP 79:28 4 - 113 7

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 70:32 5 - 114 2
2. Niko GABERC S59DIQ 72:48 5 - 39 7
3. David ČUFER S53AAN 75:58 5 - 47 4
4. Peter OREŠNIK S53CAB 89:21 5 - 43 9
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 114:16 5 - 120 13
ods Mitja ŠTRMAN S59DIQ  2 - 38 11

V generalni razvrstitvi so objavljene le kategorije ŽENSKE, 
JUNIORJI in SENIORJI, saj so bile v vseh ostalih kategorijah 
razvrstitve enake kakor v razvrstitvi državnega prvenstva ZRS.

Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, 
štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.
V kolikor je namesto doseženega mesta skrajšana opomba 
pomeni: izv - izven časa, -tx - brez TX, ods - odstopil, dis - diskva 
lificiran.

7. BALKANSKO ARG PRVENSTVO 
ROGLA, 29.06. - 01.07.2012
 Konec junija in v začetku julija se je na 
Rogli odvijalo, za slovenske radioamaterje in 
ljubitelje amaterske radiogoniometrije, težko 
pričakovano, 7. Balkansko ARDF prvenstvo.

Dobitniki medalj

 Slovenski radioamaterji smo tako gostili tekmovalce in 
goste iz Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Makedonije, Moldavije in Romunije. Mi pa smo se tokrat morali 
izkazati tako na organizacijski ravni kot tudi na tekmovalni. 
Glede na odzive s strani udeležencev, lahko rečemo, da je bilo 

tekmovanje odlično izpeljano. Seveda pa se lahko pohvalimo 
tudi z vrsto odličnih uvrstitev in prejetih odličij.

 Priprave na prvenstvo so tako potekale že vse od lanske 
jeseni, ko smo uradno, v Romuniji, dobili potrditev za izvedbo 
omenjenega prvenstva. Organizacijo je prevzela ZRS. Kot 
krovni radioklub pa je bil izbran radioklub Slovenske Konjice, 
S59DXU. Za lokacijo tekmovanja je bila določena Rogla. Glede 
na obilico zadolžitev in za pripravo finančne konstrukcije , je bil 
izbran 7. članski organizacijski odbor v sestavi: Franci Žankar, 
S57CT, predsednik odbora in vodja tekmovanja; Ivo Jereb, 
S57AL, podpredsednik (protokol, stiki z ekipami); Niko Gaberc, 
S56SON, podpredsednik (marketing in mediji); Zdravko Ivačič, 
S51ZI, predstavnik S59DXU, (sekretar odbora); Robi Kejžar, 
predstavnik hotelirstva in gostinstva na Rogli; Uroš Martinšek, 
predstavnik športa na Rogli.

Udeleženci prvenstva

 Vrsta opravil kot predpriprava na tekmovanje je bila kar 
obsežna. Tako je bilo potrebno za promocijo prvenstva izdelati novo 
spletno stran in jo sproti skozi vse leto dopolnjevati z aktualnimi 
informacijami. Izbrana lokacija na Rogli je predstavljala 
izjemno naravno znamenitost, primerno za tekmovanje tako s 
klimatskega stališča kot tudi drugih geografskih značilnosti. Na 
žalost pa za to lokacijo ni bila še izdelana primerna orientacijska 
karta. Radioklub Slovenske Konjice je zato ob pomoči lokalne 
skupnosti poskrbel za izdelavo primerne karte v merilu  
1 : 10 000. Skozi vse leto je bilo potrebno tudi lobirati in zbirati 
sponzorska sredstva. Poskrbeti je bilo potrebno za dopolnitev 
tehnike potrebne za izpeljavo tekmovanja, tako da bi se le-to 
lahko izvedlo na mednarodnih ravni. K predpripravi je sodila še 
vrsta drobnih opravil, ki so tekmovanju dala svoj lesk in dobro 
počutje vsem, tako tekmovalcem kot organizatorjem.

Ekipa organizatorja na startu
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 Prvenstvo pa se je zares začelo 29. junija, ko so na Roglo 
prispeli prvi udeleženci. Prvi dan je bil namenjen prihodu, 
namestitvi udeležencev prvenstva. V popoldanskem času pa 
je bil izveden preizkus tekmovalne tehnike. Z ekipo, ki je bila 
odgovorna za oddajno tehniko, smo postavil 4 oddajnike, 2 na 
KV in 2 na UKV frekvenci. Udeleženci prvenstva so se treninga 
udeležili med 18. in 19 . uro. Ob 19. uri pa je bil za vodje ekip 
pripravljen še uvodni sestanek pred tekmovanjem. Podane so 
jim bile potrebne informacije in razdeljene startne številke ter 
akreditacije za celotne ekipe posameznih držav.

 Delovna ekipa, odgovorna za start in cilj, je med tem že 
pripravila startno mesto za prvo tekmovanje. Potrebno je bilo 
postaviti šotor za sprejemno tehniko, potegniti trakove za startne 
koridorje, določiti mesto za tekmovalce in seveda opremiti 
prostor za neposredni start. Fantje so morali kar krepko zavihati 
rokave, da je bilo vse pripravljeno do večera. V veliko pomoč jim 
je bi tudi zaposleni iz Uniturja. Ciljno mesto pa so opremili v 
soboto zjutraj.

Slovenski tekmovalci

 Svečana otvoritev 7. Balkanskega ARG prvenstva se je začela 
ob 21. uri, v snežni dvorani hotela Planja na Rogli. Predstavile 
so se države udeleženke. Slavnostni govor sta imela predsednik 
ZRS, Bojan Majhenič, S52ME in Panayot Danev, LZ1US, član 
izvršnega odbora I. regiona IARU. Za kulturno popestritev 
pa je poskrbela folklorna skupina mladih plesalcev iz Zreč. 
Tekmovanje je uradno odprl predsednik ZRS, Bojan Majhenič, 
S52ME.

 V soboto, 30.6.2012, pa se je začelo zares. Ekipa z oddajno 
tehniko, lisicami, je na teren odšla že pred sedmo uro. Prav tako 
sta kmalu odšli na zadolženo mesto ekipi za start in cilj. Takoj po 
zajtrku pa so se na start odpravili tudi tekmovalci. Takoj, ko so 
odložili sprejemnike, na za to pripravljeno mesto, so bili aktivirani 
oddajniki. Prvi dan je bilo na vrsti tekmovanje na UKV področju. 
Ker je oddajna tehnika delovala tako kot je treba, se je tekmovanje 
začelo točno ob napovedanem času. Startne skupine so vestno 
sledile navodilom ekipe na startu. Startalo je 71 tekmovalcev v 12 
različnih kategorijah. Za start sta bila postavljena dva koridorja 
v različnih smereh prav zaradi raznolikosti startnih skupin, 
težavnosti in primerne postavitve oddajnikov za vse tekmovalce. 
V dobrih dveh urah so se podale na lov za skritimi oddajniki vse 
tekmovalne skupine. Med tem so v ciljnem prostoru že nestrpno 
pričakovali prve tekmovalce. Postavitev oddajnikov je bila na 
sorazmerno razgibanem in vlažnem - deloma močvirnem terenu, 
kar težka. Najboljši tekmovalci, ki so morali najti prav vseh pet 
oddajnikov na terenu , so to opravili v 80 minutah. Večina je prvo 
tekmo opravila uspešno. Da so pomembne tudi sekunde, vedo 
povedati tisti, ki so dosegli prva mesta. Le - te pa so bile usodne 
tudi za posamezne uvrstitve. Tekmovalci so imeli tudi nekaj 

težav z lažjimi poškodbami. Za njih sta poskrbeli medicinski 
sestri, iz medicinske enote Slovenske vojske. Kot dodatno pomoč 
za prevoz tekmovalcev in opreme, pa smo imeli tudi dva vojaka 
iz iz 11. bataljona za zveze SV. Prvi tekmovalni dan se je tako 
uspešno končal, ko je zadnji tekmovalec prispel v cilj. Ekipa na 
cilju je poskrbela za natančno beleženje ciljnih časov, za sprotne 
informacije o uvrstitvi na danem tekmovanju in ne nazadnje 
tudi za vodo, kajti dan je bil zelo vroč.
Popoldne je bilo namenjeno za oddih in zabavo tekmovalcev.

 Delovna ekipa pa je morala postoriti še kar nekaj stvari. 
Poskrbljeno je bilo za obdelavo podatkov in objavo rezultatov 
prvega tekmovalnega dne tako v pisni obliki, kot tudi na spletni 
strani. Za vestno beleženje dogodkov so poskrbeli tudi fotografi 
in snemalci. Nastale fotografije so bile tudi sproti objavljene na 
spletni strani. Oddajna in registracijska tehnika je bila primerno 
oskrbljena in pripravljena za drugi tekmovalni dan. Pospraviti je 
bilo potrebno štartni prostor prvega dne in pripraviti le tega na 
drugi lokaciji za drugi tekmovalni dan. Ciljni prostor ob hotelu 
Planja pa je ostal opremljen tudi za drugi tekmovalni dan, le vso 
tehniko so primerno pospravili in shranili.

 Po večernem sestanku vodij ekip, so se vsi tekmovalci in člani 
delovnih ekip zbrali na hamfestu. Stari znanci so poklepetati in 
obujali spomine. Bolj zagnani tekmovalci so temeljito analizirali 
dobre poteze in napake opravljene UKV tekme. Poskrbljeno je 
bilo tudi za zabavo, saj je bil večer popestren s plesno glasbo. No 
kljub vsemu pa je večina kar kmalu odšla k počitku, saj jih je v 
nedeljo čakalo še tekmovanje na KV področju.

 Ker so bile dnevne temperature kar visoke in ker smo bili 
prejšnji dan zelo hitri pri postavitvi oddajne tehnike, smo KV 
tekmovanje po dogovoru s tekmovalci začeli eno uro prej. 
Tekmovalci so bili tako že kmalu po 8. uri zbrani na startnem 
mestu. Prva tekmovalna skupina pa se je podala na teren točno 
ob 9. uri. Tehnika in delovna ekipa sta delovali dobro in ubrano, 
sedaj so morali opraviti svoje delo samo še tekmovalci. Nič še ni 
bilo izgubljenega. Za medalje in dobre uvrstitve se je bilo še moč 
boriti. Da so se prav vsi potrudili, ni potrebno posebej povedati, 
najboljši so našli oddajnike v slabih 50 minutah. Na ciljnem mestu 
je bilo ta dan kar živahno. Prav vsi smo nestrpno pričakovali 
tekmovalce, ki so zadihano pritekli v cilj. Tudi obiskovalcev in 
ljubiteljev ARGja se je ta dan kar nekaj zbralo na Rogli. Prav tako 
pa so si lahko ogledali ciljno dogajanje drugi številčni obiskovalci 
Rogle. Za promocijo ARG-ja in radioamaterstva je bilo ta dan res 
največ narejenega. Dogajanje je posnela tudi RTV Slovenija, ki je 
svoj prispevek objavila v nedeljski informativni oddaji.

Slovenski tekmovalci ob zaključku prvenstva

 Nedeljskemu tekmovalnemu delu je sledil kratek oddih. 

Med tem je bilo potrebno obdelati podatke, združiti rezultate 
obeh tekmovanj in pripraviti generalne rezultate. Pripraviti pa je 
bilo potrebno še vse za popoldansko zaključno svečanost. Točno 
ob 17. uri se je začelo sklepno dejanje 7. balkanskega ARDF 
prvenstva.

 Po pozdravnem nagovoru predsednika ZRS, se je začela 
podelitev medalj najboljšim tekmovalcem prvenstva. Medalje 
najboljšim sta podelila predsednik ZRS, Bojan Majhenič, S52ME 
in predsednik organizacijskega odbora in vodja tekmovanja 
Franci Žankar, S57CT. Svečanost so spremljale tudi himne 
držav najboljših tekmovalcev v posamezni kategoriji in pa 
seveda fotografiranje z zastavami držav udeleženk. Najboljši 
so dobili simbolične nagrade, prav vsi udeleženci prvenstva pa 
tudi diplome, vodje ekip pa tudi bilten, z rezultati, analizami 
in karto terena z vrisanimi postavitvami oddajnikov z obeh 
tekmovanj. Prvenstvo je bilo sklenjeno z oddajo prehodne 
zastave balkanskega prvenstva državi Hrvaški, ki bo predvidoma 
naslednje leto gostila 8. balkansko prvenstvo.

 Seveda je potrebno povedati še nekaj besed o naši 
tekmovalcih. Prvenstva se je udeležilo kar veliko slovenskih 
tekmovalcev iz skoraj vseh klubov, kjer se ukvarjajo z ARG-
jem. Da je raven tekmovalcev primerno dobra, so le ti videli 
že na predhodnem 6. balkanskem prvenstvu v Bosni. Prav vsi 
tekmovalci v vseh kategorijah so bili konkurenčni z ostalimi 
tekmovalci in prav vsi so se potrudili po svojih najboljših močeh. 
Tako so v 12 kategorijah naši slovenski ARG tekmovalci prejeli 
kar 13 odličij, od tega 4 zlate, 4 srebrne in 5 bronastih. Prav vsem 
čestitam in jim želim, da bi v ARG-ju našli še veliko veselja, 
tekmovalnih užitkov in seveda tudi dobrih uvrstitev.

Cilj, obdelava rezultatov: Goran ANDRIĆ-S55OO, 
Boštjan ŽANKAR-S50CA, Franci ŽANKAR-S57CT, 

Niko GABERC-S56SON, Marko ŽANKAR-S57GT

Ob koncu pa bi se rad zahvalil prav vsem, ki so pomagali pri 
izvedbi balkanskega prvenstva na Rogli. Skupaj smo pripravili 
odlično prvenstvo, za kar smo prejeli več zahval ekip in 
posameznikov iz sodelujočih ekip.

REZULTATI PRVENSTVA:

Skupaj 144 MHz 3,5 MHz

M
es

.

Priimek in ime Drž. Čas Tx Čas Tx Čas Tx

Kategorija W14 
1. DIAKSOVA Andrea BUL 119'39 8 54'40 4 64'59 4
2. TSENKOVA Patritsia BUL 156'16 8 103'53 4 52'23 4
3. MITKOVA Borislava BUL 185'02 7 120'56 3 64'06 4
4. PAVLOVA Elena BUL 160'46 6 82'14 3 78'32 3

Kategorija W19 
1. ČUFER Ana SLO 144'26 10 90'53 5 53'33 5
2. VALCHEVA Stanimira BUL 172'30 10 114'08 5 58'22 5
3. VALCHEVA Daniela BUL 152'47 6 92'39 3 60'08 3

Kategorija W21 
1. MARUŠIČ Maja SLO 133'08 10 84'08 5 49'00 5
2. MOŠKON Adrijana SLO 157'50 10 79'10 5 78'40 5
3. LEVIČAR Petra SLO 198'34 10 131'29 5 67'05 5
4. RADI Nina SLO 207'42 9 139'47 4 67'55 5
5. VASIĆ Maja BIH 179'02 8 106'36 3 72'26 5
6. FEDORINA Iulia MDA 190'08 7 124'59 2 65'09 5

Kategorija W35 
1. CRETAN Simona ROM 137'34 8 82'33 4 55'01 4
2. COCEAROVSCAIA Olga MDA 154'05 8 86'45 4 67'20 4
3. KIUCHUKOVA Stanka BUL 164'47 4 74'28 2 90'19 2

Kategorija M14 
1. KUŽNER Marko SLO 101'40 8 52'37 4 49'03 4
2. TSENKOV Tsenko BUL 187'31 8 100'01 4 87'30 4
3. LEVATIĆ Domagoj CRO 203'37 8 116'48 4 86'49 4
4. Petar BALTOV BUL 212'19 6 95'12 3 117'07 3
5. IVANDJIKOV Boian BUL 60'00 4 - 0 60'00 4

Kategorija M16 
1. GHERGHESCU Andrei ROM 112'34 8 67'40 4 44'54 4
2. GHERGHESCU Alexandru ROM 127'36 8 81'06 4 46'30 4
3. VIPOTNIK Primož SLO 155'28 8 97'14 4 58'14 4
4. DOCHEV Pavel BUL 164'35 8 89'08 4 75'27 4
5. PISKAČ Marin CRO 180'20 8 125'40 4 54'40 4
6. HRVATIN Blaž SLO 185'37 6 124'24 2 61'13 4

Kategorija M19 
1. BABEU Alexandru ROM 121'34 10 73'13 5 48'21 5
2. VENEV Boian BUL 149'26 10 92'18 5 57'08 5
3. SOPIĆ Dominik CRO 179'54 10 103'24 5 76'30 5
4. VENEV Simeon BUL 219'20 10 91'13 5 128'07 5
5. DIMITOV Georgi BUL 145'40 9 86'16 4 59'24 5

Kategorija M21 
1. ČUFER David SLO 139'52 12 81'34 6 58'18 6
2. ŠTRMAN Mitja SLO 146'35 12 82'42 6 63'53 6
3. NIKOLOV Daniel BUL 147'07 12 83'15 6 63'52 6
4. OREŠNIK Peter SLO 150'55 12 78'02 6 72'53 6
5. GABERC Niko SLO 152'07 12 87'16 6 64'51 6
6. KASEV Milen BUL 173'08 11 114'10 5 58'58 6
7. NOVIC Nicolae MDA 189'38 11 111'03 5 78'35 6
8. ŽNIDARIČ Andrej SLO 256'04 11 135'48 5 120'16 6
9. ŠTOKELJ Matjaž SLO 66'55 6 a.L. - 66'55 6

Kategorija M40 
1. MARCU Adrian ROM 121'39 10 72'28 5 49'11 5
2. OREHOCI Robert CRO 127'01 10 79'33 5 47'28 5
3. JEREB Ivo SLO 138'39 10 76'21 5 62'18 5
4. TSENKOV Viktor BUL 144'24 10 80'29 5 63'55 5
5. GRIDIN Igor MDA 161'11 10 91'40 5 69'31 5
6. TROJER Andrej SLO 176'19 10 120'22 5 55'57 5
7. KUŽNER Miroslav SLO 179'29 10 89'36 5 89'53 5
8. PRLJAČA Mirzo BIH 195'09 10 131'44 5 63'25 5
9. KALTIĆ Šemsudin BIH 209'32 9 137'12 4 72'20 5

Kategorija M50 
1. HUDEAEV Vladimir MDA 133'46 10 80'08 5 53'38 5
2. ČUFER Stanko SLO 149'34 10 104'42 5 44'52 5
3. BOEV Vlad BUL 168'48 10 104'31 5 64'17 5
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4. BABEU Pavel ROM 175'27 10 116'52 5 58'35 5
5. KETE Ivo SLO 194'29 9 132'00 4 62'29 5
6. ŠARIĆ Enes BIH 239'36 9 137'51 4 101'45 5
7. SOPINA Slavko CRO 197'14 8 138'06 3 59'08 5
8. KOSI Jože SLO 53'00 5 a.L. - 53'00 5

Kategorija M60 
1. GARIPOV Hristo BUL 114'26 8 65'38 4 48'48 4
2. TOMOV Asen BUL 121'37 8 62'08 4 59'29 4
3. IVAČIČ Zdravko SLO 130'33 8 64'40 4 65'53 4
4. VIDOVIĆ Branko CRO 132'26 8 76'04 4 56'22 4
5. DANEV Panayot BUL 142'45 8 81'19 4 61'26 4
6. VINKO Branimir CRO 152'59 8 102'10 4 50'49 4
7. TAHMIŠČIJA Edber BIH 161'45 8 104'36 4 57'09 4
8. MILČINOSKI Peko MKD 169'42 8 86'49 4 82'53 4
9. BRAJNIK Tine SLO 178'35 7 129'50 3 48'45 4

Kategorija M70 
1. BURLACENCO Vasili MDA 127'36 8 66'14 4 61'22 4
2. KUSELJ Janez SLO 173'01 8 106'34 4 66'27 4
3. ONIČ Jože SLO 182'36 7 112'24 3 70'12 4
4. HODŽIĆ Mensur BIH 202'33 7 124'25 3 78'08 4

Danev PANAYOT-LZ1US, Niko GABERC-S56SON, 
Jože ONIČ-S51T, Franci ŽANKAR-S57CT

13. EVROPSKO MLADINSKO
ARG PRVENSTVO 2012,
SIAULIAI - LITVA , 11.-14.07.2012

Mladinska ARG reprezentanca ZRS: Blaž HRVATIN-
S53JPQ, Tadej TIHOLE-S59DHP, Jure ZELIČ-S59DHP, 

Marko KUŽNER-S54MA, Ana ČUFER-S53AAN

 13. mladinskega evropskega prvenstva v Litvi se je udeležila 
tudi 5. članska mladinska ARG reprezentanca ZRS. Sestavljali 
so jo Ana Čufer (S53AAN) v kategoriji deklet do 16. let, Marko 
Kužner (S59DPG) in Jure Zelič (S59DHP) v kategoriji M14 ter 
Tadej Tihole (S59DHP) in Blaž Hrvatin (S53JPQ) v kategoriji 
M16. Reprezentanco je vodil Miroslav Kužner, S52KK.

 V dveh tekmovalnih dneh so na prvenstvu v štirih 
kategorijah nastopili 104 tekmovalke in tekmovalci iz 11 
držav. Mladi tekmovalci so si na prvenstvu nabrali nekaj novih 
tekmovalnih izkušenj, poleg tega pa še veliko novih prijateljev. 

 Naši tekmovalci so se potrudili po svojih najboljših močeh, 
ter dosegli tudi nekaj odličnih uvrstitev. Tako je Tadej Tihole na 
UKV tekmi dosegel 6. mesto, na KV tekmovanju pa sta se posebej 
izkazala Marko Kužner z 8. mestom in Jure Zelič z 10. mestom. 
Oba skupaj pa sta ekipno dosegla odlično četrto mesto. Žal jima 
je do bronaste medalje zmanjkala 1 sama sekunda.

Čestitke vsem za dosežene rezultate.

16. SVETOVNO
ARG PRVENSTVO 2012,
KOPAONIK - SRBIJA, 10.-15.09.2012
Po zaključku spomladanske ARG sezone, so bili 
glede na zbrane točke iz posameznih tekmovanj, določeni člani 
reprezentance, ki se bo udeležila 16. svetovnega ARDF prvenstva.

Člansko ARG reprezentanco Slovenije so tako sestavljali:

Reprezentanca ZRS

Ime in priimek Radioklub Kategorija
Ana ČUFER S53AAN W19
Maja MARUŠIČ, S58AJA S53JPQ W21
Nina RADI, S57ONR S59DIQ W21
Petra LEVIČAR, S58APL S53JPQ W21
Matic KUSELJ S59DHP M19
Žiga BATIČ S53AAN M19
Niko GABERC, S56SON S59DIQ M21
David ČUFER, S57DN S53AAN M21
Mitja ŠTRMAN, S56PPO S59DIQ M21
Andrej TROJER, S50TA S53CAB M40
Ivo JEREB, S57AL S59DRW M40
Miroslav KUŽNER, S52KK S59DPG M40
Stanko ČUFER, S57CD S53AAN M50
Ivo KETE S53AAN M50
Zdravko IVAČIČ, S51ZI S59DHP M60
Tine BRAJNIK, S50A S53APR M60

Jože ONIČ, S51T S59DXU M70
Janko KUSELJ, S59D S53JPQ M70
Franci ŽANKAR, S57CT  Vodja reprezentance

 Žal pa se je v zadnjem hipu nastopu na prvenstvu moral 
odpovedati Zdravko, S51ZI zaradi zdravstvenih težav.

Ana ČUFER, srebrna medalja v W19

 Pred samo udeležbo na svetovnem prvenstvu, so se člani 
reprezentance udeležili uradnega treninga na Rogli. Da je 
bila izbrana Rogla, ni zgolj naključje. K odločitvi o terenu za 
trening je bistveno pripomoglo dejstvo, da je bila za balkansko 
prvenstvo za ta teren izdelana nova orientiring karta, ter 
primerna nadmorska višina, podobna pričakovani na svetovnem 
prvenstvu. Udeleženci treninga so se preizkušali med seboj in 
si hkrati nabirali izkušnje na KV in UKV področju. Ob analizi 
napak so se učili, seveda pa so drug drugemu posredovali tudi 
pozitivne izkušnje.

 V drugem tednu septembra je 17 - članska ARG 
reprezentanca ZRS odšla v Srbijo na 16. svetovno ARDF 
prvenstvo. Le-to je potekalo na približno 1700 metrih nadmorske 
višine v nacionalnem parku Kopaonik. V to znano smučarsko 
središče smo prispeli po približno 900 km dolgi poti po 12 urah 
vožnje. Po prihodu in nastanitvi v hotelskem kompleksu, kjer so 
bili nastanjeni vsi udeleženci prvenstva si je večina tekmovalcev 
privoščila lažji kondicijski trening s spoznavanjem terena.

Ana ČUFER, S53AAN

 Drugi dan prvenstva je bil namenjen preizkusu tekmovalne 
tehnike. Ob tem so se udeleženci s pomočjo manjše karte terena 
seznanili s posebnostmi tekmovalnega področja. Le - ta je bil že 
na tako majhnem terenu težak, poln refleksij, skalnat, poraščen z 
gostim podrastjem in obilico podrtih dreves. Tekmovalci so čas 
treninga temeljito izkoristili. Seveda pa je bil to tudi čas za klepet 
in druženje s starimi prijatelji in znanci.

Nina RADI-S57ONR, Petra LEVIČAR-S58APL, 
Adrijana MOŠKON-S57ORA, Ana ČUFER-

S53AAN, Franci ŽANKAR, S57CT

 Otvoritev prvenstva je potekala v popoldanskem času 
v konferenčni dvorani hotelskega kompleksa. Začela se je z 
mimohodom predstavnikov sodelujočih reprezentanc, kjer se 
je predstavilo vseh 30 držav udeleženk svetovnega prvenstva. 
Predstavniki organizatorjev in najvišji predstavniku IARU so 
nagovorili in pozdravili vse udeležence. S kulturnim programom 
so otovoritev sklenili in tako tudi uradno pričeli prvenstvo.

Del reprezentance ZRS

 Prvi tekmovalni dan se je pričel ob lepem in ne preveč mrzlem 
dnevu. Tekmovalci so v spremstvu organizatorjev peš odšli na 
približno 900 m oddaljeni štartni prostor. Po oddaji sprejemnikov 
na za to določeno mesto, so se lahko počasi pripravljali na samo 
tekmo. Tekmovanje je potekalo na obeh frekvenčnih območjih, 
KV in UKV, določeno za posamezne kategorije. Obe postavitvi 
sta bili na težkem terenu zelo zahtevni. Sam start je trajal kar 4 
ure, saj je bilo na startu skoraj 350 tekmovalcev. Dolgo čakanje na 
start je bilo za tiste tekmovalce v zadnjih skupinah kar naporno.

 Ciljno mesto je bilo postavljeno na pobočju pod hotelom. 
Še v teku starta so v cilj pritekli že prvi tekmovalci. Ob ciljnem 
koridorju, ki je bil speljan z vrha sosednjega hriba, čez sorazmerno 
prometno cesto, pa so tekmovanje spremljali gledalci. Seveda so 
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ob tem športno navijali za vse udeležence, še posebej pa za svoje 
tekmovalce. Naša mlada tekmovalka, Ana Čufer, je startala v 
zadnji skupini. Tekmovanje njene kategorije - W19 se je odvijalo 
na KV področju. Morda jo je še dodatno vzpodbudilo dejstvo, 
da je zadnja na vrsti, morda, da ji KV področje leži. Kakorkoli 
že, tekla je hitro in pritekla v cilj kot druga najboljša. Veselje je 
bilo nepopisno. Dejstvo, da ima slovenska reprezentanca zopet 
srebrno medaljo, je polepšalo trenutke prav vsem. Kljub vsemu 
pa je potrebno omeniti še nekaj vidnejših uvrstitev in sicer 7. 
mesto Janka Kuslja v kategoriji M70 na UKV področju, 9. mesto 
Iva Jereba v kategoriji M40 na KV področju in 12. mesto Davida 
Čuferja v kategoriji M21 na KV področju.

Tine BRAJNIK, S50A ob prihodu na cilj Sprint tekmovanja

 Tretji dan prvenstva je bilo na vrsti sprint tekmovanje. 
To je tekmovanje na KV področju z 10 oddajniki in dvema 
vmesnima oddajnikoma - radijskima svetilnikoma. »Lisice« 
delajo v časovnem ciklu 12 sekund in sicer prvih pet s počasnim 
tipkanjem, drugih pet pa s hitrejšim tipkanjem. Tokrat je 
bilo to tekmovanje prvič izvedeno v svetovnem merilu. Samo 
tekmovanje pa je bilo izredno zanimivo umeščeno v prostor. 
Gledalci in navijači so lahko tako spremljali večji del tega hitro 
odvijajočega se tekmovanja. Ciljni koridor je bil postavljen v 
osrednji del med hotelski kompleks, tako da je bila ta dejavnost 
predstavljena tudi drugim obiskovalcem. Naši najboljši na sprint 
tekmovanju so dosegli sledeče rezultate: Stanko Čufer 4. mesto 
v kategoriji M50, Tine Brajnik 6. mesto v kategoriji M60, Petra 
Levičar 7. mesto v kategoriji W21, Ana Čufer 8. mesto v kategoriji 
W19 in Ivo Jereb 14. mesto v kategoriji M40.

Matic KUSELJ-S59DHP, Andrej TROJER-S50TA

 V popoldanskem času so si tekmovalci lahko malo oddahnili. 
Organizatorji so za vse udeležence pripravili druženje (piknik) 
ob spremljavi srbskih trubačev. Kaj prehitro se je približal večer 

in priprave na zadnje tekmovanje.

Reprezentanca ZRS

 Drugi klasični tekmovalni dan se je začel bolj klavrno. V 
zgodnjih jutranjih urah se je pojavil rahel dež in pa megla. K 
sreči pa je ob 8. uri zjutraj, ko so avtobusi odpeljali tekmovalce 
na startno mesto, dež že ponehal. Tako je bilo kljub vsemu 
lažje počakati na start, saj organizatorji niso imeli pripravljene 
dovolj strehe za vse tekmovalce za primer dežja. Tako kot prvi 
tekmovalni dan, je bilo tudi tokrat pripravljeno tekmovanje na 
obeh frekvenčnih področjih. Kljub dolgemu časovnemu terminu 
za start, je bilo v ciljnem koridorju kar vroče in zanimivo. 
Gledalci so vzpodbujali prav vse, ki so uspešno prišli do konca 
tekmovanja. Tokrat se na žalost nismo veselili kakšne medalje, 
bilo pa je nekaj vidnejših uvrstitev in sicer: 6. mesto Janka 
Kuslja v kategoriji M70 na KV področju, 12. mesto Ane Čufer v 
kategoriji W19 na UKV področju, 13. mesto Andreja Trojerja v 
kategoriji M40 na UKV področju. Prvenstvo smo tako zaključili, 
eni bolj, drugi manj uspešno. Domov smo se tako vrnili bogatejši 
za srebrno medaljo in seveda z novimi izkušnjami. 

Pred oddajo »lisičarjev«

 Vsem tekmovalcem za dosežene rezultate čestitam, še 
posebej pa Ani za osvojeno srebrno medaljo.

ODPRTO JESENSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS, 
KRšKO, 22.09.2012
 Slab teden po vrnitvi s svetovnega prvenstva smo se ljubitelji 
amaterske radiogoniometrije zbrali na letošnjem zadnjem 
tekmovanju na Gori pri Krškem. Tekmovanje v dokaj vetrovnem 
vremenu se je kar hitro odvijalo. Ekipi radiokluba Krško se je 
ob zaključku prvenstva pridružil tudi pokrovitelj občine Krško 
mag. Miran Stanko, ki je najboljšim podelil medalje in pokale.

REZULTATI:
RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 36:45 3 - 45 7
2. Tadej TIHOLE S59DHP 38:04 3 - 42 9
3. Matic SOBAN S53AAN 41:03 3 - 29 11
4. Blaž HRVATIN S53JPQ 42:37 3 - 127 2
5. Jure ZELIČ S59DHP 56:52 3 - 43 4
6. Blaž DROFENIK S53AAN 58:18 3 - 37 16
7. Jana KETE S53AAN 102:40 3 - 34 1
8. Blaž KOLMAN S59DHP 127:40 3 - 26 15
9. David ZAKŠEK S59DHP 132:47 3 - 24 14
10. Jan VRTAČNIK S59DHP 72:30 2 - 25 17
11. Nik KLADNIK S59DHP 106:53 2 - 38 6
-tx Nejc UŠAJ S53AAN 124:31 0 - 28 13

Udeleženci tekmovanja

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 45:23 4 - 30 15
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 52:39 4 - 46 17
3. Maja MARUŠIČ S53JPQ 55:07 4 - 48 10
4. Nina RADI S59DIQ 60:02 4 - 27 5

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 49:04 4 - 40 8
2. Žiga BATIČ S53AAN 65:26 4 - 135 18
-tx Luka STEGNE S59DHP 110:17 0 - 41 10

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 52:16 5 - 35 5
2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 83:24 5 - 132 14

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 41:17 5 - 44 2
2. Jani KUSELJ S59DHP 45:11 5 - 134 11
3. Stanko ČUFER S53AAN 45:51 5 - 36 9
4. Ivo JEREB S59DRW 50:08 5 - 47 13
5. Robert MLAKAR S59DXX 86:58 5 - 130 6
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 92:16 5 - 131 4

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 40:40 4 - 128 3
2. Janko KUSELJ S53JPQ 54:02 4 - 129 12
3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 58:57 4 - 126 8
4. Jože ONIČ S59DXU 60:01 4 - 125 18

Kategorija RADIOKLUBI 3,5 MHz
1. »AJDOVŠČINA« AJDOVŠČINA S53AAN 389:59 21
2. »AMATER« SEVNICA S59DHP 449:14 21
3. »KRŠKO« KRŠKO S53JPQ 569:18 11
4. »PTUJSKA GORA« PTUJSKA GORA S59DPG 689:01 8

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 36:45 3 - 45 7
2. Tadej TIHOLE S59DHP 38:04 3 - 42 9
3. Matic SOBAN S53AAN 41:03 3 - 29 11
4. Blaž HRVATIN S53JPQ 42:37 3 - 127 2
5. Jure ZELIČ S59DHP 56:52 3 - 43 4
6. Blaž DROFENIK S53AAN 58:18 3 - 37 16
7. Jana KETE S53AAN 102:40 3 - 34 1
8. Blaž KOLMAN S59DHP 127:40 3 - 26 15
9. David ZAKŠEK S59DHP 132:47 3 - 24 14
10. Jan VRTAČNIK S59DHP 72:30 2 - 25 17
11. Nik KLADNIK S59DHP 106:53 2 - 38 6
-tx Nejc UŠAJ S53AAN 124:31 0 - 28 13

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 45:23 4 - 30 15
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 52:39 4 - 46 17
3. Maja MARUŠIČ S53JPQ 55:07 4 - 48 10
4. Nina RADI S59DIQ 60:02 4 - 27 5
5. Maja KOŠTRUN S59DHP 71:28 4 - 39 1

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 49:04 4 - 40 8
2. Žiga BATIČ S53AAN 65:26 4 - 135 18
3. Marin PISKAČ 9A - KRO 82:20 4 - 32 3
-tx Luka STEGNE S59DHP 110:17 0 - 41 10

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 52:16 5 - 35 5
2. Dominik SOPIĆ 9A - KRO 54:25 5 - 31 12
3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 83:24 5 - 132 14
4. Niki ŽVEGLIČ S59DHP 105:27 5 - 133 16
5. Luka ANĐELIĆ 9A - KRO 107:20 4 - 33 7

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 41:17 5 - 44 2
2. Jani KUSELJ S59DHP 45:11 5 - 134 11
3. Stanko ČUFER S53AAN 45:51 5 - 36 9
4. Ivo JEREB S59DRW 50:08 5 - 47 13
5. Robert MLAKAR S59DXX 86:58 5 - 130 6
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 92:16 5 - 131 4

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 40:40 4 - 128 3
2. Janko KUSELJ S53JPQ 54:02 4 - 129 12
3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 58:57 4 - 126 8
4. Jože ONIČ S59DXU 60:01 4 - 125 18

Čas lova - 140 minut!

 V generalni razvrstitvi so objavljene le kategorije ŽENSKE, 
JUNIORJI in SENIORJI, saj so bile v vseh ostalih kategorijah 
razvrstitve enake kakor v razvrstitvi državnega prvenstva ZRS.

 Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, 
štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.
V kolikor je namesto doseženega mesta skrajšana opomba 
pomeni: izv - izven časa, -tx - brez TX, ods - odstopil, dis - 
diskvalificiran.

 Za radioklube: doseženo mesto, ime radiokluba, kraj 
radiokluba, klicni znak radiokluba, skupen čas tekmovalcev in 
skupno število odkritih oddajnikov.
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World Castles Award
Gradovi na radioamaterskih

frekvencah
WORLD CASTLES WEEKEND - 2012
V tretjem vikendu Junija 2012 to je 16. in 17. je potekal medna-
rodni vikend aktivacij gradov. Po podatkih organizatorja World 
Castles Activity Group (WCAG) je samo v dveh dneh zabeleženo 
več kot 100 ekspedicij iz dvajsetih držav po vsem svetu. Tudi v S5 
smo se mednarodnega vikenda aktivacij gradov udeležili štirje 
operaterji in sicer Lovro - S50LD, Marjan - S51RU, petnajstletni 
Jure - S53JP in Zvone - S57PZ. V dveh dneh smo skupaj v pe-
tih ekspedicijah vzpostavili okoli 400 QSO z 35 državami sveta. 
WCAG za ta dogodek izdaja tudi priložnostno diplomo - certifi-
kat , ki jo prejmejo sodelujoči aktivatorji.

WCW_2012_S50LD

Kot sem že v uvodu napisal sva se World Castles Weekend-a ude-
ležila tudi petnajst letni Jure - S53JP in Zvone - S57PZ in v Soboto 
16.06.2012 aktivirala Starološki ali Strahlov grad (Altenlach) v 
Škofji Loki z WCA referenčno številko: S5-00263.Starološki grad 
Altenlach so upravljali freisinški minesteriali vitezi Altenlachi 
od leta 1286, za njimi pa gospodje Liembergerji od leta 1423 in 
Lambergi s Kamna po letu 1477. Leta 1521 je freisinški škof po-
delil grad v fevd Baltazarju pl. Sigersdorfu, med leti 1534 in 1561 
je Viljem pl. Rasp pokupil deleže dedičev, njegova vnuka pa sta 
deleže prodala leta 1595 škofjeloškemu mestnemu svetniku Mi-
haelu Paplerju. Leta 1755 je Starološki grad kupil na dražbi tr-
govec Matevž Demšar, od začetka 19. stoletja do leta 1929 so bili 
lastniki gradu Strahli, nato pa je grad kupil lesni trgovec Dolenc, 
a ga je kmalu prodal Domu slepih. Posebnost gradu so okrogli 
stolpi, ki so jih uporabljali za obrambo. Okrog zidu je bil tudi 
jarek, ki pa je danes zasut.

Ker je v grajskem parku v tem času potekala prireditev sva svojo 
aktivacijo izvedla v bližini gradu na parkirnem prostoru name-
njenem za zaposlene v Domu slepih. Tik ob avtu sva postavila 
vertikalno anteno za KV in HB9 anteno za 50 MHz. Oglasila sva 
se na 7, 14, 18, 50 MHz SSB, PSK, RTTY in na koncu nekaj zvez 
na 145 FM.

Starološki grad v Škofji loki

Aktivacija Starološkega gradu

Drugi dan mednarodnega vikenda aktivacij gradov v Nedeljo 
17.06.2012 sva se odpravila na Ljubljanski grad, ki nosi WCA re-
ferenčno številko: S5-00059.

Zvone - S57PZ in Jure - S53JP na Ljubljanskem gradu

Grad je pisno prvič omenjen leta 1144 kot sedež koroških vojvod 
Spanheimov. Svojo prvotno obliko je grad zamenjal v 15. stoletju, 
ko je doživel povečavo (sklenjeno obzidje z ogelnimi stolpi in dve-
ma vhodnima stolpoma, preko katerih so vodila dvižna vrata ter 
grajska kapela). V 16. in 17. stoletju so postopno nastali ostali objek-
ti, ki mejijo na grajsko dvorišče in tvorijo sedanjo celoto grajskega 
poslopja. Zaradi upadanja upravnega pomena (na njem niso bi-
vali vladarji oz. deželni upravniki z mnogimi pooblastili), pa tudi 
zaradi izgube strateškega pomena gradu z obzidjem, je vzdrževa-
nje gradu postalo finančno breme, zato je počasi začel propadati. 

Ljubljanski grad

V začetku 19. stoletja so oblasti v gradu uredile kaznilnico in del-
no vojaško utrdbo in s tem zmanjšale priljubljenost zgradbe med 
prebivalci mesta. Mestna občina Ljubljana je leta 1905 odkupila 
grad in na njem naselila prebivalce, ki so ostali prebivalci gradu 
do srede šestdesetih let 20. stoletja, ko so se pričele priprave na 
obnovo. Ob koncu 60-ih let 20. stoletja se je začelo več kot 35-le-
tno obdobje obnavljanja gradu. V 90. letih 20. stoletja je grad za-
živel predvsem v sklopu poročnih svečanosti, ki so jih mestne 

oblasti začele prirejati v prvi obnovljeni grajski stavbi.

S57PZ - Zvone

Aktivacijo sva izvedla na grajskem griču, v neposredni bližini 
gradu, kjer je tudi spomenik puntarjem. Utaborila sva se na bli-
žnji klopci, kjer sva na jasi postavila vertikalno anteno za KV in 
HB9 za 50 MHz. Sam sem se oglasil na 7 in 14 MHz tako SSB kot 
CW. Jure je svoje zveze vzpostavil na 14 MHz v digitalnih nači-
nih dala. V tem času je potekalo tudi tekmovanje na 50 in 433 
MHz, zato sva izkoristila priliko in uspešno zaključila z nekaj 
zvezami tudi na teh frekvenčnih območjih.

Veliko število slovenskih amaterjev, ki so se nam oglasili v času 
mednarodnega vikenda pa potrjuje, da je S5 WCA program če-
dalje bolj zanimiv tudi za domače radioamaterje. Vsem , ki ste 
se oglasili pa se zahvaljujemo za zveze in se ponovno slišimo iz 
naslednje aktivacije in World Castles Weekend-a 2013.

73 & 11 de S57PZ - Zvone

Priporočene WCA frekvence
za aktivatorje gradov

CW SSB 

3.531 3.731 

7.031 7.131 

10.121 -

14.031 14.251 

18.081 18.131 

21.031 21.251 

24.911 24.951 

28.031 28.551 
WCA AWARD 50 gradov - S57PZ
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IOTA 50TH ANNIVERSARY MARATHON 
ENGLAND
Angleški SWL operator Geoff Watts, BRS-3129 je leta 1964 usta-
novil program diplom z nazivom Islands On The Air IOTA. Ob 
prihajajoči 50-letnici organizirajo radioamaterji, ki danes vodijo 
IOTA program, dvo-letni maraton v zvezah z različnimi otoki 
po IOTA programu. V obdobju dveh let (2012 in 2013) je potreb-
no narediti zveze s čimvečjim številom različnih otokov. Vsaka 
otočna grupa (IOTA številka) velja za diplomo enkrat, neodvisno 
od banda in načina dela. Posebna diploma se izdaja za aktiva-
torje otokov, organizator diplome pa spodbuja operatorje k ak-
tiviranju redkih otočnih grup. Postaje z najvišjim številom oto-
kov (ločeno lovci in aktivatorji) bodo prejele še posebne nagrade, 
ki bodo podeljene na srečanju ob 50-letnici (RSGB Convention 
2014). Zveza z IOTA grupo šteje 1 točko. Diplome se izdajajo v 
sledečih kategorijah:
IOTA Chasers  Participation = 100 točk, 
 Bronze = 250 točk, Silver = 500 točk,
 Gold = 750 točk, Diamond = 1000 točk
IOTA Activators
Zahtevek za diplomo se sprejema izključno v elektronski obliki. 
Organizator diplome zahteva, da se zahtevki pošljejo šele po kon-
cu maratona, to je po 1. januarju 2014. Rok za pošiljanje zahtev-
ka je 28. februar 2014. Originalne propozicije, nasveti za sestavo 
zahtevka za diplomo in ostale informacije lahko dobite na spletni 
strani organizatorja.
Internet: http://www.rsgbiota.org/marathon
e-mail: iota.chaser@gmail.com in iota.activator@gmail.com

MORDOVIA 1000 AWARD RUSSIA
Spominska diploma se izdaja za osvojenih 1000 točk v zvezah 
s postajami iz ruske republike Mordovia (UA4U, RA4U, RK4U, 
RZ4U, …). Veljajo zveze v koledarskem letu 2012. Aktivna bo po-
sebna postaja R1000M. Ista postaja je lahko delana na različnih 
bandih in načinih dela. Točkovanje: posebna postaja R1000M = 
300 točk, ostale postaje 100 točk. Diploma je brezplačna in se po-
šilja v elektronski obliki v JPG formatu.
Izpisek iz dnevnika pošljite po
e-mailu na: mordovia-1000@mail.ru
Internet: http://r4u.ucoz.net/index

SANUKI AWARD JAPAN
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po eno postajo iz vsake od 
4 provinc iz pozivne oblasti JA5 na otoku Shikoku:
Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime
GCR + 8 IRC ali 10 USD
Mikio Morikuni JA5ARW, 1086-10 Takaya,
Sakaide-City, Kagawa 762-0017, Japan

KOLOBRZEG AWARD POLAND
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz poljskega me-
sta Kolobrzeg (SP1, SQ1,…). Zveza z isto postajo velja, če je na 
drugem bandu ali načinu dela. Za diplomo je potrebno zbrati 15 
točk. SWL OK. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini 
dela. Točkovanje:
posebna postaja iz Kolobrzega = 10 točk, 
klubska postaja SP1KYB = 5 točk,
ostale postaje = 3 točke
GCR + 5 EUR ali 10 USD
Kolobrzeski Radioklub »Neptun«, Award Manager,
P.O.Box 225, 78-100 KOLOBRZEG, Poland

VYTIS RADIO CLUB AWARD LITHUANIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 10 različnimi postajami iz 
Litve, ki so člani radiokluba Vytis. Na VHF/UHF področjih je 
potrebno 5 zvez. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in na-
čini dela. SWL OK. Aktivni člani kluba so:
LY1U, LY1TR, LY2AZ, LY2BBZ, LY2BCL, LY2BDJ, LY2BDZ, 
LY2BHB, LY2BIH, LY2LU, LY2QG, LY2CH, LY2VO, LY2UN, 
LY2CB, LY2CD, LY2CF, LY2CL, LY2CV, LY2R, LY2GB, LY2GO, 
LY2GBV, LY2KX, LY2NE, LY2QT, LY2SE, LY3BES, LY3BK, LY-
3BL, LY3J, LY3FO, LY3KL, LY2KL, LY2HQ, LY4TB, LY3VB, 
LY2BTN, LY2MD (sk), LY1ED, LY3RI (sk), LY3SU, LY1SU, LY-
3GR, LY3U, LY3JH, LY2HJ (sk), LY1ZS (ex LY1BZS).
GCR + 5 EUR ali 7 USD ali 6 IRC
Valerijus Simulik LY2QT, P.O.Box 131
LT-78008 SIAULIAI – 10, Lithuania
e-mail: vasimu@lrs.lt
Internet: http://www.hamradio.lt/dipl/dipl-vytis-rk.pdf

ZONE AWARD WALES
Diplomo izdaja Cleddau Amateur Radio Society iz Walesa (GW) 
za zveze s postajami iz različnih zon po WAZ razdelitvi (40 zon). 
Veljajo zveze po 1. januarju 2006. SWL OK. Diploma se izdaja v 
treh klasah:
Class 3 = 15 zon, Class 2 = 30 zon, Class 1 = vseh 40 zon
Diploma se lahko dobi za zveze na vseh bandih ali načinih dela, 
lahko pa tudi za vse zveze na enem od bandov 80, 40, 20, 15 ali 
10m. Postaja, ki osvoji diplomo za vsakega od 5 bandov, lahko 
zahteva še posebno CARS plaketo. Zvez ni porebno imeti potrje-
nih, organizator diplome priporoča uporabo uradnega zahtevka 
za diplomo, ki ga dobite na spletni strani organizatorja diplome.
Izpisek iz dnevnika + 8 USD, 7 EUR ali 10 IRC
John Rees GW0JRF, Caerleon, Picton Road, 
Tenby, Pembrokeshire SA70 7DP, United Kingdom
internet: http://www.zone-award.co.uk

RADIOAMATERSKE DIPLOME
RAINY CAPITALS AWARD GERMANY
Diploma se izdaja za po eno zvezo s postajami iz 10 glavnih mest 
držav Evrope, kjer pade največ dežja. Ni datumskih omejitev, ve-
ljajo vsi bandi in načini dela. Ta mesta so:
 Copenhagen OZ, Oslo LA, London G, Brussels ON, 
 Amsterdam PA, Helsinki OH, Stockholm SM, 
 Vienna OE, Praha OK in Dublin EI.
GCR + 5 EUR 
Victor Ganin DG5JFY, A. Kivi Str. 17
D-18106 ROSTOCK, Germany
e-mail: dg5jfy@gmx.de

SAITAMA 100 AWARD JAPAN
Diplomo izdaja Saitama Awards Hunters Group za potrjene zve-
ze s 100 različnimi postajami iz japonske province Saitama (JA1). 
Posebne nalepke se dobijo za vsakih novih 100 postaj. Vsaka po-
staja velja za diplomo samo enkrat. Veljajo zveze po 1. aprilu 
1988, na vseh bandih in načinih dela. SWL OK.
GCR + 7 USD, nalepka 2 USD
Keiichi Sato JR1DHD, Oshikiri 2653-19, Konan-cho,
Osato-gun, Saitama-ken 360-0111, Japan

6 CONTINENTS AWARD ITALIA
Diplomo izdaja skupina Radioamatori Siciliani Nel Mondo 
(RASM) iz Sicilije za potrjene zveze s po eno DXCC državo na 
vsakem od 6 kontinentov: 
Europe, Asia, Africa, North America, South America, Oceania 
Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. Diploma 
je lahko posebej označena, da so bile vse zveze v SSB, CW ali DI-
GITAL. SWL OK.
GCR + 10 EUR ali 15 USD
Carmel Gambino, via Galileo Galilei 163,
90145 PALERMO, Sicilia, Italia
e-mail: rasnm@libero.it
Internet: http://www.radioamatorisicilianinelmondo.jimdo.com

YO FIRAC AWARD ROMANIA
Diplomo izdaja grupa FIRAC iz Romunije za zveze s člani grupe 
uslužbencev romunskih železnic. Ni datumskih omejitev, veljajo 
vsi bandi in načini dela. Vsaka postaja velja za diplomo enkrat. 
Diploma se izdaja v 3 klasah: 
 Bronze = 2 zvezi, Silver = 4 zveze, Gold = 8 zvez
Člani grupe so: YO2BV, YO2CED, YO2CEE, YO3YU, YO4CCD, 
YO4RDN, YO5BHG, YO5CEA, YO5DDD, YO5KUF, YO5OKJ, 
YO5OKO, YO6BGT, YO6BKG, YO6BSJ, YO6FCW, YO6FND, 
YO6FNF, YO6FUV, YO6FVC, YO6GBK, YO6GCS, YO6GCU, 
YO6GCV, YO6GHD, YO6GHI, YO6HAY, YO6HBI, YO6HCW, 
YO6HFS, YO7FBM, YO8BPK, YO8CJY, YO8RTT, YO9BRT.
GCR + 5 EUR ali 7 USD
Popa Vasile, Str. Florilor nr. 9, R-515200 AIUD,
jud. ALBA, Romania
Internet: http://www.sorostm.home.ro

MOSCOW – THE PORT OF FIVE SEAS AWARD 
RUSSIA
Čeprav je Moskva »kontinentalno« mesto, je z rekami in kanali 
povezana s pristanišči, ki so na obalah 5 morij. Diploma se izdaja 
za potrjene zveze s postajami iz mesta Moskva, iz njenega regio-
na ter mesti na obalah 5 morij. Za diplomo veljajo tudi QSL kar-
te SWL operatorjev iz teh krajev. Ni datumskih omejitev, veljajo 
vsi bandi in načini dela. Ista postaja je lahko delana na različnih 
bandih ali načinih dela. SWL OK. Za diplomo je potrebno:
10 QSO z postajami iz mesta Moskva (region MA)
3 QSO s postajami iz regiona Moscow (MO), ki ležijo ob Mo-
skovskem kanalu: Dubna, Dmitrov Zaprudnov, Yakhroma, Pu-
shkin, Khimki, Dolgoprudni,…
3 QSO s postajami iz regiona Moscow (MO) ob reki Oka: Lykar-
tino, Zhukovsky, Bronnitsy, Voskresensk, Kolomna, Lukhovitsy, 
Beloomut,…
2 QSO s postajami na obali White Sea: Kem, Rabocheostrovsk,..
2 QSO s postajami na obalah Baltic Sea: St.Petersburg, Tallinn, 
Kaliningrad, …
2 QSO s postajami na obalah Azov Sea: Mariupol, Azov, Rostov-
-on-Don, …
2 QSO s postajami na obalah Black Sea: Sevastopol, Odessa,…
2 QSO s postajami na obalah Caspian Sea: Baku, …
Zahtevek pošljite v elektronski obliki z tekstom »Moscov – Port 
of Five Seas Award« kot Subject. Diploma bo prišla na e-mail na-
slov v .JPG ali .TIFF formatu in si jo lahko natisnete na vašem 
tiskalniku. Diploma je brezplačna. 
e-mail: info@inst.ru in ra3ars@rambler.ru
Internet: http://www.mos.inst.ru/mos5s.htm

ADMIRAL GABRIEL PRIOR AWARD PORTUGAL
Diplomo izdaja Portuguese Navy Hamradio Club v spomin na 
portugalskega admirala Gabriela Priorja, ki je v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja tudi sam bil radioamater (XEP1MA – X-Ray 
Echo Papa One Mike Alpha) in je bil eden od pionirjev v razvoju 
uporabe kratkega vala v vojni mornarici. Diploma se izdaja za po 
eno zvezo s postajami iz držav, ki jih je admiral obiskal, po eno 
zvezo s postajami iz držav, kjer je portugalščina uradni jezik, in 
eno zvezo s klubom CS5NRA. Veljajo zveze po 27. juliju 2002 na 
HF področjih, veljavni načini dela so CW, SSB, RTTY, PSK. Po-
trebne zveze so:
CS5NRA – Navy Hamradio Club
Germany DL, Argentina LU, Australia VK, Belgium ON, Brasil 
PY, USA/California W6, Czech Republic OK, Slovakia OM, Chi-
na BY, England G, India VU, Italy I, Japan JA, New Zealand ZL, 
Philippines DU, France F, Australia/Tasmania VK7, Uruguay CX 
(18)
Portugal CT, Azores CU, Madeira CR3, Angola D2, Mozambique 
C9, Cape Verde D4, Guinee Bissau J5, Macau XX9, Sao Tome & 
Principe S9, East Timor 4W (10 QSO)
GCR + vaša QSL karta + 10 EUR ali 13 USD ali 15 IRC
Nucleo de Radioamadores da Armada, Attn: Award Manager
ETNA – Base Naval de Lisboa, 2810-001 ALFEITE, Portugal
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Rezervirano frekvenčno področje
Ali smo se kdaj vprašali, zakaj imamo radioamaterji band plan. 
Zakaj so vsi obsegi podrobno razdeljeni na manjša ali večja 
področja, kjer je dovoljena določena modulacija ali določena 
moč. Ob pogledu na S5 HF band plan iz priloge CQ ZRS lahko 
že na prvi pogled sklepam, da je po barvah sodeč, svetlozelena 
CW, rdeča FONE in modra DIGIMODE teh največ. So pa na 
vsakem obsegu okvirčki z dodatnimi napisi, ki opozarjajo na 
različne modulacije prav na določenih delih obsega s točno za-
pisanimi frekvencami, kje se začne IOTA CW, QRP SSB, PSK31 
ali kje dela BEACONS. To je razpored dela radioamaterju, ki bi 
ga moral poznati in spoštovati, kadar sede za radijsko postajo. 
Res si ni mogoče vsega zapomniti, zato imejmo pred očmi tudi 
ta dokument.

Radioamaterska tekmovanja potekajo po pravilih iz band plana, 
ki pa ga skoraj nihče ne upošteva. V nekaterih pravilih piše, kat-
ero frekvenčno območje je dovoljeno v tekmovanju. To je zapi-
sano tudi v našem KVP, ampak glede na število postaj skoraj, 
da ni potrebe po delu izven dovoljenega pasu. So pa tekmovanja, 
kjer ni mogoče najti prazne frekvence v dovoljenem območju in 
takrat se band raztegne do skrajnih meja. Nihče več ne upošteva 

rezerviranih segmentov band plana in večkrat sem slišal ali pre-
bral nekoga, ki je dopovedoval tekmovalcem, da tam ne smejo 
delati, saj je prostorček rezerviran za nekaj drugega. Tekmovalci 
pa kakor, da so gluhi in slepi, posebej še, če so močnejši, preženejo 
vsakega, ki se jim upre, saj za to ne nosijo nobenih posledic.

Večina tekmovanj nima v svojih pravilih zapisanih omejitev, saj 
mora vsak sam vedeti, kje lahko dela in napišejo le, da bomo dis-
kvalificirani, če se ne bomo držali pravil. Pozabljamo pa, da je 
eno od pravil tudi spoštovanje band plana in bi lahko z zahtevo 
po zapisovanju frekvenc vsake zveze hitro našli kršitelje. Ali bi 
zaradi te možnosti diskvalifikacije bila radioamaterska tek-
movanja še bolj zanimiva, ne vem, bila pa bi nepredvidljiva, saj bi 
bilo mnogo takih, ki sploh ne bi opazili, da so na prepovedanem 
delu obsega. Vsekakor pa bi se vzpostavil neki red, ki bi bil boljši 
od sedanjega nereda. Seveda si tudi sam ne znam predstavljati 
WW tekmovanja, v katerem bi med 14.050 MHz in 14.060 MHz 
slišal delati tudi kakšen QRP med tem, ko levo in desno hrumijo 
kilovati. Ali pač.

Janez, S53MJ.

Posebni prilogi CQ ZRS:
S5 HF + VHF/UHF/SHF Bandplan

DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV IZ PROGRAMA ARRL CQ MAGAZINE IN IARU

CQ CONTEST - HALL OF FAME DXCC 15M MIXED 5BWAC

S50A S59AA S57AT S58T S50O S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX

PLAKETA HONOR ROLL Nr1 MIXED DXCC 12M MIXED S57LF S58AL

S50O S51GI S51RU S58T S50O S51DV S53MJ S54E S55SL S55ZZ 5BWAC CW

PLAKETA HONOR ROLL Nr1 FONE S57A S57AT S51DX S58AL

S58T DXCC 10M MIXED 6BWAC

PLAKETA HONOR ROLL CW S55SR S57AT S58T S50N S52R S55ZZ

S58T DXCC 6M MIXED 6BWAC RTTY

PLAKETA HONOR ROLL RTTY S50N S51DI S53X S57A S57AC S57TA S53MJ

S58T S58J S59F S59YL S59Z 6BWAC 50 MHz

PLAKETA HONOR ROLL MIXED DXCC SAT S57AC

S51MA S53AW S55SL S55ZZ S58T S57TTI WAC SAT

5BDXCC MILLENNIUM DXCC 2000 S57TTI

S50A S50B S50N S50O S50R S51DV S51NR S51ST S51U S52ON S53AU S53EO VUCC

S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM S51NU S57AT S57LO S57MHA S57MTA S57SXS S57UA S57AC S57M

S51RU S51TE S51U S52AB S52F S52QM S57UYX S58M S59AV S59U S59ZZ 5BWAZ 200 ZON

S52R S53MJ S53X S54E S55SL S55ZZ GOLDEN DXCC S50A S50O S51DX S51GI S51U S52QM

S57A S57AC S57DX S57TA S57U S58J S51DX S51NR S58MU S54E S57A S57DX S57JZ S58Q S58T

S58Q S58T S59DJK S59DTN S59U S59ZZ PLAKETA CHALLENGE S53R S59Z S59ZZ

DXCC MIXED S51DI S51DV S51NM S52F S52OT S53MJ 5BWAZ NAD 150 ZON

S50A S50B S50E S50N S50O S50R S53X S54E S55SL S55ZZ S57AC S57AT S50B S50N S51DI S51DX S52AM S53MJ

S50U S51AA S51DI S51DB S51DQ S51DX S57XX S58J S58T S55SL S55ZZ S57XX S58Q S59DTN S59U

S51EJ S51GI S51GW S51KL S51KM S51MA DIPLOMA US COUNTIES WAZ MIXED

S51ME S51MP S51NM S51NR S51RU S51SS S50O S51DX S51RU S51ZZ S57DX S50A S50B S50N S50O S51DI S51DX

S51V S51ZY S52AB S52AQ S52CC S52CI WAS MIXED S51GI S51RU S51SS S51U S52CC S52DD

S52DD S52F S52ON S52OT S52R S53AW S51DI S51GI S52AB S57AC S57AT S57DX S52FB S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ

S53BB S53BH S53DIJ S53DX S53EO S53F WAS FONE S55SL S55ZZ S57AC S57AT S57DX S58MU

S53MJ S53R S53RI S53RT YU3US S53X S50O S52DD S58U S59DJK

S53ZL S53ZW S53ZZ S54E S54G S54MM WAS CW WAZ FONE

S55SL S55ZZ S56DX S57A S57AC S57AL S52R S53MJ S57AT S51DX S51ZZ S57AT S57DX

S57AT S57DX S57KV S57KW S57LF S57MI WAS RTTY WAZ CW

S57PY S57RR S57TA S57U S57XX S57YX S53MJ S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ

S58J S58Q S58T S58U S59AA S59ABL WAS 10M FONE S56C S57AT S57DX S58Q S57XX S59U

S59D S59DJK S59DJR S59DKR S59DKS S59DTN S50O S51ZZ S57AT WAZ RTTY

S59EA S59L S59U S59YL S59ZZ WAS 15M FONE S51DX S54E S55ZZ S58T

DXCC CW S50O WAZ 17M FONE

S51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB WAS 20M FONE S54E

S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW S50O WAZ 12M FONE

S55SL S55ZZ S56C S57AT S57LO S57MI WAS 40M FONE S54E

S57TA S57WO S57XX S58Q S58T S59AV S50O  WAZ 12M CW

S59AW S59U WAS 160M CW S55ZZ

DXCC FONE S50U WAZ 30M CW

S50O S50R S51DX S52OT S52OW S53MJ WAC MIXED S54E

S55SL S57AC S57AT S57KW S57PY S57RTH S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI S51NF WAZ 160M NAD 30 ZON

S57XX S58T S59U S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S51WC S55ZZ S58Q

DXCC RTTY S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA S52ON WAZ 160M 40 ZON

S51DI S51DX S51HF S51NM S52R S53MJ S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF S53RT S50U S54E S59Z

S53X S54E S55ZZ S56A S57AT S57DX S55ZZ S57AC S57AT S57DX S57FS S57PY WAZ 6M nad 25 ZON

S57XX S58T S58Q S59D S59DAV S59DBJ S59DCD S59DFT S51DI

DXCC 160M MIXED S59DJK S59DJR S59DTN S59L S59U S59DJR WPX of EXCELLENCE

S50A S50O S50U S51DI S53MJ S53X WAC 144 MHz S51NU

S54E S55SL S55ZZ S57AC S58AL S58Q S57M WPX of EXCELLENCE + 160 M

S58T S59Z WAC FONE S50A S51U S53EO S53MJ S55SL

DXCC 80M MIXED S51IL S51CK S51DX S51ZZ S52AB S52DD WPX MIXED

S53MJ S57AT S55ZZ S57AC S57AT S57DX S59DBQ S59U S50A S50B S50O S51DX S51NU S51RU

DXCC 40M MIXED WAC 10M/YL S51ZZ S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ

S57AT S58T S59AW S51ZZ S55SL S57DX S58MU S59DTN

DXCC 30M MIXED WAC CW WPX CW

S50O S51DV S53MJ S54E S55SL S55ZZ S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S55SL

S57AT S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU S55ZZ S58MU

DXCC 20M MIXED S59AV WPX FONE

S57AT WAC RTTY S50O S51DX S55SL

DXCC 17M MIXED S51DX S53MJ S55ZZ

S50O S51DV S53MJ S53X S54E S55SL

S55ZZ S57A S57AT

Vir: arrl.org, CQ Magazine in osebne prijave, nove prijave ali morebitne napake sporocite na e-mail: s53mj(a)siol.net zadnji vpis: 20 06 2012




