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Spoštovani,

pred vami je zadnja letošnja številka CQ ZRS. Tokrat res ni "dvojna", ker pa je od predhodne izdaje 
minilo manj kot dva meseca in je pred nami nekaj prostih dni, sem prepričan da boste takšno »enoj-
no« izdajo sprejeli z odobravanjem. Še posebej zato, ker tudi v tej izdaji nadaljujemo z prilogami.  
Radioamaterski koledar je že nekako pričakovan, zato smo dodali še »radioamaterski opomnik«, 
katerega namen je, da radioamaterjem posreduje osnovne informacije, predvsem pa da so jim le 
te »pri roki«. Na ta način nadaljujemo aktivnosti v smeri kvalitetnejšega dela operaterjev, eni od 
pomembnih nalog ZRS (začetek načrtnih, to vrstnih aktivnosti se je začel z izdajo prevoda »Etika in 
operaterski postopki za radioamaterje«).

Res da je težko zadovoljiti pričakovanja vseh, vendar sem prepričan, da je v različnosti letošnjih 
prilog, vsakdo lahko našel kaj za sebe (diploma ob 20. letnici prefiksa S5, ZRS lonček za pisala, na-
mizna zastavica ZRS, S5 bandplan, radioamaterski opomnik in koledar 2013). Pomembno je, da se 
v UO ZRS odzivamo na želje in pripombe S5 radioamaterjev in priloge CQ ZRS so korak v tej smeri. 
To pa je samo ena od aktivnosti UO, ki je sicer »vidna« v tem trenutku. Ostale, od uvajanja članske 
izkaznice, selitev sedeža ZRS, organizacija delovnih sestankov, RIS… do projekta SDR, so v teku. 
Žal je še vedno tako, da so vse te aktivnosti na ramenih posameznikov, katerih število je manjše od 
tistih, ki ne samo da kritizirajo vsak napor, še več, vztrajno »posiljujejo« ostale z pravilnostjo svojega 
prepričanja…

So tudi dobronamerne pripombe in te poskušamo upoštevati po svojih najboljših močeh. Kot je na 
primer očitek o nepravilni izbiri oz. debelini papirja CQ ZRS… Tako je ta izdaja na 115 g papirju (do 
sedaj na 135 g), tako da smo skupaj s prilogo in ovitkom v najnižjem cenovnem razredu, kar se tiče 
stroškov poštnine za posamezni izvod glasila (pod 250 g). Res da se da tiskati še na manj kvalitetnem 
papirju, vendar to ne pomeni bistvenega zmanjševanja stroškov, zato svoje odločitve, kot urednik ki 
ima to pristojnost, nisem spreminjal. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se za takšnimi in podobnimi 
očitki na račun CQ ZRS skrivajo težnje, da naše radioamatersko glasilo ne bi več izhajalo samostoj-
no, temveč bi postalo del kakšne druge komercialne revije.

Kot urednik, sem vse svoje aktivnosti vezane na CQ ZRS, opravljal brez centa nadomestila, kar mi 
je omogočalo, da sem prosil vse tiste, ki so kakor koli pripomogli k izdaji našega glasila, da tudi oni 
to opravijo brez nadomestila (razen tiska in poštnine). Prepričan sem, da tisti trenutek, ko temu ne 
bo več tako, to pomeni konec izdajanja CQ ZRS! Možno je, da se motim… in bil bi vesel, da temu 
ni tako.

Moje delo urednika se z to izdajo končuje. Bilo je naporno, ne zaradi dela samega, bolj zaradi naše 
»S5 folklore«… Osebno sem zadovoljen, saj mi je to delo omogočilo, da sem ta naš lep hobi spoznal 
tudi na drugačen način, predvsem pa spoznal posameznike ki so vedno bili in bodo pripravljeni po-
magati. Vsem njim bi se rad še posebej zahvalil.

Veliko lepih trenutkov in osebnega zadovoljstva v prihajajočem se letu!

 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
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Spoštovane radioamaterke in radioamaterji.

Koledarsko leto se približuje koncu. Člani upravnega od-
bora ZRS se trudimo, da bi v prostem času izpeljali vse, kar 
smo si zastavili. Članstvo bo na letni konferenci, ki bo na-
slednje leto v marcu, kot vedno do sedaj, o tem kritično pre-
sodilo.

Kot načrtovano smo novembra izvedli sestanek predsedni-
kov klubov ZRS. Sestanka se je udeležilo le 25 (nekateri so 
se žal opravičili) od 100 pisno vabljenih klubov. Ali je to 
veliko ali malo, o tem mora presoditi članstvo. Na sestanku 
smo se dogovorili za kar nekaj konstruktivnih predlogov. 
Zapisnik smo poslali na vse e-naslove predsednikov RK in 
ga objavili na vseh uradnih spletnih medijih ZRS.

Še vedno veliko pozornosti namenjamo ažuriranju naslo-
vov naših članov v klubih. Vsem klubom smo poslali pro-
šnjo, da nam do 10. 12. 2012 posredujejo svoje elektronske 
naslove, na katere bomo v elektronski obliki poslali tabele s 
posodobljenimi podatki članov. Tako posodobljene podat-
ke bomo neposredno vnesli v datoteko, ki jo potrebuje ZRS 
za lažje sodelovanje z vsemi člani klubov (CQ ZRS, QSL 
biro in druge storitve ZRS).

S tem se izognemo vsem napakam pri prepisovanju, kot 
tudi nadaljnjemu negodovanju članov, ki niso bili vneseni 
v evidenco.

Kot v letu 2012 ostane članarina ZRS za leto 2013 nespre-
menjena (član 40 €, družinski član 20 €, invalid 10 €). Do 
31. 1. 2013 je potrebno elektronsko ali pisno javiti ZRS listo 
članov kluba. ZRS bo na osnovi tega dokumenta kluba izdal 
račun, ki ga mora klub poravnati do 28. 02. 2013 (sklep 41. 
konference ZRS).

Prav tako vas prosimo, da upoštevate sprejeti sklep 4. seje 
UO ZRS, ki je bila 25. 10. 2007:

»SKLEP 65
do zmanjšanja kotizacije so upravičeni vsi invalidi skladno 
s Pravilnikom o merilih in postopku za pridobitev statusa 
invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitaci-
je in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o 
delu rehabilitacijskih komisij (Ur.l. RS št. 117/05). V ta na-
men mora oseba dostaviti dokument o priznani invalidno-
sti na ZRS.«

QSL biro deluje nemoteno iz lokacije Bezjakova 151, Lim-
buš, z uradnimi urami v ponedeljek in četrtek od 13.00 do 
17.00. Med tem časom je ZRS dosegljiv tudi na telefonski 
številki 070 59 59 59.

Dela, ki jih opravlja ZRS, lahko koristijo le klubi in člani 
klubov, ki so poravnali obveznosti skladno z 10. členom sta-
tuta ZRS.

Z Radioklubom Triglav je bil 20. 11. 2012 podpisan Dogovor 
o distribuciji QSL kartic med omenjenim klubom in ZRS. V 
imenu upravnega odbora ZRS se članom Radiokluba Tri-
glav iskreno zahvaljujem za ponujeno pomoč.

V dogovoru APEK—ZRS lahko za zainteresirane člane ra-
dioklubov ZRS pridobimo začasno podelitev dovoljenja za 
delo na 472khz-pasu. To dovoljenje lahko pridobijo člani z 
opravljenim izpitom A-kategorije. V ta namen morajo za-
interesirani svoje osebne podatke dostaviti na ZRS, ki bo 
potem uredil vso potrebno administracijo pri APEK. Za pr-
vih osem prosilcev smo že dostavili prošnjo na APEK. V 
kratkem pričakujemo začasna radijska dovoljenja za zain-
teresirane.

V imenu upravnega odbora ZRS želim vsem radioamater-
kam, radioamaterjem in njihovim najbližjim vesel božič, 
srečno novo leto 2013 ter obilo veselja v naših radioamater-
skih dejavnostih. 

Bojan Majhenič, S52ME

LICENCA ZA EKSPERIMENTALNO DELO NA 472 KHZ
ZRS lahko na osnovi dogovora APEK – ZRS pridobi za zainteresirane člane radioklubov, začasno podelitev 
dovoljenja za delo na 472 kHz pasu. To dovoljenje lahko pridobijo člani z opravljenim izpitom A kategorije. 

V ta namen morajo zainteresirani podatke ( Ime in priimek , pozivni znak, naslov stalnega bivališča in 
radioamatersko dovoljenje št. ___ izdano dne ___), dostaviti na ZRS v elektronski obliki

(zrs-hq@hamradio.si). ZRS bo uredil vse potrebno administracijo pri APEKU.

Prva skupina prosilcev (ki je na ZRS oddala prošnje do 3.12.2012), je že prejela dovoljenja.
Naslednji rok za dostavo podatkov je 31.1.2013.



6

 ZRS INFO  Ureja: Rado Križanec, S58R 

CQ ZRS LETNIK XXIII, 5/2012

Sestanka so se udeležili predstavniki 27. radioklubov in člani 
UO ZRS. Začetek sestanka ob 11. uri z pozdravnim govorom 
predsednika ZRS, Bojana Majheniča – S52ME in kratkim opi-
som dosedanjih aktivnosti UO ZRS. Izpostavil je namen t.i. 
delovnega sestanka predsednikov RK, kot priprava za uspe-
šnejše delo naše organizacije in pa dejstvo, da je predsednik, 
ki se do sedaj še z nobenim ni skregal in želi da tako tudi osta-
ne, saj so korektni odnosi osnovni pogoj uspešnega dela. Ne-
kaj osnovnih povzetkov:

 Ǭ Selitev iz LP6 (starega sedeža ZRS) v Maribor je v glavnem 
opravljen, ostale opreme je še za dve prevoza. Zahvala članom 
RK S59DXX ki pomagajo pri selitvi. Stroški najemnine za LP6 
se ne plačujejo več. Mesečni stroški v MB so 100 €.

 Ǭ QSL biro deluje; z Milošem je bilo na začetku izmenjanih nekaj 
besed; predsednik želi korekten odnos.

 Ǭ Velik izziv je urejanje evidenc, stvari se izboljšujejo; na predse-
dnika se obrača čedalje večje število nečlanov ZRS.

 Ǭ Na korespondenčni seji UO so sprejeli sklep o nespremenjeni 
višini članarine v letu 2013. Izkušnje pobiranja članarine v letu 
2012 izpostavljajo problem s klubi, ki svojih članov ne obvešča-
jo.

 Ǭ UO preusmerja večino svojega poslovanja v elektronski obli-
ki. Delo HF in VHF managerja je zaradi trenutnih kadrovskih 
problemov omejeno.

 Ǭ Člani ZRS so z svojim aktivnim delovanjem prisotni na RA pri-
reditvah doma in v tujini (Fridrischaffnu).

 Ǭ Izredno dobro sodelovanje s SV in URSZR v letu 2012. Nav-
kljub krizi smo se uspeli dogovoriti da bo to v istem obsegu tudi 
v letu 2013.

 Ǭ RA tabor v 2012 zaradi zasedenosti UO ni bil izveden.
 Ǭ Zelo korektno sodelovanje z APEK. Nekaj težav zaradi kadro-
vskih zamenjav, ki pa jih z obojestransko voljo po dobrem so-
delovanju, premagujemo. Eden od dogovorov je tudi ta, da ZRS 
zbere skupinske vloge za delo na 472 kHz in ji posreduje APEK-
-u, dokler delo na tem frekvenčnem področju ne bo urejeno v 
nacionalnih normativnih aktih.

 Ǭ Članstvo oz. evidenco RK se ureja (zadolžen S57CT), zato naj 
vsak radioklub preveri svoj seznam še pred izdajo naslednje iz-
daje CQ ZRS.

 Ǭ (S58R – Rado): na osnovi analize predhodno izvedenih RA 
taborov, predvsem pa uspešne izvedbe zadnjega, s pomočjo 
klubov, bo ZRS posredoval predlog, katerega namen je, da se 
izvede več taborov, po različnih regijah. Na primer 3 do 5, s po-
močjo zainteresiranih RK, ki bi prevzeli organizacijo, ZRS pa 
bi jim pomagala, tako organizacijsko kot rudi z razpoložljivimi 
sredstvi v ta namen. S tem želimo spodbujati delo z mladimi in 
omogočiti večjo prepoznavnost radioamaterjev oz. RK, v njiho-
vem okolju.

 Ǭ (S58R – Rado): potekajo aktivnosti, katerih namen je priprava 
SDR kita. V ta namen bi organizirali tudi predavanja na temo 
SDR in praktično delavnico. Sedaj imamo privolitev za sodelo-
vanje s strani Tasota YU1LM (enega od vodilnih na področju 

Posvet predsednikov RK
Maribor, 17. november 2012

(povzetek sestanka)
SDR-a v svetovnem merilu). Potekajo še dogovori z ostalimi, ki 
jih želimo vključiti v ta projekt, preden informacijo posreduje-
mo v radioklube. Od odzivnosti le teh, pa je odvisno v kakšnem 
obsegu bomo ta projekt izpeljali.

 Ǭ (S58R – Rado): priprave za izdelavo članskih izkaznic ZRS so v 
teku in če bo na Konferenci ZRS potrjen predlagani način le-
tnega obnavljanja članstva, se lahko te izdajo že v letu 2013.

V nadaljevanju, je Miha Habič - S51FB predstavil aktivnosti 
IARU v letu 2012. WRC-12 (radioamaterski dejavnosti dode-
ljen nov frekvenčni pas 472 – 479 kHz, na WRC-15 obrav-
navana točka glede dostopa na 5 MHz), EU Komisija – di-
rektiva o elektromagnetni združljivosti (sprememba pojma o 
elektromagnetni motnji). Problematika eno črkovnih klicnih 
znakov, problematika t.i. »Transnational remote control ope-
ration«, Uporaba moči na 6m in za Novice Class… Ključne 
aktivnosti v letu 2013 so: priprava gradiva za 5 MHz, IARU R1 
vmesna konferenca (aprila 2013 na Dunaju), C4 in C5 odbor.

Izzivi za ZRS: IARU R1 vmesna konferenca (C4/C5 – morebi-
tni lastni predlogi in analiza predlogov ostalih držav), IARU 
R1 forum, IARU R1 – skupne akcije v povezavi z normativni-
mi akti…

V nadaljevanju je sledila razprava, pobude in predlogi zasto-
pnikov RK (povzetki):

Dragan Selan – S55Z, RK S53AJK: Opravičilo S58R za izjavo 
na forumu. Podpira izdelavo članske kartice, izziv pa je prido-
bitev sponzorjev. RA tabori so dobra ideja, le da naj bi trajali 
dva tedna z zaključno aktivnostjo opravljenega RA izpita za 
udeležence. SDR kit je dobra ideja in AJK je pripravljen nu-
diti prostore. Obvestil je prisotne o RA sejmu 1. decembra v 
Ljubljani. Zanima ga, kaj je z zamenjavo za KV managerja in 
kako je z QSL birojem. QSL karte za nečlane, ne vračati, am-
pak jih poslati v klub. CQ ZRS je trenutno edina vez med ZRS 
in radioamaterji in naj ostane v takšni obliki kot je.

Predsednik, S52ME, je poudaril da QSL biro deluje, sam pa 
nekajkrat na mesec kontaktira z QSL managerjem. ZRS na 
zahtevo pošilja QSL kartice radioamaterjem, seveda na stro-
ške radioamaterja. Outbox je izključno v MB. Miloš svoje delo 
opravlja po zelo ugodni ceni, zato še naprej podpira da to delo 
nadaljuje. QSL biro koristi okoli 200 radioamaterjev in do se-
daj nobena QSL kartica še ni šla v koš! Delo KV managerja do 
Konference je prevel Kristjan S50XX, potekajo aktivnosti za 
vključitev novih mladih moči. UO pozorno spremlja finančne 
tokove in na konferenci bo podano natančno poročilo. 

Jernej Golc – S59KM, RK S59 DDR: Po Konferenci 2012 so na 
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ZRS posredovali pobude na 20 straneh. Imajo dvoletne izku-
šnje s tabori in za dobro izvedbo je potrebna utečena ekipa. V 
zadnjem obdobju so usposobili 54 kandidatov. Za to je potreb-
na nekaj mesečna aktivnost utečene ekipe in zato nasprotuje 
pridobitvi izpita na osnovi udeležbe na taboru.

Članske izkaznice je potrebno najprej izdelati oz. podeliti, šele 
nato se iščejo firme ki jo bojo razpoznale. Imajo 110 članov, 
dostop do interneta ima okoli 70 % članov. Aktualno obve-
ščanje je samo preko elektronskega medija, saj informacija ob 
izidu na papirju, načeloma ni več aktualna. QSL kartice – tisti 
ki veliko pošiljajo naj dodatno plačajo. Seznanil prisotne z nji-
hovo ARON aktivnostjo in opozoril, da je potrebno izkoristiti 
status društva v javnem interesu.

Bojan Debeljak – S56UTM, RK S59EHI: Naše glasilo CQ ZRS 
mora obstati, naj bo v isti obliki. Članarina ni najvišja od vseh 
zvez društev, dosežek je, da jo ne zvišujemo. Kaj je razlog, da 
je udeležba na posvetu/konferenci tako nizka? Old Timerji – 
značke; v čem je problem, da se ne prevzamejo, ali so evidence 
sploh ažurne? Na JOTA os sodelovali s taborniki, bil je velik 
interes za predstavitev RA, žal pa niso imeli materiala za pri-
vabljanje novih članov.

Anton Ratej – S51OG, RK S59DSC: 79 od 107 klubov je »ži-
vih« s tem, da zanj klubi ki imajo 1 ali 2 člana »neoperativni«. 
Za UO oz. konferenco je sedaj izziv, kako po formalni poti pri-
ti na »realno« število. Če se preide iz tiskanega CQ v pdf obli-
ko, je potrebno znižati članarino, na primer na 25 €. Članska 
izkaznica – DA, kot tudi tabor, vendar so problem stroški. Od 
dopisa – vabilo na RA tečaj - na 8 šol, ki so ga poslali, je bilo le 
to objavljeno samo ne eni – ni več tehničnih poukov.

Silvo Obrul – S50X, RK S59DCD: Poda nekajletni zgodovin-
ski potek dogodkov in svoje videnje le teh. Splošno trženje 
oglasnega prostora je bilo v vseh 20 letih zamujena izredna 
priložnost; v preteklih letih je bilo nekaj priložnosti za zdru-
žitev CQ ZRS z drugo primerno strokovno revijo. Očita seda-
njemu uredniku S58R krivdo za neuspelo združitev da bi CQ 
izdajali v sklopu druge revije… neprimerno izbiro papirja… 
in neustrezno komentiranje S58R na lea forumu…

Rado Križanec – S58R, RK S59DCC: Ker nihče ni hotel pre-
vzeti urejanje CQ ZRS, je to nalogo prevzel in jo izvajal po 
svojih najboljših močeh in brezplačno oz. ni zato prejel niti 
centa, navkljub velikim stroškom ki jo ta aktivnost zahteva, 
da izgubljenega časa ne omenja. Ker ob vsem tem nima volje 
da se ukvarja z problemi posameznika (S50X) in njegovim ne-
korektnim vsiljevanjem svojih stališč ostalim, je sklenil da z 

letošnjim letom zaključi delo urednika CQ ZRS. Njegov moto 
je, da nihče ni nenadomestljiv in to velja tudi zanj.

Drago Bučar – S52AW, RK S53JPQ: Podal je pobudo za pla-
čilo članarine radioklubov, recimo 40 do 80 €, saj bi se tako 
zbran denar namenil za kakšno RA aktivnost. Skupna sreča-
nja, konference, posveti so lahko kjerkoli, lahko tudi v Lju-
bljani ali Vrhniki, samo če so prostori na voljo. Spodbuditi je 
potrebno tudi družabna srečanja radioamaterjev.

Urban Mesner – S50UM, RK S59DXX: 40 € za Zvezo in 10 € za 
RK, je za študente veliko in predlaga, da se da članom možnost 
dobiti CQ ZRS v elektronski obliki in bi za to plačali nižjo čla-
narino. Njihov kluba na FERI organizira delavnice, vendar je 
potrebna utečena ekipa, ki podpira takšno delavnico. Izjemno 
pomembno je, da je na taboru tudi praktično delo.

Dragan Selan – S55Z, RK S59AJK: Ponovno o CQ in debelini 
papirja ki je zanj neprimerna….

Miha Habič – S51FB, RK S50VHF: Opozoril, da se ne držimo 
dnevnega reda. Zaradi priprav izdelave koledarja rabimo da-
tume za 2013. Sprašuje kako je z VHF managerjem.

Martin Žnidarič – S56RIR, RK S59PLK: V RK je 12 članov, 
od tega 9 članarin i od njih 3 aktivni … ali naj ostale vržejo iz 
kluba. Izpostavlja vprašanje morale radioamaterjev. Solidar-
nost – naj ostane enotna članarina in vsak ima možnost kori-
stiti vse storitve.

Janez Trbovšek – S57UBA, RK S59EKL: Imajo samo tri člane, 
ki niso plačali članarino tudi za ZRS. CQ naj ostane tudi še v 
tiskani verziji.

Bojan Majhenič – S52ME, predsednik ZRS: Po Statutu (11.
člen) članstvo v ZRS preneha, če do roka ne poravnaš obve-
znosti. CQ ZRS – poštnina je odvisna od teže, s tem da so 
mejne vrednosti postavljene s strani pošte. Članarina za RK je 
bil predlog že na preteklih skupščinah, vendar do sedaj ni bil 
sprejet. Opredeljeni so termini za RIS je 02.02.2013 in Konfe-
renca ZRS 09.03.2013.

Rado Križanec – S58R: Nima težav s tem, da po naslednji šte-
vilki preda uredništvo-izdelavo drugi ekipi. Naslednja števil-
ka bo enojna, izdelana na 115 g papirju, izšla v decembru z 
prilogo koledar 2013.

Sestanek je bil zaključen ob 14:05.

VABILO NA 42. KONFERENCO ZRS
Zveza radioamaterjev Slovenije, vas vljudno vabi, da se udeležite 42. redne letne konference ZRS,

ki bo v soboto, 2. februarja 2012, ob 14.00 uri v Pekrah, Bezjakova ulica 151, 2431 Limbuš-Pekre (Maribor).
V dopoldanskem času, bo radioamaterski sejem.

Pridite, vabljeni ste v čim večjem številu, da bo konferenca uspešna,
saj bomo reševali vprašanja, ki so pomembna za naš lep hobi!

 Predsednik ZRS
 Bojan Majhenič, S52ME
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55 let “Radio kluba Cerkno” - S50E
“Radio klub Cerkno – S50E” letos praznuje 55. obletnico obsto-
ja. Pričelo se je leta 1957, ko je v Cerknem, v »Elektro gospodar-
ski šoli«, takrat mlad orodjar Viktor Kravanja s svojimi prijatelji 
ustanovil Radio klub, ki je do razpada Jugoslavije nosil pozivni 
znak YU3IXY. Na podstrešju današnje upravne zgradbe podjetja 
ETA-Cerkno so zgradili majhno sobico, čez dvorišče napeli prvo 
žično anteno in kupili rabljeno radijsko postajo. V tistih časih je 
bilo vzpostavljanje radijskih zvez po vsem svetu nekaj neobičaj-
nega in eden redkih načinov komuniciranja s tujino. Člani kluba 
so nato pričeli sami graditi radijske postaje in antene. 

S selitvijo EGŠ v Novo Gorico se je aktivnost radioamaterjev pre-
cej zmanjšala, nazaj pa obudila s prihodom Srečka Grošlja tedaj 
YU3ZZ. Pod vodstvom ing. Franca Tušarja pa so zgradili tudi 
lokalno radijsko postajo, ki se je v etru oglasila 3. januarja 1971 
in deluje še danes pod imenom »Radio Odmev« v sklopu »Pri-
morskega vala«.

Naslednja prelomnica v delovanju Radio kluba je leto 1978, ko je 
vajeti prevzel Miran Vončina, ki upravnemu odboru kluba pre-
dlaga nove prijeme in cilje, predvsem pri delu z mladimi. Število 
članov kluba je precej naraslo, aktivnost kluba pa se je s tem moč-
no povečala. Rezultati so bili vidni v izvrstnih dosežkih pri delu 
na kratkem valu, tako v domačih kot mednarodnih tekmovanjih. 
Zgrajenih je kar nekaj lokacij za delo na KV in UKV, tako klub-
ska na Črnem vrhu, kjer je danes poznano smučišče, posamezni 
člani pa še posebej na Bukovskem vrhu, Gorskem vrhu, Krnicah 
in na Vojskem. Klub in njegovi člani so tako postali prepoznavni 
tako v Sloveniji kot po vsem svetu. Njegovi bivši in sedanji člani 
so priznani strokovnjaki na področju elektrotehnike, robotike, 
strojništva, računalništva…

S50E Team

Največji zalogaj kluba je bila izgradnja in vzdrževanje KV/UKV 
postojanke na Črnem vrhu na nadmorski višini 1300 m. Štirje 
antenski stolpi, številne antene, urejeni bivalni prostori, razen 
modernih KV in UKV radijskih postaj in računalnikov pa je ve-
činoma opreme plod domačega znanja in izdelave.
Dejavnost kluba pa ni samo vzpostavljanje radijskih zvez am-
pak tudi povezovanje radijske tehnike z drugimi dejavnostmi, 
kot naprimer računalništvom. Marsikatera hiša v Cerkljanskem 
hribovju še danes ne bi vedela kaj je to hitri internet, če jim ne bi 
radioamaterji s svojim znanjem omogočili brezžične internetne 
povezave z dolino. 

Poleg že omenjene tekmovalne lokacije na Smučarskem centru 
Cerkno klub upravlja tudi DX Cluster že več kot 10 let, S50E-
DX-Echo Link (na 145.225 Mhz) in Super vozelj S55YCV, čemur 
gre zahvala Jožetu-S52JK in Danilu-S50U. DX Cluster je povezan 

tudi na TTX TV Slovenije, kamor vsaki dve minuti pošlje tudi 
sveže podatke na tri podstrani teletexta TV Slovenija. (pod šte-
vilko 597.)

Ob tej priložnosti klub izvaja tudi več aktivnosti za promocijo 
kluba in sploh popularuzacijo naše dejavnosti, kot naprimer delo 
z jubilejnimi pozivnimi znaki S55CERKNO in S555E, izdajo pri-
ložnostnih znamk in QSL kartic z motivi Cerkljanske, ki bodo 
obkrožile ves svet, organiziran je bil dan odprtih vrat, vključili pa 
smo tudi nekaj zanimivih predavanj in srečanje “Old Timerjev” 
Slovenije na lokaciji S50E na Črnem vrhu.

Video zapis in fotografije z dneva »Odprtih vrat« in predavanj 
Andreja Šterna o »Vplivih sončeve aktivnosti na radijske propa-
gacije«, ter Marka Muniha in Simona Mermala o »Uporabi SDR 
pri KV in UKV delu« pa je dosegljiv na spletni strani S50E.

Za prepoznavnost kluba v skrbijo sedanji člani Miran-S50O, Jo-
že-S52JK, Marko-S50K, Danilo-S50U, Tone-S54E, Leo-S50R, Ja-
nez-S51J, Mirko-S59X, Dani–S58D in Sandi- S576NMQ,

Dobitniki priznanj ZRS, ki jim jih je podelil 
predsednik ZRS, Bojan Majhenič – S52ME

S50R – Leo v SCC RTTY tekmovanju….

Več o nas in našem delu si lahko ogledate na naši spletni strani 
http://www.s50e.si.
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Radioamaterji v ribniškem radioklubu imamo lepe prostore v 
športnem centru Ribnica ob osnovni šoli, v katerih smo kot naje-
mniki občine Ribnica. Na strehi športne dvorane smo si ob adap-
taciji strehe pri lastniku »zrihtali«, da so nam pritrdili malo večji 
kandelaber - stolp visok cca. 6 metrov, na katerega smo pred leti 
namestili 3 el. 3 band YAGI-co, nabavljeno ob WRTC v SLO. An-
tena nam je za našo dejavnost do sedaj zelo lepo služila. Zadnji 
sneg konec marca 2007 nam je polomil oba dela boom-a, vendar 
smo ga zamenjali z novim. Ker pa se nam je ponudila možnost 
nabave nove antene in s tem delo na novih bandih, smo že ob 
koncu leta 2011 kupili 4 elementni QUAD za 5 bandov. Po ka-
rakteristikah je to dobra antena, vendar vsaka dobra stvar, ima 
tudi drugi konec. »Slabost« nove antene je težja postavitev zaradi 
velikih dimenzij in same oblike. Še pred nakupom smo se spra-
ševali in razglabljali, kako bomo to postavili na obstoječi stolp 
na strehi, vendar smo si rekli »če so jo vsi drugi lahko postavili, 
zakaj je nebi tudi mi?«. Takoj po nakupu so se začele priprave na 
menjavo. V prostorih kluba smo pripravili elemente z obročki za 
pritrditev žic, sledilo je označevanje elementov, tako da bi bilo 
sestavljanje in postavljanje antene čim krajše. Vmes je bil narejen 
tudi antenski preklopnik z releji in komando za »remote« prekla-
pljanje bandov, da smo lahko uporabili samo en napajalni kabel 
do radijske postaje. Čakali smo samo še ugodno vreme. Vse je 
bilo pripravljeno malo pred šolskimi počitnicami, točneje v sre-
dini junija ko smo le dočakali lep vikend. Za dvigovanje antene 
so nam priskočili v pomoč gasilci prostovoljnega gasilskega dru-
štva Ribnica. Najprej smo mislili anteno sestaviti na parkirišču 
pred športnim centrom, vendar smo hitro ugotovili, da je njihova 
lestev za dvigovanje iz parkirišča na stolp majčkeno prekratka, 
pa še velika smreka nam je bila malo v napoto. Na hitro smo ugo-
tovili, da bomo anteno morali sestavili na strehi. Sledilo je dvigo-
vanje vsega materiala na streho, kjer smo pričeli s sestavljanjem. 
Počasi se je pokazalo, kako zares velika je zadeva. Anteno smo se-
stavili do te mere, da je bila pripravljena na dvigovanje. Ker je bila 
na strehi gužva (tako radioamaterjev, kot gasilcev) sem se pošalil 
in izjavil, da sem pozabil prinesti pristopne izjave, da bi se lahko 
udeleženi gasilci vpisali v naše društvo. Sledil je hiter odgovor 
poveljnika gasilcev, da je tudi on pozabil izjave za vpis radioama-
terjev v njihovo društvo, hi. Ker se je ura približevala poldnevu, 
je začelo močno pihati. Anteno nam je po nekaj poizkusih le ne-
kako uspelo nasaditi na drog, nato pa smo morali prekiniti delo. 
Tako nam je ostalo za dokončanje dela še priključevanje koaksov 
za napajanje vseh sevalnih zank in montaža antenskega preklo-
pnika. Ugotovili smo, da bo to delo potrebno dokončati enkrat 
drugič. Nato je sledilo razočaranje. Vsi naslednji vikendi so bili 
z vremenom nemogoči, nastopile so šolske počitnice in dopusti, 
tako da smo od septembra dalje čakali samo še ugoden vikend. 
Kot za stavo so bili vsi vikendi bolj klaverni, no ampak za šestega 
oktobra pa je bila napoved vremena dobra. Na hitro smo se štirje 
člani društva opremili z dobro voljo in varovalno opremo, ter se 
podali na streho pod antenski drog. S pomočjo dodatne cevi, ki 
nam je služila kot nosilec škripca (gasilcev tokrat ni bilo), smo 
anteno spustili nižje, da smo lahko priklopili napajalne kable na 
zanke, katere smo še lepo napeli, zmontirali antenski preklopnik, 
pritrdili vse žice, ter vse skupaj povezali s kabli do prostorov ra-
diokluba pod nami. Anteno je bilo potrebno usmeriti še na sever, 
zategniti vijake na rotatorju in sledil je preizkus rotiranja antene. 
Prizor obračanja tako velike »gmote« je res fantastičen. Seveda 

smo vsi nervozno hiteli v prostore radiokluba, da anteno priklju-
čimo na radijsko postajo, ter izmerimo SWR. Po prvih testira-
njih smo ugotovili, da se antena na vseh bandih zelo lepo obnaša. 
Majčkeno slabši SWR na začetkih bandov, na SSB delu pa na vseh 
skoraj 1:1. Mislim, da nam je bil trud poplačan. Sledi še testiranje 
nosilnosti v prihajajoči zimi.

Ob tej priliki bi se zahvalil za pomoč vsem sodelujočim članom 
radiokluba Ribnica, članom prostovoljnega gasilskega društva 
Ribnica s poveljnikom Gregorjem Virantom na čelu, Srečku Jan-
žekoviču - S57LSW (ki sedaj živi na »našem« koncu), ter Občini 
Ribnica, ki nam že kar nekaj let daje na razpolago prostore in 
denarna sredstva za dejavnost radiokluba. 

p.s. 
Mogoče je kdo opazil, da je bila ob začetku postavljanja antene 
ob stavbi še smreka, ki je delala gasilcem kar nekaj težav pri po-
stavljanju lestve, ob zaključku pa je ni več na sliki. Smreka je bila 
na seznamu za »odstrel« že kar nekaj časa, ker so se korenine že 
kar konkretno približevale stavbi, veje pa skoraj rasle skozi okno 
v prostore športnega centra. Gasilci so jo za naslednjo vajo podrli 
na katrco, ter vadili reševanje osebe iz zmečkanega avtomobila.

Miro - S51SK

Radioklub Ribnica ima novo pridobitev –
4 elementni QUAD za 5 bandov
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CQ Contest S59ABC, QRZ DX…
Prevedel Vinko, S52CC

S tem pozivom sem se ob koncu tedna 8. in 9. septembra 2012 v 
tekmovanju Worked All Europe DX SSB Contest (WAE) oglašala 
s Sv. Urbana nad Mariborom. Sem YL Sandy, DL1QQ, stara 37 let 
in živim v mestu Höxter, v Weserskem gričevju na severu Nem-
čije. Leta 1991 sem pridobila radioamatersko dovoljenje in od 
takrat rada sodelujem v mednarodnih in domačih tekmovanjih.

Že sedem let preživljam svoj dopust v moji priljubljeni deželi Slo-
veniji, največkrat v prelepem Bohinju. Navdušujejo me prijazni 
ljudje, čudovita pokrajina, okusna hrana (predvsem čevapčiči in 
laško) in še marsikaj. Doslej pa iz S5 še nikoli nisem oddajala, 
zame je bila to torej premiera.

Najprej sem hotela priti v Bohinj z babico, sodelovanja v radioa-
materskem tekmovanju sploh nisem načrtovala. Potem, ko babi-
ca ni več mogla z menoj, sem se odpravila sama in se sedaj spo-
mnila, da bi bilo dovolj časa tudi za radijske aktivnosti.

Tineta, S50A, sem povprašala o možnostih sodelovanja v kakšni 
slovenski »multi-op« ekipi ali o izposoji postaje za »single-op« 
delo. Kaj kmalu sem imela kar več ponudb in se na koncu morala 
odločiti med postajama S51A v Ljubljani in S59ABC v Mariboru. 
Bilo je kar težko tehtanje med SO2R (Single Operator 2 Radios) 
postajo v mestu in z odličnimi antenami opremljeno postajo na 
vrhu griča, vendar s samo eno aparaturo. No, končno sem se od-
ločila za S59ABC. Tukaj se moram zahvaliti vsem, ki so mi v pri-
pravah pomagali, predvsem Tinetu S50A, Marku S51DS, Velku 
S57VG in Boštjanu S55O.

S tem je bil napravljen prvi korak, imela sem postajo. Sedaj sem 
se morala spoprijeti še z WAE pravili. Čeprav tekmujem že leta 
dolgo, se tega posebnega tekmovanja v SSB še nisem udeležila. 
Posebnost v njem je tako imenovani QTC promet. Poleg normal-
ne tekmovalne zveze lahko DX postaje evropskim oddajo še do 
deset QTC-jev. QTC je povratna informacija o predhodnih tek-
movalnih zvezah neke DX postaje in vsebuje čas, pozivni znak 
in številko zveze. Več o tem na spletni strani http://www.darc.de/
referate/dx/contest/waedc/en/.

Na začetku sem se na vnašanje QTC-jev v tekmovalni program 
WinTest morala šele privaditi, predvsem takrat, ko je tekmovalec 

na drugi strani podatke mnogo prehitro oddajal. Se je pa na kon-
cu vse dobro izteklo in s svojim izkupičkom sem prav zadovoljna 
(1336 zvez, 1580 QTC-jev, 565 multiplikatorjev, 1.646.410 točk).

WAE je tudi kvalifikacijsko tekmovanje za World Radiosport 
Team Championship (WRTC), tekmovanje, ki se odvija vsaka šti-
ri leta, podobno kakor olimpijske igre. V njem tekmuje med seboj 
približno 50 dvočlanskih ekip. Ekipam je v istem geografskem 
področju dodeljena enaka tehnična oprema, s čimer je mogoče v 
tekmovanju primerjati zgolj osebne sposobnosti tekmovalcev. Iz 
različnih regij sveta lahko v WRTC sodeluje le določeno število 
ekip. Zato morajo posamezni tekmovalci zbrati določeno število 
točk v predpisanih predhodnih tekmovanjih, med katera spada 
tudi WAE. Naslednje WRTC bo leta 2014 v Novi Angliji (ZDA), 
leta 2000 pa je bilo izvedeno tudi v Sloveniji. Več o tem na spletni 
strani http://www.wrtc2014.org/. Rada bi se kvalificirala za vodjo 
nemške ekipe in se zato veselim vsake osvojene točke.

Delo na postaji S59ABC mi je bilo v veliko zadovoljstvo, za kar se 
klubu iskreno zahvaljujem. Dvotedenski dopust v Sloveniji je bil 
v celoti in znova odlično doživetje. Vnaprej se veselim mnogih 
bodočih prijetnih zvez s slovenskimi amaterji. Morda nekoč uspe 
celo klepet v slovenščini! Trenutno se poskušam naučiti jezika.
(»Hočem se učiti slovensko. To je težko«).

Pokukajte kdaj na mojo osebno spletno stran www.qsl.net/dl1qq.

Good DX und 73/88 de Sandy, DL1QQ

Kostanjev piknik 2012 - S59ABC 
Kot je že nekaj let tradicionalno, da se v mesecu oktobru dobi-
mo na Svetem Urbanu nad Mariborom, kjer ima naš Radioklub 
S59ABC svojo tekmovalno postojanko.

Srečanje je bilo v soboto, 06. oktobra 2012 s pričetkom zbiranja 
ob 10.00 uri. Kot po navadi, zavijemo najprej k našim gostite-
ljem »VINOTOČ-u JOŠT«, ki je kar poleg lepe cerkvice in velike-
ga parkirnega prostora. Že kar zunaj na parkirnem prostoru so 
nastajali prijetni pomenki o tem in onem. Nekaj naših gostov je 
bilo tudi tokrat prvič na našem srečanju - pa tudi prvič v življe-

nju na tej prekrasni točki Sv. Urban, od koder je lep razgled nad 
Maribor, če pa je dovolj jasno, pa se vidi daleč v sosednjo državo 
OE, Avstrijo.

Predsednik Radiokluba, S59ABC je pozdravil vse navzoče, ker 
pa smo imeli med sabo slavljenca, ki je praznoval rojstni dan - to 
je bil Bruno, S58OB iz Radiokluba Cirkulane, S59DDR, smo mu 
nazdravili še na mnoga srečna in zdrava leta.

Kot tudi vsako leto, nas je tudi letos obiskala lepa skupina iz Va-
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raždina, iz Radioamaterske udruge »SLOGA«, s predsednikom 
9A1MM Miljenkom Srago na čelu. Ob tej priložnosti bi se zahva-
lili tudi za prejeta darila.

Naši prijatelji radioamaterji pa so prinesli tudi mnogo dobrot na 
pokušino prinesli so letošnji pridelek mošta, belo in rdeče vino, 
žganje, razne likerje in da ne pozabimo našega nežnega spola, ki 
je poskrbel za mnogo dobrih in sladkih dobrot, ki so šle slastno 
pod zob. Ob tej priliki gre zahvala g.Cvetki Majhenič za flancate, 
g. Jelki Šumandl za dobre skutine rogljičke, g. Mariji Mihec za 
dobro pito z brusnicami in domačim prijateljem in neznani pri-
našalki jabolčnega zavitka in marmornatega kolača.

Predsednik Radioamaterske udruge »SLOGA« 
Varaždin, 9A1MM s soprogo predajata darila 

Bojanu M., S52ME, Danilu, S54L in Silvi, S52S

Kot dobrodošlico vsem gostom nas je pričakalo šilce: žganja ali 
orehovca, oziroma čokoladnega likerja, za najmlašje(vnuke - Tja-
šo iz Pretreža in Luko iz Haloškega Pohorja pa coca cola, saj ta 
je »zakon« za otroke). Neutrudna Marija Mihec - soproga naše-
ga radioamaterja Miroslava Mihca, S57MU pa je raznašala kavi-
co: nekaterim grenko, ker imajo bolj sladko življenje, nekaterim 
črno, nekateri pa so pili z mlekom, na mizah pa je bilo že pecivo, 
ki smo ga kar pridno jedli.

Skupinski posnetek pa res ne sme manjkati, škoda le, da so 
imeli nekateri še druge obveznosti in jih ni na » gasilski sliki«

Tako smo v »VINOTOČ-u JOŠT« imeli dober domači narezek, 
poleg je bilo vino, mošt, radenska in sokovi. Ko smo se tako re-
koč dobro »podložili«(saj pravijo, da prazna vreča ne more sta-
ti…hi…hi) smo se odpravili k naši tekmovalni hiški, ki je cca 300 
m oddaljena od vinotoča.
Nekaj radioamaterjev in družinskih članov se je porazgubilo v 
bližnjem gozdu, kjer so nabirali kostanje, nekateri pa prinesli kar 
jurčke. Tako Marjan Rogina, S56CZN kar lepo bero - tri jurčke 
sem dobila jaz, ostalo je imel za sebe. Tudi Franjo Majer, S51MF 
je prinesel kar lepega zdravega gobana.

Tako pa je mladi Luka stregel našim gostom pečene 
kostanje, kot bi rekli: »dostava na dom«

Tukaj so spet pridne roke vzele nože in pričele rezati kostanje - 
saj smo rekli, da gremo na Urban na »kostanjev piknik«. Kostanje 
je pekel Bojan Wigele, S53W, ki pa so šli slastno v promet. Glavni 
raznašalec pečenih kostanjev pa je bil naš marljivi fant Luka, ki 
je nosil lonec s pečenimi kostanji do vseh obiskovalcev, ki so bili 
raztroseni na vseh straneh naše hiške. Luka hvala, upam, da se 
vidimo spet prihodnje leto!

Da pa ni bilo preveč monotono, pa je za prijetno glasbo poskrbel 
naš predsednik z ozvočenjem. Vrtela se je v glavnem glasba naše 
mladosti.

Jovica, S57CP in Branko, S52BM pred vhodom v »Vinotoč Jošt«

Nekateri radioamaterji so šli malo na delo na radijske postaje - 
eni na UKV področje eni pa kar na kratki val, skupine zunaj pa 
so se zabavale in kramljale vsak na svoj način.

Kasneje ob hiški so se nam pridružili še nekateri člani, posebej 
bom poudarila dva mlada nadebudneža: Tiar Derganc in Maru-
ša Derganc (to so otroci našega neumornega tekmovalca Marka 
Derganca, S51DS ali vnuki Cirila Derganca,S51AE). Zanimalo 
jih je marsikaj v postojanki, med drugim tudi, kje njihov oči spi, 
kadar dva dni (48 ur) tekmuje na kratkem valu.

Kot na vseh srečanjih, kjerkoli že so, mnogokrat srečamo obraze, 
ki se poznamo le po barvi glasu, vizualno srečanje pa je »pika na 
i« bi temu rekli.

Seveda, manjkal je še »gasilski posnetek«, žal ni bil popoln, ker so 
nekateri imeli še druge obveznosti, pa so nas prej zapustili.

Letos je bil tako lep sončen dan v oktobru, da si ga niti zamisliti 
nismo upali, zato naj velja vabilo za naslednje leto: "Vsi, ki niste 
letos iz kakršnega koli razloga biti z nami, se vidimo ob letu, na
istem mestu ob istem času, le dan bo verjetno drugi!"

Silva Vizjak, S52S
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Pobratenje in sodelovanje med radioklubom 
S59DKR Škofja Loka in E74ALM Sarajevo

Že skoraj v navado je prišel obisk HAM RADIO sejma v Friedri-
cshafnu konec junija. Tako sem ta sejem obiskal tudi v letu 2010, 
kamor sem se odpravil skupaj s prekmurskimi radioamaterji.

Prvi obisk radiokluba Sarajevo E74ALM

Sejem bil je živ. Na razstavnemu prostoru sem obiskal tudi pro-
stor, kjer so razstavljali člani Radio kluba E74ALM iz Sarajeva, 
kjer je bilo polno obiskovalcev. Med drugimi je bilo tudi veliko 
radioamaterjev iz sedanjih republik, ki so nastale iz bivše Jugo-
slavije ter tudi radioamaterjev s celega sveta, ki imajo » korenine 
» v naši bivši domovini. Tako sem kar precejšen del sobotnega 
popoldneva preživel pri njih, kjer je padla med drugim tudi ideja 
o medklubskemu sodelovanju med radiokluboma E74ALM Sara-
jevo ter S59DKR Škofja Loka. Prav tako so me povabili k njim na 
obisk, kjer bi spoznal tako njihove kraje, običaje ter seveda tudi 
njihove člane.

Ogled Sarajeva- Ilidža. Skupaj s predsednikom 
radiokluba sarajevo E71E Eminom

Omeniti je potrebno, da je radioklub E74ALM najstarejši radio-
klub na območju Bosne in Hercegovine, saj je v letu 2011 obele-
žil 60 letnico delovanja, katerega zgodovina je zelo pisana. Več 
o samem radioklubu E74ALM najdete na njihovi spletni strani: 
http://www.e74alm.ba/

O radioklubu S59DKR Škofja Loka ne bom ponovno pisal, saj je 
to opisano v prejšnji številki CQ ZRS.
Več na http://lea.hamradio.si/~s59dkr/Meni.html.

Napis, ki nas pričaka ob vhodu v klubske prostore

Na podlagi vabila sem se v mesecu avgustu dejansko odpravil na 
prvi obisk Bosne in Hercergovine. Velik del ozemlja je že obno-
vljen, vidijo se pa še vedno posledice vojne iz začetka in sredine 
90-ih let. S hčerko Špelo, ki je bila moj »Garmin« sva se tako na-
stanila v vasici Lješevo pri Dženanu E77DD, ki je bilo tudi iz-
hodišče za izlete in obiske Sarajeva in okolice. Poleg njega je bil 
najin vodič tudi Ahmed E74HA. Tako smo med obiskom prosto-
rov radiokluba E74ALM, ki ima prostore nad olimpijskim prizo-
riščem Zetra, dokončali idejo pobratenju med kluboma. Koor-
dinacijo pri njih sta prevzela njihov predsednik Emin E71E ter 
sekretar Zijo E77ZX.

Prijetno druženje v radioklubu E74ALM

Idejo o pobratenju sem prenesel tudi članom našega radioklu-
ba v Škofji Loki. Tako sva se v mesecu septembru 2011 skupaj 
s takratnim predsednikom našega radio kluba- Juretom S57XX 
ponovno odpravila v Bosno, ki sva ga izkoristila tudi za SOTA 
aktiviranje treh njihovih hribov v okolici Sarajeva. Ponovno je 
bilo izhodišče pri Dženanu E77DD, ki je oddaljen od centra Sara-
jeva cca 15 kilometrov. Ob prijetnem druženju z njihovimi člani 
v prostorih njihovega radiokluba, kjer imajo dobro opremljeno 
tudi delavnico, smo se dogovorili za nadaljno sodelovanje med 
kluboma.
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SOTA aktivnost E7/S57Xx/p na E7/BO-035 Karasanovina

SOTA aktivnost E7/S58MU/p na E7/BO-048 Budoželj 

SOTA aktivnost E7/S58MU/p in E7/
S57Xx/p na E7/BO-066 Hum

Tako smo se do konca leta 2011 dogovorili o sodelovanju ter tudi 
pripravili pisni sporazum med kluboma o sodelovanju. Ta spora-
zum smo tako uradno podpisali na občnemu zboru radio kluba 
Škofja Loka, 24.02.2012. 

Ta dan so v popoldanskih urah, klub velikim vremenskim teža-
vam, ki so takrat zajele Sarajevo z okolico, prišli tudi naši prijate-
lji. Sedmerico smo sprejeli v klubu, od koder smo se napotili v go-
stilno » Starman«, kjer smo v sklopu občnega zbora tudi uradno 

podpisali sporazum o sodelovanju med radiokluboma S59DKR 
Škofja loka in E74 ALM Sarajevo. 

Občni zbor radiokluba Škofja Loka S59DKR

Podpis dogovora o sodelovanju med radiokluboma

Dogovor o sodelovanju med kluboma 

Ham radio Friedrichshafen 2012 
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V naslednjih dveh dneh bivanja so si naši prijatelji ogledali naše 
glavno mesto, del ekipe je prisostvoval SOTA srečanju na Črniv-
cu, v večernih urah pa smo si ogledali nočni utrip mesta Škofja 
Loka. 

V letu 2012 smo tako s pobratenim radioklubom konec meseca 
junija sodelovali na sejmu » Ham radio » v Friedrichshafnu in v 
začetku septembra na sejmu na Jarunu v Zagrebu. 

V letu 2013 pa načrtujemo skupne nastope na obeh sejmih tako 
kot najmanj eno skupno akcijo. 

Milan Pivk, S58MU Zagreb Radio fest

Kot strela z jasnega nas je v začetku meseca julija neprijetno 
presenetila žalostna vest, da te ni več med nami. Saj je minil le 
dober mesec, ko smo skupaj delali v FD-CW contest in se ob 
težavah s tehniko še gromko smejali. Zdaj je smeh zamenjala 
žalost. Vem pa, da ti ne bi maral, da smo žalostni. Zato sem 
zapisal nekaj misli in bolj veselih anekdot tvojih prijateljev, ki 
so te dobro poznali skozi leta in si jim ostal v lepem spominu. 

Rojen si bill leta 1967 in že v najstniških letih si pokazal zani-
manje za tehniko in se pridružil RK Franjo Malgaj leta 1982 
ter junija istega leta opravil izpit iz takratne C kategorije. Bil 
si aktiven na klubski postaji, velikokrat zjutraj pred poukom 
in ob prostem času. Tako si že naslednje leto 1983 opravil izpit 
B kategorije in sodeloval redno v domačih kontestih (Pohorje 
memorial, Dan vezistov, Kup SRJ, ...) na KV-ju in UKV-ju, sku-
paj z mladimi operaterji , katerim si bil mentor in jim pomagal 
pri prvih pravih ctest izkušnjah. V tistem obdobju ne vem če 
je bil kak večji hrib v okolici s katerega nisi poskusil tekmo-
vati (Uršlja gora, Pohorje-Velika in Mala kopa, Sv.Urban nad 
Dravogradom, Strojna, Šentanel, ...) Veliko sva lezla v hribe kot 
dva krošnjarja, le da sva bila namesto s suho robo natovorjena 
z aluminijem in ko sva srečevala domačine, so se grozno čudili 
“Ribničanom”. 
 
 V srednji šoli si redno treniral atletiko, vsak dan po šoli reci-
mo tura od gimnazije do Šrotneka in Dularja ter nazaj, še zdaj 
se te spomnim v tistih šuškavih adidas trenirkah, “a si ziran” 
sem ti rekel, on pa nazaj, da je to “čist poseben filing”. Mahnjen 
si bil tudi na plesne veščine in odlično obvladal klasične in la-
tino plese, v angleškem srednješolskem spisu si recimo napisal, 
da ti je to skoraj kot HAM aktivnost, včasih še bolj.

Tudi tale anekdota mi prikliče lepe spomine. : Zaradi dobre 
tekaške kondicije te je zamikal tudi ARG. Na enem od tekmo-
vanj so tekmovalci še tik pred pričetkom tekme dokončevali še 
zadnje lisičarje kar v radioklubu in v naglici je nekdo narobe 
obrnil feritno anteno, tako da si po nesreči dobil lisičarja, ki je 
imel zamenjan sprejem spredaj/zadaj, kar pa si pogruntal šele, 
ko si bil na koncu Javornika in je signal oddajnika že oslabel. 
Tekmovanje je seveda bilo povsem na drugem koncu in ljudje 
so te čudno gledali ter spraševali, če loviš marsovce, hi.

Pa še ena iz kluba: Večkrat smo kot HAMLETi ponoči dežurali 
v radioklubu, enkrat si bil za postajo, jaz pa sem šel malo spat, 
pa me nekaj zbudi in se dereš “prit gledat, prit gledat, mamo 
bug , bug”…

V TRIO 510 se je zavlekla ena vešča in ker je bil cel klub v temi 
, TRIO je imel pa osvetljeno skalo in se je začela sprehajati po 
analogni skali za frekvenco. Še danes vidim tisto žuželko na 
7.012 Mhz….

   Za radiomaterstvo si navdušil tudi hčerko Barbaro, ki je na 
mladinskem radioamaterskem taboru tudi opravila izpit.

V začetku novega tisočletja si moral zaradi novih službenih 
obveznosti radiomaterstvo postaviti na stranski tir, vendar si 
se vedno, če se je našel čas, rad udeležil kakšnega tekmovanja 
ali drugega dogodka. V letu 2010 pa si se še bolj aktivno vrnil 
med nas in prevzel funkcijo KV managerja, katere pa ti ni bilo 
dano dokončati.

Večkrat si rekel, da te najbolj zrelaksira, če greš na CW klopfat 
kak contest in kar se mi zdi najbolj fascinantno, oz. dokaz da si 
bil res pravi HAM, nisi rabil 3kW pa 8 el beam pa ne vem kaj še. 
Ne,  lepo si si sam za svoj feeling naredil žične antene, pa 100W 
in gremo v contest brez obremenitev z rezultatom. Najbolj mi 
je ostal v spominu tvoj stavek. , kadar je bilo treba kaj postorit 
okoli kluba ali drugače: “Ne se sekirat, bomo zrihtali”, kar nas 
je vedno navdalo z optimizmom.

Takšnega , duhovitega in optimističnega te je poznala večina 
in takšen boš ostal v naših srcih še dolgo. 73 Igor in počivaj v 
miru.

Prijatelji: S50X, S54X, S52EL, S51NZ, S57PR, S59DCD

Igor, S52IC – KV manager ZRS
(Konferenca 2012 – 10.3.2012 Maribor)

Igor Cigler, S52IC
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E-QSL biro!
Vedno večji je in še bo problem z QSL karticami. Razni biroji 
ne delajo ali jih sploh ni. Posamezniki sploh ne pošiljajo kartic, 
ćeprav bi to morali po osnovnem zakonu našega »HAM SPIRI-
TA«, ali pa zahtevajo plačilo, tudi do 5 USd! Problemi so z »NON 
MEMBER«, oz. samo direktno, kar je predrago (znamke, IRC,...).

Skupina ameriških amaterjev je organizirala izmenjavo QSL kar-
tic, kar po elektronski pošti (www.e-qsl.cc). Dobili smo e-QSL 
kertice.

Zadeva je rabila dosti časa, da se je prijela. Sedaj jo uporablja že 
čez 200.000 operaterjev in ima v »skladišču« čez 250 milijonov 
kartic za 322 DXCC držav. DARC jih celo priznava za svoje di-
plome.

Za te »QSL« kartice sem slišal že dolgo tega. Nikoli pa jih nisem 
poskušal koristiti ali vsaj pogledati na njihovo spletno stran.

Nekoč, v slučajnem pogovoru z Milošem (3EO), smo odprli stran 
z mojim »CALL«. Presenečen sem bil, da me tam čaka seznam 
skoraj 2000 kartic za opravljene zveze, in te so bile brez prejete 
papirnate QSL-ke. 

Ob prvi priložnosti, sem si iztiskal vse te zveze, jih kotroliral po 
mojem LOG-u in jih potrdil, na spletu. Sedaj redno koristim obe 
zvrsti kartic (ne dupliram). Tedensko grem na splet »po E karti-
ce«. 

Vnos v LOG je lahko avtomatičen (adif) pri kupljenih Logih. 
Jaz pa moram ročno vnašati zveze, ker uporabljam »SVOJ« la-
stni Log (SLOLOG), katerega razvijam za sebe še od časa »SPEC-
TRUMOV«, in mu ne najdem primerne zamenjave! Hi! Narejen 
je po mojem okusu in potrebah (9 podprogramov). Pa še spremi-

njam ga lahko sproti, po potrebi. Največkrat pa potrjujem preje-
te. Včasih tudi pošljem kakšnemu redkemu, čeprav ne vem ali on 
koristi to zvrst ali ne, pa jo dostikrat dobim potrjeno. Hi!

Koriščenje tega »biroja« je popolnoma zastonj! Če pa morda želiš 
njihove e-diplome moraš postati »član« - bronasti že za 5-10 USd 
letno, srebrni in do do 300 USd (ne naenkrat)= zlati, vse življenki 
član. 

Lahko pridobivaš diplome kot je e-DXCC, e-WPX, e-DXCC po 
bandih. Vse diplome so potem zastonj! Osebno imam e-DXCC že 
za 180 držav in 920 WPX priznanih. Imam celo nekaj e-QSL red-
kih DXCC, a na papirju jih še nimam! Ker nisem lovec za ARRL 
diplome, mi je vseeno. Število DXCC se avtomatično povečuje s 
prihodom nove.

Ameriška nevoščljivost ARRL je po velikem zanimanju za e-
-QSL, odprla svoj konkurenčni LoTW, tudi zastonj, vendar služi 
na svojih diplomah. Noče pa priznati e-QSL konkurenco in še 
komplicira vstop.

Poskusite odpreti stran: www.e-qsl.cc, vnesite neko »geslo« (ga 
zapomnite, je za stalno) in pobirajte kartice. Če ga mislite redno 
koristiti, izberite še svoj profil in »standardno kartico - po izbi-
ri« in NE POZABITE »verificirati« svoj call, s fotokopijo licence 
(nizke ločljivosti). Brez te verifikacije, načeloma kartice ne veljajo 
za diplome, oz. priznane zveze. Se splača!

Poskusite! Presenečeni boste koliko kartic vas tam že »ČAKA«, 
pa še enostavnejše in cenejše je. Na DX clustru, nastavite mo-
žnost zapisa »e-QSL) in bo zraven spota še oznaka, da sprejema 
»e-QSL«.

Kužnik Vlado, S57KV

Radioamaterska tekmovanja v bodočnosti
Radioamaterska tekmovanja so bila v svoji začetni obliki gotovo 
precej drugačna, kot so današnja. Predvidevam, da je v tekmo-
vanju zmagal operator z največ narejenimi ali celo potrjenimi 
zvezami, ne glede na moč ali način dela. Verjetno so kasneje, za-
radi neenakih moči, nastale dve ali tri kategorije, med večinoma 
doma izdelanimi oddajniki. Tekmovanje ni bilo le prijetno dru-
ženje, ampak tudi priložnost narediti nove države, kontinente, 
zone, prefikse, obenem so ti elementi služili kot množitelji. Pra-
vila so se spreminjala z vsakim novim tekmovanjem, največkrat 
z dodajanjem še novega lokalnega množitelja. Po vsem tem je ja-
sno, da se dnevnikov ne da več preprosto voditi s svinčnikom 
in radirko, pač pa le, s skoraj za vsako tekmovanje prirejenim 
programom, kar velja tudi za kasnejše ugotavljanje pravilnosti 
sprejema in končnega rezultata.

Iz vsega tega je razvidno, da si operator med tekmovanjem po-
maga z računalniškim programom, ki mu ponuja razne usluge 
od tega, kaj je že naredil, do tega kaj mora še narediti. Kaže mu 
nabor možnih znakov, množiteljev, sproti mu računa dosežene 
točke in še mnogo za tekmovanje pomembnih podatkov lahko 
vnese v dnevnik le s klikom miške, česar pa izrecno nobena ra-
dioamaterska tekmovalna pravila ne prepovedujejo. Verjamem v 
računalnik kot pomoč pri vodenju dnevnika, da zabeleži sprejete 

podatke in na kraju sešteje točke, nikakor pa, da podpira tisti del 
tekmovanja, ko gre za sposobnost operatorja. Tekmovalci naj bi 
pisali v dnevnik to, kar so sami sprejeli in ne prepisovali iz raču-
nalnikove baze in kakor mi je napisal Mirko S57AD: »da tekmo-
vanje traja 24 ur, kar pomeni, da je iskanje znakov in letnic po 
tekmovanju nešportno in skregano s ham-spiritom.« 

Rezultati v sedanjih tekmovanjih pa kažejo na napredek, ki meji 
na fantastiko. Verjetno bo v nadaljevanju tega napredka prišlo do 
večjih sprememb in bodo morali tekmovalci, ki upravljajo z ro-
boti ali pa tudi obratno v svojo kategorijo, ki se ne bo imenovala 
X-treme, ampak morda tudi Robo- Roba. Roboti se bodo uda-
rili med seboj, kar pa bo kmalu postalo nezanimivo in se bodo 
po moje vsi vrnili k staremu načinu tekmovanj z izkušnjo, da to 
nima smisla. Morda ne bo potrebno imeti nobenih baz podatkov 
in bodo za rezultat zadostovali že sprejeti znaki in samo število 
zvez. Pred operatorjem bo na mizi le radijska postaja morda celo 
brez ojačevalca in računalnik, ki ne bo priklopljen na internet. 
To ne bo vračanje v pretekli čas ampak le tekmovanje med radi-
oamaterji, ki se preizkušajo tako, kot so se takrat, ko je še veljal 
fer-play in ham-spirit. To še ne bo prav kmalu, a zagotovo bo.

Janez, S53MJ.
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Zgodovina: RADIOTEHNIK, januar 1935
Redke so priložnosti, ko imamo možnost videti tiskane izdaje za 
50, 60 ali več let nazaj. Še posebej, če gre za tiskovino iz področja 
tehnike v slovenskem jeziku. Tako mi je ne davno tega, prišel v 
roke »RADIOTEHNIK« (»mesečnik za radio in sorodne stroke«, 
kot so jo takrat poimenovali). Iz podatkov je bilo razvidno, da je 
bilo njegovo prvo leto izdaje 1934! Zahvaljujoč Toniju – S53BH, 
sem dobil primer januarske številke iz leta 1935.

In kakšna je bila vsebina, tega primerka »časopisa« (kot so ga po-
imenovali: »Časopis za prijatelje radia – izhaja najmanj desetkrat 
na leto in prinaša zanimive članke iz vseh panog radiotehnike.«), 
tiskanega v Tiskarni Slovenija, naročila pri Dralowid-Werk, Ber-
lin?

 Ǭ Kakšen bo televizijski aparat…,
 Ǭ Kako zavarujemo konce pri oklepljenih žicah…,
 Ǭ Energijsko vprašanje pri baterijskem aparatu,
 Ǭ 6 pravil za uspešno spajkanje,
 Ǭ Uglaševanje superjev v teoriji in praksi,
 Ǭ Delovanje in uporaba svinčenega akumulatorja,
 Ǭ Štiricevni oktodni super…,
 Ǭ Novosti v radioindustriji: draloperm,

 Ǭ Na kratkih valovih:
•	 Amaterske radiotelefonske postaje,
•	 Hallo! Tu južnoafriška amaterska postaja,
•	 USKA DX tekmovanje.

 Novosti v radioindustriji Štiricevni oktodni super

Dogajanja na kratkih valovih so bila v tistih časih še »privilegij« 
redkih posameznikov, zato so bile to vrstne novice še kako za-
nimive…

Pa si poglejmo:

AMATERSKE RADIOTELEFONSKE POSTAJE
Večinoma upostavljajo amaterji med seboj zveze s telegrafijo, 
ker je bolj zanesljiva in praktična. Poleg tega še pri telegrafiji 
uporabljajo kratice, ki so mednarodne in ki so vzete večinoma 
iz angleških besed. Te kratice so nekak amaterski mednarodni 
jezik, ki velja tako za Japonca, Angleža, Avstralca, kot za Fran-
coza, Argentinca, Filipinca itd.

Na krajše razdalje, to je v evropskem obratu, pa nekateri ama-
terji uporabljajo telefonijo. Pridobiti si telefonsko WAC diplo-
mo je izredno težko, ker amaterji ne razpolagajo s kilowatti. 
Omenim le, da imajo na vsem evropskem kontinentu samo 
štirje radioamaterji telefonsko WAC diplomo. Kot četrti jo je 
dobil OK2YA (Češka), ki jo je dosegel z 0,2 kW. OK2YA je mo-
ral marsikatero noč prebdeti pri tem telefonskem »DX« lovu. V 
praktičnem je ta DX lov zelo redek; le kdo ima veliko energi-
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jo lahko upa na uspeh. S telegrafijo pa si marsikdo upa z enim 
wattom okoli sveta, seveda ne ob vsakem času. Z enim wattom 
se posreči tako zveza (18.000 km) le ob najodličnejših pogojih.

Omembe vredna telefonska DX zveza je zveza nemškega ama-
terja Karla Rittmanna iz Munchena, ki je na amaterskem 20 m 
valu prenašal s svojim oddajnikom lokalno postajo Munchen. 
Ta amaterski prenos so čuli v Kaliforniji, kar je bilo za borih 
18 wattov oddajne energije res sijajno. O tem uspehu je pisal 
tudi »Radiowelt«. Omenjeni amater mi je v pismu sam omenil 
to zvezo in je obljubil, da bo nas ljubljanske amaterje obiskal. 
Sedanji radio klic omenjenega amaterja je D4UAI, toda že dolgo 
ga nismo čuli. Njegov oddajnik je 3-cevni s kristalnim oscila-
torjem in anodno modulacijo (Heising). Oddajna energija je 30 
wattov, ki pa jih lahko zviša, ker ima 1500 voltov na razpolago.

Tudi Jugoslavija je imela svojo amatersko etersko reprezentan-
co v telefoniji. Naj omenim samo našega YU7DD v Zagrebu. 
Odlična telefonska in telegrafska postaja, ki se je lahko kosala z 
marsikatero drugo. Imela je 180 wattov oddajne energije in so jo 
čuli v Ljubljani kot na primer Trst. Valovna dolžina je bila 3894 
kc. Postaja je bila zgrajena po modernem sistemu in je imela 
specialno mrežno modulacijo (100 %). Sedaj postaja ne deluje. 
YU7DD, kakor tudi vsi ostali čakajo na licenco. Šele z licencami 
za amatersko oddajo, se bo pri nas radio povzpel na ono višino 
kot je v drugih državah, kjer imajo amaterji licence.

V splošnem ima vsaka država nekaj 100-odstotnih amaterskih 
telefonistov, ki imajo kar svoj telefonski vod za lasten prenos 
koncertov naprimer HB9B v Baslu (Švica). HB8B ima celo vr-
sto mikrofonov: Mikrofon A, mikrofon B, modulacijo Helsing, 
modulacijo class B etc. Čujemo ga odlično. Ima 50 wattov; va-
lovna dolžina je 7118 kc.

Najbolj navdušen telefonist pa je gotovo Francoz F8PI iz Epina-
la. Tega namreč odkar poslušam kratke valove sploh še nisem 
čul v telegrafiji. Vsak kdor okrog 12. ure prisluhne na 7150 kc 
ga bo gotovo čul. Po podatkih ima 38 wattov in 75 odstotno 
modulacijo.

Izmed Holandcev je izboren 100-odstoten telefonist PA0ASD 
na 80 m valu. Žal ga dalj časa ne čujemo.

Izredno dobro modulacijo imajo tudi Angleži, na primer G5ML 
na 14.000 kc, le da ti zelo neradi telefonirajo; so bolj lovci na DX.

Vsej Evropi znan pa je gotovo Francoz F8PK, odličen 100-od-
stoten telefonist s 50 watti in anodno modulacijo na 7005 kc, 
včasih tudi na 3502 kc. Čujemo ga večinoma ob dopoldanskih 
urah.

Pa je še mnogo drugih telefonistov, ki imajo odlično modula-
cijo in večkrat čujemo njihov program. Upam da bomo kmalu 
tudi jugoslovanski amaterji čuli z lastnim programom ali pa s 
prenosom lokalnih postaj, le malenkost je treba urediti in to je 
vprašanje licenc, za katere se jugoslovanski amaterji že toliko 
časa borimo.

HALLO! TU JUžNOAFRIšKE AMATERSKE 
POSTAJE ZS5B
Ta klic sem vjel dne 5. decembra 1934 na amaterskem pasu 21 
m. Postaja ZS5B je klicala za telefonsko zvezo z G (Anglijo), kar 
ji je tudi uspelo. V teku brezžične je operater ZS5B delal po-
izkuse z modulacijo in jo je končno tako dobro uredil, da ni 
zaostajal za nobeno drugo oficielno telefonsko postajo. Opera-

ter je svojemu brezžičnemu kolegu omenil, da je že prej delal 
poizkuse z mrežno modulacijo, ki pa ni tako uspela kot sedaj, 
ki jo ima po sistemu Heising. Modulacija Heising, imenovana 
tudi anodna. Američani ji pravijo »constant current modulati-
on«, je sploh najboljša modulacija, ki jo večinoma uporabljajo 
vse oddajne postaje, posebno pa amaterji. Že ime samo pove, da 
ta modulacija deluje v anodnem krogu. Ima sicer precej zank, 
ampak je le najboljša, najčistejša. Posebno pride ta modulacija 
do svoje 100%-nosti, ako je oddajnik zgrajen s kristal-oscila-
torjem. Zadnje čase uporabljajo amaterji klass B modulacijo. 
To je v principu tudi anodna modulacija, le da imamo tudi za 
modulatorsko elektronko klass B. V tem sistemu je modulacija 
100%-na, samo gledati moramo, da zvočni činitelj (Klirrfaktor) 
ne preseže 5%. Class B uporabljajo skoraj vsi amaterji (Švica). 
Tudi ZS5B ima klass B modulacijo.

Nato je ZS5B svojemu kolegu opisal svoj oddajni aparat. Oddaj-
ni aparat je 3-cevni. Prva cev spada k kristalnemu oscilatorju, 
ki niha na frekvenci 7011 kc z natančnostjo 0,1 %. Ta oscilator 
da 8 wattov inputa. Anodna napetost je 250 voltov pri 35 mA. 
Druga cev spada k stopnji, ki podvoji oziroma prenese frekven-
co 7011 hc na 14.002 kc in ima inputa maksimalno 1:2. ZS5B 
ima v drugi stopnji 12 wattov inputa. Anodna napetost znaša tu 
300 voltov, 40 mA. Tretja cev pa je ojačevalka, ki ojača frekven-
co na 14.022 kc na maksimalno razmerje 1:10. V našem prime-
ru bi znašala tretja stopnja 120 wattov. ZS5B ima le 60 wattov, 
to je petkratno pojačanje, ki se da brez velikih komplikacij izve-
sti. Seveda je tretja stopnja neutralizirana, da je onemogočeno 
samosvoje vzburjanje. Pravilno neutralizacijo pri slabi razpo-
reditvi delov težko dosežemo. ZS5B modulira v tretji cevi, kar 
je pač najboljše. Nekateri modulirajo v predzadnji stopnji, kar 
se pa ne obnese dobro z ozirom na to, da amaterji ne oddajajo 
s kilowatti.

V času z G, je ZS5B delal razne zanimive poizkuse. Preizkuše-
val je drug sistem modulacije, to je ne class B, ampak je uporabil 
za modulatorko navadno triodo, ki mora biti vsaj toliko močna, 
kot oddajna cev v tretji stopnji. Spreminjal je mrežne prednape-
tosti in dosegel res čisto modulacijo. Končno je ostal pri class B, 
katero je Anglež označil kot fub (ultra fine business).

Kot v slovo sta si obljubila QSL karto, ZS5B je zaigral s pomočjo 
Pic-Up iz gramofona komad plesne glasbe in se poslovil. Spre-
jem je bil odličen in operaterju ZS5B lahko gratuliramo na si-
jajnem uspehu v poizkusih za dosego 100%-ne modulacije po 
sistemu »Plaque«, kot ji pravijo F (Francija) amaterji.

Josip Gerbec - YU7GL

Prepis iz orginala: Rado - S58R
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Novičke s področja govornih repetitorjev
Vremenske razmere na višje ležečih repetitorskih postojankah 
trenutno ne omogočajo nadgrajevanja repetitorskih sistemov ali 
montažo nove opreme. Seveda to ne pomeni, da bomo skrbniki 
repetitorskih sistemov zimo prespali. Kot vsako leto bo skoraj za-
gotovo kaj odpovedalo ob najbolj neprimernem času, kot se je to 
pravkar zgodilo z VHF repetitorjem na Mrzlici. Zaradi snega in 
snežnih zametov, ki so naredili cesto do doma na Mrzlici nepre-
vozno, se bo potrebno po »štirko« odpraviti peš.

Novičke, ki sledijo, so objavljene tudi na spletni strani:
http://rpt.hamradio.si

NOV SIMPLEKSNI ECHOLINK PREHOD V 
SPODNJI IDRIJI
V Spodnji Idriji je Emil, S57OEK, postavil nov simpleksni Echo-
link prehod S57OEK-L, ki trenutno deluje na 145.250 MHz. Pre-
hod pokriva Idrijo in okoliške griče. NODE številka prehoda je 
744206, bližnjica v S5 omrežju pa B18.

Echolink prehod S57OEK-L v ohišju

TEžAVE NA POHORJU
V mesecu avgustu, ko so mediji poročali o mišji mrzlici na Po-
horju, so se morali mariborski radioamaterji odpraviti na razgle-
dni stolp, kjer ima lokacijo repetitorski trojček. Zaradi montaže 
nove opreme profesionalnih zvez so morali premakniti VHF re-
petitorja za 6 in 2m, Echolink link ter UHF repetitor za dober 
meter. Seveda sam premik opreme ne bi bil nič posebnega, če ne 
bi v objekt vdrle miši, ki so pogrizle kable, pustile iztrebke po 
opremi in tako ne samo naredile škodo na opremi, pač pa jo tudi 
potencialno okužile z virusom. Po podatkih VURS-a naj bi bilo 
5% miši od celotne populacije okuženih z mišjo mrzlico, bole-
zen pa se lahko prenaša tudi na človeka in je zanj lahko usodna 
(odpoved ledvic). Fantje so tako morali najprej nabaviti ustrezna 
zaščitna sredstva in opraviti dezinfekcijo prostora in naprav. Šele 
nato je lahko prišla na vrsto sanacija škode, menjava kablov, ko-
nektorjev in uvodnic. Da miši ne bi več vdirale v objekt je bilo 
potrebno zamašili luknje s poliuretansko peno pomešano s po-
lomljenim steklom. Zamašitev lukenj je bila dokončno izvedena 
šele po nekaj obiskih, saj so miši kljub temu, da so bili prepriča-
ni, da lukenj v stenah in tleh več ni, še vedno vdirale v objekt. 
V akciji so sodelovali: Ivo/S51UL, Gregor/S56GK in Andrej/
S56WAN. Kasneje se jim je pridružil tudi Musty.

Sliki poškodovanega kablovja na razglednem stolpu

VZDRžEVALNA DELA NA TRDINOVEM VRHU
Nekatere stvari zorijo kar nekaj časa, jeseni pa se pobira pride-
lek je v poročilu o montaži komunikacijske omarice za repetitor 
S55VNM zapisal Franci, S51WC. Repetitor ZRS , ki je na Trdino-
vem vrhu nastanjen v TV stolpu, po zadnji prenovi ni imel svo-
je »hišice«. Franci je po naključju našel omarico, vendar je bila 
premajhna za vso tehniko. (filtri, RX,TX…). Mojster Jože, S57CN 
je stvar vzel v svoje roke in ohišje povečal. Tako je 2. Oktobra 
2012 omarico Franci odpeljal na lokacijo. Prijatelji iz Območne 
enote oddajnikov in zvez Novo mesto, RTV Slovenije so hišico z 
dvigalom dvignili v etažo stolpa kjer ima svoje mesto repetitor. 
Stopnišče v stolpu je namreč ozko in tako neprimerno za prena-
šanje večjih predmetov. S51WC je po namestitvi omarice opravil 
še montažo opreme repetitorja RV52.

Naslednji korak so še lepotni popravki, dodatna ozemljitev, za-
menjava dveh N konektorjev na antenskem kablu in seveda sve-
čana otvoritev.

Franci se za pomoč pri izvedbi zahvaljuje Jožetu/S57CN, Območ-
ni enoti oddajnikov in zvez Novo mesto RTV Slovenije in g. Slav-
ku Babiču.
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Stolp na Trdinovem vrhu in dvigovanje omarice

S51WC ob repetitorju v novi »hišici«

S55ULJ POPRAVLJEN
15. septembra je bil repetitor S55ULJ vrnjen na svoje mesto. 
Okvara na usmerniku (menjava gretz-a) je odpravljena. Repeti-
tor je trenutno ni povezan konferenco *SLOVENIA*.

S55VXX-R ECHOLINK PREHOD NA POHORJU
Echolink prehod za Pohorje, ki ima svoje mesto v RK Študent 
ima nov vmesnik in PC. Novi sysop Urban/S50UM je zagotovil 
tudi stalno povezavo na konferenčni strežnik *SLOVENIA*.

STARI S55UKR PONOVNO DELUJE NA NOVI 
FREKVENCI
Dolgo časa nedelujoč UHF repetitor na Krvavcu, so fantje iz RK 
Kranj prenovili in vrnili nazaj na njegovo staro mesto. Vhodna 
frekvenca repetitorja je 431.325 in izhodna frekvenca 438.925 
MHz, brez subtonov. Pri izbiri frekvence so bila upoštevana pri-
poročila RPT managerja, tako, da ne bi smelo biti težav z motnja-
mi. Glede trenutnega splošnega varčevanja, za repetitor v celoti 
skrbi in si ustvarja stroške Radioklub Kranj, tako, da s stroški za 
vzdrževanje ZRS ni obremenjena.

NOV 6M REPETITOR V IZDELAVI
Ker v Sloveniji še nimamo klasičnega dupleksnega repetitorja na 
6m področju je padla odločitev, da se ga to zimo sestavi in na Mr-
zlico postavi spomladi, ko bo cesta zopet prevozna. Trenutno se 
za repetitor še zbira oprema, več o samem sestavljanju in upam, 
da tudi o postavitvi pa v eni izmed prihodnjih številk CQ ZRS.

Vabljeni na radioamatersko izobraževalno srečanje

RIS 2013
ki bo v soboto 2. februarja 2013 ob 9:00 na

Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška c. 25, Ljubljana.

Gostitelj:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

http://www.fe.uni-lj.si
(Laboratorij za telekomunikacije, 
Laboratorij za sevanje in optiko)

Organizator:
Zveza radioamaterjev Slovenije

http://www.hamradio.si

Iz vsebine:
Software Defined Radio; Tasić Siniša Tasa , YU1LM

Se nas radioamaterje IPv6 kaj tiče ?; Tomo Puc, S56G
Skimer in tekmovanja; Tadej S52X in Kristjan S50XX

Predvsem pa naj bo to priložnost za prijetno druženje !
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Postojanka RK Snežnik na Velikem Snežniku
Radioklub Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO je bil ustanovljen 
daljnjega leta 1964 s strani kopice navdušencev nad radioama-
terstvom s področja Ilirske Bistrice. V najboljših letih slovenske-
ga radioamaterizma je društvo štelo preko sto članov, trenutno 
pa je v društvenih vrstah 20 aktivnih članov operaterjev in še 
nekaj čez 10 simpatizerjev, predvsem iz vrst planincev, gorskih 
reševalcev in gasilcev. Največja pridobitev radiokluba, še iz časa 
Jugoslavije, pa so prostori v okviru Koče Draga Karolina na 1796 
m visokem Velikem Snežniku. 

Rado - S52OT in Domen - S57DV pred 
vhodom v radioamaterske prostore

Pridobitev prostorov v okviru planinskega doma na Snežniku, 
je za radioklub pomenilo veliko prelomnico, saj je društvo že v 
Jugoslaviji postalo znano po svojih vrhunskih rezultatih v okviru 
tekmovanj na 2m in višjih frekvenčnih območjih, takrat še pod 
znakom YU3DGO, po osamosvojitvi Slovenije pa predvsem pod 
znakom S59DGO in tudi S53DOS.

Radioklub ima v okviru planinskega doma na Snežniku urejene 
ločene prostore z lastnim vhodom ter ločeno in zvočno izolira-
no agregat postajo. Urejeno ima manjšo predsobo, ki služi kot 
shramba za razni inventar in kurivo/drva, s plinskim ter štedil-
nikom na drva in pomivalnim koritom opremljeno kuhinjo in 
jedilnico, sprejemno oddajno sobo za radioamatersko delo ter v 
podstrešju tudi prostore, kjer poleg shrambe anten, lahko brez 
težav prespi šest oseb, poleg štirih, ki si prostor za spanje lahko 
najdejo v kuhinjskem prostoru.

Radioamaterska kuharija na Snežniku

Za primarno napajanje in razsvetljavo radioamaterskih prosto-
rov skrbi solarna elektrarna, na voljo pa je tudi napetostni in-
verter, ki iz enosmernih solarnih akumulatorjev nizkih napetosti 
priskrbi 230V 50 Hz izmenično napetost. Izključno s pomočjo 
sončne energije nam je uspelo oddelati več Alpe Adria VHF 
Contestov, pa tudi letošnje 24 urno ZRS Julijsko VHF UHF SHF 
tekmovanje, slednje z uporabo ene same radijske postaje brez 
dodatnih ojačevalnikov, kar je dokaz, da se da tudi na povsem 
ekološki način tekmovati z vrha Snežnika.

Poleg sončne elektrarne, ima radioklub na Snežniku na voljo tudi 
dizelski agregat večje moči, ki je bil največ uporabljan v tekmo-
valnih aktivnostih tekom konca 1990ih let, ko se je delalo na več 
frekvenčnih območjih hkrati in z večjimi oddajnimi močmi, naj-
več pod taktirko ekipe Pavla Reberca - S57RA, zadnja leta pa se 
predvsem uporablja za pogon gradbene in druge mehanizacije, 
za opravljanje raznih vzdrževalnih del v okviru tako radioama-
terskih, kot tudi planinskih prostorov.
Tekom lanskega leta je bil nabavljen in urejen tudi razstavljivi 
montažni sekcijski antenski stolp iz aluminija, ki omogoča hitro 
in enostavno postavitev antenskega sistema s strani manjše ekipe 
treh radioamaterjev, brez skrbi, da bi sistem zaradi nespretnega 
postavljanja ali vremenskih razmer, skupaj z antenami pristal kje 
v dolini.

Enej - S52DEB in Deni - S55DB med nošnjo stolpa na Snežnik

Letošnje poletje, je radioklub, s pomočjo kolegov iz Radiokluba 
Jadran, predvsem Agarja Gorečana - S56RGA, uredilo tudi in-
ternet na Snežniku, ki je preko javne WLAN dostopne točke do-
segljiv ne samo radioamaterjem, temveč tudi ostalim planinskim 
obiskovalcem Snežnika.
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Agar - S56RGA med montažo internetnega linka proti Slavniku

Največja težava zadnjih let, ki pesti Radioklub Snežnik Ilirska Bi-
strica, pa verjetno tudi precej drugih radioamaterskih društev, je 
pomanjkanje časa in ljudi za tekmovalno delo. Če se je društvo, 
tekom najboljših let, tekmovanj iz vrha Snežnika udeleževalo te-
kom skoraj celotnega leta, praviloma z veliko ekipo, ki je pokri-
vala več frekvenčnih območij, z dokaj obsežno antensko in drugo 
tekmovalno tehniko, temu zadnja leta ni več tako. Fokus tekmo-
valnega dela je tako padel na poletne mesece in krajša enostav-
nejša tekmovanja, kot sta Alpe Adria VHF in UHF, ki se ju je moč 

udeležiti z manjšo ekipo ter enostavnejšo tekmovalno tehniko in 
manj obsežnimi pripravami za tekmovanje.

Prej omenjenim težavam navkljub, društvu vseeno še vedno 
uspeva dosegati odlične tekmovalne rezultate iz vrha Snežnika, 
kar potrjuje tudi doseženo 2. mesto v skupni mednarodni raz-
vrstitvi D kategorije tekom letošnjega Alpe Adria VHF tekmo-
vanja.

Pokal za doseženo 2. mesto D kategorije Alpe Adria VHF 2012

S59DXX v Alpe Adria VHF 2012 tekmovanju
Ideja, da se bomo člani RK Študent S59DXX udeležili tekmovanja 
AA VHF, je padla aprila, takoj po zaključenem prvem delu KVP 
ZRS. Že takrat smo se odločili za kategorijo D- QRP in 1600 m 
nad morjem in da bomo šli na Peco oz Kordeževo glavo, JN76JM. 
Prav tako smo za primer slabega vremena razmišljali o rezervni 
varianti, ki bi lahko bil Boč, JN76TG, torek kategorija C- porta-
ble in moč do 50W. Avgust se je zdel še izredno daleč, tako, da 
nekega hitenja pri pripravi opreme ni bilo in izgledalo je, da iz 
ideje ne bo zraslo nič. Pa vendarle je Robi, S52DK, v času do tek-
movanja izdelal dve pet elementni portable Yagi anteni (design 
DK7ZB), pripravil antenski drog, prenosni računalnik in papigo. 
Največjo težavo je predstavljalo potrebno napajanje. Postaja sicer 
ne porabi veliko energije, jo pa porabi računalnik. Akumulatorja 
z okoli 25 Ah nismo imeli, zato smo se odločili, da vzamemo kar 
avtomobilskega 55Ah, ki je bil na razpolago. Teža malenkostna- 
13,5 kg. Še dobro, da se je javil prostovoljec, ki ga bo odnesel na 
hrib. Ampak Boštjan, S54BO se ni zavedal v kaj se podaja. Teden 
pred tekmovanjem smo začeli podrobneje spremljati vremensko 
napoved, ki ni obetala nič dobrega. Z udeležbo članov zaenkrat 
ni bilo težav, vso opremo bi brez kakšne večje muke spravili na 
vrh 2126 m Pece. Do dneva D so odpovedi kar deževale in na-
zadnje smo ostali trije, Urban, S50UM, Boštjan, S54BO in Robi, 
S52DK. Vremenska napoved je bila obetavna in odločili smo se, 
da kljub okrnjeni sestavi gremo na goro. Takoj se je bilo potrebno 
reorganizirati, še enkrat pregledati opremo in nepotrebne stvari 
izločiti. Tako smo vzeli samo najnujnejše. Vožnja do parkirišča 
pod domom na Peci je potekala brez posebnosti, kakor tudi sam 
vzpon do koče, kjer smo prespali. Dan D se je začel vzpodbu-
dno. Po okrepčilnem zajtrku smo se otovorjeni začeli vzpenjati 
proti cilju. Tabla pred domom nam je namenila uro in pol hoje. 
Po nekaj kratkih počitkih (akumulator je bil težji kot se je zde-
lo na začetku) smo vrh dosegli v uri in četrt. Takoj smo začeli s 
postavljanjem opreme. Najprej smo postavili majhen senčni šo-
tor, ki ga večinoma uporabljajo na plažah. Sledilo je sestavljanje 

antenskega droga, anten in postavljanje ter sidranje antenskega 
sistema. Preizkus je pokazal, da vse deluje kot je treba. Tudi raču-
nalnik je deloval brez posebnosti, čričkov na sprejemniku FT-817 
nismo zasledili. Točno ob devetih pade prva zveza, Miro, S52ON. 
V osmih urah smo se večkrat izmenjali. Za Urbana, S50UM in 
Boštjana, S54BO je bilo to prvo resno UKV tekmovanje, tako, da 
sta imela malo treme in tudi težav pri sprejemanju šibkih signa-
lov, katere so pogosto prekrivale motnje od bližnjih in močnejših 
postaj. Na koncu smo v log vpisali 128 zvez, 28333 točk, povpre-
čje 221 km/zvezo, ODX je bila postaja IS0BSR/p JN40PA - 848 
km. Pogrešali smo več OK in OM postaj, tudi DL in SP postaj je 
bilo samo za vzorec. Vreme je vzdržalo do konca. Po podiranju 
in pospravljanju opreme je sledil spust proti parkirišču in vrnitev 
domov. 

Z leve S54BO, S52DK in S50UM

V imenu RK »Študent« S59DXX zapisal Robi, S52DK.
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Članska izkaznica
Zveze radioamaterjev Slovenije

DX novice I.
H40 & H44 - TEMOTU AND SOLOMON 
ISLANDS
Sigi [DL7DF] bo vodil skupino na dvojno ekspedicijo. Prva bo na 
Guadalcanal (OC-047), kjer bodo med 8. in 25. marcem 2013, de-
lali kot H44G. Del skupine pa bo med 12. in 23. marcem aktivna iz 
otoka Nendo (OC-100) kot H40T. Delali bodo 160-6m, CW/SSB. 
Uporabljali bodo seveda več postaj, izmed katerih bo ena delala 
samo digitalne načine RTTY, PSK31 in SSTV. Na vsaki izmed 
lokacij predvidevajo uporabo 3x K3 postaj in eno FT857D, tri li-
nearne ojačevalnike, vertikalko za 160/80m, delta loop za 40m 
in 30m, spiderbeam za 20-10m, 5el yagico za 6m, nekaj beverage 
anten in še nekaj računalnikov. Med omenjenimi operaterji so: 
Manfred [DK1BT], Georg [DK7LX], Wolf [DL4WK], Reiner [DL-
7KL], Sigi [DL7DF], Juergen [DL7UFN], Frank [DL7UFR], Jan 
[SP3CYY] in Leszek [SP3DOI]. QSL DL7DF, biro ali direktno.
http://www.dl7df.com/h4/index.php

TX5 - CLIPPERTON ISLAND
2013 Cordell Ekspedicija na otok Clipperton bo uporabljala znak 
TX5K. 19. februarja izplujejo iz San Diega, izkrcali se bodo pred-
vidoma 27. februarja in predvidoma bodo aktivni med 28. febru-
arjem in 10. marcem. Na otoku bodo polega raziskovalne skupi-
ne tudi: Bob [KK6EK], Christian [DL1MGB], Carlos [NP4IW], 
Gerhard [DJ5IW], Robert [SP5XVY], Dietmar [DL3DXX], An-
dreas [DL5CW], Yann [F1NGP], Mathias [DJ2HD], Heye [DJ-
9RR], Terry [AB5K], Ed [KE3D], Rick [KF4ZZ], Mike [WA6O], 

Luis [XE1L], Igor [US0VA], Tom [DL5LYM], Tom [VE3CX], Ken 
[OZ1IKY], Jef [DD2CW], Dave [WJ2O] in Giovanni [I5JHW]. 
QSL N2OO
http://www.cordell.org/CI/index.html

J3 - GRENADA

Roy [KE4TG] bo ponovno delal kot J38RF iz Grenade (NA-024, 
WLOTA 0718) med 6. februarjem in 8. marcem 2013. Najbolj 
ga zanimajo digitalni načini zato bo najbolj aktiven v JT-65HF, 
PSK31 in RTTY, mogoče bo delal tudi kaj CW in SSB. QSL samo 
direktno na domači znak, LoTW OK.

OA - PERU

Martijn [PA3GFE] bo na počitnicah v Peruju med 20. decembrom 
in 1. februarjem 2013, delal bo kot OA4/PA3GFE, predvsem CW 
in digitalni načini, 40-10m, če mu uspe pa tudi na 80m. QSL HC, 
biro, direktno LoTW OK.

OJ0 - MARKET REEF

Belgijska skupina bo aktivna kot OJ0V iz Market Reef (EU-053, 
ARLHS MAR-001, WLOTA 0542) med 1. in 6. julijem 2013. 
Sodelovali bodo Jean-Pierre [ON5JT], Michel [ON6QO], Koen 
[ON4CCP], Philippe [ON4LEM] in Peter [ON8VP]. HF podro-
čja, CW in SSB. QSL ON8VP

Na osnovi pobud, med drugim tudi na zadnji konferenci, za 
uvedbo članske izkaznice ZRS, je UO izvedel aktivnosti za pri-
pravo predloga ki bo podan na naslednji konferenci ZRS in v pri-
meru potrditve, bi se te uvedle že za leto 2013.

Dimenzije kartice: 86 x 54 x 0,76 mm ( standardna dimenzija 
bančnih kartic ), barvni, obojestranski offset tisk (4/4), CYMK. 

Sprotna personalizacija kartic, enostranski tisk, termotransfer, 
črni.
Cena izdelave: 0,6 €/kom.
Sprednja stran kartice: podatki za personalizacijo kartice :ime 
in priimek, pozivni znak, znak radiokluba 
Zadnja stran kartice: mesto za znamkice s katerimi se obnavlja-
-potrjuje plačilo letne članarine.
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Franzis UKW-Röhrenradio Deluxe 65096
Vsake toliko časa imam navado, da na www.conrad.de preverim 
ponudbo »retro« kit kompletov radijev, ki jih pod svojo blagov-
no znamko »Conrad« ponuja ta, verjetno eden od bolj znanih 
kataloških prodajalcev tehnike in elektronike. Izvorno so ti kit 
kompleti del ponudbe založbe Franzis Verlag GmbH. Conrad jim 
spremeni zunanji izgled in zniža ceno, v osnovi pa so to enaki 
radiji, kot jih ponuja malo prej omenjeni Franzis. Najbolj znan 
predstavnik »cardboard radio« - radijev v ohišju iz lepenke je pri 
nas conradov KV radio, o katerem smo že razpravljali na foru-
mu LEA. Zaradi nizke cene in dobrega sprejema je ta mali rege-
neracijski KV sprejemnik priljubljen kot začetniški komplet za 
sestavljanje v šolah in na tečajih v radioklubih. Žal Conrad pod 
svojo blagovno znamko izda samo cenejše radije, dražji pa se do-
bijo samo pod blagovno znamko Franzis. Ta politika trženja se 
lepo vidi pri verziji KV radija z elektronko, ki ga lahko kupimo 
za 50€, samo pod blagovno znamko Franzis. Zgodba se seveda 
ponovi pri UKV radiju z elektronko na katerega sem naletel med 
zadnjim preverjanjem ponudbe decembra 2011.

»Tole bo nekaj zame,« pomislim med ogledovanjem predstavitve-
ne slike. Retro izgled kot si ga lahko samo želim, leseno ohišje 
in obljubljeni odličen zvok h kateremu pripomore tudi vgrajena 
elektronka.

Kliknem na predstavitveno sliko UKV čudeža in dobim tole

Le pazljivi in zelo natančni opazovalec, obdarjen z velikim da-
rom opazovanja bo opazil nekaj drobnih, skoraj neznatnih vi-
dnih razlik med gornjima slikama. OK, si mislim embalaža se 
razlikuje od vsebine, čeprav sem kar malo razočaran, saj mi je 
tisti na embalaži narisan inštrument zares všeč. No, vsaj lesena 
škatla in elektronka sta resnični. Radio mi je kljub vsemu všeč in 
v mislih si ga že predstavljam kako bi izgledal v družbi Enigme in 
Uhrboxa. Naslednji hladni tuš doživim ob pogledu na prodajno 
ceno, »nur 79,95€« piše... samo 79,95€. Pri Franzisu so nam oči-
tno predstavili nov pomen besede »samo«, saj ima zame ta bese-
da čisto drugoten pomen in ji zveza s tako visoko evrsko vsoto ne 
pristoji. Na misel mi pride tisti izrek:«paše kot sedlo na prašiča«. 
Ali je že kdo videl osedlanega prašiča? No, jaz ga nisem...

Ampak hudič mi ne da miru... Skoraj vsak dan malo »posurfam« 
po internetu in upam na kakšno predbožično akcijo, kajti to so 
že konkretni denarji, ki so jih pripravljeni odšteti le pravi zbiral-
ci in navdušenci. Pri ceni ne popustijo niti za cent, mine že pol 
decembra. »Sanjala svinja koruzo«, si mislim, ali še bolje »sanjala 
osedlana svinja koruzo.«
»Mene pa že ne bodo osedlali!«, sem trdno odločen in se opri-
mem še zadnje rešilne bilke. Hja, mesec december, veseli decem-
ber, mesec obdarovanj in radodarnih treh mož, ki nosijo darila. 
Lobirati bo treba in ni vrag, eden od radodarnih starčkov bo že 
popustil in pustil kaj pod smrekico. In res, nekega lepega dne me 
je pod smrekico pričakala kuverta in v njej dovolj velika vsota, 
pravi regres za nakup UKV radija.

Super, gremo v akcijo. Ampak prelepo bi bilo, če se nebi spet 
zakompiciralo. Omenjeni UKV radio prodaja samo Conrad v 
Nemčiji, naročilo v Slovenijo zaradi politike podjetja ni možno, 
saj imamo tu slovenskega zastopnika firme Conrad in moramo 
naročevati lokalno. Vtipkam številko artikla, vendar ga na mojo 
žalost slovenski Conrad ne pozna. Nato sledi pošiljanje elektron-
ske pošte v slovensko firmo. Seveda morajo tudi oni jesti in zaslu-
žiti za kruh, zato mi nabijejo ceno na 95,00€. Tokrat se počutim 
dvakrat osedlanega, vendar me iz zagate reši kupon s popustom, 
ki so mi ga poslali nekaj dni pred tem. Skupaj s poštnino jim na 
koncu nakažem 85,90€.

Tukaj moram dodati majhen popravek, kajti zgornji odstavek se 
nanaša na stanje pred skoraj enim letom. Sedaj se lahko omenjeni 
KIT komplet dobi tudi pri slovenskem zastopniku, šifra artikla je 
191444, cena pa 87,95€. Zraven se dobi tudi slovenska navodila 
za sestavljanje, pri katerih sem jim posredoval nekaj popravkov 
prevajalskih nesmislov. Kot primer prevajalskega nesmisla na 
katerega sem naletel pri ukvarjanju z elektroniko (nekje drugje, 
ne pri tem radiu) lahko navedem prevod pojma »electric field«, 
prevedeno je bilo »električna njiva«, pravilni prevod bi se glasil 
»električno polje«.

IZDELAVA UKV RADIJA Z ELEKTRONKO
Lesena škatla radija hkrati služi tudi kot embalaža v kateri se na-
hajajo vsi potrebni sestavni deli.

Sestavni deli so sortirani in varno ločeni v prav za ta 
namen narejenim prozornim plastičnim vložkom

SMD sestavni deli radija so že prispajkani na ploščico tiskanega 
vezja, ostali deli so klasični in jih moramo prispajkati sami. Sami 
moramo naviti tudi dve tuljavi. Srce radija je integrirano vezje 
TDA7088, ki predstavlja radijski sprejemnik v čipu. NF ojačeval-
nik je poznani in priljubljeni LM386. Na tem mestu moram tudi 
napisati, da elektronka 6J1 (= EF95 = 6AK5) služi samo kot NF 
predojačevalnik. Radio z zmanjšano glasnostjo deluje tudi brez 
elektronke, kar se pozna pri porabi toka oziroma trajanju bate-
rij, saj je tokovna poraba radija brez vključene elektronke 20mA, 
z vključeno pa 195mA. Za vklop/izklop elektronke nam služi 
stikalo »Klang«. Vezje TDA7088 vsebuje tudi AFC, zato lahko 
najdeno postajo »zaklenemo« s stikalom »Halten«. S tem stika-
lom ločimo drsnik potenciometra za iskanje frekvence. Območje 
sprejema premikamo s spremembo tuljave SP1 (raztezanje in kr-
čenje prostora med navoji).
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Načrt radijskega sprejemnika

Na načrtu je dodanih tudi nekaj modifikacij, ki sem jih naredil 
pri svojem sprejemniku. Dodal sem konektor za zunanje napa-
janje, osvetlitev elektronke – predupor in LED dioda med 3. in 
4. pinom elektronske cevi, dodan je tudi elektrolitski kondenza-
tor 10uF med 1. in 8. nogico integriranega vezja LM386. S tem 
sem povečal »gain« - ojačanje NF ojačevalnika. Prvotno stikalo, 
ki se nahaja na osi potenciometra za glasnost sem nadomestil s 
klecnim stikalom, dodal pa sem tudi lučko, ki signalizira vklop. 
Prvotno tlivko in predupor v lučki sem zamenjal z LED diodo z 
ustreznim preduporom.

Kompletno vezje UKV sprejemnika, levo 
NF del, desno SMD radijski del.

Škatla pripravljena za vgradnjo elektronike 
ter vgradnja elektronike in ožičenje

V KIT kompletu je dodan kos trde žice iz katerega naredimo 
LOOP anteno, ki jo priključimo na prednja antenska priključ-
ka. Namesto tega sem jaz radiju raje dodal paličasto teleskopsko 
anteno, vendar sta prednji priključni puši še vedno funkcionalni. 

Za boljši »retro« izgled sem v kote prednje plošče dodal vijake, na 
vrhu pa montiral ročaj za prenašanje. Naredil sem tudi drobno 
izboljšavo, ki vpliva na enakomernejšo in boljšo osvetlitev elek-
tronke 6J1 in instrumenta - FM diskriminatorja. Papir šelesha-
mer, obojestranski lepilni trak in ALU folija je material, ki sem ga 
uporabil za izdelavo svetlobnih zaslonk - usmerjevalk svetlobe. 
Tako je vsa svetloba usmerjena natančno tja, kjer jo želim in ne 
po celotni notranjosti radia. Zaslonka pri elektronki poskrbi tudi 
za dosti boljši izgled, saj tako ne vidimo več osvetljene notranjo-
sti radia, ampak se svetloba porazdeli po celotni elektronki in 
tako s svojo modrikasto barvo spominja na zeleno modrikasto 
»mačje oko«, ki nam je včasih bilo v pomoč pri nastavljanju na-
tančne sprejemne frekvence.

Montirane svetlobne zaslonke v notranjosti radija

Osvetlitev elektronke 6J1 ter osvetlitev 
instrumenta - diskriminatorja

Na zadnji stranici radija je tako, kot je bilo to v navadi 
včasih nalepljena električna shema radijskega sprejemnika
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Za vsak slučaj sem kasneje kupil še nekaj rezervnih 
elektronk, dokler se dobijo. Ta je ena izmed njih

Radio lepo deluje in ga je pravo veselje poslušati. 
Še dve sliki končanega sprejemnika

Takole pa sedaj »sveti« radio

Avtor kit kompleta cevnega UKV retro radija Burkhard Kainka, 
DK7JD, je na svoji strani www.elektronik-labor.de/Lernpakete/
RetroDeluxe1.html objavil link na forum LEA in članek o mojem 
sestavljanju radija. Tam se lahko tudi vidi posnetek delovanja 
mojega radija, ki sem ga objavil na portalu YouTube.

Trik z FT897d
Avtor: Vladimir Kužnik, S57KV

V času ekspedicij, dela SPLIT in neskončnega ponavljanja svo-
jega znaka, ali klicanje v contestih, je zamudno ročno tipkanje 
svojega znaka, vsaj za mene. 

Malo sem se poigral s to postajo in ugotovil, da se to da tudi s 
postajo, čeprav ima vgrajene možnosti le za eno ali največ dveh 
možnosti od navedenih potreb.

Svoj znak (CALL) lahko vneseš na sledeči način:

V »Menu« operaciji(F + menu item:11 z gumbom MEM/VFO 
CH) vnašaj črko po črko svojega znaka po priročniku. Ko končaš 
z znakom daj: puščica nazaj, pojdi na menu 12 in »beacon time« 
označiš z OFF. V multi function row:»o« koristiš tako »PLY1«. 

Proizvajalec je to možnost predvidel kot delovanje »beaco-
na« z daljšim tekstom, katerega zapolniš v ostalih dveh delih 
(PLY1+2+3). Ker je za CALL zadosten prvi del, se koristi samo: 
PLY1. 

PLY1 še vedno ne moreš uporabljati za neskončno ponavljanje 
CALL pri zvezah. Potrebnih je še nekaj korakov.

Naslednji korak je prehod na tzv. »vroče gumbe«!

Vroči gumbi so narejeni, da lahko prilagodiš tipke: A, B in C po 
svoje.
Ti gumbi so na MENU MODE: 65, 66 in 67.

Za »A« pritisni »F« in gumbom MEM/VFO CH pojdi na menu 
op. 65. in multi function row:17(q) najdi: VFOA/VFOB. Potrdi z 

F. Kaj imaš na gumbu A: VFOA ali VFOB je vseeno. Če poslušaš 
na A bo UP na B ali obratno.

To ponovi z menu mode: 66 in gumbom B – namesti na prvo na-
meščeni PLY1 in potrdi.

Ponovi tretjič zadevo z mode: 67 in gumbom C – namesti na: 
SPL(SPLIT) – potrdi.

Na monitorju moraš imeti oznake pod A-B-C: VFOA/VFOB – 
PLY1 – SPL.

Samo delo zvez poteka tako:

Najdi postajo ki jo misliš klicati. Pritisni B – da oddaš svoj 
CALL(PLY1). Kolikokrat pritisneš, tolikokrat oddaš CALL. To je 
priročno v Contestih.

Za delo z ekspedicijo: Na VFOA poslušaj. Z A obrni na VFOB in 
premakni frekvenco za »UP«. Vrni na VFOA. Vklopi C-SPLIT in 
kliči z PLY1. Premik na višji-nižji UP naredi z gumbom VFOB.

Upam, da sem vsaj nekomu pomagal ki ima postajo FT 897d. Na 
FT 817/QRP to ne dela! Za druge ne vem – poskusite, morda gre! 

Sam imam še možnost zamenjave hitrosti tipkanja. Z F in VFO 
CH sem se usedel na menu 30 - »SPEED« in z F potrdim. Če že-
lim med delom menjati brzino tipkanja, pritisnem F, zasukam na 
novo hitrost in potrdim z F. Imam tako 4 stalnice za nemoteno 
redno delo, v contestih in pri klicanju ekspedicij. Hi!

Morda boste prvič imeli problem uresničiti predlog.
Vstrajajte! Gre!
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Kapacitivno sito
z nizkofrekvenčnim ojačevalnikom SCAF 

(Switched-Capacitor-Audio-Filter)
UVOD
Pri moji postaji FT 2000, s katero sem na splošno zelo zadovoljen, 
sem po določenem času opazil, da drugi (pomožni) sprejemnik 
precej šumi. Vzrok tega šuma je podrobno opisal Jeff, AC0C v 
svojem članku in tudi predlagal manjšo predelavo postaje. Ker 
sprejema na AM in FM ne potrebujem, je ta šum najlažje odpra-
viti tako, da se zoži pasovna širina nizkofrekvenčne stopnje na 
2,4 kHz in s tem izboljša razmerje signal/šum. Ker nerad pose-
gam v postajo, sem se odločil, da to rešim s kvalitetnim zuna-
njim nizkofrekvenčnim sitom (NF filtrom), ki bi ga priključil na 
priključek zunanjega zvočnika. Tako bi bil še dobrodošla pomoč 
osnovnemu sprejemniku, ki v medfrekvenci uporablja samo DSP 
filter. 

Velika pomanjkljivost skoraj vseh proizvajalcev radioamaterskih 
sprejemnikov je tudi nerazumno slaba nizkofrekvenčna stopnja. 
Zanemarja se, da je kvalitetna nizkofrekvenčna stopnja zelo po-
memben del komunikacijskih sprejemnikov. Prav nenavadno je, 
da pri vseh naporih, ki jih razvijalci sprejemnikov vlagajo v RF 
mixerje, roofing filtre, zmanjšanje faznega šuma itd. zanemarja-
jo najpreprostejši del - nizkofrekvenčni ojačevalnik. Ni mi tudi 
jasno, zakaj Peter Hart v RadComu ali ARRL Lab v QST-ju pri 
testiranju postaj ne izpostavi tega problema. Vsi testirajo in opi-
sujejo samo RF del vključno do AGC stopnje, naprej pa se njihovi 
testi in opisi že zaključijo. Proizvajalci radioamaterskih naprav 
običajno vgrajujejo poceni in slabe nizkofrekvenčne integrirane 
končne stopnje z 10% popačenjem in močjo reda 1,5 do 2,5W na 
4 Ohmih. Že John Devoldere ON4UN je v svoji knjigi Low band 
DXing kritiziral proizvajalce radioamaterskih naprav, ki kljub 
željam in opozorilom eminentnih DX amaterjev ne naredijo nič 
v tej smeri. Poznani konstruktor Wes Hayward W7ZOI pa pri 
komunikacijskih sprejemnikih celo odsvetuje integrirano nizko-
frekvenčno končno stopnjo; zaradi linearnosti priporoča izvedbo 
z diskretnimi elementi.

Verjetno nas je že veliko opazilo, da če pri običajnem komerci-
alnem sprejemniku malo bolj odpreš potenciometer za NF oja-
čenje, je lahko izhodni signal že izredno popačen. Prav pri vseh 
sprejemnikih, ki jih uporabljam, pogrešam kvaliteten nizkofre-
kvenčni ojačevalnik, ki ne reže in pači, ko je potenciometer za 
NF ojačenje stopnji odprt na polovico. Zato sem se odločil, da 
kvalitetnemu NF filtru dodam še kvalitetno in čimbolj linear-
no NF končno stopnjo. Kot dodaten močnostni nizkofrekvenčni 
ojačevalnik sem zato uporabil integrirani audio ojačevalnik TDA 
1010, ki je prvenstveno namenjen za avtomobilske nizkofrekveč-
ne ojačevalnike. Pri napajalni napetosti 13V dobimo na bremenu 
4 Ohmov več kot 5W izhodne moči. Seveda pri sprejemu na slu-
šalke za linearen sprejem ne potrebujemo niti tretjino te moči. 

Ker dodana nizkofrekvenčna končna stopnja na izhodu slušalk 
omogoča izhodno moč tudi do 8W, sem za zaščito sluha dodal še 
avtomatsko regulacijo ojačenja, saj se nam včasih pri malo bolj 
odprtem NF ojačenju zaradi slabe ali napačno nastavljene regu-

lacije ojačenja v medfrekvenci sprejemnika (AGC) lahko zgodi, 
da nam ob močnem signalu dobesedno raznese ušesa. Z nizko-
frekvenčno regulacijo ojačenja (audio AGC) zato omejim izho-
dni nivo na slušalkah in s tem zaščitim svoj sluh. Celotno vezje 
sem vgradil v dodatni zvočnik SP 2000, kjer imam za to dovolj 
prostora.

Kot sem že omenil, vgrajeni NF ojačevalniki v tovarniških posta-
jah, ki jih uporabljam, (IC 202, FT 920, FT 1000MP in FT 2000) 
močno pačijo.
Slika 1 prikazuje nizkofrekvenčni signal na izhodu za slušalke ti-
pičnega sprejemnika, kjer je potenciometer za NF ojačenje odprt 
na 2/3. Na vhodu sprejemnika je signal jakosti 599.

Slika 1: Popačen NF signal na izhodu iz NF ojačevalnika

NIZKOFREKVENČNI FILTRI
Nizkofrekvenčne filtre delimo okvirno v naslednje skupine [4]:

Pasivni L/C filtri
•	Odlikuje jih visoka dinamika, vendar so občutljivi na zunanja 

magnetna polja (50Hz/100Hz brum). Izdelava in umerjanje ni 
preprosto, kakor tudi ne spreminjanje srednje frekvence in pa-
sovne širine. Ker so pasivni, vnašajo izgube.

Kapacitivni filtri (SCAF)
•	Odlikuje jih velika strmina, so preprosti, učinkoviti in poceni, 

vendar pa vnašajo šum in so uporabni le pri večjih vhodnih si-
gnalih, to je običajno na koncu NF verige. Spreminjanje srednje 
frekvence in pasovne širine je preprosto.

DSP filtri
•	Odlične lastnosti, vendar precej dragi. DSP NF filtri so odlič-

ni za SSB, vendar pa se nekateri DSP filtri ne obnesejo najbolje 
pri CW hitrostih nad 40WPM in so po dolgih urah poslušanja 
verjetno tudi zaradi digitalnih artifaktov nekako »monotono 
utrujajoči«
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Aktivni R/C filtri
•	Odlikuje jih visoka dinamika, vendar je za dobro selektivnost 

potrebno uporabiti precej elektronskih komponent ter vsaj 4 
stopnje z operacijskimi ojačevalniki, da dobimo filter 8. reda z 
zadovoljivo strmino. R/C filtri lahko v primeru, da niso pravil-
no dimenzionirani, radi tudi zvonijo, zato je pri projektiranju 
in izračunu potrebno paziti na kvaliteto Q ter frekvenco rezanja 
posameznih stopenj. Da filtri ne zvonijo, je priporočljivo upo-
rabiti Q, ki je manjši od 3. Če so vezani v kaskado, spreminjanje 
srednje frekvence ni preprosto. Pasovno širino lahko spremi-
njamo z vklopom ali izklopom posameznih stopenj.

IZVEDBA SCAF NIZKOFREKVENČNEGA SITA 
(NF FILTRA)
Pred leti sem v CQ ZRS za IC 202 opisal preprosto kapacitivno 
sito, narejeno z vezjem MAX 295[1]. Pri KV sprejemnikih novej-
še generacije se NF filtrov ne vgrajuje več, ker so temu namenjeni 
vse boljši in boljši DSP filtri. DSP filtri so za SSB skoraj idealni, 
medtem ko se na CW signal, ki se ga posluša z DSP filtrom, sliši 
drugače, kot smo bili navajeni pri klasičnih NF filtrih. Analogno 
se dogaja tudi v Hi-Fi audiotehniki, kjer audiofili, kljub odličnim 
tehniškim lastnostim CD-jev in integriranih ojačevalnikov, še 
vedno prisegajo na klasične vinilne gramofonske plošče ter oja-
čevalnike z elektronkami.

Za dober KV sprejemnik je zato potreben kvaliteten NF filter s 
čim večjo strmino in čim boljšim končnim dušenjem, zato sem 
predvidel tri stopnje selektivnosti. Filter sem namenil predvsem 
za CW, lahko pa se pri vključitvi samo prve stopnje uporabi tudi 
za SSB. Sliki 11 in 12 prikazujeta shemo NF filtra z dodatno niz-
kofrekvenčno izhodno stopnjo. Prva groba selektivnost je izve-
dena z vezjem MAX 295 (Butterworth) ali MAX 294 (Bessel), ki 
je uporabljeno kot nizkopasovno sito 8. reda. Max 295 dosega ve-
čje končno dušenje (boljše za CW), medtem ko je prednost vezja 
MAX 294 manjša valovitost v propustnem območju, izven tega 
območja pa ima večjo strmino (primerno za SSB). V drugi stopnji 
sem za večjo selektivnost na CW dodal programabilno kapaci-
tivno prepustno sito (Bandpass filter) 4. reda z vezjem MAX 267. 
Različne stopnje selektivnosti izbiram s preklopnikom SW1. V 
svojem primeru sem uporabil tri stopnje selektivnosti: 1200, 800 
in 400 Hz. 

Slika 2: Blokovna shema SCAF filtra z NF ojačevalnikom

Nizkopasovna sita - Filtre 8. reda MAX 295 odlikuje velika str-
mina (48dB/okt) ter odlično končno dušenje. Samo z dodatkom 
zunanjega kondenzatorja lahko spreminjamo pasovno širino; 
jih pa zaradi šuma, ki ga vnašajo, ni priporočljivo uporabljati pri 
nizkih nivojih signala pred nizkofrekvenčnim predojačevalni-
kom. V prvi stopnji, kjer je uporabljen samo MAX 295, upora-
bljam pri običajnem CW DX delu selektivnost 1200Hz, saj le-ta 
že občutno zmanjša šum sprejemnika, ki ga DSP ne uspe odstra-
niti. Za različne stopnje selektivnosti enostavno dodajamo med 
sponko 1 vezja MAX 295 in maso različne kondenzatorje.

Ker nisem imel preklopnika z več sekcijami, sem uporabil še sti-
kalo S1, s katerim vklopim po potrebi za največjo selektivnost še 
en dodatni kondenzator. Za različne stopnje selektivnosti poda-
jam v tabeli 1 orientacijske vrednosti kondenzatorjev.

SSB 2400 Hz C = 110 pF

SSB 2000 Hz C= 150 pF

CW 1200 Hz C= 230 pF

CW  800 Hz C= 280 pF

CW  400 Hz C= 380 pF

Tabela 1

V tekmovanjih se po potrebi v serijo z NF LP filtrom 8. reda MAX 
295 doda še NF BP filter 4. reda MAX 267. Kombinacija obeh se 
obnese bolje kot v FT 1000MP vgrajen EDSP filter ali Contour 
filter v FT 2000. Opis vezja MAX 267 je žal preobsežen, da bi ga 
podal v nekaj stavkih, saj je v originalnem katalogu opisan kar 
na 28 straneh. Kogar zanimajo podrobnosti, naj si ogleda celoten 
opis tega vezja v katalogu firme Maxim[7].

Pri vezju MAX 267, ki ga uporabljam kot ozkopasovno sito, se z 
različnimi kombinacijami na sponkah Q0 do Q6 lahko izbira po-
ljubno selektivnost. Sam sem s poskušanjem izbral kombinacijo 
Q6……Q0, 1001111 do 1010100, ki mi najbolje ustreza. Kombina-
cijo nastavljam z DIP- stikali SW 2. Opozarjam, naj se pri nasta-
vitvi ne uporabi prevelik Q, saj sta v vezju MAX 267 dve stopnji 
vezani v kaskado, zato je produkt enak 1,55 Q. Pri tej nastavitvi 
dobim selektivnost okrog 300-400 Hz. 
Večja selektivnost v nizkofrekvenčnem delu pri večjih CW hitro-
stih ni več smiselna. Celotni Q, ki je enak ojačenju, naj tudi ne 
presega vrednosti 2, saj potem filter pri hitrostih, ki so večje od 
40WPM, lahko že zvoni.

Slika 3: Izmerjena prenosna karakteristika kapacitivnega sita–
NF filtra. Dinamično območje 85dB. Faktor oblike 400 Hz filtra 

pri centralni frekvenci 500Hz, razmerju -6: - 60dB je reda 2 

Vezje MAX 267 za svoje delovanje potrebuje generator takta, ki 
je izveden s preprostim vezjem NE555, s pomočjo katerega lahko 
poljubno premikamo centralno frekvenco ozkopasovnega filtra. 
To spreminjamo s potenciometrom P1 tako, da se le-ta prilago-
di vsakemu uporabniku v odvisnosti, na kateri frekvenci je naše 
uho najbolj občutljivo. Za območje 400 do 850Hz potrebuje vezje 
MAX 267 generator takta v območju od 80 do 170kHz. Primer: 
za prepustni filter s centralno frekvenco 500Hz potrebuje vezje 
MAX 267 vzorčenje s taktom 100 kHz. Če želimo kakovostno 
reproducirati analogni signal v skladu z Nyquistovim kriterijem 
[3] velja, da mora biti frekvenca vzorčenja vsaj dvakrat višja od 
najvišje frekvence, ki jo želimo prenašati! V realnih razmerah 
vzorčimo s frekvenco, ki je precej višja od te frekvence. V serijo 
z vezji MAX 267 in MAX 295 je pred močnostnim NF ojačeval-
nikom vezano še nizkopasovno sito 2. reda z operacijskim ojače-
valnikom TL 084 kot Anti-aliasing filter.
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PRILAGODITEV NIVOJEV IN AVTOMATSKA 
REGULACIJA OJAČENJA (NF AGC)
Pred vhodom v SCAF filter sem dodal še preprosto NF AGC vez-
je, ki na vhodu filtra zagotavlja ustrezen nivo signala in s tem 
prepreči prekrmiljenje filtra, istočasno pa nam služi še za zaščito 
naših ušes pred močnimi signali. 

Slika 4: Oblika signala brez in z NF AGC vezjem

Za NF AGC sem se odločil za preprosto in preizkušeno vezje, kot 
ga je že februarja leta 1995 v QST-ju opisal Dave Miller, NZ9E. 
Uporabljen je običajni nizkošumni operacijski ojačevalnik TL 
084 s povratno vezavo, ki prilagaja ojačenje zanke. Del izhodne-
ga signala na izhodu operacijskega ojačevalnika se preko diod D1 
in D2 usmeri in preko vrat FET tranzistorja BF 245 uravnava oja-
čenje operacijskega ojačevalnika. Vezje detektira previsok nivo 
signala, z izbrano časovno konstanto pa izbiramo hitrost odziva 
oz. zadržanja AGC vezja. Pri spremembi amplitude NF signala 
na vhodu vezja v razmerju 100:1 je izhodni signal iz operacijske-
ga ojačevalnika praktično konstanten. Ojačenje zanke nastavimo 
s potenciometrom P2 100kOHm. V mojem primeru sem nasta-
vil potenciometer na 75kOhmov. Časovno konstanto zadržanja 
spreminjamo s kondenzatorjem C38. V mojem primeru se je za 
telegrafijo hitrosti, ki se običajno uporablja v tekmovanjih (okrog 
30WPM), najbolje obnesla kapacitivnost 5uF, medtem ko je za 
SSB bolj primeren kondenzator okrog 10uF. Izhodni nivo iz NF 
AGC vezja pri uglasitvi nastavimo po naših željah in potrebah s 
trimer potenciometrom P3. NF AGC lahko po potrebi s stikalom 
SW3 tudi izklopimo; v tem primeru je potrebno malo paziti na 
sluh in pred tem zmanjšati ojačenje močnostnega NF ojačevalni-
ka. Na spodnji sliki je prikazan signal jakosti 599 po vgradnji NF 
ojačevalnika z AGC vezjem.

Slika 5: Nepopačen NF signal na izhodu NF 
ojačevalnika po vgradnji NF AGC vezja

NF OJAČEVALNIK
Ojačevalnik TDA 1010 ima sicer dve stopnji, vendar sem uporabil 
samo izhodno stopnjo brez vgrajenega predojačevalnika, saj bi 

bilo ojačenje s predojačevalnikom preveliko. Ojačevalnik je po-
ceni, kupi se ga lahko v vseh trgovinah z elektronskimi vezji, tako 
da mislim,da dodaten opis ni potreben. Seveda lahko uporabimo 
tudi kakšen drug podoben integrirani NF ojačevalnik oziroma je 
še bolje, če ojačevalnik ustrezne moči naredimo kar z diskretni-
mi elementi, kot to predlaga W7ZOI [9]. Ojačenje končne stopnje 
nastavimo s potenciometrom P2.

Slika 6: Tiskanina NF filtra in AGC ojačevalnika

Slika 7: Primer vgradnje v ohišje zvočnika. Pod originalnim 
ohišjem so vgrajeni preklopnik in potenciometri

LOČLJIVOST SIGNALOV IN PRESBYCUSIC
Zaradi boljše ločljivosti med CW signali priporočam, da se za 
poslušanje nastavi čim nižja frekvenca. Tudi psihoakustika pri-
trjuje, da se šibki signali lažje poslušajo pri nižjih frekvencah, 
kot na višjih. Iz omenjenega razloga nekateri starejši in izkušeni 
operatorji poslušajo telegrafijo celo pod 300Hz.Ta efekt otorino-
laringologi imenujejo Presbycusic[5]. Njihove raziskave so tudi 
dokazale, da se s starostjo ljudem sluh na višjih frekvencah pre-
cej bolj poslabša kot na nižjih[6]. Kot primer je petdesetletnemu 
moškemu operatorju (pri ženskah je ta efekt malo drugačen) pri 
frekvenci 2000Hz z leti padla občutljivost za 12dB, medtem ko na 
frekvenci 500Hz samo okrog 3dB. 

Splošno tudi velja, da je zaradi boljše ločljivosti signalov potreb-
no poslušati CW signal na čim nižji frekvenci. Kot primer vzemi-
mo, da je koristni signal na 1000 Hz in motilni signal na 900Hz. 
V tem primeru je razlika med njima 10%.
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Slika 8: Primer padca občutljivosti na 
različne frekvence s starostjo[5]

Če pa poslušamo na 500 Hz, je motilni signal, ki je premaknjen 
za 100Hz, oddaljen že 20%!!! Vsak si lahko tudi sam naredi test, 
tako da si poišče vsaj dva signala, ki sta zelo blizu ali pa se celo 
prekrivata. Zavrtite gumb PITCH na postaji enkrat v eno stran, 
npr. na 1100Hz, potem pa na drugo stran, npr. na 300Hz. Prese-
nečeni boste, kako zelo se na nižji frekvenci poveča ločljivost! Če 
starejši HAM-i dodajo k temu še efekt Presbycusic kot naravno 
zakonitost, lahko ugotovimo, da je že samo uho za petdesetle-
tnika lahko učinkovito nizkopasovno sito s strmino okrog 5dB/
okt. Za še starejše HAM-e pa je nad frekvenco 1000Hz strmina 
naravnega filtra že v območju 12dB/okt., kar prikazuje slika 9. 
Verjetno je to tudi razlaga, zakaj nekateri “stari mački”, ki nima-
jo nikoli dovolj VF in NF ojačenja, kljub letom lažje “pobirajo” 
signale v QRM-u– HI!

Slika 9: Uho kot naravno nizkopasovno sito 

NASTAVITEV FILTRA
Celotno vezje najlažje preizkusimo in umerimo z nizkofre-
kvenčnim generatorjem in osciloskopom, kjer na vhod pripe-
ljemo signal amplitude nekaj 10mV frekvenc od 50 do 3000Hz. 
Če nimamo nizkofrekvenčnega generatorja, si lahko pomaga-
mo tudi tako, da vezje priključimo na postajo preko zunanjega 

izhoda zvočnika in poiščemo primeren signal, najbolje močan 
lokalni radijski svetilnik (npr. S55ZRS na Kumu, na frekvenci 
50,022MHz). Potenciometer za VF ojačenje na sprejemniku od-
premo do konca, potenciometer za NF ojačenje pa odpremo za 
30%. Najprej preizkusimo delovanje nizkofrekvenčne stopnje, 
skupaj z AGC vezjem. 

Na vhod sprejemnika pripeljemo CW signal jakosti 599+10dB 
in nastavimo ojačenje AGC zanke tako, da signal (ko odpremo 
NF ojačenje na postaji skoraj do konca) lahko sprejemamo z nor-
malno jakostjo. Potenciometer (morda še bolje trimer potenci-
ometer) za ojačenje končne stopnje P2 na koncu nastavimo na 
še sprejemljivo jakost, nato ga pustimo pri miru. Dan Tayloe, 
N7VE v svojem članku[4] priporoča omejitev jakosti za slušal-
ke na 0,3V p.p. Nizkofrekvenčno ojačenje na postaji nastavljamo 
enako kot prej s potenciometrom za NF ojačenje, seveda je sedaj 
tudi pri vhodnem signalu 599+10dB nizkofrekvenčni izhod brez 
popačenj. Frekvenco CW monitorja moramo sedaj nastaviti na 
sredino prepustnega pasu NF filtra, sicer se lahko zaradi velike 
strmine filtra zgodi, da signala monitorja ne bomo slišali!

Lahko pa si nastavimo napravo tudi obratno, tako da NF ojačenje 
na sprejemniku odpremo za 30% in le-to nato pustimo pri miru, 
ojačenje pa nastavimo s potenciometrom P2, da na slušalkah ne 
prekoračimo nivoja 0,3 V p.p. Vendar pozor! Sedaj je na slušal-
kah NF ojačevalnik moči 5 W ali več in preveč odprt potencio-
meter P2 lahko povzroči, da si močno poškodujemo sluh.

Dokazano je namreč, da nam večletno poslušanje s preveč od-
prtim NF ojačenjem z leti poškoduje sluh. Evropski raziskovalci 
celo poročajo, da že 2,5 do 10 milijonov prebivalcev Evrope, ki 
poslušajo MP3 predvajalnike več kot eno uro na dan, čuti posle-
dice na sluhu. Radioamaterji v tekmovanjih krepko prekoračimo 
to mejo. Ker občutljive slušalke na izhodu postaje predvajajo za-
dovoljiv nizkofrekvenčni izhod že pri nivojih 10 do 20mV p.p., se 
pri njih priporoča omejitev nizkofrekvenčnega nivoja na največ 
0,3V p.p. Na sliki 10 je prikazan audiogram poškodbe sluha[6]. 
Za radioamaterje bi bile verjetno še večje poškodbe sluha na fre-
kvencah med 500 do 2000Hz.

Slika 10: Audiogram poškodbe sluha na določenih frekvencah

Karakteristiko filtra lahko preverimo s pomočjo zvočne karti-
ce na našem računalniku tako, da na antenski vhod sprejemni-
ka priključimo generator šuma, izhod iz filtra pa priključimo na 
mikrofonski vhod zvočne kartice in s pomočjo ustreznega pro-
grama - nizkofrekvenčnega sprektralnega analizatorja izmerimo 
prenosno karakteristiko našega filtra. Če filter deluje pravilno, 
bo izmerjena prenosna karakteristika filtra podobna karakteri-
stikam na sliki 3.
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Slika 11: Shema vezja 1
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ZAKLJUČEK 
SCAF filtri so se izkazali kot odlična nizkopasovna sita, kjer tudi 
samogradnja za običajnega radioamaterja ni težka. So preprosti 
in so z njimi možne različne kombinacije. Za poljubne oblike 
lahko več filtrov vežemo tudi v kaskado, moramo pa paziti na 
nivoje, saj nam preveč vezij lahko vnese dodaten šum. S takšnim 
NF filtrom brez težav dosežemo faktor oblike -6:-60 dB reda 2 
ter strmino v območju 72dB/oktavo. Zavedati pa se moramo, da 
SCAF NF filter (kakor tudi DSP NF filter) v nobenem primeru 
ne more nadomestiti dobrega kristalnega filtra v medfrekvenci 
sprejemnika. So pa NF filtri lahko dobra pomoč sprejemnikom, 
ker nam nizkofrekvenčni filter odstrani šum, ki ga vnaša medfre-
kvenčni ojačevalnik in nam s tem izboljša razmerje signal - šum. 
To nam zlasti koristi v tekmovanjih, kjer po dolgih urah poslu-
šanja šum učinkuje zelo utrujajoče. NF filtre lahko uporabimo 
tudi kot dodatek SDR sprejemnikom ter postajam, ki nimajo 
vgrajenega CW filtra. Če upoštevamo nasvet, naj bo poslušana 
frekvenca čim nižja in če k temu dodamo še efekt Presbycusis, 
lahko starejši izrabimo še pomoč zakonov narave.

Zahvaljujem se za nasvete Alešu S59MA in študentu FE v Ljublja-
ni Marku Mariču, ki mi je izrisal tiskanino.

Vezje MAX 295 sem kupil v prodajalni IC v Ljubljani, medtem ko 
sem za vezje MAX 267 pisal za vzorec v firmo MAXIM. Se pa obe 
vezji lahko nabavi pri MAUSER Electronis[10] ali pa na Ebay-u, 
kjer je cena odvisna od ponudbe. Primerna cena za MAX 295 je 
okrog 7€/kos, za MAX 267 pa do 25€/kos..
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http://fkurz.net/ham/stuff.htm#noise

3. Nyquistov teorem 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem

4. Dan Tayloe N7VE, Receiver Audio Filter Design 
http://www.norcalqrp.org/files%5CReceiver_
Audio_Filtering.pdf

5. Presbycusis 
http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/Presbycusis.html

6. Simon Fraser, University Canada 
http://mustelid.physiol.ox.ac.uk/
drupal/?q=acoustics/clinical_audiograms

7. Maxim katalog 
http://www.maximintegrated.com/ 
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX263-
-MAX268.pdf 
http://datasheets.maximintegrated.com/
en/ds/MAX291-MAX296.pdf

8. Analog and Digital Filter Design Second Edition
9. Solid State Design for the Amateur Radio By Wes Hayvard 

W7ZOI and Dough DeMaw W1FB ARRL 1995.
10. Mouser Electronics 

http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=max+267

Slika 12: Shema vezja 2
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Baterije in akumulatorji
UVOD
Ko nanese beseda na baterije ali akumulatorje, se nam zdi to tri-
vialna tematika, češ tu pa res ni več nič novega za povedati. Pa 
je to res? Nove in nove tehnologije celic se rojevajo iz meseca v 
mesec, pa tudi stare tehnologije se izboljšujejo z uporabo novih 
tehnologij (predvsem je zadnje čase popularna t.i. nano tehnolo-
gija) in materialov.

V osnovi celice lahko razdelimo v dve skupini: primarne in se-
kundarne celice. Enostavno povedano, primarne celice po upo-
rabi zavržemo in jih ne moremo ponovno napolniti (navadno jim 
rečemo »baterije«), sekundarne pa po uporabi lahko ponovno na-
polnimo in uporabimo večkrat (navadno jim rečemo »akumula-
torji«). Tu bi rad poudaril še to, da imamo Slovenci dokaj eno-
značno poimenovanje primarnih in sekundarnih celic (baterije/
akumulatorji), dočim v angleščini je vse skupaj »battery« in šele 
iz podrobnejšega opisa lahko razberemo, za kakšen tip celice gre.

LOČITEV CELIC NA PRIMARNE (BATERIJE) IN 
SEKUNDARNE (AKUMULATORJI)

Zgodovina primarnih celic, opis delovanja, 
najpogostejši tipi
Primarna celica energijo jemlje iz razpada ene od elektrod. Ko 
elektroda razpade, je baterija »prazna« in se je ne da ponovno 
napolniti, saj ene elektrode praktično ni več. Ko elektroda razpa-
de, lahko elektrolit včasih tudi izteče iz same celice in poškoduje 
okolico. Zato je bila razvita t.i. alkalna baterija, ki ima elektrolit 
na bazični osnovi (manj agresiven), sama celica pa je »oblečena« 
v posebno »srajčko«, ki ščiti pred morebitnim izlitjem elektrolita. 
No, vsaj naj bi ščitili, čeprav iz prakse vsi poznamo tudi primere 
izlitja takšnih baterij, sploh neznanih znamk, čeprav tudi boljše 
znamke niso povsem imune na to (meni osebno, pa tudi sodelav-
cu, so »stekle« AA baterije ene zelo znane znamke).

Najpogostejši tip primarnih baterij, uporabljen dandanes, je t.i. 
Leclanchejeva celica (in njena novejša izvedenka: cink-oglje), ki 
jo lahko najdemo praktično povsod. Razviti so bili tudi drugi tipi 
primarnih celic z višjo kapaciteto npr. cink-mangan, cink-zrak 
(gumbne baterije za slušne aparate), litijeve baterije (ne smemo 
jih zamenjati z litijevimi akumulatorji!), ki so ravno tako v upo-
rabi v veliko napravicah, s katerimi se srečujemo vsak dan...

Slika 1: Razslojena baterija z označenimi sestavnimi deli

Večina primarnih celic je znana po nizkem samopraznjenju ter 
relativno visoki notranji upornosti, kar pomeni, da so zelo pri-

merne za porabnike z nizko porabo (ure, daljinski upravljalni-
ki,...), niso pa primerne za močnejše porabnike, saj zaradi velike 
notranje upornosti ne zmorejo zagotavljati visokih praznilnih 
tokov.

Uporaba primarnih celic za pogon električnega vozila ali druge-
ga, cikličnega porabnika, bi prej ali slej pomenila finančni ban-
krot, saj bi morali kupiti vsakič nov baterijski paket, zato se v ta 
namen vedno uporablja akumulatorje – sekundarne celice. 
No, da pa temu ni vedno tako, dokazuje starejša gospa, ki je te-
densko hodila kupovat baterijo za mobitel. No, čez nekaj tednov 
se je le potožila prodajalcu, da si ni mislila, da je telefoniranje 
tako drag špas, in prodajalec jo je takrat podučil, da se da mobitel 
tudi napolniti...

Prednosti in slabosti primarnih celic
Prednosti
 Ǭ Nizko samopraznjenje – možnost dolgotrajnega hranjenja brez 
bistvene izgube kapacitete

 Ǭ Cenenost
 Ǭ Visoka kapaciteta glede na maso in volumen
 Ǭ Dobra zmogljivost tudi ob nizkih temperaturah

Slabosti
 Ǭ Visoka notranja upornost – nezmožnost zagotavljanja visokih 
praznilnih tokov

 Ǭ Možnost zgolj enkratne uporabe

SEKUNDARNE CELICE

Tipi sekundarnih celic, opisanih v članku
Poznamo več tipov sekundarnih celic in poskušal bom zaobjeti 
večino dandanes uporabljanih celic ter opisati njihove prednosti 
in slabosti. V štartu pa moramo vedeti, da idealne celice ni. Ko se 
odločamo, kakšen tip celice bomo uporabili za našo aplikacijo, 
moramo vedno delati kompromise med različnimi možnostmi, 
ki se ponavadi izključujejo med seboj.

Dandanes se največ uporablja naslednje tipe sekundarnih celic, 
ki jih bom tudi obdelal v tem članku: 
 Ǭ Svinčev akumulator (kislinski) (Pb, SLA)
 Ǭ Svinec-gel akumulator (PbGel, AGM, VRLA)
 Ǭ Nikelj-kadmij celice (NiCd) 
 Ǭ Nikelj-kovinski hidrid celice (NiMH, LSD NiMH)
 Ǭ Litij-ion celice (LiIon)
 Ǭ Litij-polimer celice (LiPoly)
 Ǭ Litij-železov-fosfat celice (LiFePO4)
 Ǭ Drugi, bolj eksotični tipi celic

Svinčev (Pb, SLA) in svinec-gel (PbGel, AGM, VRLA) 
akumulator

Zgodovina celice
Svinčev akumulator je leta 1859 odkril francoski raziskovalec 
G. Plante in je najstarejša polnilna celica, ki je bila izumljena, in 
tudi praktično uporabljana. Svinčeve celice imajo praviloma zelo 
nizko notranjo upornost, kar zagotavlja visoke praznilne tokove 
(in dobro razmerje moč/teža). Posledično je ta tip akumulatorjev 
zelo popularen in ga najdemo v skoraj vsakem avtomobilu kot 
zagonski akumulator.

Kot je že razvidno iz imena, je svinčev akumulator grajen iz svin-
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čevih plošč, ki služijo kot elektrode, in žveplene kisline, ki služi 
kot elektrolit. Približno 60 % teže akumulatorja odpade na svin-
čene plošče, preostalih 40 % pa na ohišje, elektrolit, priključke 
itd.

Slika 2: Pb avtomobilski akumulator

Svinec spade med težke kovine in že majhne vrednosti svinca 
lahko, sploh pri otrocih, povzročajo poškodbe možganov, slu-
ha,... Zato je potrebno poskrbeti, da svinčevih akumulatorjev ne 
odlagamo skupaj z navadnimi odpadki, temveč jih recikliramo 
ali pa odložimo v poseben zabojnik za zbiranje nevarnih snovi.

Opis delovanja

Slika 3: Graf praznjenja Pb akumulatorja U/t

 Prednosti in slabosti
Ob izbiri svinčevega akumulatorja za pogon električnega vozila 
moramo vedeti, da bo življenska doba akumulatorja precej krat-
ka, sploh če bodo tokovi višji od priporočenih (kar praviloma 
bodo). Tako se na prvi pogled »poceni« akumulatorji ob redni 
uporabi izkažejo za enako drage kot naprednejši (litijevi), če ne 
celo dražji. Drug problem so tresljaji, ki lahko ob postavitvi aku-
mulatorja tako, da svinčene plošče »ležijo« (kar si niti ne smemo 
privoščiti pri vseh tipih akumulatorjev!), kmalu uniči akumula-
tor, če sunek povzroči, da se svinčeni plošči zaradi sunka prične-
ga dotikati (določeni akumulatorji so zaščiteni tudi pred tem s 
posebnim ogrodjem).

Princip polnjenja
Polnjenje svinčevega akumulatorja je »napetostno«: akumulator-

ju dovajamo fiksno napetost (odvisna od tipa in načina delovanja 
akumulatorja (ciklično, stand-by), navadno med 13,8 in 14,4 V) 
in akumulator se polni najprej z maksimalnim tokom, ki ga je 
zmožen zagotoviti polnilec. Tu je treba paziti, da ne presežemo 
največjega dovoljenega toka za polnjenje samega akumulatorja, 
ki je pri SLA akumulatorjih bistveno višji kot pri cikličnih aku-
mulatorjih in je naveden v dokumentaciji posameznega akumu-
latorja ali celo na nalepki na njem. Ko akumulator doseže nasta-
vljeno napetost, se tok prične počasi zmanjševati in navadno, ko 
tok pade pod 1/20 začetnega, smatramo, da je akumulator poln. 
V izogib sulfatizaciji – pojav, ko se na svinčenih ploščah tvori-
jo »obloge«, ki zmanjšujejo kapaciteto in tokovno zmogljivost – 
boljši polnilci občasno (približno enkrat tedensko) napetost za 
krajši čas dvignejo tudi nad »običajno« mejo (npr. na 15,5 V). 
To je posebej pomembno pri cikličnih sistemih (UPS, fotovolta-
ika,...), saj na ta način bistveno podaljšamo življensko dobo ter 
uporabno kapaciteto takšnega akumulatorja.

Slika 4: Graf polnjenja Pb akumulatorja (UI/t

Tipi celic
Obstaja več različnih tipov svinčevih akumulatorjev, glede na 
namen uporabe (SLA / ciklični-trakcijski) in samo tehnologijo 
(kislinski / gel).

SLA akumulatorji lahko zagotavljajo visok tok, a ne prenašajo 
dobro cikličnega praznjenja in polnjenja, trakcijski akumulatorji 
pa omogočajo prav to, a ne zagotavljajo tako visokega toka. 
Ker pa ima svinčev (kislinski) akumulator kar nekaj pomanjklji-
vosti (predvsem potrebo po vzdrževanju – kontroliranju nivoja 
elektrolita ter tipu montaže – le pokončna), je bil »nadgrajen« s 
t.i. gel izvedbo (tudi VRLA, AGM), kjer je žvepleno kislino kot 
elektrolit zamenjala posebna »gel« izvedba elektrolita.

Slika 5: Pb-gel akumulator
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Posledično tak akumulator ne potrebuje vzdrževanja (smatra se 
kot »zaprt«, čeprav ima vseeno varnostni ventil za primer izpusta 
plinov ob pretiranem polnjenju) in je lahko montiran v poljubni 
legi (pokončno, ležeče...) ter se dandanes široko uporablja v ra-
znih »backup« aplikacijah (alarmni sistemi, UPS enote), pa tudi 
v določenih električnih vozilih. Tokovna zmogljivost gel akumu-
latorja je praviloma nižja od kislinskega, kar velja pri izbiri vzeti 
v zakup.

Ne glede na to, je svinčev akumulator tip akumulatorja, ki se da-
nes uporablja v številnih (sploh cenejših) električnih vozilih (vo-
zički za golf, invalidski vozički, nekateri poceni električni skiroji, 
kolesa itd.).

NiCd in NiMH akumulatorji

Zgodovina celic
Nikelj-kadmij (NiCd) akumulator je bil odkrit praktično istoča-
sno s svinčevim (1899) in po kar nekaj izboljšavah se je kapaciteta 
močno zvišala (skoraj na polovico kapacitete primerljivo velike 
in težke primarne celice), kar je bistven napredek napram svin-
čevem akumulatorju.

NiCd celice s bile dolgo časa uporabljane kot nadomestek za ba-
terije standardnih velikosti (AAA, AA, C, D,...), a so imele dolo-
čene pomankljivosti in zato niso mogle povsem nadomestiti na-
vadnih, nepolnilnih baterij.

Slika 6: NiCd AA celica

Na podlagi slabosti NiCd celic (kapaciteta, spominski efekt, 
vsebnost težkih kovin) so bile razvite NiMH celice, kjer je stru-
pen kadmij zamenjal kovinski hidrid. Tovrstne celice imajo tudi 
bistveno višjo kapaciteto napram NiCd celicam in sicer kar 2 do 
3-kratno. Spominski efekt je sicer opazen, vendar bistveno manj 
kot pri NiCd celicah.

NiMH celice so vsestransko uporabne kot nadomestek za pri-
marne celice (AA, AAA, C, D,...), saj ponujajo dobro zmogljivost 
za relativno ugodno ceno. Tudi nekaj bolj ali manj znanih elek-
tričnih vozil ima za osnovo NiMH celice, kot so npr. Toyota Pri-
us, Honda Insight, Honda Civic Hybrid, Ford Escape Hybrid etc.
V letu 2005 je Sanyo z velikim pompom oznanil novo serijo 
NiMH celic, imenovanih Eneloop. Te celice naj bi kombinira-
le dobre lastnosti primarnih celic (nizko samopraznjenje, do-
bre zmogljivosti ob nizkih temperaturah) z dobrimi lastnostmi 
NiMH akumulatorjev (polnjenje, nizka notranja upornost). Po 
letu dni takšne celice obdržijo okrog 70-85 % začetne kapacitete, 
zaradi česar so zelo primerne tudi za nizko-tokovne porabnike, 
precej dobro pa se obnesejo tudi ob nizkih temperaturah.

Glede na razvoj dogodkov v preteklih letih lahko rečem, da so s 

tem tipom celic pri Sanyu dobro uspeli, saj so tovrstni akumula-
torji postali zelo popularni – tako med amaterji kot med profe-
sionalnimi uporabniki (npr. raziskava med ameriškimi profesi-
onalnimi fotografi je pokazala, da Sanyo Eneloop uporablja čez 
80 % fotografov, predvsem za napajanje bliskavic, saj se dobro 
obnesejo tudi v hladnejših pogojih in jih ni treba polniti tik pred 
uporabo).

Slika 7: Eneloop AA celica

Seveda so to tehnologijo »zavohala« tudi druga podjetja, ki izde-
lujejo akumulatorje in taisto funkcionalnost sedaj ponujajo pod 
drugimi komercialnimi imeni (skupni imenovalec pa je low-self-
-discharge (LSD) besedna zveza).

Prednosti in slabosti
Prednosti
 Ǭ Višja kapaciteta napram svinčevim akumulatorjem, tako glede 
na težo, kot na volumen, ki ga celice zasedajo.

 Ǭ Podobna napetostna krivulja kot standardno uporabljane pri-
marne celice (baterije), posledično možna enostavna zamenja-
va klasičnih baterij s ponovno uporabnimi akumulatorji (AAA, 
AA, C, D,...)

 Ǭ Relativno enostaven osnovni princip polnjenja (tokovno, 1/10 
– 1/15 C)

 Ǭ Dokaj varne za uporabo - tudi ob pretiranem polnjenju ali pra-
znjenju se celica sicer lahko poškoduje, ne bo pa takšno rav-
nanje povzročilo npr. požara (kot se lahko zgodi pri določenih 
litijevih akumulatorjih)

 Ǭ Robustnost - sploh NiCd celice so zelo robustne in jih je težko 
uničiti, tudi če jih dejansko zlorabljamo čez vse dovoljene in 
nedovoljene meje.

 Ǭ Tokovna zmogljivost - celice sicer niso tako tokovno zmogljive 
kot npr. SLA ali litij-polimer akumulatorji, jih pa po drugi stra-
ni lahko močno obremenimo, brez da bi tvegali hujše poškodbe 
celic. Obstajajo tudi (modelarske) izvedbe NiCd in NiMH celic 
z izredno nizko notranjo upornostjo in posledično odlično to-
kovno zmogljivostjo. Notranja upornost NiCd in NiMH celic 
se s segrevanjem niža, tako da, če potrebujemo veliko tokovno 
zmogljivost, lahko celice pred uporabo ogrejemo na 40 – 50 °C.

Slabosti
 Ǭ Visoko samopraznjenje - NiCd celice so znane po relativno vi-
sokem odstotku samopraznjenja. To ni problem, če takšne ce-
lice uporabljamo v napravah z višjo porabo, kjer jih pogosto 
polnimo. Niso pa takšne celice primerne za uporabo z nizko-
-tokovnimi porabniki, saj je samopraznjenje celice pogosto ve-
čje od priklopljenega porabnika. Navadno višja tokovna zmo-
gljivost NiCd celice pomeni tudi višje samopraznjenje. NiMH 
celice so glede samopraznjenja primerljive NiCd (razen v nada-
ljevanju opisanega LSD tipa).
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 Ǭ Spominski efekt - če NiCd celice večkrat izpraznimo le do dolo-
čene meje (ne do konca), si celica to mejo »zapomni« in čez ne-
kaj takšnih ciklov bo celica imela le še to kapaciteto, nato pa bo 
napetost drastično padla. Temu se izgnemo, če celice pred pol-
njenjem izpraznimo do konca (kar pa spet lahko vodi do obrata 
polaritete). NiMH celice imajo nekoliko manj izrazit spominski 
efekt, niso pa brez njega, kot je ponekod zmotno zaslediti oz. je 
bilo pompozno oglaševano ob pojavu NiMH celic.

 Ǭ Obrat polaritete - če imamo več celic vezanih zaporedno, na-
vadno nimajo vse povsem iste napetosti. Ko jih globoko pra-
znimo, slej ko prej ena od celic pade na 0 V, ostale celice pa 
imajo še nekaj napetosti. Če paket praznimo naprej, se pri tej 
celici zgodi, da se ji polariteta obrne, kar ireverzibilno poško-
duje celico = veliko zmanjšanje kapacitete. Ob nadaljni uporabi 
se ta problem še povečuje (saj je ta celica vedno prva prazna in 
vedno pride do obrata polaritete prav na njej) in čez čas celica 
odpove (sploh ne prevaja več), kar vidimo kot odpoved celotne-
ga paketa.

Okoljska nevarnost (kadmij) - NiCd akumulatorji vsebujejo med 
6% (industrijski akumulatorji) in 18% (komercialno dobavljivi 
akumulatorji) kadmija, ki je strupena težka kovina. Zaradi tega 
moramo NiCd akumulatorje ločeno odlagati, saj pomenijo pre-
cejšnje tveganje za okolje. Pri NiMH celicah je ta problem bistve-
no manjši, vseeno pa tudi NiMH celice spadajo v posebne od-
padke.

Princip polnjenja

Slika 8: Graf polnjenja UI/t

NiCd in NiMh celice polnimo po istem postopku – s tokovno 
omejitvijo. Polniti začnemo z nizkim tokom (nekaj 10 mA) nekaj 
minut (temu pravimo formiranje), potem pa tok povečujemo do 
dovoljene meje (odvisno od tipa celic, navadno 1-2 C) in polnimo 
pri stalnem toku. Temu načinu pravimo polnjenje s konstantnim 
tokom.

Napetost na celicah pri polnjenju stalno raste, ko pa so celice pol-
ne, napetost na celicah pade za približno 1 % (15 mV / celico). 
Ta padec napetosti uporabimo za indikacijo končanja polnenja 
(t. i. delta-peak metoda). Pri NiMH celicah ta je padec napetosti 
manjši (0,5 %), zato mora biti odčitavanje napetosti izvedeno na-
tančnejše in posledično s polnilcem za NiCd ne smemo polniti 
NiMH celic. Problem pri detekciji napolnjenosti se lahko poja-
vi tudi ob polnjenju več zaporedno vezanih celic, saj v primeru 
okvare ene od celic v paketu padec napetosti ni tako očiten. Zato 
se navadno pri hitrih polnilcih za NiCd in NiMH uporablja tudi 
časovna in temperaturna omejitev, ki izklopi polnjenje v kolikor 
delta-peak metoda izklopa ne reagira pravočasno.

Polnjenje celic z visokimi polnilnimi tokovi je sicer pri veliki ve-
čini celic dovoljeno, a dokazano skrajšuje življensko dobo celic, 

zato priporočamo polnjenje s tokom 1 C ali manj - razen za celi-
ce, ki so med uporabo obremenjene z visokimi tokovi. Počasno 
polnjenje takšnih celic lahko celice »poleni« in jim zviša notranjo 
upornost.

Še en, enostaven in v praksi pogosto uporabljen princip polnje-
nja pa je polnjenje s konstantnim tokom 1/10 do 1/15 C »v nedo-
gled«. Tako nizek tok navadno celice ne poškoduje, tudi če jo z 
njim polnimo dalj časa, saj odvečno energijo celica brez hujših 
poškodb odvaja kot toploto. Ta metoda za same celice ni najboljša 
(jim skrajšuje življensko dobo), ampak je zaradi svoje enostavno-
sti vseeno precej pogosta rešitev v enostavnih napravah, sploh pri 
NiCd celicah, ki so nekoliko bolj »robustne« in neobčutljive kot 
NiMH celice.

V preteklosti so se pojavljali tudi »naprednejši« tipi polnjenja 
(npr. refleksno), ki pa so sedaj, s pojavom novejših celic, precej 
zamrli in praktično ne dobimo več polnilcev, ki bi to omogočali.

Litijevi akumulatorji

Zgodovina celic, opis raznolikosti
Akumulatorji na osnovi litija so danes uporabljani v veliko na-
pravah (prenosni računalniki, predvajalniki, telefoni), obstaja pa 
več izvedb teh celic (litij-ion, litij-polimer, LiFePO4) in zanje lah-
ko rečemo, da so trenutno najbolj popularen tip akumulatorjev. 
Imajo daleč največjo zmogljivost akumuliranja električne ener-
gije, ne kažejo znakov spominskega efekta, imajo nizko samo-
praznjenje ter zagotavljajo zadosten tok (relativno nizka notranja 
upornost). 

Poleg pogoste uporabe v napravah za široko potrošnjo so litijevii 
akumulatorji uporabljani tudi v vojaških ter vesoljskih aplikaci-
jah, pa seveda tudi za pogon električnih vozil. Litijevih akumula-
torjev (sekundarna celica) ne smemo zamenjevati z litijevimi ba-
terijami (primarna celica), saj gre za povsem različen tip baterije, 
čeprav je v obeh primerih uporabljen litij kot del celice.

Princip polnjenja

Slika 9: Graf polnjenja LiPoly

Vse litijeve celice polnimo najprej s konstantnim tokom, ko pa 
je dosežena določena napetost (to se zgodi pri cca. 80% napol-
njenosti), pa s konstantno napetostjo, pri čemer tok počasi pada 
proti nič. V osnovi je takšno polnjenje podobno polnjenju svin-
čevega akumulatorja, pri čemer pa je potrebno biti bistveno bolj 
natančen pri definiciji najvišje napetosti, ki nikakor ne sme biti 
presežena.

Kot je že omenjeno, se v prvem delu polnilnega cikla v celico pre-
toči okrog 80% elektrine, pri čemer pa sta časovno oba dela cikla 
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približno enako dolga. To pomeni, da lahko v polovici polnilnega 
časa celico napolnemo na 80%, polnjenje preostalih 20% pa traja 
še enkrat toliko.

Litij-ion in litij-polimer celice navadno polnimo s tokom 1 C 
(dandanes so na voljo že tudi litij-polimer celice, ki jih je mogoče 
polniti z višjimi tokovi 2-3C), LiFePO4 celice pa lahko brez po-
škodb polnimo tudi z višjimi polnilnimi tokovi.

življenska doba, nasveti za podaljševanje
Na hitro rečeno, glede življenske dobe je danes zmagovalec LiFe-
PO4 celica. Napram Li-ion ali Li-polimer celicam mogoča višje 
število ciklov in daljšo življensko dobo (do 10 let), pa tudi višji 
polnilni tok.

Če primerjamo Litij-polimer celico z Litij-ionsko, lahko rečemo, 
da ima Litij-polimer celica načeloma krajšo življensko dobo: ne-
kje 500 ciklov do 80 % nazivne kapacitete in 1000 ciklov do 65% 
nazivne kapacitete, pri čemer pa lahko za podaljšanje življenske 
dobe veliko naredimo tudi uporabniki sami. Posebna izvedba li-
tij-polimer celic (»thin film reghargable lithium battery«) pa je 
pokazala življensko dobo nad 10.000 ciklov, a je žal šele v labo-
ratorijski fazi.

Izpraznjenje celic pod skrajno dovoljeno spodnjo mejo (odvisno 
od tipa) lahko celico poškoduje do te mere, da sploh ne prevaja 
več (praznjenje pod dovoljeno mejo in nad skrajno spodnjo mejo 
pa se odraža v zmanjševanju kapacitete celice). V tem primeru 
lahko včasih celico oživimo z zelo dolgotrajnim polnjenjem z 
zelo majhnim tokom – vendar pa je kapaciteta takšne celice po-
tem bistveno zmanjšana, življenska doba pa vprašljiva.

Slika 10: Praznjenje LiPo @1/2/5/10/20 C

Slika 11: Graf vpliva temperature na kapaciteto

Življenska doba litij-ion celic je močno odvisna od shranjevanja: 
shranjujmo jih na hladnem in napolnjene na polovico (3,6 - 3,7 V 
na celico – shranjevanje 100% napolnjenih litij-ion celic za dalj-
ši čas jih uničuje). Pri litij-polimer celicah stopnja napolnjenosti 
shranjenih celic ni tako pomembna, za daljša obdobja pa se vse-
eno priporoča shranjevanje pri napetosti okrog 3,8 V na celico. 
Za LiFePO4 celice stopnja napolnjenosti načeloma ni tako po-
membna, vseeno pa večina proizvajalcev priporoča hranjenje pri 
polovici kapacitete (3,3 V na celico).

Notranja upornost litijevih celic se z nižanjem temperature viša, 
tako da imajo mrzle celice manjšo tokovno zmogljivost. Po drugi 
strani pa celicam škodi tudi pretirano gretje, tako da je najop-
timalnejša temperatura za delovanje litijevih celic okrog sobne 
(20-30 °C).

Vezava celic, BMS
Litijeve celice v večini primerov (zaporedna vezava) zahtevajo za-
ščitno elektroniko (BMS - Battery Management System), ki meri 
napetost vsake posamezne (zaporedno vezane) celice in izklopi 
paket, če je napetost ene (katerakoli) od celic izven dovoljenih 
meja. Nekatere BMS enote nadzorujejo tudi temperaturo celic in 
skrbijo za balansiranje – izenačevanje celic.

Slika 12: BMS

Z zaščitno elektroniko je paket zaščiten pred pretiranim izpra-
znjenjem oz. prenapolnjenjem ter na ta način ščiti vsako posame-
zno celico pred prenizko ali previsoko napetostjo, po drugi strani 
pa nas omejuje na kapaciteto najšibkejše celice v paketu.

Balansiranje oz. izenačevanje celic pomeni to, da posebna elek-
tronika skrbi, da imajo posamezne celice v paketu enako nape-
tost, kar je še posebej pomembno pri polnjenju, ko celica ne sme 
preseči maksimalne dovoljene napetosti. Običajno je vezje za ba-
lansiranje narejeno tako, da nadzira napetost posameznih celic 
in ko ena od celic doseže prednastavljeno napetost, le-to prazni 
preko uporov (ostale celice pa se med tem še vedno polnijo). Bolj 
napredne verzije omogočajo izenačevanje tudi med praznjenjem 
ali skozi celoten potek polnjenja.

Li-ion celice
Splošni opis
Glavne komponente litij-ion celice so anoda (navadno oglje-
na), katoda (navadno kovinski oksid) in elektrolit (litijeva sol v 
organskem topilu). Litij-ion celice so sicer dražje kot NiCd ali 
NiMH celice, vendar nudijo širše temperaturno območje delo-
vanja in seveda bistveno večjo kapaciteto glede na maso / pro-
stornino. Slaba stran (praktično vseh) litijevih akumulatorjev je 
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občutljivost na pretirano polnjenje oz. izpraznjenje ter cena.

Slika 13: Litij-ion celica

Prednosti in slabosti
Prednosti
 Ǭ Velika izbira različnih dimenzij, oblik in kapacitet.
 Ǭ Bistveno boljše razmerje kapaciteta / teža kot pri NiCd in 
NiMH akumulatorjih.

 Ǭ Visoka napetost posamezne celice – potrebnih manj celic za za-
gotovitev želene napetosti.

 Ǭ Brez spominskega efekta.
 Ǭ Nižje samopraznjenje (cca. 5-10 % na mesec) napram klasičnim 
NiCd / NiMH celicam (čez 30 % na mesec). Glede na podatke 
določenih proizvajalcev pri Li-Ion tehnologiji samopraznjenja 
skoraj ni, se pa niža kapaciteta glede na življensko dobo, svoj (si-
cer majhen) del porabe pa gre pripisati tudi zaščitni elektroniki, 
ki jo takšne celice potrebujejo.

 Ǭ Komponente so ekološko bistveno bolj neoporečne (ni težkih 
kovin).

Slabosti
 Ǭ Življenska doba celic.
 Ǭ Pri vsakem polnjenju se zaradi spreminjanja notranje obli-
ke kapaciteta celic nekoliko zmanjša. Poveča se tudi notranja 
upornost celic in posledično zmanjša tokovna zmogljivost ce-
lic. Ta problem je bolj občuten pri aplikacijah, kjer potrebujemo 
večji tok.

 Ǭ Polnjenje pri visokih temperaturah skrajšuje življensko dobo 
celic (zmanjšanje kapacitete). 

 Ǭ Standardna Litij-ion celica napolnjena pri 25 °C nepovratno iz-
gubi cca. 20 % kapacitete na leto. Slaba postavitev (pregrevanje 
celic) lahko to pospeši: 6 % izguba pri 0 °C, 20 % pri 25 °C in 35 
% pri 40 °C. Če celico shranjujemo napolnjeno na 40-60 %, je 
ta izguba bistveno zmanjšana (2 / 4 / 15 %), zato Li-Ion in Li-Po 
celice vedno (na daljše časovno obdobje) shranjujmo napol pol-
ne (ne pa prazne, saj jih lahko to uniči). Za razliko od Li-Ion in 
Li-Po celic, življenska doba LiFePO4 celic ni odvisna od stanja 
napolnjenosti. 

 Ǭ Notranja upornost (povprečnih) Litij-Ion celic je višja napram 
(povprečnim) NiMH, NiCd, LiPoly in LiFePO4 celicam. Notra-
nja upornost pa se z uporabo še povečuje, kar povzroči padanje 
napetosti akumulatorja pod večjo obremenitvijo. V praksi to 
pomeni zmanjšanje kapacitete oz. zgodnje prenehanje delova-
nja naprav, ki potrebujejo visoke tokovne konice.

 Ǭ Varnost - če celico polnimo čez dovoljeno napetost, se celica 

lahko močno segreje oz. v skrajnih primerih celo eksplodira 
(nenormalno visok polnilni tok). Tudi globoko praznjenje (pod 
3,0 V na celico) vodi do nepovratne poškodbe celic, ki lahko 
povzročijo tudi nepravilnosti pri ponovnem polnjenju. Zato 
so Litij-ion celice običajno opremljene z zaščitno elektroniko, 
ki preprečuje delovanje celic, če napetost ni znotraj dovoljene-
ga območja (3,0 – 4,2 V). Pri dolgotrajnem shranjevanju celice 
lahko (sicer minimalna) poraba zaščitne elektronike celico iz-
prazni pod dovoljeno napetost in jo ne moremo več napolni-
ti. Veliko celic tudi ne smemo polniti pri nizkih temperaturah 
(pod 0 °C)

Specifični nasveti
Kot je bilo že opisano, se Litij-ion celic ne sme shranjevati na-
polnjenih, sicer nepovratno izgubljajo kapaciteto, kar je lepo vi-
deti pri prenosnih računalnikih, ki stojijo stalno priklopljeni na 
napajanje in ki jim kot po pravilu celice odpovejo po nekaj letih 
kljub temu, da uporabniki zatrjujejo »saj akumulatorja skoraj 
nisem uporabljal/a«. Žal elektronika v teh akumulatorjih ni na-
ravnana »uporabniško« (možnost nastavitve računalnika na tip 
»namizni«, kjer bi bil akumulator napolnjen le do 50%), temveč 
komercialno (kupi nov akumulator, pa bo).

Druga zadeva, vredna omembe, je shranjevanje Litij-ionskih ce-
lic, kjer močno pomaga, da celico shranjujemo v hladnem (hla-
dilnik). Vendar to velja zgolj za shranjevanje, ob uporabi naj 
bodo celice na sobni temperaturi, saj imajo mrzle višjo notranjo 
upornost in posledično slabšo tokovno zmogljivost.

BMS sistem je pri tem tipu celic nujen in precej akumulatorjev za 
mobilne napravice ima BMS že vgrajen v samo celico. Če pa iz-
delujemo »custom« paket, pa na uporabo BMSa nikakor ne sme-
mo pozabiti, saj lahko nepravilno polnjenje privede do nesreče, 
pretirano izpraznjenje pa do poškodbe akumulatorskega paketa.

Li-polymer celice
Splošni opis
Ta tip celic izhaja iz tehnologije Litij-ion celic in je uporabljan v 
praksi nekje od leta 1996 naprej. Prednosti napram Litij-ion celi-
cam so nižja cena izdelave, poljubna oblika celice in višja kapaci-
teta pri isti masi. Dobro so se uveljavile v modelarskem svetu, saj 
ponujajo izvrstno razmerje moč-masa, pa tudi kapaciteta-masa, 
najdemo pa jih tudi v številnih napravah iz sveta zabavne elek-
tronike.

Slika 14: Litij-polimer celica

Za razliko od Litij-ion celic, ki imajo trdno kovinsko ogrod-
je, imajo litij-polimer celice ohišje iz posebne plastične folije, 
kar pomeni, da so precej bolj občutljive na mehanske poškodbe 
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(udarci, predrtje...), kar moramo pri izbiri vzeti v zakup. Smo pa 
na ta način pridobili cca. 20-30 % kapacitete pri isti teži (pa tudi 
na tokovni zmogljivosti) in možnost vgradnje celice na manjši 
prostor. V vsakem primeru pa mora Litij-polymer paket biti za-
ščiten pred možnimi udarci z ustreznim ohišjem.

Prednosti in slabosti
Prednosti
 Ǭ Najboljše razmerje moč-masa, izjemno nizka notranja upor-
nost

 Ǭ Najboljše razmerje kapaciteta-masa in kapaciteta-volumen
 Ǭ Možne poljubne oblike celic in s tem optimizacija dimenzij 
končnega izdelka

 Ǭ Lahko jih hranimo napolnjene na 100% brez zmanjšanja kapa-
citete

Slabosti
 Ǭ Občutljivost na pretirano izpraznjenje – možno uničenje celic
 Ǭ Občutljivost na prenapolnjenje – možno uničenje celic, pa tudi 
ogenj, eksplozija...

 Ǭ Občutljivost na mehanske poškodbe (celica nima trdnega 
ogrodja)

 Ǭ V primeru vezave več celic zaporedno potreba po izenačevanju 
celic

 Ǭ Življenska doba je omejena tako glede na število ciklov kot ča-
sovno

Občutljivost na nizke in visoke temperature
Specifični nasveti
Kot je opisano že v poglavju o življenski dobi litijevih celic, lahko 
s pravilno nego litijevih celic izredno veliko vplivamo na samo 
življensko dobo. Celice, ki bodo primerno vzdrževane, nam bodo 
služile kar nekaj časa, po drugi strani pa lahko s samo enkratno 
nepazljivostjo celice brez pretiranega truda uničimo že s tem, da 
jih preveč izpraznimo. Zato je uporaba primernega BMS sistema 
zelo zaželjena, če ne celo nujna.

Dostikrat se celica po dolgem času uporabe tudi brez pravega 
razloga »napihne« (kar se sicer rado zgodi, če celico preveč na-
polnimo, izpraznimo ali je podvržena močnemu mehanskemu 
udarcu), kar pomeni, da se ji življenje počasi izteka. Je pa res, da 
takšna »napihnjena« celica še ni uničena, saj ima še vedno lahko 
kar nekaj uporabne kapacitete, ne svetujem pa uporabe takšnih 
celic v »kritičnih« aplikacijah (npr. letalski ali heli model).

LiFePO4 celice

Slika 15: LiFePO4 celice

Splošni opis
LiFePO4 celica je bila odkrita v sklopu raziskovalne skupine 

teksaške univerze leta 1996. Takratna celica je imela velik pro-
blem z visoko notranjo upornostjo, tako da so dejansko uspešne 
(in uporabne) celice luč sveta (tržno) ugledale šele v letu 2007 in 
se danes uporabljajo v kvalitetnejšem ročnem orodju (DeWalt, 
Black&Decker...) kot tudi v prototipih električnih vozil (General-
Motors, Chervolet, Daimer itd.)

LiFePO4 ima sicer nižjo napetost in manjšo zmožnost shranje-
vanja energije na enoto mase in volumna napram litij-polimer 
celicam, vendar pa se ta razlika z razvojem celic in uporabo (ži-
vljensko dobo) vztrajno manjša. Velja pa upoštevati, da so LiFe-
PO4 celice bistveno manj občutljive na zlorabo, pa tudi tekom 
uporabe se zaradi padanja kapacitete litij-ion in litij-polimer ce-
licam tehtnica vse bolj nagiba na stran LiFePO4.

Prednosti in slabosti
Prednosti:
 Ǭ LiFePO4 celica deluje na podobni tehnologiji kot Litij-ion in Li-
tij-polimer celice in si tako z njimi deli del prednosti in slabosti 
– ima pa tudi nekaj lastnosti, po katerih, z uporabniškega sta-
lišča, presega druge litijeve celice: odlična termična in kemična 
stabilnost, ki omogoča varno rekovanje ter tudi izredno dolgo 
življensko dobo, neodvisno od časa uporabe. 

 Ǭ Omogoča višje število ciklov in daljšo življensko dobo (do 10 
let) napram LiIon in LiPo.

 Ǭ Uporaba fosfata zmanjša strošek izdelave ter poveča okoljsko 
varnost celice (v litij-ion in litij-polimer celicah se v manjših 
količinah uporablja tudi kobalt)

 Ǭ Omogočajo relativno visoke tokove (nizka notranja upornost)
 Ǭ So relativno neobčutljive na »zlorabe« (pretirano polnjenje, 
praznjenje pod dovoljeno mejo) 

Slabosti:
 Ǭ Razmerje shranjene energije v enoti volumna je nižje kot pri 
litij-ion in predvsem litij-polimer celicah. 

 Ǭ Večina LiFePO4 celic je tokovno slabše zmogljiva kot primerlji-
ve druge celice. Ker pa se razvoj teh celic intenzivno nadaljuje, 
lahko tu pričakujemo še napredek – npr. A123 celice že omo-
gočajo kratkotrajne praznilne tokove do 100C, kar je povsem 
primerljivo najboljšim litij-polimer celicam!

 Ǭ Nižja napetost na posamezno celico napram litij-ion in litij-po-
limer celicam.

Specifični nasveti
Tudi LiFePO4 celice v paketu, kjer je vezanih več celic zapore-
dno, čez čas nimajo več enake napetosti, kar uspešno rešujemo 
z balanserjem. Pri polnjenju moramo paziti, da ne presežemo 
najvišje dovoljene napetosti, čeprav posledice niso tako uničujo-
če kot npr. pri litij-polimerni celici, kjer lahko pride do požara. 
Celico pa s takšnim polnjenjem vseeno poškodujemo. Zato pri-
poročam uporabo BMS enote tudi pri tem tipu celic, čeprav je 
ponekod zaslediti, da BMS za LiFePO4 tehnologijo ni potreben. 
Res ni, v kolikor uporabljamo manjše pakete (2S, 3S) in v kolikor 
imamo »inteligentni polnilec«, ki med polnjenjem nadzira vsako 
posamezno celico in skrbi za balansiranje (tipična »modelarska« 
uporaba, ko želimo težo spraviti na minimum). Če pa »inteligen-
tnega« polnilca z balanserjem nimamo, pa je BMS praktično nu-
jen!

Drugi tipi litijevih celic
Obstajajo tudi druge variacije litijevih akumulatorjev kot npr Li-
tij-manganov oksid (LiMn2O4) in Litij-nikelj oksid (LiNiO2), ki 
pa niso prav pogoste v široki potrošnji. Celico se imenuje po tipu 
materiala, ki je uporabljen za katodo, anoda je ponavadi oglji-
kova, uporabljeni elektroliti pa zelo različni od proizvajalca do 
proizvajalca.
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Na voljo je tudi kar nekaj bolj eksotičnih tipov celic, ampak tre-
nutno lahko rečemo, da so še bolj v eksperimentalni fazi in niso 
uporabljane v trenutnih serijskih aplikacijah. Še največ upanja za 
uporabo v električnih vozilih je v t.i. »hitro-polnilnih« celicah, ki 
jih lahko do kapacitete 80 % in več napolnimo v nekaj minutah 
(kot bi tankali bencin).

PRIMERJALNA TABELA POSAMEZNIH 
SEKUNDARNIH CELIC
Za boljši pregled je navedena tabela z opisanimi tipi celic ter 
primerjalnimi vrednostmi. Vrednosti so informativne in vzete 
iz trenutno dostopnih virov, ker pa se celice razvijajo iz dneva v 
dan, se podatki seveda lahko spreminjajo.

Pb Pb-gel NiCd NiMH LiIon LiPoly LiFe-
PO4

Specifična 
energija 
[Wh / kg]

30-40 30-40 40-60 50-80 100-
180

130-
200 90-140

Specifična 
energija 
[Wh / L]

60-75 55-70 50-150 140-
300

250-
420 300 220

Specifična 
moč [W / kg] 180 130 200-

800
250-
1000 900 5000 2000

Izkori-
stek enega 
cikla1 [%]

50-90 60-90 50-70 60-70 80-99 95-99 80-90

Samopra-
znjenje [% 
na mesec]

3-20 5-15 25-35 25-40 5-10 5 8-15

Življenska 
doba [cikli]
Življen-
ska doba 
[meseci]

400-
800

36-60

300-
800

36-60

500-
1000
N/A

500-
7002

N/A

400-
1200
N/A

1000
24-48

2000
120

Nominalna 
napetost 
celice [V]

2,105 2,105 1,20 1,20 3,60 3,70 3,30

1 Izkoristek cikla pomeni, koliko energije dobimo nazaj iz aku-
mulatorja, ko ga napolnimo in nato praznimo s tokom 0,5 C.
2 Nekateri proizvajalci LSD NiMH obljubljajo življensko dobo 
tudi 1000+ ciklov

SLOVARČEK IZRAZOV
Praznilni ali polnilni tok »C«
Je definiran kot polnilni ali praznilni tok, enak kapaciteti mer-
jene celice:
Tok »5C« za celico s kapaciteto 5000 mAh = 5 x 5000 mAh = 25 
A (25.000 mAh). 
Tok »5C« za celico s kapaciteto 1000 mAh = 5 x 1000 mAh = 5 A 
(5.000 mAh).
Specifična energija
je definirana kot energija, ki jo lahko zagotovi 1 kg izbranega tipa 
celic.
Specifična gostota energije
Je definirana kot energija, ki jo lahko zagotovi 1 kubični decime-
ter izbranega tipa celic.
Specifična moč
Je definirana kot največja moč, ki jo (kratkotrajno) lahko zagoto-
vi 1 kg izbranega tipa celic.
Izkoristek enega cikla
Je izmerjena vrednost, ki jo dobimo iz enega celotnega cikla (pol-

njenje-praznjenje):
Ko prazno celico napolnimo s 5000 mAh in iz nje pri praznjenju 
s tokom 0,5 C lahko dobimo 4000 mAh, je izkoristek takšne ce-
lice 80%.
Življenska doba celice
Življenska doba celic se deli na število ciklov ter samo časovno 
življensko dobo (od takrat, ko celice začnemo uporabljati).

ZAKLJUČEK
Dandanes imamo na voljo razne tipe sekundarnih celic, vsak od 
njih pa ima svoje prednosti in slabosti.

Mogoče »na papirju« še najbolje izgleda LiFePO4 tehnologija, če-
prav imajo te celice v realnem okolju še vedno precej »porodnih 
krčev« – sploh proizvajalci, ki so se izdelave teh celic lotili relativ-
no pozno. Tako je na trgu kup »kvazi« LiFePO4 celic s katastro-
falno slabimi karakteristikami, da kratke življenske dobe (nav-
kljub sicer drugačnim obljubam in papirnim specifikacijam) niti 
ne omenjam. Po drugi strani pa obstaja tudi kar nekaj odličnih 
(a žal ne najcenejših) celic kot so npr. originalne (na ebayu je ve-
čina teh celic ponaredkov!!) A123 26650 celice ali pa Thundersky 
»blok« celice. Sam sem testiral 12 paketov za pogon e-koles, ku-
pljenih preko ebay-a, in žal moram reči, da niti eden od paketov 
ni od sebe dal tega, kar so obljubljale specifikacije, 2 pa sta imela 
eno uničeno celico že po mesecu dni uporabe.

Druga alternativa je uporaba kvalitetnih litij-polimer ali litij-ion 
celic, ki so nekoliko »starejša« in zato tudi bolj preizkušena teh-
nologija, ki pa ima žal slabo stran: relativno omejeno življensko 
dobo (ki pa jo lahko s skrbnim ravnanjem bistveno podaljšamo!) 
in tudi veliko občutljivost na preizpraznjenje in prenapolnjenje, 
ki lahko v skrajnih primerih vodi celo do samovžiga ali eksplo-
zije celice (YouTube - »lipo fire«). Uporaba kvalitetnega BMS-a je 
pri uporabi litij-ion in litij-polimer celic vsekakor obvezna!

Še enkrat bi na tem mestu želel opozoriti na kupovanje celic pre-
ko interneta (ebay in druge spletne trgovine), kjer so kupljene 
celice (LiPo, LiIon in LiFePO4) navadno zelo slabe kvalitete in 
nikakor ne ustrezajo »deklarirani« kapaciteti in tokovni zmoglji-
vosti, pa tudi življenska doba je vprašljiva (v kleti imam kar nekaj 
takšnih nedelujočih »večnih« LiFePO4 paketov). Še za najzane-
sljivejši se je izkazal nakup celic preko modelarskih trgovin (npr. 
hobbyking.com), dočim nakup raznih »setov« celic za predelavo 
koles ali skuterjev glede na lastne izkušnje odsvetujem. V štartu 
je investicija tako nekoliko višja, a se kmalu povrne, saj kvalite-
tne celice delujejo boljše in precej dalj časa.

V nekaterih cenenih kitajskih električnih kolesih ali skirojih naj-
demo tudi še svinčeve celice, ampak – realno gledano – so za 
uporabnika te najslabša možna izbira. Poleg velike teže so tudi 
zelo nevzdržljive in jih je potrebno ob redni uporabi menjavati 
vsaj 2-3x letno. Ko to vzamemo v zakup, naenkrat niso več tako 
poceni...

Viri
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead–acid_battery
http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-cadmium_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-metal_hydride_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_self-discharge_NiMH_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
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»VEMA« - dual band vertikalna antena
za 1,8 in 3,5 MHz

Na lokacijah z manj prostora je težko postavljati posebej verti-
kalke za 3,5 in za 1,8 MHz. Še posebej, če želimo dobre rezulta-
te v tekmovanjih, je težko najti pravo rešitev za spodnje obsege. 
Spodaj prikazana antena izpolnjuje večino pogojev za dobre tek-
movalne rezultate in za DX delo. Prikazan tip antene je nastal v 
želji, da se naredi kvalitetna antena za nižje obsege s čim manj 
kompromisi in z rešitvijo, ki ne zahteva podiranje antene za me-
njavo obsega.

Tehnični podatki:
1. višina antene – 16m
2. 64 radijalov dolžine 27m
3. ima prilagoditev v škatli za preklop obsegov in prilagajanje 

anten
4. dober SWR na danih frekvencah
5. enostaven preklop CW in SSB delov obsegov
6. nizek kot sevanja 
7. en operator lahko menja obseg (znotraj obsega s preklopni-

kom, za menjavo obsega potrebuje 15 minut)
8. lahka konstrukcija je primerna za stalno postavitev ali za 

portable delo

Slika antene

Izdelava:
Vertikalna palica je izdelana iz aluminijastih teleskopskih cevi. 
Začetni premer je fi 50 mm, gornji element je fi 25 mm, tako da 
se dobi skupna višina od 15,8 do 16,5 m. Višina in debelina cevi 
ni kritična vse dokler je mehanično konstrukcija dovolj močna. 
Na vrh antene se dodajo žice tako imenovane »brki«, ki služijo 
uglaševanju rezonance antene. Postavlja se po dva »brka« sime-
trično in pod kotom 180 stopinj (za vsak obseg posebej). Žici za 
frekvenco 3770 kHz naj bi bile dolge 2327 mm (kar se na sliki 
lepo vidi). Dobro je pričeti z uglaševanjem z dolžinami 2 x 3,5 m 
in se s krajšanjem potem doseže rezonanca na 3770 kHz. Z dru-
gima dvema žicama (pravokotno na predhodni dve), se uglašuje 
antena na 1865 kHz. Izračunana dolžina žice je 21 m, vendar je 
bolje pričeti z 22,5 m in uglasiti anteno s simetričnim skrajše-
vanjem do želene frekvence. Za žico dobro služi PVC debeline 1 
mm2. Konci žic se povežejo z laksom 1 mm do sidrnega mesta. 
Predvideno je, da se sidra »brk« za 3770 kHz na 27 m od antene, 

kjer je tudi mesto zaključka radiala. Za 1,8 MHz sta brka dolga 
21m in ju je dobro fiksirati čim dalj ob antene (točke na 40 – 50 
m bi bile idealne).S tem so »brki« postavljeni bolj horizontalno, 
kar izboljšuje anteno.

Vertikalni del je potrebno sidrati na treh višinah s štirimi sidr-
nimi vrvicami. »Brki« se dodatno obnašajo kot četrta višina si-
dranja. Sidrne vrvice morajo biti odporne proti UV žarčenju 
in povezane preko plastičnih izolatorjev. Vgradnja izolatorjev 
je obvezna, ker bi se v nasprotnem antena ob prvem dežju raz-
glasila.

Mehanična konstrukcija spodnjega dela je izvedena iz »L« profila 
70x70. Gornji del konstrukcije je pritrjen na osnovo. V gornjem 
delu so izdelane odprtine fi 90 mm v katere so nameščeni izola-
torji. Izolatorji imajo izvrtine v katere se namesti spodnji del an-
tene. Izolatorji so narejeni na stružnici in so iz kvalitetne plasti-
ke. Celotna spodnja konstrukcija je vroče cinkana za čim daljšo 
življenjsko dobo. Vodotesna prilagoditvena škatla je pritrjena na 
bočno stran nosilca in v njej se nahaja vsa elektronika, ki je za-
ključena z SO 238 konektorjem na katerega se priključi napajalni 
antenski kabel.



41

DUAL BAND VERTIKALNA ANTENA   ANTENSKA TEHNIKA

 LETNIK XXIII, 5/2012 CQ ZRS

Vsebino prilagoditve predstavlja samo ena tuljava, ki ima poleg 
začetnega in končnega priključka še 3 izvode. Izvodi se prekla-
pljajo s pomočjo preklopnika. Preklopniki naj imajo vsaj kon-
takte 16A (po dva vzporedno vezana) za uporabo večjih moči, še 
posebej na 1,8 MHz.

Slika prilagoditve antene

Kako se navija tuljava?
Na cev s premerom fi 40 mm se navije 17 navojev gole bakrene 
žice 6mm2 (premera 2,76 mm), kar daje skupaj 2290 mm žice in 
približno dolžino tuljave 97 mm. S pogledom od desnega konca 
proti levemu so odcepi narejeni na petem, enajstem in petnaj-
stem ovoju.

Kako se antena uglašuje?
Ta del je precej kritičen. Bolje je večkrat prebrati navodilo pre-
den se lotimo uglaševanja. Najprej zapremo preklopnike 2 in 3 
in odpremo preklopnik 1. Dvignemo (postavimo) anteno. Raz-
vlečemo »brka« za 3770 kHz, medtem ko sta »brka« za 1,8 MHz 
zvita skupaj in spojena na vertikalni del antene.. Ta del zahteva 
dodatno pojasnilo. Ker antena ne more biti istočasno rezonantna 
na obeh obsegih, je jasno, da »brki« za en obseg motijo uglasitev 
drugega obsega. Za nevtralizacijo morajo biti zato kratko spojeni 
z vertikalnim delom antene. 

Kako to izvesti?

Takoj iznad prilagoditvene škatle se izvede kratkospojnik (pribli-
žno 0,5 m iznad nivoja zemlje). Drugi kratkospojnik postavimo 
na višino, ki jo še dosežemo z roko (cca 2,2 m). Žica »brka« za 1,8 

MHz (dolžine cca 21 m) se na točki kratkospojnika (cca 15,5m) 
oguli in spoji na vertikalko. Ker ostaja še cca 5,5 m »brka« ga 
dvignemo do gornjega kratkospojnika (2,2 m višine), ogulimo in 
spojimo na vertikalko, nato še ostanek ogulimo na koncu in spo-
jimo na kratkospojnik. Enako naredimo še z drugim »brkom« 
za 1,8 MHz. Ta postopek je eden od kritičnih in se mora dobro 
izvesti kajti poleg samega spajanja na kratkospojnike naj bo žica 
čimbolj pritisnjena ob vertikalni del antene. Če je preveč mlaha-
vo pripeta bo plapolala v vetru in bo uglasitev otežena oziroma 
se bo SWR spreminjal s premikanjem žice v vetru. Navedeno je 
cena, ki jo moramo plačati, če želimo imeti univerzalno ante-
no za dva obsega brez podiranja vertikalnega dela. V primeru, 
da bi pa lahko vsakokrat ob menjavi obsega podirali anteno, pa 
tega spajanja ne bi bilo potrebno, saj bi vsakokrat postavili samo 
»brke« za želeni obseg. Tuljava ostane ista.

Vrnimo se k uglaševanju antene na 3770 kHz.
Ko so preklopniki v pravem položaju in »brka« za 1,8 MHz spo-
jena na vertikalni del, preverimo rezonanco antene. Rezonanca 
bo z dolžino »brkov« 3,5 m na približno 3700 kHz. Anteno mo-
ramo podreti in skrajšati »brka« za 3,7 MHz. Vsako simetrično 
skrajšanje za 100 mm dviga rezonančno frekvenco za približno 
24 kHz. Ko uglasimo anteno na 3770 kHz, odpremo preklopnika 
1 in 2 (3 je že odprt) in preverimo SWR na 3530 kHz. Če antena 
ni rezonantna na tej frekvenci lahko s premikom izvoda na tulja-
vi za en ovoj ali z rahlim razvlečenjem tuljave uglasimo na pravo 
frekvenco. Antena je na tem obsegu (tako za CW in za SSB) upo-
rabna na precej širokem delu obsega.

Uglaševanje antene na 1,8 MHz
Medtem, ko smo morali za uglaševanje na 3,5 MHz anteno več-
krat spustiti in dvigniti, je uglaševanje za 1,8 MHz dosti lažje. 
Anteno ni potrebno več spuščati, saj sta »brka« dovolj dolga, da ju 
lahko uglašujemo na tleh. Zapremo preklopnike 1, 2 in 3. Oddvo-
jimo »brka« za 1,8 MHz od antene, jih razvlečemo in pritrdimo 
na primerni razdalji. Nato preverimo rezonanco. Na tem obsegu 
je rezonanca precej ostra. Namerili smo rezonanco npr. na 1802 
kHz. S skrajševanjem žice za 464 mm se bo rezonanca dvigala 
za 22 kHz. Na ta način potem skrajšamo »brka« simetrično na 
dolžino, ki bo dala nam želeno rezonančno frekvenco (npr. 1865 
kHz). Z odprtjem preklopnika 2 se bo rezonančna frekvenca spu-
stila na 1820 kHz.

Z opisanim postopkom izdelave, montaže in uglaševanja dobimo 
zelo kvalitetno anteno za dva obsega, kjer antena rezonira na CW 
in SSB delu vsakega obsega. V primeru, da se boste lotili postavi-
tve take antene zelo pozorno preberite vsa navodila in uspeh ne 
bo izostal.

Zaključek:
 Princip zamenjave obsegov sestavlja zbiranje in razvleka 
»brkov« za 1,8 Mhz kot tudi s preklapljanjem preklopnikov. V 
okviru enega obsega je prehod iz CW na SSB del enostavno s pre-
klopom preklopnika v ustrezen položaj. Seveda to ni edini mo-
žen način gradnje take antene, vendar je pokazan princip med 
enostavnejšimi in ne potrebujemo preciznih merilnih instru-
mentov.

Če nimate časa ali potrpljenja za izdelavo take antene jo še vedno 
lahko naročite v firmi »Dual«.
http://www.dual.rs/files/dual_cenovnik.pdf

Mnogo uspeha pri gradnji in v tekmovanjih.

Prevod prevod iz 59915 reflektorja z dovoljenjem avtorja:
Tine Brajnik, S50A
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MLA-M
Magnetna Loop Antena – Multiband

MLA-M je prenosna primopredajna magnetna antena, name-
njena za moči do 10 W. Kot zunanja antena se lahko uporablja 
predvsem v suhem vremenu. Premer antene je 60 cm in se lah-
ko uporablja ne amaterskih področjih od 3,5 do 28 MHz. Učin-
kovitost takšne antene je seveda manjša kot klasične antene, je 
pa primerna povsod tam kjer imam prostorske omejitve. Nekaj 
osnovnih podatkov :

Frekvenčno območje : 3,5 – 28 MHz
Input impedanca: 50 Ohm
Max.moč: 10 W
SWR: 1:1; max. 1:1,2
Dimenzije : 630 x 750 x 180 mm
Dimenzije loop-a: 600 mm
Teža : 2,6 kg

Popolna prilagoditev impedance antene na vseh KV področjih, 
je dosežena s pomočjo zaščitene rešitve proizvajalca (BTV http://
www.btv.cz) preko stikala in vrtljivega kondenzatorja (slika 1- 3).

MOžNI NAČINI PREKLOPA ANTENE:
3,5 MHz (Loop sestavljata dva ovoja; stikalo J1 je izklopljeno, J2 
vklopljeno – vzporedno )

fig. 1J2

J1

 Slika 1. Slika 2.
7 – 10 MHz (Loop sestavljata 2 ovoja ; stikalo J1 in J2 je izklo-
pljeno)

fig. 2J2

J1

 Slika 2. Slika 5.

10 – 28 MHz (Loop sestavlja en ovoj; stikalo J1 je vklopljeno, J2 
se izklopi)

fig. 3J2

J1

 Slika 3. Slika 6.

Uporaba MLA-M antene je zelo preprosta. Izbran frekvenčno 
področje nastavimo s pomočjo preklopnika (glej slika 4-6). Po 
priključitvi 50 Ohm koaksialnega kabla na oddajnik, s pomočjo 
spremenljivega kondenzatorja, poiščemo najmočnejši signal. Za-
radi zelo visokega Q antene (še posebej v načinu dela z dvema 
zavojema loopa), je selektivnost zelo visoka in je potrebno na-
tančno uglaševanje na oddaji (max. 10 W) da najdemo minimal-
no vrednost SWR. 

Čeprav antena dovoljuje uporabo moči »samo« do 10 W, mo-
ramo biti zelo pazljivi, da se med oddajanjem, ne dotaknemo 
bakrenega dela (loopa-a) antene!
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Datum Tekmovanje Spletne informacije

5./6. januar ARRL RTTY Roundup http://www.arrl.org/rtty-roundup

EUCW 160m Contest http://www.agcw.de/eucw/eu160.html

12./13. januar WW PMC Contest http://www.s59dcd.si/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=78&Itemid=88

North American QSO Party, CW http://www.ncjweb.com/naqprules.php

19./20. januar Hungarian DX Contest

North American QSO Party, SSB http://www.ncjweb.com/naqprules.php

26./27. januar CQ 160-Meter Contest, CW http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contests/cq_ww_160_
meter_contest/index_cq_ww_160_meter_contest.html

UBA DX Contest, SSB http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

BARTG RTTY Sprint http://www.bartg.org.uk/documents/contests/sprint/
rules/bartg-sprint-contest-rules-2012.pdf

2./3. februar Black Sea Cup International http://www.bscc.in/index/rules_black_sea_
cup_international_eng/0-21

Mexico RTTY International Contest http://www.fmre.org.mx/concursos/2013/
rtty/rules-rtty-2013-english.pdf

9./10. februar CQ WW RTTY WPX Contest http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm

16/17. februar ARRL Inter. DX Contest, CW http://www.arrl.org/arrl-dx

23./24. februar CQ 160-Meter Contest, SSB http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contests/cq_ww_160_
meter_contest/index_cq_ww_160_meter_contest.html

UBA DX Contest, CW http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

2./3. marec ARRL Inter. DX Contest, SSB http://www.arrl.org/arrl-dx

9./10. marec EA PSK63 Contest http://www.ure.es/contest/428-ea-psk31-contest-english-version.html

16./17. marec BARTG HF RTTY Contest http://www.bartg.org.uk/documents/contests/hf/ru-
les/bartg-hf-rtty-contest-rules-2012.pdf

Russian DX Contest http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp

30./31. marec CQ WW WPX Contest, SSB http://www.cqwpx.com/rules.htm

Koledar KV tekmovanj
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DX novice II.
4S - SRI LANKA
Peter [DC0KK] je ponovno aktiven kot 4S7KKG (AS-003) do 9. 
marca 2013. Dela največ CW in digitalne načine. QSL HC

5W - SAMOA
Ralph [H44RK] bo v Apii otoku Upolu (OC-097) do 3. marca. 
Dela kot 5W0W, 20-10m SSB in digitalne načine, QSL NR6M
Skupina 15 nemških operaterjev bo med 4. in 18. aprilom aktiv-
na kot 5W0M. Delali bodo 80-6m, CW/SSB/RTTY in 2m EME. 
Načrtujejo delo s štirimi postajami. Omenjeni so Heidi [DK-
1MA], Sid [DM2AYO], Rolf [DL7VEE], Franz [DL9GFB], Kla-
us [DK1AX], Joe [DF1AL], Heye [DJ9RR], Dietmar [DL2HWA], 
Uwe [DJ9HX], Martin [DL3KMS], Rudolf [DK3CG], Georg [DL-
4SVA], Norbert [DL2RNS], Ernst [DK7AN] in Joachim [DL9MS]. 
QSL via DL4SVA biro ali direktno. QSL za EME zveze DL9MS, 
imeli bodo tudi OQRS za biro kartice.
http://5w0m.hkmann.de

5X - UGANDA
Člani ekipe F6KOP bodo med 6. in 18. februarjem aktivni iz 
lokacije 20km od letališča Entebbe. Uporabljali bodo klicni 
znak 5X8C. Med operaterji so omenjeni: Franck [F4AJQ], Seb 
[F5UFX], Alain [F6ENO], Bob [N6OX], Dave [K4SV], Michel 
[FM5CD], Gérard [F2JD], Uwe [DL8OBF], Francois [ON4LO], 
Flo [F5CWU], Jean Jacques [F5NKX], Norbert [DJ7JC], Eric 
[ON7RN], Michel [F5EOT], John [F5VHQ], Jean Paul [F8BJI], 
Gerard [F2VX], Hans [DL1YFF], Valery [RG8K,UT7CR], Patrick 
[F2DX], Mike [UA9KGH], Jean-Marc [F8IXZ], Lars [DF1LON] 
in Jean-Louis [F5NHJ]. Delali bodo vsa področja 160-6m, CW/
SSB/RTTY/PSK, v setupu načrtujejo uporabo šestih postaj. Nji-
hov QSL manager bo Yann, F1NGP (Clublog OQRS, direktno, 
biro, LoTW OK).
http://www.5x2013.com

5Z4 - KENYA
Roger [LA4GHA] od začetka decembra dela za UNODC v vzho-
dni Afriki. Aktiven bo iz Kenije kot 5Z4/LA4GHA (Nairobi) in 
iz Somalije (Garowa), kjer pa še nima izdane licence. Na območju 
bo ostal naslednje dve leti. QSL HC

6W - SENEGAL & J5 - GUINEA-BISSAU
Peter [HA3AUI] se v začetku 2013 (med 17. januarjem in 10. mar-
cem) spet odpravlja v zahodno Afriko. Delal bo kot 6W2SC iz 
Senegala in J5UAP iz Gvineje-Bissau. Nastanjen bo v kraju Ca-
brousse (6W), ki je v bližini Varele (J5). Oprema K3 in 500W oja-
čevalnik, Spiderbeam in vertikalke, področja 40-10m predvsem 
CW in digitalni načini. QSL direktno HA3AUI, po vrnitvi pa 
tudi OQRS.
http://cqafrica.net

H40 & H44 - TEMOTU AND SOLOMON 
ISLANDS
Sigi [DL7DF] bo vodil skupino na dvojno ekspedicijo. Prva bo na 
Guadalcanal (OC-047), kjer bodo med 8. in 25. marcem 2013, de-
lali kot H44G. Del skupine pa bo med 12. in 23. marcem aktivna iz 
otoka Nendo (OC-100) kot H40T. Delali bodo 160-6m, CW/SSB. 

Uporabljali bodo seveda več postaj, izmed katerih bo ena delala 
samo digitalne načine RTTY, PSK31 in SSTV. Na vsaki izmed 
lokacij predvidevajo uporabo 3x K3 postaj in eno FT857D, tri li-
nearne ojačevalnike, vertikalko za 160/80m, delta loop za 40m 
in 30m, spiderbeam za 20-10m, 5el yagico za 6m, nekaj beverage 
anten in še nekaj računalnikov. Med omenjenimi operaterji so: 
Manfred [DK1BT], Georg [DK7LX], Wolf [DL4WK], Reiner [DL-
7KL], Sigi [DL7DF], Juergen [DL7UFN], Frank [DL7UFR], Jan 
[SP3CYY] in Leszek [SP3DOI]. QSL DL7DF, biro ali direktno.
http://www.dl7df.com/h4/index.php

6Y - JAMAICA
Lester [W8YCM] je na letnem izletu v Negril na Jamajki (NA-
097), dela kot 6Y5/W8YCM na 17-10m SSB, do konca leta. QSL 
HC

7P - LESOTHO
Po dvajsetih mesecih aktivnosti kot 9J2RI, Chris [ZS6RI] bo delal 
kot 7P8RI, QSL info QRZ.com
http://zs6ri.blogspot.co.uk

8Q - MALDIVES
Andrew [G7COD] bo ponovno aktiven kot 8Q7AK iz otoka Em-
budu v Maldivih (AS-013). Aktiven bo februarja, tri tedne, 80-
12m, CW in SSB. QSL HC
http://8q7ak.freewebspace.com

A3 - TONGA
Jacek [SP5EAQ] bo aktiven kot A3EAQ iz otoka Tongatapu (OC-
049) med 26. marcem in 16. aprilom. Delal bo 80-10m, samo SSB. 
QSL HC
http://sp5drh.com/a3eaq

C6 - BAHAMAS
Drew [N2RFA] bo delal kot C6ABB iz Nassaua, otok Providen-
ce (NA-001, WLOTA 1115) med 10. in 21. februarjem, področja 
80/40/20/17m. QSL HC direktno, ali eQSL, LoTW OK.
Robert [AK4BM] bo aktiven kot C6AGT iz Green Turtle Cay 
(NA-080), decembra in januarja, SSB in po možnosti tudi PSK31/
JT65, 40-10m. QSL HC

DU - PHILIPPINES
Max [M0GHQ] bo ponovno DU9/M0GHQ iz otoka Mindanao 
(OC-130) do 18. januarja. Obiskal naj bi tudi Simona [DU9AQQ] 
na otoku Samal (OC-235). 

E5 - SOUTH COOK ISLANDS
Norman [5B4AIF] je do 5. januarja na AItutakiju (OC-083), akti-
ven je kot E51E. QSL EB7DX in LoTW. 
http://aitutaki2012.com/

EA8 - CANARY ISLANDS
Andrea [EA8/IK1PMR] in Claudia [EA8/PA3LEO] bosta na oto-
ku Tenerife (AF-004) do 12. februarja. QSL HC
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Koledar ARG tekmovanj v letu 2013
M A R E C

S 23.03. Cooper test 3200m, ZRS UKV trening Ajdovščina 144

A P R I L

S 06.04. Odprto prvenstvo radiokluba Krško Krško 3,5

S 13.04. Odprto prvenstvo radiokluba Domžale Domžale 144

S 20.04. Odprto prvenstvo radiokluba Radomlje Radomlje 3,5

M A J

S 11.05. Odprto UKV ARG prvenstvo ZRS Ormož 144

S 18.05. Odprto prvenstvo radiokluba Konjice Konjice / Rogla 3,5

S 25.05. Odprto prvenstvo radiokluba Proteus Postojna 144

J U N I J

S 01.06. Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS Brežice / Krško 3,5

S 08.06. Odprto KV ARG prvenstvo ZRS Ajdovščina 3,5

12.06.-16.06. 14. mladinsko evropsko ARDF prvenstvo Tři Studně, Češka 3,5/144

S E P T E M B E R

 09.09.-15.09. 19. evropsko ARDF prvenstvo Kudowa Zdrój, Poljska 3,5/144

S 21.09. Odprto Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS Ptujska gora 3,5

Ano po uspehu na svetovnem arg prvenstvu 
sprejel minister

V petek, 9.11.2012, so se v Ljubljani na sprejemu pri ministru za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zbrali najboljši tekmo-
valci s področja tehnične kulture. Na slovesnost so bili povabljeni 
udeleženci, ki so v svetovnem merilu dosegli najboljše rezultate. 
Med njimi je bila tudi mlada ARG tekmovalka iz radiokluba Aj-
dovščina, Ana Čufer.

Ana Čufer je v letošnjem letu beležila več uspehov. Bila je držav-
na prvakinja na KV področju.

Na balkanskem prvenstvu je osvojila zlato medalji v kategoriji 

W19. Višek letošnje sezone pa je bilo svetovno ARDF prvenstvo 
na Kopaoniku v Srbiji, kjer je osvojila srebrno medaljo na KV 
področju.

Z njen uspeh ji čestitamo in ji hkrati želimo, da bi jih še kdaj 
ponovila.

UTRINKI 2012

7. Balkansko ARDF prvenstvo Rogla,
Slovenski tekmovalci - dobitniki medalj
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Summits On The Air
Vrhovi na radijskih valovih

Osrednji dogodek srečanja, privržencev SOTA aktivnosti, je bila 
podelitev diplom RK SOTA Slovenija. Srečanje se je odvijalo v so-
boto, 29.09.2012 na Mozirski koči. Osnovni namen, da se SOTA 
privrženci srečamo, pogovorimo, izmenjamo izkušnje in da po-
delimo diplome RK SOTA Slovenija, je bil dosežen.

Pred začetkom srečanja (1)...

Prejemniki diplom:

Diploma AKTIVATOR SOTA Slovenija

S51ZJ, Sergej Simšič - MIX- nalepka 40/4 in 70/6
S52Q, Franci Zorko - UKV- nalepka 40/4
S55KM, Negro Kočar - MIX- nalepka 40/4, 70/6 in 100/8
S56LXN, Bojan Štembal - MIX- nalepka 40/4, 70/6 in 100/8
S57MS, Marko Škamperle - MIX- nalepka 40/4, 70/6 in 100/8
S57XX, Jure Vraničar - KV- nalepka 40/4, 70/6 in 100/8
S58R, Rado KRižanec - KV- nalepka 40/4

Diploma LOVEC SOTA Slovenija

S52ON, Miro Prašnikar - MIX- nalepke 40/4. 70/6 in 100/8
S52Q, Franc Zorko - UKV- nalepke 40/4. 70/6 in 100/8

Pred začetkom srečanja (2)...

Zahvala managerju za dilplome, Mila-
nu S58MU in čestitke vsem prejemni-
kom diplom. Izpolnitev pogojev za 
osvojitev diplom (še posebej tistih, ki so 
izpolnili vse zahtevnostne stopnje) ni 
bilo enostavno in verjamem da so pre-
jemniki upravičeno ponosni.
Pred in po srečanju, so tokratno druže-
nje nekateri izkoristili za aktivacijo bli-
žnjih SOTA vrhov.

Dnevi zimskih aktivacij
SOTA Slovenija
8. - 10. februar, 2013

Negro - S55KM - Diploma Lovec SOTA 
Slovenija - MIX - + zlata nalepka

Miro - S52ON; Diploma Lovec SOTA Slovenija - 
MIX - + bronasta, srebrna in zlata nalepka...

Hvala Mirotu - S52ON, za fotografije

73 de S58R – Rado
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SOTA aktivacija CT3/MI-004 Pico do Arieiro
Otočje Madeira se nahaja v severnem Atlantskem oceanu, 
1.000km jugozahodno od Lizbone, 700km zahodno od afriške 
obale ter 500km severno od Kanarskih otokov, ter je kot taka del 
Makaronezije. Makaronezija je skupina petih otočij v Atlant-
skem oceanu ob zahodni afriški obali. Naziv Makaronezija je 
zloženka iz grških besed »makar«, ki pomeni »sreča« in »nisoi«, 
ki pomeni »otoki« ali »blagoslovljeni otoki«. Stari Grki so s tem 
imenom imenovali otoke zahodno od Gibraltarske ožine. Sku-
pino sestavlja Azori, Madeira, Kanarski otoki, otočje Salvages 
in Zelenortski otoki v medsebojni oddaljenosti skoraj 3.000km. 
Politično si jih delijo države: Španija, Portugalska in Zelenortski 
otoki. Otočja so vulkanskega nastanka in so rezultat delovanja 
geoloških vročih točk. Otoki niso nikoli bili del kopnega, zato 
imajo enkratno biološko raznovrstnost.

Ime otoka »Madeira« pomeni v portugalskem jeziku »les«, saj so 
v času odkritja na otoku rasli neprehodni gozdovi. Glavno mesto 
Madeire je Funchal v katerem živi več kot polovica od 260.000 
prebivalcev, ter spada pod portugalsko upravo. Otočje je sesta-
vljeno iz otokov Madeira, Porto Santo, Desertas in Salvages. Na-
seljena sta samo Madeira in Porto Santo, medtem, ko sta druga 
dva naravna rezervata. Madeira je največji otok v skupini, z dol-
žino 57km in širino 22km, ter se razteza v smeri vzhod - zahod. 
Najvišja gora na otoku je Pico Ruivo z nadmorsko višino 1862 
metrov. 

Prvi stik z otokom - pogled z letala na prepadne vulkanske stene, 
ki se strmo spuščajo do oceana:

V preteklosti je bila Madeira znana kot velika izvoznica sladkor-
ja in vina, saj je zemlja zaradi vulkanskih tal zelo plodna, sedaj 
pa sta glavni panogi za preživljanje prebivalstva turizem in ribi-
štvo. Kmetijsko površino predstavlja nešteto teras, ki so vrezane 
na strma pobočja in do katerih vodijo stopnice, zato obdelava s 
kmetijskimi stroji ni mogoča. Na delu otoka, ki smo si ga bolj 
podrobno ogledali so na terasah gojili predvsem bananovce. Ena 
od značilnosti, pravzaprav zaščitni znak otoka, je tudi sistem vo-
dnih kanalov za namakanje zemljišč, tako imenovane »levade«. 
To so ozka korita ob strmem pobočju po katerih sedaj potekajo 
tudi trekingi za avanture željne turiste. Seveda je treba biti na 
takšnih pohodih zelo previden, saj imaš na eni strani strmo ste-
no, potem približno 30cm korita z vodo in nato 30cm betonirane 
stene, ki ima na drugi strani prepad v katerega zlahka padeš, saj 
levade nimajo varovalnih ograj.

Glavna obalna ulica v Funchalu...

…ter ribiška vasica:

Tržnica z eksotičnim sadjem in zelenjavo:

Ko sem pred približno pol leta izvedel za ugodno možnost po-
tovanja na Madeiro, je bila prva stvar, ki sem jo naredil to, da 
sem na SOTAwatch strani preveril ali so goram na otoku dode-
ljene SOTA referenčne oznake. Začetno navdušenje nad afriško 
SOTA pustolovščino se je v trenutku razblinilo in razočaranje 
je bilo kar veliko, ko sem ugotovil, da imajo SOTA referenčne 
oznake samo gore na kontinentalni Portugalski CT, Madeira 
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CT3 pa jih nima. Torej mi preostane samo občudovanje prelepe 
vulkanske pokrajine in bogatih botaničnih vrtov. Pravzaprav je 
kar ves otok en sam velik botanični vrt na katerem v izobilju ra-
stejo rastline, ki smo jih mi vajeni videti samo v loncih v stanova-
njih ali direktorskih pisarnah. Dejstvo, da sem »izvisel« s SOTA 
aktivacijo prav nič ni motilo mojega brata dvojčka. Brat Veljko 
S56BET je tudi radioamater, vendar ga bolj kot radijske postaje 
in vzpostavljanje zvez zanimajo botanični vrtovi. Pravzaprav od 
njega dostikrat slišim, da je radioamater samo zaradi mene... V 
meni pa je tlelo zelo majhno upanje, da se bo do mojega odhoda 
kaj spremenilo in da bom vendarle odšel na pot s svojo SOTA 
opremo. Pravijo, da upanje umre zadnje in mogoče je prav zaradi 
tega na mojo radioamatersko dušo 1. oktobra posijalo sonce. Luis 
CT3EE, SOTA MT Madeira, mi je polepšal dan, saj se je Madeira 
pridružila SOTA programu z enajstimi klasificiranimi gorami. 
Čez nekaj dni je na Madeiro odletel Andy MM0FMF in opravil 
prvi dve SOTA aktivnosti. Povzpel se je na Pico do Arieiro CT3/
MI-004 ter Pico Ruivo do Paul CT3/MI-006. 

Prvo vznemirjenje ob priključitvi Madeire SOTA programu je 
zamenjala zaskrbljenost, kako bom na Madeiro spravil vso svojo 
SOTA tehniko. Že takoj na začetku mi je bilo jasno, da bom delal 
z minimalistično opremo:
 Ǭ radijska postaja Yaesu FT-817ND (all mode, 5W TX output, HF, 
VHF, UHF)

 Ǭ avtomatski antenski tuner LDG Z817
 Ǭ vertikalna multiband antena Buddistick (deluje od 7MHz nav-
zgor)

 Ǭ Buddipole tripod s 3m dolgim zložljivim stolpom
 Ǭ dva 11,1V 2200mAh LiPo akumulatorja
 Ǭ potrebni povezovalni kabli, slušalke, rezervne varovalke, Palm 
MiniKey CW ročka

Ker je imel Veljko v kovčku dovolj prostora, sem si privoščil raz-
košje v obliki zložljivega tripoda in stolpa, drugače bi šlo tudi 
brez tega. LiPo polnilec sem zaradi teže namerno pustil doma. 
Seveda v kovčku ni smela manjkati SOTA Slovenija zastavica, saj 
si SOTA aktivnosti brez nje sploh ne znam predstavljati, ker je 
simbol našega dela z vrhov gora doma in po svetu. Naj se ve kdo 
je glavni. SOTA Slovenija, seveda!

Z veseljem so prišle tudi prve skrbi. Najbolj me je skrbelo vreme, 
saj je vremensko dogajanje na Madeiri pregovorno zelo muhasto 
in nepredvidljivo. To še posebno velja za gorati del, ki je vsako-
dnevno zavit v črne oblake. Že doma sem začel na internetu spre-
mljati vremenske slike, obete in modele vremena značilnega za 
Madeiro, tega malega otočka sredi Atlantskega oceana. Skrbelo 
me je tudi zaradi radioamaterske opreme. Ali bom imel zaradi 
obilice elektronike na letališčih kaj problemov? Predvsem me je 
skrbelo zaradi LiPo akumulatorjev, zato sem na raznih forumih 
pregledal prispevke drugih potnikov in ugotovil da z LiPo aku-
mulatorji na letalu ni problemov. Pravilo je, da morajo biti kon-
takti zaščiteni pred kratkim stikom, da morajo biti spravljeni v 
embalaži, ki onemogoča poškodbe, ter kar je zelo pomembno: 
LiPo akumulatorji ne smejo biti v oddani prtljagi, ki gre v prtlja-
žnik letala, temveč morajo obvezno biti v ročni prtljagi.

Moji LiPo akumulatorji pripravljeni za transport na letalu - kon-
takti so prelepljeni z izolirnim trakom, vsak akumulator je spra-
vljen v svoji »zip« vrečki, pena preprečuje premikanje, pločevi-
nasta škatla je od Argeta paštet. Škatla je spravljena še v torbici z 
velcro zapiranjem (manjka na sliki), tako da se ne more odpreti:

Zaradi boljšega občutka, da mi po poti kaj ne izgubijo ali pokva-
rijo sem vso elektronsko opremo spakiral v ročno prtljago, ki je 
šla z mano v kabino letala. Zložljiv stolp, tripod in antena so osta-

li v oddani prtljagi. Pogumne spremlja sreča, zato sem računal na 
to, da prtljage po poti ne bodo zgubili, saj bi mi brez antene res 
trda predla. 

Potovanje je potekalo tekoče, brez problemov, le v Lizboni sem 
moral na rentgenu pokazati LiPo akumulatorje, saj jih punca, ki 
je delala na rentgenu ni prepoznala, na monitorju pa so se videli 
kot palice eksploziva z vžigalno vrvico. In tako smo vsi, skupaj 
z vso prtljago, srečno prispeli na Madeiro, ki nas je pozdravila 
s spremenljivim vremenom, ob obali sonce, malo višje pa so bili 
vrhovi zaviti v grozeče temne oblake. Že doma sem se pozanimal 
in z veseljem ugotovil, da ima hotel dostop do interneta, zato sem 
s seboj vzel tudi mali netbook AsusEEE. Tako bom lahko iz ho-
tela spremljal vremensko situacijo ter si dal najavo aktivacije na 
SOTAwatch.

Madeira style: značilne madeirske hiše...

Vsak dan sem vestno spremljal vremensko situacijo in kazalo je 
na to, da bo ponedeljek 29.10.2012 vremensko najbolj ugoden dan 
za SOTA aktivacijo. Ugoden, vendar še zdaleč ne dober. Tako 
sem se odločil, da bom zaradi spreminjajoče vremenske situacije 
delal samo na najbolj lahko in hitro dostopni gori Pico do Ariei-
ro SOTA CT3/MI-004. Pico do Arieiro je tudi odlično izhodišče 
za tri ure oddaljeni Pico Ruivo CT3/MI-001, najvišjo goro Ma-
deire. Vendar sem žal zaradi vremenske situacije opustil misel na 
SOTA aktivnost z najvišje gore. Za potovanje po otoku sva najela 
avto, ki sva ga lahko prevzela šele ob 9:30 zjutraj. Tu imajo nava-
do, da ti predajo avto s praznim tankom bencina, zato sva morala 
najprej obiskati bencinsko črpalko in ura je kazala že čez 10:00, 
ko sva zapustila Funchal.

Pico do Arieiro je »drive in« tip SOTA točke, saj je cesta speljana 
skoraj do vrha na katerem se nahaja okrepčevalnica, trgovina s 
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spominki in NATO letalski radar. Kažipot, ki nas usmeri na pot 
proti gori in vrh Pico do Arieiro CT3/MI-004:

Takoj po prihodu na vrh sem po ogledu gorate vulkanske okoli-
ce začel s postavitvijo antene in ostale radioamaterske tehnike. 
SOTA aktivacijo sem začel v lepem, vetrovnem in sončnem vre-
menu. Razgled z vrha gore:

SOTA aktivacija v lepem vremenu, v ozadju se že zbirajo oblaki:

Začel sem na 14.285MHz in nadaljeval na 28.465MHz. Zveze v 
logu se vrstijo, pileup ne ponehuje. Pozna se, da je to šele druga 
SOTA aktivnost z otoka. Vsi si želijo vzpostaviti zvezo in kmalu 
je v logu zapisana večina evropskih držav, vmes pa so DX zveze 
s Kanado, ZDA, Argentino,... pet radioamaterskih kontinentov, 
manjka samo Oceanija. Ko mi opeša prva baterija, jo hitro zame-
njam. Moj cilj je, da omogočim zvezo čim več radioamaterjem. 
Na vrhu gore se sliši.« CQ SOTA, CQ Summits On The Air, this 
is Charlie Tango Nine / Sierra Five Seven Delta / Portable, CT9/
S57D/P calling and standing by, over!« Kanadčan je navdušen, 
sliši me za 59+. Nato se je vreme začelo kvariti, saj bi bilo prelepo, 
da bi ves čas sijalo sonce. Hribi so se ovili v oblake in v oblaku se 
je zmanjšala vidljivost le na nekaj metrov:

Z oblaki je prišlo do dodatne ohladitve, vlaga v zraku se je pove-
čala in napočil je čas za volneno kapo in rokavice.

Na vrhu gore sem se srečal tudi z Eusebiom CT3KU (na sredini v 
zeleni majici) s katerim sem naredil zvezo na 433MHz:

Marsikomu se morda zdi čudno, da sem na Madeiri kateri je do-
ločen prefiks CT3 delal s prefiksom CT9. Prefiks CT9 je namreč 
določen za delo gostujočih radioamaterjev z Madeire, CT3 pre-
fiks lahko uporabljajo samo domačini. Tako sem za delo z Ma-
deire uporabljal klicni znak CT9/S57D/P. Z vremenom na vrhu 
gore sem bil kljub stalnemu vetru in kasnejši pooblačitvi zado-
voljen. Najbolj sem se bal možnega dežja in neviht, vendar mi je 
vreme prizaneslo. Prizanesljivo, dokaj ugodno vreme pa ni dol-
go zdržalo, saj so se na Madeiro že naslednji dan vsule padavine 
v bibličnih količinah in razsežnostih. V manj kot 24 urah je na 
Pico do Arieiro in njegovo okolico padlo več kot 200 litrov dežja 
na kvadratni meter in tako je odplaknilo tudi mojo za naslednji 
dan predvideno SOTA aktivacijo Pico Ruivo CT3/MI-001. V sre-
do, 31.10.2012 smo imeli predviden obisk gore Pico do Arieiro 
z avtobusom, vendar je bila cesta zaradi podrtih dreves in skal 
na vozišču zaprta. Upam, da bodo prihodnji SOTA aktivatorji 
madeirskih gora imeli več sreče z vremenom. Kljub vsemu sem 
s svojo madeirsko SOTA avanturo zelo zadovoljen in si želim, 
da bom v prihodnosti lahko delal še s kakšne eksotične lokacije.

Nasvidenje, Madeira!

SOTA aktivacija v številkah:
Število zvez: 126 QSO
Aktivirana frekvenčna območja: 14, 28, 433MHz
Delane države: 30 DXCC (EA, G, W, GI, MW, DF, OZ, MM, HB9, 
OM, RA, ON, IK, OE, HA, VE, S5, PA, UX, EI, 5B4, LX, OK, 
UA9, SP, SM, LU, F, YO, CT3)

Na SOTA aktivacijah v tujini se še posebej razveselim zvez, ki 
jih naredim s slovenskimi radioamaterji. Tokrat so v mojem logu 
zapisani S57JJ-Janez, S53BV-Borut, S52CU-Mirko, S59DXX-Jan 
in S57U-Polde. Vsi ste imeli na Madeiri resnično močne signale, 
kot da bi se pogovarjali na VHF ali UHF frekvencah. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste se potrudili, me našli na frekvenci in naredili 
z mano zvezo.

73, Miloš S57D



50

 DIPLOME  Ureja : Miloš Oblak, S53EO

CQ ZRS LETNIK XXIII, 5/2012

RADIOAMATERSKE DIPLOME
RADIO ACTIVITY 2013 AWARD GERMANY
Diploma se izdaja oddajnim radioamaterjem in tudi SWL opera-
torjem. Pravila so enostavna: potrebno je narediti zveze (za SWL 
operatorje - sprejeti postaje) s po eno postajo iz čimveč različnih 
DXCC držav v JANUARJU 2013. Veljajo vsi bandi in načini dela. 
Za osvojitev diplome je potrebno vsaj 20 DXCC držav. Število 
držav, ki jih boste prijavili v zahtevku, bo napisano na diplomi. 
Spisek uredite po abecednem redu imen DXCC držav. Diploma 
je vsako leto drugačna, na sliki je diploma za 2012. Zvez ni po-
trebno imeti potrjenih, pošljite izpisek iz dnevnika najkasneje do 
28.februarja 2013.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahtevek 
z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov ma-
nagerja. Diploma bo vrnjena na vaš e-mail naslov v PDF formatu, 
da si jo lahko sami natisnete.
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR, P.O.Box 1204,
D-95634 TIRSCHENREUTH, Germany
e-mail: de3ear@darc.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com

EUROPE AWARD GREECE
Diploma se izdaja za potrjene zveze z državami Evrope po DXCC 
razdelitvi po 1. januarju 1958. Med evropske države štejejo tudi 
Armenia - EK, Azerbaijan - 4J in Georgia - 4L. Diploma se izdaja 
v 2 klasah:
Class B = najmanj 40 držav Class A = vseh 71 držav
Diploma je lahko označena, da so bile vse zveze v CW, SSB, RT-
TYali MIXED načinu dela. Število držav v zahtevku bo napisa-
no na diplomi. Zahtevek za diplomo uredite po abecednem redu 
imen držav, overita pa ga naj dva licencirana operatorja ali ma-
nager za diplome. Spisek veljavnih držav lahko dobite na spletni 
strani izdajatelja diplome ali pri S53EO.
GCR 10 IRC ali 10 EURO
R.A.A.G. Award Manager, P.O.Box 3564,
GR-10210 ATHENS, Greece
internet: http://www.raag.org

EUROPEAN UNION - SP AWARD POLAND
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1.januarju 2004 s po eno 
postajo iz najmanj 25 držav, ki so članice Evropske unije (od 27). 
SWL OK. Veljajo vsi bandi in načini dela. Zveze potrjene preko 
eQSL ne veljajo za diplomo. Izdajatelj lahko zahteva eno ali več 
QSL kart za kontrolo. Države so:
OE ON LZ OK 5B OZ ES OH F SV EI I YL LY LX HA 9H DL PA 
SP CT YO OM S5 EA SM G
GCR 5 EUR ali 7 USD ali 5 IRC
Award Manager PZK, PZK HQ Secretariat,
P.O.Box 54, 8513 BYDGOSZCZ 13, Poland
http://www.awards.pzk.org.pl/polish-awards/sp-eu-union.html

NUSANTARA AWARD INDONESIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze na HF področjih z najmanj 
10 različnimi otoki Indonezije neodvisno od pripadnosti IOTA 
grupi. Zveze preko repetitorjev, satelitov, echo linka ali eQSO na 
veljajo za diplomo.
Vključeno mora biti vsaj 5 glavnih otokov Indonezije (od 6): 
Jawa, Sumatra, Kalimantan/Borneo, Sulawesi/Celebes, Irian/
Papua, Bali. Posebne nelepke se izdajajo za vsakih sledečih 10 
otokov. Na prejeti QSL kartici mora biti napisano ime otoka. Za 
diplomo šteje vsak posamezni otok v IOTA grupi (npr. Bangka 
Isl., Belitung Isl. – oba OC144). Na spletni strani izdajatelja di-
plome lahko dobite spisek v PDF formatu za okoli 13.200 otokov 
Indonezije.
Zahtevek za diplomo lahko pošljete po e-mailu. Priložiti je po-
trebno tudi poskenirane obe strani prejetih QSL kartic. Zahtevek 
za diplomo in fotokopije QSL kartic lahko tudi pošljete po pošti 
na naslov od enega od obeh managerjev.
Stroški diplome in poštnine so 8 IRC ali 6 USD ali 5 EURO, izda-
jatelj priporoča, da se plačilo izvrši preko sistema PayPal.
Stephan Busono W2FB, 3 Margaret Drive,
SOMERSET, NJ 08873, U.S.A.
e-mail / PayPal: sbusono@gmail.com
internet: http://www.nusantaraaward.com
alternativni naslov za izdajatelja v Indoneziji:
Adhi Widodo YB3MM, P.O.Box 6,
PANDAAN 67156 Indonesia
e-mail / PayPal: yb3mm@mdxc.org

STEPHEN THE GREAT DIPLOME MOLDOVA
Diploma se izdaja v spomin na najbolj vplivnega voditelja v zgo-
dovini Moldavije. Imenujejo ga Stefan the Great and Holy, Stefan 
cel Mare si Sfint (1429 – 1504) in je uspešno branil neodvisnost 
Moldavije pred vdori vojske turškega imperija, pred Poljaki in 
Madžari. Tako je država predstavljala pomembno politično silo 
Vzhodne Evrope v tistem času. Za diplomo je potrebno imeti 
zveze s postajami iz regionov, ki so bili pomembni v Stefanovem 
življenju:
ER1, ER2, ER3, ER4, ER5 - Moldova 
YO4 – GL, VN - pokrajine v Romuniji 
YO8 – BC, BT, IS, NT, SV, VS - pokrajine v Romuniji 
UR5Y - Ukraine, Chernovtsi Region
UR5F - Ukraine, Odessa Region
SV2/A - Mt. Athos
Potrebno je imeti 60 zvez iz najmanj 15 regionov (od 16). Diplo-
ma je brezplačna, potrebno je poslati le za kritje poštnih stroškov. 
Izdajatelj diplome priporoča, da ga po e-mailu povprašate za vi-
šino poštnih stroškov. 
Valeriy Metaxa, ab.Yashik 3000, 
CHISINAU MD-2071, Moldova
e-mail: er1da@mail.ru
internet: http://www.qrz.ru/awards/detail/1.html
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JANKA KUPALA 130TH ANNIVERSARY 
BELARUS
Diploma se izdaja ob 130-letnici rojstva velikega beloruskega 
pesnika Janke Kupala (Ivan Daminikovich Lutsevich). V kole-
darskem letu 2012 je potrebno zbrati 130 točk. Zvez ni potrebno 
imeti potrjenih, poljite izpisek iz dnevnika po e-mailu izdajatelju 
diplome. Točkovanje:
 vsaka postaja Belorusije (EW, EU,..) = 5 točk
 St.Petersburg in Leningrad Region (UA1) = 2 točki
 Moscow in Moscow Region (UA3) = 2 točki
 Smolensk in Smolensk Region (UA3L) = 2 točki
 Vilnius (LY) = 2 točki
 Kazan (UA4P) = 2 točki
Zveza z isto postajo šteje, če je narejena na drugem bandu. SWL 
OK. Zveze na dan 7.julija 2012 (rojstni datum pesnika), in 1. – 2. 
Septembra 2012 veljajo dvojno število točk.
Diploma po elektronski pošti je brezplačna, če pa kdo želi nati-
snjeno diplomo, naj pošlje zahtevek + 2 IRC na naslov managerja 
za diplomo.
Surina Nina Anatolyevna EU8MM, P.O.Box 42
GOMEL-12, 246012 Belarus
e-mail: ew8zz@tut.by
internet: http://ew7be.blog.tut.by/%3Fp-2236

BATTLES AT OSTROGOZH-ROSSOSHANSKIY 
RUSSIA
Spominska diploma se izdaja ob 70-letnici borb v okolici Voro-
nezha v začetku leta 1943. Najhujši boji so potekali v okrožjih 
Ostrogozhsk - Rossosh, ko je ruska osvobodilna vojska izvedla 
ofenzivo proti vojski madžarske 2. armade in italijanske 8. arma-
de V spomin na te dogodke se izdaja diploma za zveze v obdobju 
13. januar – 27. januar 2013.
Potrebno je imeti eno zvezo s klubsko postajo RZ3QYH ali spo-
minsko postajo UE3ORO + najmanj 5 zvez s postajami iz Ostro-
gozh-Rossosh distrikta. Ista postaja je lahko delana na različnih 
bandih in načinih dela. SWL OK.
Izpisek iz dnevnika mora vsebovati standardne podatke o zvezi 
(date, time, band, mode, callsign, raporti) in podatke o opera-
torju, ki diplomo zahteva: callsign, ime, priimek, polni naslov, 
e-mail. Diploma v elektronski obliki je brezplačna. Zahtevek po-
šljite na e-mail izdajatelja diplome, diploma pa bo poslana na vaš 
e-mail naslov v JPG ali PDF formatu. Zahtevek pošljite najkasne-
je do 27. februarja 2013.
e-mail: rz3qyh@mail.ru
internet: http://www.qrz.ru/awards/detail/2648.html

WORKED BALTIC SEA CITIES AWARD 
LITHUANIA
Diploma izdaja Vytis Radio Club iz Litve za potrjene zveze z naj-
manj 100 različnimi mesti iz držav ob Baltiškem morju. Potreb-
no je vsaj eno mesto iz vsake od 9 držav: 
Denmark (OZ), Sweden (SM), Finland (OH), St.Petersburg 
Oblast and Kaliningrad (UA1, UA2F), Belarus (EU), Lithuania 
(LY), Latvia (YL), Poland (SP), Germany (DL)
Veljajo zveze po 1.januarju 1990. Če so bile vse zveze narejene na 
VHF/UHF področjih, je potrebno 25 različnih mest. SWL OK.
GCR 5 EUR ali 7 USD ali 6 IRC
Valerijus Simulik LY2QT, P.O.Box 131,
LT-78008 SIAULIAI-10, Lithuania

NAUKOGRADS DIPLOMA RUSSIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze z najmanj 10 različnimi po-
stajami iz t.i. Naukograd (Science City), mest v Ruski Federaciji, 
kjer so postavljene institucije namenjene znanstevnim raziska-
vam. Trenutno je 14 mest pridobilo status s tem imenom. Karte 
SWL operatorjev iz teh mest tudi veljajo za diplomo. Zveze preko 
repetitorjev ne veljajo. Zveza šteje, če je bila narejena na dan pri-
dobitve statusa ali kasneje. Mesta in datumi so:
Obninsk Kaluga Region (R3X) 06.06.2000
Korolev Moscow Region (R3D) 12.04.2001
Dubna Moscow Region (R3D) 20.12.2001
Koltsovo Novosibirsk R. (R9O) 17.01.2003
Michurinsk Tambov Region (R3R) 04.11.2003
Fryazino Moscow R. (R3D) 29.12.2003
Reutov Moscow R. (R3D) 29.12.2003
Peterhof St.Petersburg (R1A) 23.07.2005
Pushkino Moscow R. (R3D) 27.10.2005
Biysk Altai Territory (R9Y) 21.11.2005
Zhukovsky Moscow R. (R3D) 29.01.2007
Troitsk Moscow R. (R3D) 20.01.2007
Chernogolovka Moscow R. (R3D) 18.08.2008
Protvino Moscow R. (R3D) 18.08.2008
Izdajatelj diplome lahko zahteva za kontrolo kopijo ali scan QSL 
kartice. SWL OK. Diploma se dobi v elektronski obliki in je brez-
plačna. Pošljite zahtevek po e-mailu in kot Subject v e-mailu na-
pišite »Diploma, Science City of Russia«.
e-mail: ra3ars@rambler.ru
internet: http://mos.inst.ru/sci_sityes.htm

W-38E-C DIPLOMA UKRAINE
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1.januarju 1994 s 30 po-
stajami iz držav in teritorijev, ki ležijo na 38. meridianu. Vključe-
ne morajo biti zveze iz najmanj 10 področij. Zveza z isto postajo 
velja, če je bila narejena na drugem bandu.
SWL OK. Področja so:
Ukrajinski regioni: Donetsk (UR5Q), Kharkiv (UR5L)
Ruski regioni: Belgorod (UA3Z), Kursk (UA3W), Orel (UA3E), 
Moscow (UA3A), Yaroslavl (UA3M), Vologda (UA1Q), Arkhan-
gelsk (UA1O), Murmansk (UA1Z)
Države: Turkey, Syria, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Eritrea, Ethi-
opia, Kenya, Tanzania, Mozambique
Diploma je brezplačna in bo poslana po e-mailu v digitalni obliki 
v JPEG formatu. Pošljite zahtevek managerju UX2IJ, Sergei Ani-
shchenku na elektronski naslov:
e-mail: ux2ij@mail.ru
internet: http://dokradio.at.ua

OSAKA ZENSHI ZENGUN SYO AWARD JAPAN 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po eno postajo iz različ-
nih mest (cities) in podeželij (guns) iz japoske province OSAKA 
(JA3). Veljajo vsi bandi in načini dela.
Class C = 10, Class B = 20, Class A = vseh 37 cities & guns
GCR 10 USD ali 8 IRC
Mrs. Michiyo Yamada JF3VSW, 4-1-2 Tezukayama-Higashi,
Sumiyoshi, Osaka 558-0054, Japan



Priloge CQ ZRS v letu 2012

CQ ZRS 1-2 (lonček za pisala, diploma ZRS)

CQ ZRS 3-4 (zastavica ZRS, S5 HF + VHF/UHF/SHF bandplan)

CQ ZRS 5 (koledar 2013, radioamaterski opomnik)


