


135,- €

135,- €

122,- €

122,- €

3BAND FAMILY
3B223 598,- €
3B334 1074,- €
3B456 1769,- €
3B WARC 342,- €

- 7EL/5m* ...........
- 10EL/6,4m* ....
- 15EL/11,6m* ..

Dipole ..........

MONOBAND FAMILY
14 MHz: 488,-PA14-3-6 ( €), PA14-4-8 ( €), PA14-5-12 ( €)

PA21-3-5 ( ), PA21-4-6 ( €), PA21-5-9 ( €), PA21-6-12 ( €)
PA28-3-4 ( €), PA28-4-5 ( €), PA28-5-6 ( €), PA28-7-12 ( €)
PA50-3-1.5 ( €), PA50-4-3 ( €), PA50-6-6 ( €), PA50-7-9 ( €)

PA144-5-1.5 ( €), PA144-6-2 ( €), PA144-8-3 ( €),
PA144-13-8 ( €), PA144-18-12 ( €)
PA432-8-1.5 ( €), PA432-14-3 ( €), PA432-23-6 ( €),
PA432-29-8 ( €), PA432-32-9 (244 €), PA432-42-12 ( €)

PA1296-18-1.5 ( €), PA1296-36-3 ( €)

793,- 976,-
21 MHz: 342,- € 488,- 793,- 976,-
28 MHz: 293,- 354,- 488,- 915,-
50 MHz: 110,- 159,- 195,- 256,-
144 MHz: 68,- 92,- 110,-

196,- 269,-
432 MHz: 68,- 110,- 171,-

220,- ,- 305,-
1296 MHz: 92,- 147,-

DUALBAND VHF/UHF FAMILY
50/70 MHz: 122,-PA50-70-7-3 ( €), PA50-70-11-6 ( €)

PA144-432-13-1.5 ( €)
232,-

144/432 MHz: 98,-

VERTICAL HF ANTENNA FAMILY
1.8 MHz:

391,-
160m band, 5 frekvenc (1810, 1830, 1850,
1870, 1890) s preklopnikom ( €)
preklop CW/SSB (1825/1865 in 3530/3770),
menjava banda ročno ( €)
CW/SSB (3530/3760), s preklopnikom in
8 radiali. Višina 10m. ( €)

1.8/3.5 MHz:
366,-

3.5 MHz:
232,-

7MHz Full size
7MHz 342,- €
PA7-2-6 842,- €
PA7-3-12 1464,- €
PA7-4-18 2318,- €

rotary dipole ........
- 2EL/6,4m* .....
- 3EL/12m* ..
- 4EL/18m* ..

*boom lenght

Hoxin SS-1000 VSWR &
Power Meter, 1.8-160 MHZ
/430-1300 MHz

Hoxin SS-3025 Visoko u -
25 A stikalni napajalnik

čin
kovit

XIEGU X108 DELUXE QRP 1 do 20W KV
radijska postaja, ALL BAND, tudi WARC,

, vgrajen stabilni 0,5 ppm TCXO
in CW Keyer, RX filtri 15kHz, 2.3kHz in 500Hz,
ve kcij dosegljivih na ročnem mikrofonu.
Napajanje do 12-14,5V DC / 7,5 A max.
USB CAT kontrola postaje in programiranje...

AM/SSB/CW

čina fun

HIGH PERFORMANCE ANTENNAS 1,8 MHz TO 6 GHz

INV V dipol antena z
visokokakovostnim
feritnim balunom.
Preklop CW/SSB!

Več info na !shop.hamtech.eu

Zaključni upor 450
ohm v neprepustnem
ohišju z objemko za
zunanjo montažo
moči 10W.

Dvosmerni Beverage SET 1.8,
3.5, 7MHz: dvosmerni beverage
box, 2 x zaključni upor, objemke
in napajalnik s preklopom E/W
z LED indikacijo (brez žic)

Antenna Code Explanation

Cene vsebujejo DDV, stroški dostave niso v ceni. Info na info@hamtech.eu

PRECIZNE ŽIČNE MONO-, DUAL-
in MULTIBAND END FED ANTENE

MONOBAND QRO EndFed ANTENE
HyEndFed | QRO 80M monoband 1kW ( €)272,-
HyEndFed | QRO 40M monoband 4kW ( €)
HyEndFed | QRO 20M monoband 4kW ( €)

248,-
224,-

4O3A station automation:
kontroler za upravljanje anten ... €

SCC XL SET
841,-

4O3A station automation:

2 ali 3 TX, inhibit, PTT dist.
PTT delay sequ. .. €

LOCK X Interlock. system

425,-

4O3A station automation:

Serija L - 3 polni ... €
HF 4.5 kW bandpass filtri:

280,-
Serija S - 5 polni ... €456,-

MONOBAND 300W EndFed ANTENE
HyEndFed | 10M (5 m*) ( €),78,65 11M (5,25 m*) ( €)
HyEndFed | 15M (6,72 m*) ( €), 17M (7,87 m*) ( €)
HyEndFed | 20M (10 m*) ( €), 30M (14,1 m*) ( €)
HyEndFed | 40M (20 m*) ( €)

78,65
78,65 78,65

78,65 84,70
84,70

*dolžina žice - material DX Wire, /p - portable, UL - Ultra light

MULTIBAND EndFed ANTENE
HyEndFed | 5 band 80/40/20/(15)/10M 200W ( €)
HyEndFed | 4 band 40/20/(15)/10M 200W
HyEndFed | 3 band 40/20/10M 200W

165,-(23 m*)
(20 m*) ( €)

(11,85 m*) ( €)
HyEndFed | 2 band 40/80M 200W (40 m*) ( €)
HyEndFed | 4 band UL 40/20/10M 100W (20 m*) ( €)
HyEndFed | 3 band /p 40/20/10M 100W (11,85 m*) ( €)
HyEndFed | 4 band 40/20/15/10M QRP 25W (20 m*) ( €)
HyEndFed | 3 band 40/20/10M QRP 25W (11,80 m*) ( €)

133,-
232,-

175,-
99,50

99,50
90,75
109,-

Dobavljamo radioamatersko opremo, spajkalno tehniko, merilno tehniko in robote EMoRo po ugodnih cenah!

T. 059 010 952 • info@hamtech.euT. 059 010 952 • info@hamtech.eu
Poglejte tudi na emoro.hamtech.euPoglejte tudi na emoro.hamtech.eu

3.5 kW Wideband Stack Match 7 - 28 MHz for two antennas
3.5kW

219,60

stack Match 7-28MHz brez preklopa - obe anteni sta stalno

priključeni. Input RL -18dB ( €)

relejski preklop zgornja, spodnja, obe. Tro položajni vrteči
preklopnik je v kompletu. ( €)

3.5kW
341,60

�

FUTURE IN COMMUNICATION

HAMTECH IS
OFFICIAL DEALER

HAMtechHAM
CommunicationsCommunications

570,- €

570,- €

XIEGU X1M Upgraded Version
5band (3.5 do 28MHz) USB/LSB/CW
QRP radijska postaja,

vgrajen CW Keyer, teža samo
0.65kg, napajanje 9,6~14VDC / 1.5A
max, RS232 TTL CAT kontrola simulira
IC718, 0.5 ppm TCXO...

RX 100kHz do
30MHz,

290,- €

290,- €

Chongqing Xiegu
Technology Co.

3-Band STACK antena 3B-334HD-4O3
Povsem nov design triband anten s centralnim
širšim razmikom med elementi zaradi montaže
na npr. rotary stolpe debeline do 1m za primer
stack-iranja anten na istem stolpu. Design je
narejen v sodelovanju z 4O3 kolegi radioama-
terji. Več info na shop.hamtech.eu!

860,- €

860,- €

HAMtech spletna trgovina
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE
Mestni trg 43, Višnja gora

HAMtech spletna trgovina
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE
Mestni trg 43, Višnja gora D

es
ig

n 
- S

55
Z



CQ ZRS

3

Letnik XXV, 2-3/2015

KAZALO VSEBINE  ZRS INFO

ZRS INFO
 4 IMPRESSUM in Uvodnik urednika

 5 Nagovor predsednika ZRS

 6 SPOMIN NA 20. KONFERENCO ZRS - PRVO V SAMOSTOJNI 
SLOVENIJI

 8 ZLATO PRIZNANJE S PLAKETO OBČINE MOZIRJE ZA ES LUD-
VIKA S52LE

 9 90 LETNICA IARU

10 50 LET RADIOKLUBA ISKRA PREKOPA S59DDT - 1965-2015

14 PO SLEDEH SOŠKE FRONTE - RADIJSKE KOMUNIKACIJE 1915-
1917

16 VAJA ARON MAJ 2015

18 MIRAN ŠUBELJ S56UBS SK

19 SODELOVANJE RA NA REGIJSKEM REVERJANJU USPOSO-
BLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK V SEVNICI

19 ZRS PRIPOROČILO

20 DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE EDVARDA PEPERKA LJUBLJA-
NA MOSTE - PREDSTAVITEV RA DEJAVNOSTI

21 PREDSTAVITEV RK DOMŽALE S53CAB NA DNEVU TEHNIŠKE 
KULTURE V DOMŽALAH

22 MAJ 2015 - MESEC OBLETNIC USODNIH DOGODKOV

27 1300. SKED IN 25. MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATER-
JEV

30 RAZMIŠLJANJA - KATERO STOLETJE

31 ZGODOVINA KENWOOD ELECTRONICS I.DEL

35 S57ZL - HAMLET 2015

44 RADIOKLUB CIRKULANE S59DDR USPOSOBIL ŽE 85 NOVIH 
OPERATERJEV

ANTENSKA TEHNIKA
33 POSTAVLJANJE 5070OWA11 PRI TONIJU S53BH

36 3B 334HD-4O3 3-band stack antena

RADIJSKA TEHNIKA
37 SPUST BALONA V STRATOSFERO

42 WINLINK GLOBALNA RADIJSKA E-POŠTA - ZGODOVINA RAZ-
VOJA IN UPORABA

KONSTRUKTORSTVO 
45 VIKEND VHF/UHF RADIJSKA POSTAJA

49 HP ANTENSKI PREKLOPNIK SUNSHINE 1X6

MERILNA TEHNIKA 
51 UPORABA SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA SERIJE DSA800 ZA 

MERITVE RF OJAČEVALNIKOV

RADIOGONIOMETRIJA ARG
53 COOPER TEST - PREIZKUS TEKA IN ARG TRENING

54 ARG TEKMOVANJA

UKV AKTIVNOSTI
61 REZULTATI UKV TEKMOVANJA MAREC 2015

KV AKTIVNOSTI
64 DX INFO

67 REZULTATI POMLADANSKEGA KVP 

69 AR MEMORIAL 2015

71 IOTA PALAGRUŽA 2015 - S5 TEAM 9A8ZRS

SOTA
73 IZ AKTIVATORJEVEGA DNEVNIKA …

WCA
76 S5 WCA AKTIVNOSTI

76 AKTIVACIJA PODSREŠKEGA GRADU - S5-00089 

RADIOAMATERSKE DIPLOME
82 Radioamaterske diplome

84 S5DXCC

KAZALO

KONSTRUKTORSTVO
Sestavljena vikend VHF/UHF radijska postaja

Po sledeh Soške fronte - WW1
Pogled s Čela pod Svinjakom proti Bovcu

SOTA - Iz aktivatorjevega dnevnika
Sled pohoda na karti

Dogajanja v klubih
Predstavitev RK Domžale S53CAB na Dnevu tehnične kulture v Domžalah
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ZRS INFO   IMPRESSUM

Spoštovani,
Pred vami je letošnja druga izdaja CQ  ZRS, glasila 
slovenskih radioamaterjev, ki je izšla zahvaljujoč trudu 
nekaj posameznikov. Žal so oz. smo to vedno eni in isti, 
ki se zavedamo da uspešno zastopanje našega hobija v 
družbi oz. okolju v katerem živimo, ni odvisno samo od 
uspehov posameznikov v tekmovanjih.

Prva letošnja številka, ki je izšla tik pred volilno konfer-
enco, ni bila v »običajnem obsegu« zadnjih nekaj let, kar ste mnogi pospremili 
z kritičnimi pripombami na ta račun. Pri tem pa »spregledajo« dejstvo, na kat-
erega tolikokrat opozarjam, da je CQ ZRS odraz našega skupnega zavedanja o 
pomenu glasila. Načeloma se s tem večina strinja, le malo je tistih ki se tega de-
jansko zavedajo, še manj pa tistih ki so pripravljeni kaj narediti oz. soustvarjati 
CQ ZRS. Pozablja se, da prejemanje glasila ni »pravica oz. obveza« ki izhaja iz 
plačevanja kotizacije in tudi delo vseh nas v uredniškem odboru je volontersko.

Letošnja volilna konferenca je, za razliko od nekaj prehodnih, potekala v prijet-
nem vzdušju. Od 78 RK, se jo je udeležilo 49 njihovi predstavnikov-delegatov, 
ki so izrazili podporo delovanju UO ZRS in potrdili njihovo sestavo za nasled-
nje mandatno obdobje. Iskreno je treba priznati, da ni bilo novih kandidatov 
ki bi bili pripravljeni prevzeti odgovornost in žrtvovati svoj prosti čas ( in tudi 
sredstva ), za delovanje v organih ZRS, tako da je bil poglavitni vzrok odločitve 
obstoječe ekipe da se nadaljuje in konča z zastavljenimi cilji v isti sestavi. Ni 
čudno, da je bila pripomba o bolj »demokratičnih« volitvah sprejeta z mero 
cinizma… vsekakor pa dober izgovor članom UO, da na naslednji volilni kon-
ferenci z velikim zadovoljstvom prepustijo svojo vlogo novi ekipi.

Tokratna številka CQ ZRS ima poseben poudarek na dogodkih iz pretekle zgo-
dovine, ki so se odvijali na naših tleh in bodo za vedno zapisani v svetovni 
zgodovini. Obeležitev 100. obletnice Soške fronte, spomin na dogodke ki so po-
tekali v obdobju med letoma 1915 in 1917. Ne gre za »obujanje« krvave statis-
tike, bolj za priložnost razmišljanja o vzrokih in posledicah toka zgodovinskih 
dogodkov ki so zajeli obdobje v katerem so živeli naši predniki. Ena redkih 
priložnosti v katerih naj ne bi našli delitve na »leve in desne«. Priložnost da 
se v večji meri zavemo pomena osamosvojitve kot naroda, minljivosti življenja 
in spoštovanja vrednot na katere pozabljamo oz. se izgovarjamo, da so sedaj 
drugi časi….. Vsekakor pa priložnost da obiščemo ta enkratni in čudovit del 
Slovenije !

Zahvala vsem, ki ste pripomogli k izdaji CQ ZRS, saj brez vaše pomoči, skupaj 
z Draganom S55Z, ne bi uspela pripraviti tokratne izdaje našega radioamater-
skega glasila.

Podpredsednik UO ZRS in urednik CQ ZRS
  Konrad Križanec Rado, S58R

ORGANI KONFERENCE - ZRS
Mandat 2011 - 2015
PREDSEDNIK ZRS:
Bojan Majhenič, S52ME 

PODPREDSEDNIKI ZRS:
Anton Galun, S51AG
Ognjen Antonič, S56OA
Konrad Križanec, S58R

UPRAVNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Bojan Majhenič, S52ME

Podpredsedniki:
Anton Galun, S51AG
Ognjen Antonič, S56OA
Konrad Križanec, S58R

Člani:
Matej Zamuda, S56ZM
Tilen Cestnik, S56CT 
Franci Žankar, S57CT
Tomaž Puc, S56G
Hubert Tratnik mlajši, S53Z
Miha Habič, S51FB
Miloš Oblak, S53EO

NADZORNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Drago Bučar, S52AW

Člani:
Marijan Veber, S51U
Jože Cokan, S55N
Stanko Habjanič, S55HS
Stojan Kuret, S51WI

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZRS
Predsednik:
Rado Jurač, S52OT

Člani:
Ciril Derganc, S53AE
Miroslav Mihec, S57MU
Jože Lešnik, S51LW
Andrej Jevšnik, S51JY

IARU liason:
Miha Habič, S51FB
 

Naslov:
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš

E-pošta: zrs-hq@siol.net
WEB: www.hamradio.si

CQ ZRS - ISSN 1318-5799
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RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Ureja: 
Konrad Križanec, S58R
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S5TEHNIKA.net d.o.o.
Dragan Selan, S55Z
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1300 izvodov

Naslovnica:  60 LET ARG V SLOVENIJI
Avtorji slik: 
Iz arhiva CQ ZRS in ARG managerja

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

Uredniki rubrik:
Info, Tehnika, Konstruktorstvo, SOTA:
Konrad Križanec, S58R
KV aktivnosti: 
Hubert Tratnik mlajši, S53Z
UKV:
Miha Habič, S51FB
ARG: 
Franci Žankar, S57CT
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Miloš Oblak, S53EO
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ZRS AKTIVNOSTI V 2014 Bojan Majhenič, S52ME, predsednik ZRS ZRS INFO

44. volilna konferenca ZRS v Pekrah

Štiriletni mandat dosedanjemu upravnemu odboru ZRS se je iztekel v začetku leta 2015. Že lani na 
utečenem sestanku konec leta s predsedniki klubov sem podal informacijo, da je dosedanji upravni 
odbor pripravljen prevzeti nalogo še naslednja štiri leta, če ga bodo predstavniki klubov na 44. 
volilni konferenci  tudi potrdili. 

V preteklem štiriletnem mandatnem obdobju smo se v upravnem odboru trudili napraviti ZRS 
članom čim prijaznejšo. Z optimizacijo vseh stroškov nam je uspelo fi nančno stanje spraviti na 
vzdržno raven, tako da so bila sredstva pridobljena s članarino najbolje porabljena. 

Pravočasno plačevanje obveznosti klubov Zvezi je bilo na začetku tega mandatnega obdobja relativno slabo. Samo peščica 
klubov se je držala plačilnih rokov, ostali pa so plačevali obveznosti za tekoče leto šele konec leta. Takšen način plačevanja 
je povzročal mnogo več administrativnega dela, posledično več knjigovodskih dogodkov, kar je bilo neposredno povezano s 
fi nančnimi stroški. Večkratna priporočila klubom, da v roku plačajo svoje obveznosti, so se obrestovala tako, da je članarino za 
leto 2015 plačalo že več kot 90 odstotkov klubov. Osebno se moram vsem tem klubom javno zahvaliti, saj tudi s tem prispevajo 
k bolšjemu likvidnemu stanju ZRS. Iz pisarne ZRS bodo neplačniki dobili pismo, kjer jih bomo ponovno prosili za čim prejšnjo 
poravnavo obveznosti.

Članstvo se v teh štirih letih ni bistveno spremenilo. V ZRS nas je preko klubov včlanjeno več kot 1000 radioamaterjev. Pred 
izpitnimi komisijami ZRS vsake leto opravi operaterske izpite več kot 100 novih operaterjev. Z nadzornim državnim telekomuni-
kacijskim organom AKOS v obojestransko zadovoljstvo vzorno sodelujemo. Tudi pri izbiri delovne moči v pisarni ZRS smo lahko 
zadovoljni. 

Eden od večjih stroškov zveze je tudi izdajanje glasila CQ ZRS. Tudi tukaj smo poiskali najprimernejšega tiskarja. Levji delež 
pri nastanku vsakokratnega glasila odpade na neumornega urednika, ki se še zmeraj ukvarja s premalo tehničnimi članki in 
prispevki iz klubov. Tudi pri poslovanju QSL-biroja smo z Slovensko pošto podpisali novo pogodbo, seveda na račun nižanja 
stroškov pošiljanja kartic. Na žalost gre le za nižanje pošiljke znotraj Slovenije, največji fi nančni delež pa odpade na pošiljanje 
v tujino, kjer pa veljajo mednarodni ceniki. Vsako leto sodelujemo in se predstavljamo tudi na radioamaterskem sejmu v Fried-
richshafenu, kjer neposredno z drugimi evropskimi zvezami izmenjamo okoli 200 kg kartic. S selitvijo sedeža ZRS iz Ljubljane v 
Maribor so se znižali obratovalni stroški. Pogodba o brezplačni najemnini je podpisana za dvajset let. Lokacija Pekre nudi s sou-
porabo vseh prostorov od parkirišča, velike dvorane, učilnic, skladiščnih prostorov možnost kakršnih koli aktivnosti, povezane z 
radioamaterstvom. Odnos med upravljavcem prostora in ZRS je na izjemno visokem nivoju. Objekt je preko službe varovanja pod 
24-urnim nadzorom. Preko ARON-ekip sodelujemo tudi z URSZR, s katero imamo sklenjeno letno pogodbo, na osnovi katere se 
vsako leto dopolnjuje radijska oprema za vzpostavitev zvez v nenormalnih razmerah. Vodja ARON ekip pripravi vsako leto tudi 
praktično usposabljanje članov z nabavljeno opremo. V pripravi je tudi program mesečnega preverjanja digitalnih komunikacij 
na kratkem valu.

Kot že vrsto let potekajo SKED vsaki prvo sredo v mesecu ob 18.00 po lokalnem času na frekvenci 3,605 KHz pod pozivnim zna-
kom S50ZRS. Kot predsednik se teh dogodkov redno udeležujem in preko radijskih valov podam trenutne informacije in najave 
dogodkov ZRS. Tako imajo možnost informiranja tudi tisti člani, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov nimajo dostopa do inter-
netnih povezav. Za vse  člane, ki pa imajo možnost do elektronskega dostopa lahko vse informacije spremljajo na portalu ZRS.

Upravni odbor vsakodnevno komunicira preko elektronske pošte in svojega posebnega elektronskega naslova. Tako si lahko vsak 
član upravnega odbora najbolje organizira čas, ki ga posveti upravljanju ZRS. S tem je tudi zmanjšano izplačilo potnih stroškov 
članov upravnega odbora. Računovodski servis nam ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi  standardi.

44. volilna konferenca je potekala v skladu s sprejetim poslovnikom. Pred konferenco so bila klubom poslana vsa poročila o de-
lovanju upravnega odbora porazdeljena po posameznih področjih za preteklo leto. Že drugič v preteklem mandatu se je zgodilo, 
da smo bili v skladu s statutom ZRS sklepčni že ob napovedani uri, na kar smo lahko vsi člani ZRS ponosni. Konferenca je po-
tekala brez zapletov po predlaganem dnevnem redu. Prisotni klubi so z glasovanjem dali razrešnico staremu upravnemu odboru 
in potrdili novi – stari upravni odbor ZRS. Podroben overovljen zapisnik je objavljen na portalu ZRS.

Kot predsednik ZRS se v imenu vseh drugih članov organov upravljanja zahvaljujem za izrečeno zaupanje, hkrati pa se vsi za-
vedamo, da je za dobrobit vseh nas članov treba še marsikaj postoriti v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju.

Bojan Majhenič, S52ME
Predsednik ZRS
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Spomin na 20. konferenco ZRS
(prvo v samostojni Sloveniji)

Še poln vtisov z letošnje konference ZRS na kateri sva bila v soboto s Frenkom – S57BWW, sem se 
zopet lotil pospravljanja mojega radioamaterskega ”brloga”, kar počnem že nekaj let zapored, pa 
se nikamor ne premakne… 

Med pospravljanjem sem naletel na 
moje zapiske in dopise v zvezi 
organizacije 20. letne konference 
ZRS, ki je bila 11. aprila 1992 na 
Bledu….  Ja, ja, včasih v bivši državi, 
pa tudi nekaj časa v samostojni Sloveniji 
je bila navada, da je UO ZRS določil 
radio klub, enkrat iz tega, drugič pa 
iz drugega konca Slovenije, ki je bil 
zadolžen za organizacijo – logistiko 
pri izvedbi konference in HAMFESTA. 
Uradni del konference je izpeljal UO 
ZRS, temu pa je seveda sledil HAMFEST, 
po navadi z večerjo, glasbo, plesom, 
sklepanjem poznanstev, skratka 
druženjem, in je bila konferenca torej 
tudi vseslovenski radioamaterski 
družabni dogodek, da ne rečem 
praznik.

Prezgodaj preminuli sekretar ZRS, 
Drago Grabenšek – S59AR, poznan 
pod vzdevkom Arči je v začetku leta 

1992 poklical našega takratnega, na 
žalost tudi že preminulega predsednika 
Ivana Osovnikarja – S51TE in ga 
obvestil, da bomo v samostojni Sloveniji 
zaorali ledino mi. Vse oči so se uprle 
vame, saj sem bil od ”foha”, kot pravijo. 
Delal sem na Bledu v recepciji Grand 
hotela Toplice (takrat po jugo standardu, 
hotel A kategorije, kasnejša katego-
rizacija 5 zvezdic) in sem imel seveda 
organizacijo dogodkov, kot so razni 
seminarji, kongresi itd. v malem prstu. 
Seveda sem takoj ”napadel” direktorja, 
danes upokojenega gospoda Franca 
Učakarja, ki ga, mimogrede rečeno, 
zelo spoštujem, da mi odobri prostor 
za izvedbo konference. Ko sem uporabil 
vse moje prepričevalne sposobnosti, 
kako smo uh in oh in sploh ”fajn” 
punce in fantje, je po krajšem premis-
leku privolil v brezplačno (!) uporabo 
prostorov, zaslužek hotela pa naj bi 
bil od večerje in pijače. Za delovni 

del konference sem se dogovoril za 
tako imenovano konferenčno dvorano 
v sklopu  Bistroja poleg hotela, kasneje 
preimenovanega v Panoramo s čudo-
vitim pogledom na jezero, otok, grad 
in Alpami v ozadju, za drugi del – 
HAMFEST, pa še restavracijski del. 
Dogovoril, sem se tudi za naše žepe 
cenovno primeren meni za večerjo 
in seveda živo glasbo za ples. 

Da so se vsi, ki so s svojimi partnerji 
oziro-ma partnericami prišli od daleč, 
lahko brezskrbno sprostili, se poveselili 
in družili do zgodnjih jutranjih ur, 
sem se dogovoril s hotelom LOVEC 
za posebno (zelo nizko) ceno, ki je 
vključevala prenočitev z zajtrkom. 
Izkazati so se morali samo s priponko, 
ki jo je dobil pri vhodu v Bistro vsak 
udeleženec, vseeno delegat ali samo 
gost. Vem, da so nekateri parčki ostali 
kar čez vikend na Bledu. 

V prostoru med konferenčno dvorano 
in restavracijo je bil tudi organiziran 
sejem za preprodajo, oziroma zame-
njavo razne radioamaterske krame, 
ter predstavitev raznih izdelkov itd. 
Spomnim se, da je takrat Matjaž 
Vidmar – S53MV, prinesel na ogled 
in predstavitev doma izdelan walkie-
talkie za 6m. Zelo ličen izdelek našega 
člana Franca – S52GG, SSB radijsko 
postajo za dva metra izdelano po 
Matjaževem načrtu, objavljenem v 
Radioamaterju (za mlajše: to je bil 
radioamaterski časopis za vso Jugo-
slavijo, tiskan v srbohrvaščini vendar 
v latinici, izdajatelj SRJ – Savez radio-
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amatera Jugoslavije) pa je opremil s 
kritiko, češ, da ni upošteval njegovih 
napotkov, ker je dno (ohišje) postaje 
privil s premalo vijaki – distanca med 
vijaki je bila po njegovem prevelika…

Za pokritje stroškov in seveda nekaj 
zaslužka smo organizirali srečelov. 
Seveda je tudi ta organizacija padla 
na mene, saj sem zaradi narave mojega 
dela poznal veliko vplivnih ljudi po 
podjetjih. Sestavil sem pismo v katerem 
sem jih prosil za kakšen prispevek. 
33 (!) podjetij, organizacij in privatnikov, 
se mi je pozitivno odzvalo (o, kje so 
tisti časi?) in dobil sem 85 raznoraznih 
dobitkov za srečelov. 

Naj naštejem nekaj dobitkov, za katere 
lahko rečem, da niso bili kar tako:
• hotel Kompas Bohinj – vikend 

paket za dve osebi
• hotel Park Bled – vikend paket za 

dve osebi
• Alpski letalski center Lesce 

– panoramski polet za tri osebe
• Hokejski klub Bled – 1 x letna 

vstopnica
• Sekcija čolnarjev Bled – prevoz s 

pletno na otok za 4 osebe
• Restavracija Okarina Bled 

– večerja po naročilu za 2 osebi 
+ dvakrat sadna kupa

• LIP Bled – stol, pručka, voz 
žagovine, 10 kosov vratnih 
izrezov

• Ribiška družina Bled – dnevna 
ribiška karta 1 x Sava Bohinjka, 1 
x Blejsko jezero

• Veriga Lesce – 1 x snežne verige
• Ilirija Vedrog Ljubljana – 10 x 

deodorant, 10 x komplet sveč
• Hotel grad Podvin – 4 x po dve 

uri tenis
• Tora Vevče – 3 x 1500 kosov QSL 

kartic po lastnem predlogu
• Globtour Bled – izlet v Benetke 

za dve osebi
• Iskra Otoče – 1 x UNIMER 46
• Renault servis Andreuzzi Potoki 

– 1 x servis
• Trgovina ČIP Bled – 1 x VHS 

rekorder + kaseta + baterije za 
daljinca

• Elektrarna Moste – 99 žarnic (10 
paketov po 9 žarnic)

• Iskra Lipnica – 1 x ura (budilka 
na baterijo) 1 x stikalna ura

• Elan – 2 para smuči in 7 kosov 
oblačil: kapa, rokavice itd.

• Grand hotel Toplice Bled – 

večerja za dve osebi
• in še in še….   

Ja, na žalost veliko teh firm dandanes 
ni več med živimi. Naj povem še, da 
mi je tiskarna Tora poleg  dobitka, ki 
ga je prispevala, natisnila tudi vse 
priponke in plakate na katerih so bili 
navedeni vsi dobrotniki in smo se jim 
na ta način zahvalili.

Ne morem pa mimo dveh dogodkov, 
ki ju ne bom nikoli pozabil.

Arči je prinesel transparent, ki je bil 
natisnjen na modrem platnu, na njem 
je z belo pisalo (rimska 20): XX (tu je 
bil nalepljen kar bel trak, da se je 
transparent lahko večkrat uporabil :) 
konferenca ZRS in znak – logotip. 
Pričvrstili so ga na steno za delovnim 
predsedstvom konference. Ko za tre-
nutek pridem pogledat, imel sem 

seveda dosti tekanja sem in tja, se mi 
oči ustavijo na logotipu ZRS. Kaj bolj 
bogokletnega v tistem času se ne bi 
moglo zgoditi. Na vrhu simbo-lizirane 
antene se je bohotila rdeča zvezda. 
Ja seveda, saj je bil transparent narejen 
in nič kolikokrat uporabljen že v prejšnji 
državi Jugoslaviji. Rekel sem si: ‘dali 
nas bodo iz kože, nekaj moraš takoj 
storiti’. Arčija naprosim, da transparent 
takoj snamejo, pokličem hotelsko 
šiviljo Marijo in zagrulim na vse strune. 
Bil sem uslišan, tečem s transparentom 
k njej, zmenila sva se, da ob strani 
odreže trak platna, iz njega oblikuje 
ustrezen trikotnik in ga v gornjem delu 
logotipa prišije čez rdečo zvezdo. 
Rečeno, storjeno, transparent namestimo 
nazaj na prejšnje mesto in glej ga 
vraga, Tine Golob, legendarni snemalec 
pri RTV Slovenija, najprej, ko je prišel 
ovekove-čiti dogodek za večerna 
poročila, nameri svojo kamero na 
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transparent… Niti pomisliti ne upam na 
to, kaj bi takrat počela z nami vesoljna 
Slovenija, če bi zvezda ostala...

V drugi dogodek se je pa, tako kot se 
večkrat zgodi, vmešal Murphy. Ker sem 
bil že v zagonu za prosjačenje sem poskusil 
iz našega direktorja še kaj iztisniti in res 
mi je uspelo. Poleg tega kar nam je že 
dal, oziroma omogočil, mi je dal še en 
dobitek za srečolov. Dobil sem večerjo v 
luksuzni restavraciji Grand hotela Toplice 
na Bledu, za dve osebi seveda. Tako kot 
vse, smo dobitek vpisali na seznam, ga 
oštevilčili in napisali številko na eno izmed 
srečk srečolova. Na HAMFESTU pri mizi 
sem bil z na žalost tudi prezgodaj preminulo 
soprogo Polono (njen pozivni znak je bil 
S56BPO) in prijateljema Lidijo s soprogom 
Slavkom – S56EBE. Njuna, takrat še ne 
polnoletna hčerka Maja, je bila pa tudi 
ena izmed prodajalk srečk. Verjetno, ker 
ji je bilo ob tolikšnem številu ljudi, udeležba 
je bila res velika, da ne rečem ogromna, 
malo nerodno, se je smukala v bližini naše 
mize in seveda smo ji morali narediti nekaj 
prometa. Kupim srečko in kaj zadanem? 
Ja kaj neki, večerjo v Grand hotelu Toplice 
na Bledu, torej v mojem QRL-u :)

Spomnim se, da sem jo na vse kriplje 
ponujal v zamenjavo za kak drug dobitek, 
pa nisem uspel. Še Janeza – S52VJ, ki je 
zadel zavitek žarnic sem ‘žical’, pa ni bil 
pripravljen zamenjati. Nekako razumem 
zakaj, v bivši državi je veljal naš hotel za 
nekaj več, nekaj posebnega, mogoče 
snobovskega, bil je pa tudi rezervni 
protokolarni objekt in je bilo navadnim 
smrtnikom malce nerodno pri nas… 
Dandanes je to vse drugače, saj so se 
spremenili tudi odnosi v družbi. A, ja, kaj 
se je pa potem zgodilo z dobitkom? Dal 
sem ga prijatelju, tehničnemu direktorju 
v eni od tovarn Iskra, ki je bil tudi naš 
dobrotnik, da se je prikupil ženi in jo 
peljal na eno malo bolj snobovsko večerjo.
Za zaključek mojega pisanja naj citiram 
še legendarnega Arčija. Ko smo nekaj 
dni po konferenci potegnili črto in, ko se 
nam je zahvalil za organizacijo, je rekel: 
”Take konference še ni bilo in je tudi več 
ne bo…!” Mislim, da te njegove skoraj 
preroške besede kar držijo!

Cveto – S52KT

Škoda, da nimam nič fotografij … Sem 
pa prilepil pismo s katerim sem zbiral 
dobitke za srečelov…

ZLATO PRIZNANJE S PLAKETO ZLATO PRIZNANJE S PLAKETO 
OBČINE MOZIRJEOBČINE MOZIRJE

Ludvik ES – S52LE - za njegove neprecenljive 
zasluge pri delovanju v Radioklubu Mozirje in dol-
goletno prizadevno delo z mladimi radioamaterji

Radioklub Mozirje je letos za dobitnika občinskega 
priznanja predlagal svojega dolgoletnega člana  Ludvika 
Es-S52LE, njegov prvi klicni znak v skupni državi Jugoslaviji 
pa je bil YU3UXA.

Ker točnih podatkov o prvih radioamaterjih na našem področju žal 
nimamo, vemo pa da so posamezniki že pred vojno poizkušali srečo s 
sestavljanjem enostavnih radijskih sprejemnikov, med njimi je bil tudi 
zgoraj omenjeni Ludvik. Tako se je po vojni pojavljalo čedalje več uspešnih 
konstruktorjev, ki so si izmenjavali svoje izkušnje in včasih s skupnimi 
močmi prišli do zanimivih in uporabnih zamisli in rešitev. Člani takratnega 
kluba so sodelovali z raznimi organizacijami, ustanovami in društvi. V 
sodelovanju s Gornjesavinjskim šahovskim klubom so preko UKV zvez 
sodelovali med našimi in Koroškimi šahisti. 

V petdesetih letih se je zanimanje za tehniko razširilo tudi na osnovne 
šole. Med prvimi so to bile šola Mozirje, Gornji Grad in Nova Štifta. 
Ludvik je kot učitelj tehničnega pouka na šoli prenašal znanje tehnike 
in zraven tudi radioamaterstva na mlade. Zaradi zanimanja za 
radioamaterstvo se je na šoli Mozirje in Gornji Grad ustanovili tudi 
radioamaterska sekcija v katero so bili vključeni tudi CB amaterji. Več 
let so bili v klubu tudi radioamaterski krožki za šolsko mladino in prav 
iz teh vrst so zrasli mnogi sedanji aktivni člani kluba. 

Za mnoge šolarje je delo 
v klubu pomenilo tudi 
njihovo poklicno usme ri-
tev. Učenci in člani krožka 
so se udeleževali tudi tek-
movanj pod mentorstvom 
Ludvika in dosegali dobre 
rezultate na državni ravni. 
Mozirski RK je s šolami v 
dolini sodeloval tudi v akciji 
»Pomlad na radijskih va-
lovih« ob katerih se je 
mladina različnih šol pome-
rila v poznavanju zgodovi-
ne, zanimivosti s svojih šol 
in krajev. Ideja za odajo 
na radio »Kričač« je leta 
1979 prišla ravno iz radio-
kluba Mozirje v katero je 
bilo takrat vklju čenih kar 
25 osnovnih šol. 

Po upokojitvi je Ludvik delo 
nadaljeval v humanitarnih 
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vodah, še posebej med osvoboditvijo Slovenije. Sodeloval 
je pri preskrbi razne tehnične opreme in ostalih stvari 
za republike bivše Jugoslavije. Sedaj je Ludvik na 
radioamaterskih valovih manj aktiven, kljub svojim 88 
letom pa se rad udeležuje raznih srečanj članov radiokluba 
Mozirje, kjer rad spregovori o svojem delovanju na 
področju tehnike in delu z mladimi. Glede na vse napisano 
in na podatke ki jih imamo, je Ludvik res pomemben  
član v našem klubu na katerega smo ponosni in smo 
radi v njegovi družbi, kjer vedno izvemo kaj novega, 
oziroma starega iz njegovega dolgoletnega delovanja .

Ludvik Es-S52LE v sredini med člani RK Mozirje na letnem 
srečanju članov 2015

Ludvik Es-S52LE na podelitvi občinskega priznanja (foto-Miro-
S52ON)

Hudolin Robert-S56VHR

Radioamaterji v letu 2015 praznujemo 90 letnico 
sestanka v Parizu, na katerem so formalno ustanovili 
Mednarodno zvezo radioamaterjev (IARU) http://www.
iaru.org/history.html . Zveza radioamaterjev Slovenije 
(ZRS), ki zastopa interese slovenskih radioamaterjev 
v IARU, je za ta jubilej pridobila pravico začasne uporaba 
posebnega klicnega znaka S590IARU, ki je sestavljen 
kot kombinacija ITU klicnega znaka za Slovenijo, letnico 
jubileja ter kratice mednarodne zveze radioamaterjev:

S5 – Slovenija
90 – 90 letnica
IARU  – International Amateur Radio Union

Z namenom v letu 2015 zagotoviti čim večje pojavljanje 
S590IARU klicnega znaka na radijskih valovih se je 
ZRS odločila, da omogoči svojim članom uporabo tega 
znaka tudi s pomočjo storitev www.slohf.net spletne 
strani, na kateri bomo vodili čim bolj ažurno evidenco 
uporabe tega znaka. Eden od temeljnih pogojev 
uporabe tega znaka je njegova uporaba v skladu s 
predpisi, upoštevanju IARU priporočil in DX kodeksa. 
Uporaba znaka S590IARU velja izključno za časovni 
okvir od 11.02.2015 00:00 do 31.12.2015 23:59).

Ob oddaji rezervacije preko spletnega vmesnika se 
vsak radioamater strinja s tem, da se njegovi podatki 
(znak, e-naslov, tel. št.) zbirajo zaradi vodenja evidence 
uporabe S590IARU znaka. Uporabnik znaka se ob 
prevzemu začasne uporabe klicnega znaka zavezuje, 
da bo dnevnik z opravljenimi zvezami posredoval 
skrbniku (s51fb@slovhf.net – Miha) v ADIF obliki.

90. OBLETNICA IARU
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Tisti čas je ZRS organizirala razne tečaje in seminarje 
tehničnega in družabnega značaja za konstruktorje in 
organizatorje, ki so bili osnova za nadaljnje širjenje tudi 
tehnične dejavnosti radiokluba. V Izoli in Tacnu so se 
kalili najboljši radioamaterji tudi iz Radiokluba Iskra 
Prekopa.

Peta obletnica Radiokluba Iskra Prekopa leta 1970 
obeležuje prvo radioamatersko tekmovanje za mlade 
radioamaterjev v »lovu na lisico« Dolenjske in Spodnjega 
Posavja. Lisičarji so bili plod konstruktorske dejavnosti, 
preprosti s slušalkami, narejeni doma, od antene - navite 
žice na lesenih okvirjih pa do sprejemnika - sestavljenega 
iz elementov elektronike. Nastopili sta dve domači ekipi 
pionirk in pionirjev in zmagali. Delo v radioklubu je 
pridobivalo na kakovosti. Tedensko so se redno vzpostavljale 
zveze s SKED-i, z Zvezo radioamaterjev Slovenije in 
drugimi sosednjimi radioamaterji. 

Že naslednje leto 1971 je skupščina radiokluba sklepala 
o razširitvi dejavnosti društva. Sprememba statuta je 
omogočila radioklubu praktično delo in usluge za članstvo 
in širše, kajti tehnika ustvarjanja nekaj novega se je 
razvijala hkrati z razvojem radioamaterske dejavnosti. 
Posebej so izstopali posamezniki, ki so se za smer 
elektrotehnike, z vstopom v družino radioamaterjev, 
odločili tudi za življenjski poklic. Tako je nastala servisna 
delavnica Iskra, po kateri sta klub in kraj postala znana 
daleč naokrog po hitrih in kakovostnih uslugah. Pri tem 
je potrebno omeniti pomoč cenjenega prijatelja, domačina 
Marjana Dvoračka, takrat direktorja ISKRE PSO (Prodajno-
servisne organizacije) Ljubljana in kasneje direktorja 
Iskre invest servisa, ki je nesebično pomagal in bil vedno 
pripravljen iskati rešitev, z vso svojo natančnostjo in 
ljubeznivostjo. Leta 1975 se je servis preselil v nove 
prostore, ki jih je, po selitvi v Kostanjevico na Krki, 
odstopilo takratno Splošno mizarstvo Krško, obrat LIPA 
Prekopa. Na pobudo radiokluba je te prostore odkupila 
Iskra, z namenom, da postavi svoj lastni servis za področje 
Dolenjske – od Trebnjega, Bele Krajne, Novega mesta, 
do Mokronoga in Posavja – od Krškega, Brežic do Sotle 
oz. hrvaške meje. Prav v teh prostorih je nastal osnovni 
razlog za nastanek nove Iskre v Kostanjevici na Krki.

Vzporedno s tem se je krepil tekmovalni duh vse več 
mladih radioamaterjev na Prekopi. Zanimiva so bila 
medsebojna tekmovanja radioamaterjev na klubskih 
radijskih postajah, na kratkih valovih z vzpostavljanjem 
zvez za POKAL Slovenije(ZRS) in Jugoslavije(SRJ). Leta 
1976 so za POKAL SRJ v klubu združeni radioamaterji 
Prekope zasedli 32. mesto in 6. mesto v Sloveniji, v letu 
1978 pa so dosegli za POKAL SRJ 7. mesto in 2. mesto 
v Sloveniji. Kasneje so se tekmovanj udeleževali le 
posamično. 

Servisna delavnica z osmimi zaposlenimi je kmalu prerasla 
lokalne društvene okvire in se 1. maja 1979 povezala v 
skupino Iskrinih servisov široke potrošnje. Iskrin servis 
na Prekopi je živel vse do leta 1988, ko so se začele 
gospodarske težave vse Iskre. Za časa servisne dejavnosti 
v radioklubu ni bilo denarnih težav, ker se je del sredstev 
(10%) vračal v klubsko blagajno. Po združitvi servisa z 
Iskro pa je bilo denarja manj, od katerega je bilo delovanje 
društva vse bolj odvisno. 

Prostori v gasilskem domu so bili namenjeni gasilcem. 
Radioamaterji pa so si želeli lastne prostore. Začeli so 
zbirati namenska sredstva za izgradnjo. Pridobili so 
gradbeno zemljišče in potrebna dovoljenja. V letu dni je 
bila zbrana vsa dokumentacija. Cilj je bil zgraditi si lastni 
dom, Dom ljudske tehnike. 

Radioamaterji so bili še bolj aktivni. Pri zbiranju sredstev 
za nove postaje jim je pomagala ljudska obramba. Uspešno 
so se vključevali v vse družbeno življenje kraja, krajevne 
skupnosti in občine. Sodelovali so na prireditvi obletnice 
kmečkih puntov v Stubičkih Toplicah in bili so soustanovitelji 
Občinske zveze organizacij za tehnično kulturo Krško 
(ZOTK). Za njimi so bile uspešno opravljene vojaške vaje 
Gorjanci'77, Zmaga'78 in NNNP'79.

Na drugem srečanju radioamaterjev in KV tekmovanju 
za mlade radioamaterje v ARG-ju ob 20. obletnici radiokluba 
leta 1985 so radioamaterji Prekope slavili z odprtjem 
lastnega doma, Doma ljudske tehnike, ki so ga sami 
zgradili s pomočjo tudi vaščanov, ki niso bili člani 
radiokluba.

50 LET RADIOKLUBA ISKRA PREKOPA S59DDT50 LET RADIOKLUBA ISKRA PREKOPA S59DDT
1965 – 20151965 – 2015

Radioklub je ustanovila skupina mladih zanesenjakov 23. maja 1965 z namenom povezati ljubitelje tehnike in 
radiotehnike ter izvesti tečaj za radioamaterje operaterje. Želja mladih je bila, da bi lahko svobodno delali na radijskih 
valovih, raziskovali in uživali v svetu radijskih frekvenc, polnih skrivnosti, presenečenj in moči. To jim je tudi uspelo. 
S pomočjo Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS) in tedanjega sekretarja Ota Hudečka so pridobili prvo radijsko 
postajo LIB 80, radijsko dovoljenje in pozivni znak YU3DDT, ki se je kasneje v novi Sloveniji spremenil v S59DDT. 
Mladi entuziasti so začeli radioamatersko dejavnost z dokaj zastarelo radijsko opremo. S pridobitvijo nove postaje 
FT 510 s pomočjo tedanje Iskre v Šentjerneju in njenega direktorja Ludvika Simoniča pa se je na radijskih valovih 
začela tudi tekmovalna dejavnost. Postavili so 9 m visoki leseni drog in nanj privezali anteno 3WDZZ, s katero so 
bile zveze veliko lažje in uspešnejše. QSL kartice so prihajale iz vsega sveta.
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Da bi dejavnost sprejemno-oddajne sekcije(PPS) razširili 
tudi izven klubskih prostorov in za potrebe tekmovanj, 
so radioamaterji naslednje leto postavili temelj prvemu 
antenskemu stolpu na Gorjancih, na drugem najvišjem 
vrhu, na koti 1002 m. Manjša skupina radioamaterjev 
se je udeležila »Minikontesta'87« in pridobila »Spomen 
diplomo Jasenovac«, v Krapini.

A vse bolj se je čutila prihajajoča nacionalna kriza in 
družbene spremembe. Kljub slabšemu ekonomskemu 
položaju je bil sprejet srednjeročni program radiokluba 
s poudarkom na razvoju radioamaterske dejavnosti, 
usmerjanje mladine v tehnične poklice in negovanje 
prijateljstva v društvenem povezovanju in družabnosti. 
Ekonomska plat je zahtevala, da je bil večnamenski 
prostor Doma LT leta 1988 dan v najem zasebniku.

Tretje srečanje radioamaterjev je bilo republiško jesensko 
KV prvenstvo v ARG-ju leta 1990, zadnje v nekdanji 
Jugoslaviji, ob 25. obletnici ustanovitve radiokluba. 
Udeležili so se ga tudi mladi domači tekmovalci. Veliko 
načrtov je bilo sklenjenih a neuresničenih. 

Osamosvojitvena vojna 1991 in vpoklic najboljših 
radioamaterjev iz našega radiokluba je najprej, z velikimi 
pričakovanji in spodbudno vplival na razvoj dogodkov v 
naši družbi. Želeli smo nekako vsaj delno pomagati in 
obraniti samostojnost Slovenije s svojem znanjem, z 

opremo za zveze in sposobnostjo. In uspelo nam je. Naše 
orožje so bili dobro vzdrževani, brezhibni radijski oddajniki, 
prilagodljive antene in oprema, ki je zdržala brez elektrike 
prve dneve obrambe. Kmalu pa je sledilo kar nekaj 
spoznanj in razočaranj. Vse več želja je bilo a ni bilo 
vedno razumevanja. Nekdaj mladi radioamaterji so 
postajali starejši. Vse več je bilo pridobljenih izkušenj in 
posledično manj aktivnosti.

Vzporedno s tem se je postopoma začela razvijati sekcija 
S59DCF (YU3DCF) v Kostanjevici na Krki. Čeprav začetek 
sega že v leto 1976, je bilo delo sekcije bolj občasno, 
vezano na prosti čas šoloobveznih članov. Veliko upanja 
je bilo pri postavitvi antenskega stolpa leta 1995, v bližini 
šole, z najsodobnejšo anteno in nabavo novih  radijskih 
postaj, a ne za dolgo. Stolp se je moral po šestih letih 
odstraniti zaradi razširitve šolskega prostora za potrebe 
otroškega vrtca in športnega igrišča. Nastala je velika 
škoda, tudi materialna, ki jo bo težko popraviti.

S hitrim razvojem komunikacijskih sredstev in tehnike 
pa se je v novejšem času klubska dejavnost nekoliko 
spremenila. Zanimanja mladih ni bilo več v taki meri. To 
se je videlo leta 2000 pri pripravi četrtega srečanje 
radioamaterjev v odprtem državnem prvenstvu v ARG-ju 
ob 35. obletnici radiokluba, ki je imel mednarodni značaj, 
saj so se tekmovanja udeležili tudi radioamaterji iz 
sosednje Hrvaške. 

Peto srečanje in organizacija ARG tekmovanja je bilo 
2005 ob 40. obletnici radiokluba Iskra Prekopa. Jesensko 
državno KV prvenstvo ARG ZRS je bilo zadnje pod po-
kroviteljstvom prejšnje matične občine Krško in njenega 
župana Franca Bogoviča.

Vodstvo radiokluba si je še naprej prizadevalo, da ohrani 
pridobljeno tradicijo aktivnosti, pri vzdrževanju kondicije 
radijskih operaterjev in opreme, z vzpostavljanjem zvez 
in druženjem. A načrtovanje programa v novi občini, ki 
je bila ekonomsko mnogo slabše razvita, je bilo veliko 
težje. Volilni občni zbor Radiokluba Iskra Prekopa 2008 
z novim vodstvom je postavil nove cilje. Urediti članstvo 
in povečati moč  druženja in organiziranja. Želja je bila, 
da se pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na 
Krki, obnovi postavljeni antenski stolp in v okviru sprejemno 
oddajne sekcije S59DCF ponovno organizira tečaj za 
mlade radioamaterje, na Prekopi pa zaradi starosti obnovi 
Dom radiokluba. Praktično smo v Kostanjevici na Krki 
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izgubili klubski prostor in sprejemno oddajno sekcijo pri 
osnovni šoli in do tečaja za mlade radioamaterje ni prišlo. 

6. tekmovanje ARG ZRS leta 2009

Kljub temu smo izvedli šesto srečanje in tekmovanje 
državnega KV prvenstva v ARG-ju leta 2009 že v novi 
mladi občini Kostanjevica na Krki. 

Konec leta smo sodelovali v pripravi amatersko radijskega 
omrežja za nevarnost - ARON, najprej 2009 v obliki vaje 
s strani Zveze radioama-terjev Slovenije (ZRS) in Ministrstva 
za obrambo Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(MORS)in udeležbo na vaji ARON 2011. Radioklub Iskra 
Prekopa s pozivnim znakom S59DDT je v povezavi ARON 
omrežja zastopal Občino Kostanjevica na Krki. Za velik 
dosežek si štejemo v radioklubu strokovno pripravljen 
in preizkušen idejni projekt za mobilni preizkus radijske 
slišnosti štabne lokacije s področja celotne občine 
Kostanjevice na Krki. Pregledani so bili pogoji slišnosti 
postavitve radijskih postaj po različnih lokacijah občine 
Kostanjevica na Krki in za kakovost sprejema izdani 
certifikati. V tej smeri je možno narediti še kaj več z 
vključitvijo ostalih dejavnikov občine za primer nesreče 
ali drugih posebnih razmer. Po vaji je bila opravljena 
analiza z izpostavitvijo dobrih in slabih strani, kateri 
popravki se bodo s sodelujočimi vnesli v novi načrt 
radijskih zvez v primeru aktivacije ARON  omrežja. 

Od takrat vodstvo radiokluba izvaja redne skede vsako 
sredo, ob 21.30 uri na frekvenci 145,350 Mhz in tako 
preverja usposobljenost operaterjev in opreme. Na osnovi 
javnega razpisa tehnične kulture pri Občini Kostanjevica 
na Krki se prekopški radioamaterji redno vsako leto 
prijavljamo na razpis, na temo dejavnosti radiokluba pri 
vzdrževanju dela načrta radijskih zvez sistema zaščite in 
reševanj ARON omrežja v Občini Kostanjevica na Krki. V 
letu 2012 vaje ni bilo, je pa Radioklub Iskra Prekopa 
aktivno sodeloval na prireditvi ob dnevu civilne zaščite 
(CZ) v občini Kostanjevica na Krki, ko smo se predstavili 
javnosti in v 150 izvodih izdali priložnostno zgibanko s 
predstavitvijo Radiokluba. 

Nadaljnje akcije Radiokluba Iskra Prekopa so bile v povezavi 
z druženjem in izobraževanjem članov radiokluba, v skrbi 
za redno vzdrževanje radijske opreme in prostora, 
vzpostavljanje redne komunikacije in na ta način 
vzdrževanje kondicije posameznega operaterja. Pri Domu 
Radioamaterjev je bila zamenjana strešna kritina z žlebovi 
in pred vhodom doma postavljen nov nadstrešek.

Sicer pa so radijski valovi namenjeni tudi radioamaterjem, 
ki jih je potrebno uporabljati najmanj za medsebojno 
sporazumevanje, za izmenjavo radioamaterskih novic, 
za preizkušanje radijske postaje, antene in usposobljenost 
radijskih operaterjev. Šef PPS S59DDT v svojem poročilu 
navaja, da je bilo od 2006 do 2014 na UKV področju 
opravljenih preko 4380 zvez, pri katerih so aktivno 
sodelovali trije radioamaterji in pridobili kar nekaj 
prijateljev doma in po svetu. 

V organizacijskem smislu smo tako delovali in obnovili 
članstvo v radioklubu in v Zvezi radioamaterjev Slovenije. 
Zdaj imamo  sedem registriranih radijskih operaterjev, 
ki so povezani v ZRS s kotizacijo in ostalih 18 klubskih 
radioamaterjev operaterjev z licenco, ki lahko delajo na 
klubski postaji ali s svojimi postajami pri organiziranih 
aktivnostih radiokluba, pri preverjanju usposobljenosti 
in v primeru nesreč in izrednih dogodkov. Pravzaprav je 
v zadnjem letu aktivnih 20 članov in 10 podpornih od 
83 evidentiranih članov. To so tisti, ki se vsaj enkrat letno 
udeležijo skupnih akcij radiokluba in plačujejo članarino. 

Vasja, S57IVC  in Aron 2009 Brane, S57CB pripravlja čaj za ARON 09
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Zaradi starosti doma radioamaterjev na Prekopi, ki je bil 
zgrajen pred tridesetimi leti je potrebno obnoviti prostore 
in fasado, za kar pa potrebujemo dodatna sredstva. V 
zadnjem obdobju smo prekrili streho, postavili nadstrešek 
in opravili sanacijo oken in vrat. Zdaj pa je potrebno 
pregledati in popraviti hidroizolacijo in toplotno izolirati 
balkon ter položiti ploščice. To pa je povezano z velikimi 
stroški.

V lanskem letu 2014 je bilo kar nekaj dela pri odpravi 
posledic škode po zimskem neurju in snegolomu zaradi 
podrtih dreves. Potrgane so bile antene in večje poškodbe 
na domu radioamaterjev v približni oceni 2.409,00 Eur-
ov, ki pa jo zavarovalnica Triglav ne priznava, ker 
zavarovalnica krije škodo le, če je vihar najmanj 17,2 m 
v sekundi ali 62 km na uro, kar pa menda pri nas ni bilo. 
Ob tej priložnosti je bila tudi pokazana in nato urejena 
meja pri Domu radioamaterjev s strani geodeta, v 
prisotnosti mejnih sosedov in prisotnih članov upravnega 
odbora radiokluba. V letu 2014 je bilo za aktivnosti kluba 
porabljeno 544 ur prostovoljnega dela.

Radioklub je imel v petek 17.4.2015 v Domu radioamaterjev 
volilni občni zbor. Povabljeni so bili vsi člani. Udeležilo 
pa se je 14 članov in trije povabljeni mladi kandidati za 
bodoče člane radiokluba, ki so bili na občnem zboru tudi 
slovesno sprejeti. Po sprejemu poročil vodstvenih organov 

je bila dana razrešnica staremu upravnemu in nadzornemu 
odboru ter izvolitev novega. Večina kandidatov v vodstvenih 
organih je ostala ista, sprememba pa je bila le pri petih 
članih, ki niso več pokazali interesa za sodelovanje pri 
klubskih  aktivnostih. 

 Delegati občnega zbora 17.4.2015

V imenu novo  izvoljenega vodstva se je članom zahvalil 
za zaupanje predsednik radiokluba Jože Zagorc in zaželel 
novemu vodstvu ter vsem radioamaterjem pri nadaljnjih  
aktivnostih veliko uspeha, sreče in zadovoljstva. Na koncu 
je poudaril, da radioamaterstvo ni samo sebi namen, da 
je nekaj več, nekaj skrivnostnega, za kar je  potrebno 
tudi nekaj žrtvovati. Znanja si želimo vsi, posebno pa še 
mladi, ki v teh časih morajo znanje dobro izkoristiti za 
svoj razvoj, za razvoj v skupini in v preizkušanju samega 
sebe. Letošnje leto je ta preizkus namenjen našemu 
radioklubu in pokazalo se bo, če to zmoremo. 

Veliko dela in idej nas čaka, da obnovimo dom Radioamaterjev 
na Prekopi tako, kot si želimo, da ga ponovno odpremo 
v jeseni ob našem prazniku in ga namenimo vsem, ki 
čutijo pripadnost radioamaterjem Radiokluba Iskra 
prekopa. Prepričan sem, da bomo združeni stopili skupaj 
in s svojim znanjem in s sposobnostjo to tudi dosegli in 
zmogli. To bo že 7. srečanje radioamaterjev Slovenije in 
proslavitev spomina na prehojeno pot zlatih 50.let 
Radiokluba Iskra Prekopa na Dolenjskem.
 
   

Jože Zagorc, predsednik Radiokluba Iskra Prekopa 

Prijatelji Radiokluba S59DDT v Pekrah 31.3.2015

Pred občnim zborom 17.4.2015
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SOŠKA FRONTA  1915 - 1917  in radijske zvezeSOŠKA FRONTA  1915 - 1917  in radijske zveze
Predvidene aktivnosti radioamaterjev Gornjega Posočja v organizaciji Radio kluba »Krn« 
Kobarid, ob stoti obletnici spomina na krvave dogodke Prve svetovne vojne na Soški fronti.

Radio je naprava, ki omogoča sprejemati in oddajati 
elektromagnetne valove, izmenični tok visoke frekvence, 
ki teče po žici in se razširja v prostor s pomočjo antene, 
ker ustvarja  okoli nje elektromagnetno valovanje.

Radijske komunikacije niso nastale med prvo svetovno 
vojno. Prvi radio je naredil Guglielmo Marconi leta 1897. 
S pomočjo radia  je oddajal in sprejemal radijske signale 
na razdalji več kilometrov. Najprej je uporabljal  Morsejeve 
signale.

Med 1910 in 1920 letom, je  zaradi hitrega razvoja radia 
za vojaške namene prišlo tudi do prvih fonetičnih zvez. 
Rodila se je radiofonija. V tem času so nastale v Angliji 
in Ameriki tudi prve javne radijske postaje.

Med prvo svetovno vojno  je bil prvi primer v zgodovini 
bojevanja, da se je uporabljalo radijske valove za vojaško  
medsebojno komuniciranje, medtem ko so v preteklih 
časih potekale komunikacije s pomočjo kurirjev, golobov 
pismonoš, signalnih zastavic, svetlobnih signalov,  dimnih 
signalov in drugih načinov medsebojnega komuniciranja. 
Med prvo svetovno vojno so se vojne enote s komandami  
že lahko posluževali popolno novega načina komuniciranja, 

mnogo bolj tajnega in sovražniku nerazumljivega,  kar 
pa je še najpomembnejše: hitrega prenosa informacije 
na daljavo – radijskega  prenosa..

Radio je malo pred prvo svetovno vojno, prestal prvo 
resno preizkušnjo uporabnosti in koristnosti ob  katastrofi 
Titanika leta 1912. Zahvala gre signalu S.O.S., ki ga je 
poslal ladijski radio-telegrafist v eter, takoj po trčenju v 
ledeno goro in ga je prestregla bližnja ladja, ki je uspela 
rešiti 712 potnikov.

Ves svet se je ob tem dogodku zavedel velike uporabnosti 
in potrebe tega novega komunikacijskega sredstva. 
Posebno armade, ki so sodelovale v Prvi svetovni vojni, 
so skušale čim prej razviti in izdelati vedno boljše aparature. 
Skoraj do konca vojne se je uporabljalo seveda za delo v 
telegrafiji oddajnike na iskrišča in sprejemnike na svinčev 
kristal. Glede na to, da so radijske valove lahko sprejemali 
obe vojskujoči se strani, je bilo obvezno oddajanje šifriranih 
Morse sporočil. 

Ta način dela je pa spodbudil velike aktivnosti vojskujočih 
se strani, da so organizirale, kar se da močno vohunsko 
in protivohunsko delovanje. Za to delo je bilo potrebno 
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priučiti nove radijske operaterje: 
šifrante in dešifrante. Takrat se je 
zaradi občutljivosti radijskih valov na 
prisluškovanja so-vražnika, v glavnem 
uporabljalo radijske komunikacije za 
zvezo med fronto in zaledjem, ne pa 
za poveljevanje. Zelo veliko vlogo pri 
radio postajah so tedaj imeli tudi 
dešifranti, ki so imeli, potem ko so 
radio operaterji poiskali in sprejemali 
nasprotnikova sporočila, to tudi vedno 
dešifrirati. 

Naslednji zelo velik napredek pri radij-
skih zvezah je bil zaradi potrebe pri 
vojskovanju hiter razvoj radiofonije, 
ki je dosegla vrhunec kmalu po vojni. 
Ta velik napredek je omogočil razvoj 
elektronk. Ta razvoj je bil tako hiter, 
da so v dveh vojnih letih razvili radijsko 
industrijo, kot, če bi normalno to raz-
vijali 10 let. Leta 1917 so Američani 
proizvedli 400 kosov elektronk teden-
sko, ob koncu vojne pa že 20.000. 
Elektronke so omogočile močnejša 
ojačanja radijskih in avdio frekvenc, 
kakor tudi drugačno delo radio 
telegrafije. Z uporabo elektronk v 
aparaturah za radiotelefonijo, se je 
začelo radio uporabljati tudi v letalih.

Iz vojakov radiotelegrafistov se je po 
vojni rodilo tudi radioamaterstvo, ki 
je ogromno prispevalo k razvoju in 
hitremu širjenju uporabe radijskih 
zvez tudi za civilne namene.

Ob moji raziskavi uporabe radijskih 
postaj za časa poteka bojev prve 
svetovne vojne v Posočju, sem uspel 
ugotoviti lokacijo le ene Avstrijske 
vojaške postaje. Italijanskih radijskih 
postaj na zgornjem delu Soške fronte 
nisem uspel zaslediti. Na osnovi 
dobljenih fotografij iz Avstrijskega 
dela Soške fronte, sem ugotovil  lokacijo 
radijske postaje na Lemovju nad vasjo 
Soča na Bovškem, na desnem bregu 
Soče, na nadmorski višini 856 m.   Na 
travniku je bil postavljen nosilni 
kovinski antenski drog (slika levo), 
visok okrog 20 do 25m, na katerega 
so bile nameščene antenske žice. Na 
terenu se še vidijo mesta, kjer je bil 
antenski drog zasidran. V neposredni 
bližini antene je stala lesena »baraka«, 
v kateri so bili strogo ločeni prostori 
operaterja, šifrantov, dešifrantov, 
telefonista in prostor električnega 
enosmernega agregata.

Radioamaterji klubov: S59DAJ-Kobarid, 
S59DAP-Tolmin in S51RBC-Bovec Gor-
njega Posočja smo se dogovorili, da 
bomo aktivno spominsko obeležili potek 
bojev na našem področju v letih 1915 
– 1917. Aktivirali bomo poseben pozivni 
znak: S5100WW1. Pod tem pozivnim 
znakom bomo vzpostavljali radijske 
zveze na vseh frekvenčnih območjih, 
po možnosti do zaključka spominskih 
akcij na prvo svetovno vojno.

Na mestu kjer je bila postavljena 
takratna  Avstrijska radijska postaja  
na Lemovju, bomo skušali tudi biti 
aktivni s posebnim pozivnim znakom 
S5WW1SOCA. Na mestu nekdanje 
antene bomo postavili KV žično anteno, 
katero bodo lahko uporabljali tudi 
drugi radiooperaterji, ki bodo prišli 
na to lokacijo delati zveze. Na tej 
lokaciji seveda ni električnega omrežja, 
zato se bo potrebno znajti in potruditi 
z drugačnim napajanjem. Ta lokacija 
je oddaljena približno 1 uro hoje po 
stezi v strmo pobočje nad vasjo Soča.

Za obe ti aktivnosti bomo izdelali tudi 
primerni spominski  QSL kartici.

Za zaključitev teh aktivnosti ob spominu 
na potek prve svetovne vojne, 
nameravamo pripraviti posebno 
diplomo ob 100 obletnici PREBOJA 
PRI KOBARIDU,  imenovanega tudi 
ČUDEŽ PRI KOBARIDU. Tekmovanje 
za diplomo bi potekalo med 24. 
oktobrom in 9. novembrom 2017.
 V tem  času leta 1917 je potekala 12. 
soška bitka, ki spada med največje 
spopade v goratem svetu v zgodovini 
človeštva in tudi pomeni zaključek 
krvavega vojskovanja ob Soči.  Tudi 
za to aktivnost bomo pridobili poseben 
pozivni znak in QSL kartico. Za to 
diplomo bomo pripravili vse potrebno 
za aktivnost pravočasno v letu 2017.

Kot vidite smo si zadali kar veliko delo 
za čas spominske obeležitve stote 
obletnice Prve svetovne vojne, zato 
pozivamo in pričakujemo, da se bodo 
te radio amaterske akcije udeležili  vsi 
slovenski radioamaterji in vzpostavili  
čim več zvez z radioamaterji iz Posočja.

Predsednik RK »Krn« Kobarid
S52RR  -  Roman Jazbec 

Prostor z enosmernim električnim agregatom
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Vaja ARON maj 2015Vaja ARON maj 2015
Uporaba digitalnih načinov dela na KV za potrebe državne in regijskih ARON ekip

Pred letošnjo Konferenco ZRS smo 
se na ARON sestanku dogovorili, da 
6. maja 2015 ob 20.uri po lokalnem 
času organiziramo vajo in preverimo 
pošiljanje e-pošte ter digitalno delo 
na kratkem valu med regijskimi in 
državno ekipo ARON.

Vaja je potekala v treh delih:

1. Sprejem radiograma s 
programom FLDIGI

2. Posredovanje sprejetega 
radiograma do S50ARO preko 
sistema Winlink s programom 
RMSExspress.

3. Potrditev sprejema e-pošte od 
S50ARO (državna ekipa) preko 
Winlinka do vseh regijskih ekip, 
ki so uspešno poslale pošto.

Ekipe so same ali ob pomoči Matjaža, 
S57MK, na zadolžene prenosne 
računalnike instalirale vso potrebno 
programsko opremo in uredile pove-
zave s KV radijskimi postajami Ken-
wood TS 590 S.

Ekipam je bilo pred vajo podano 
natančno navodilo o poteku, v ka-
terem  je bilo zapisano:

1. Del vaje

Zaženemo program FLDIGI.  Audio 
center na waterfallu  nastavimo na 
1500hz. OBVEZNO VKLJUČIMO RxID, 
ki se nahaja desno zgoraj na displeju. 
To nam bo omogočilo avtomatsko 
menjavo digi načinov dela. Drsnik 
za squelch, ki se nahaja desno spodaj, 
naj ne bo previsoko oziroma se lahko 
squelch tudi izključi.

Radiogram bo trajal dobrih 10 minut 
na frekvenci 7043kHz USB. Sprejeti 
tekst shranimo (copy&paste) v novo 
tekstovno datoteko, ki jo bomo kot 
priponko dodali radio emailu, ali pa 
jo direktno kopiramo (paste) v 
RMSExpress email formo. FLDIGI nato 
izključimo, da sprosti postajo za 
winmor način dela.

2. Del vaje

Zaženemo RMSExpress. Ustvarimo 
nov email, naslovnik je S50ARO@
winlink.org  Sprejeti radiogram 
kopiramo v mail ali pa pripnemo 
datoteko, ki smo jo prej shranili.  
Dodamo še par podatkov: antena, 
moč, vrsta napajanja, sodelujoči 
operaterji in podobno. Mail nato v 
enem od radijskih načinov dela 
(winmor, packet ali pactor) pošljemo 
preko Winlink sistema do naslovnika.

3. Del vaje

Čez nekaj minut preko Winlinka 
preverimo ali nam je S50ARO potrdil 
sprejem e-pošte.

S sprejemom potrditvenega sporočila 
je vaja zaključena.

Za oddajo in sprejem radiograma je 
bila uporabljena zadnja verzija 
programa FLDIGI 3.22.08. http://
www.w1hkj.com/downloads/fldigi/
fldigi-3.22.08_setup.exe

Namen FLDIGI-ja je pošiljanje ra-
diogramov na več naslovov hkrati 
(multicast). Če bi npr. hoteli neko 
splošno sporočilo poslati preko 
Winlinka vsaki postaji posebej, bi sam 
sistem precej obremenili npr. za 
sporočilo kot je vremenska napo-ved. 
Program se lahko uporablja tudi za 
navaden chat/klepet med postajami. 
S programskim dodatkom omogoča 
tudi »error free« sprejemanje.

Radiogram je iz Ljubljane oddala 
državna ekipa ARON, operater S57MK, 
Matjaž.

Potrditvene maile o sprejemu e-pošte 
na S50ARO je pošiljal Tilen, S56CT.

Vaje so se udeležile naslednje ekipe 
in posamezniki:
S50ANG – Severno Primorska regija, 
S50APT – Podravska regija, 
S50AKR -  Gorenjska regija, 
S50ALJ – Ljubljanska regija, 
S50AMS – Pomurska regija, 
S50ABR – Posavska regija, 
S50ATR – Zasavska regija, 
S50APO – Notranjska regija,  

RMSExpres S50ANG
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S50ANM – Dolenjska regija, 
S50ACE – Zahodno-štajerska regija in 
S50ARO - državna ekipa ter 
dva samostojna operaterja; Matej, S55SM in Samo, S57AF.

Del ekipe S50ACE - Janko S56AFJ, Vojko S52E, Andrej S51JY (foto: Damjan, S57RD)

Ekipa S50ANM-Boris S54O, Tomaž S56ZTF in Franci S51WC

Prvi del vaje je zaznamoval velik QRM, ki se je ves čas oddaje radiograma 
samo še stopnjeval. QSY ni bil storjen zaradi S5 band plana, ki določa data 
emisije širše od 500 Hz v ozek spekter med 7040 in 7045kHz, kjer ima cela 

Evropa ozkopasovni digi pas. Uporaba 
80 m obsega ob tej uri je precej 
vprašljiva, kar potrjujejo dolgotrajni 
poskusi nekaterih ude-ležencev, da 
bi na tem frekvenčnem obsegu prenesli 
Winlink sporočilo preko S50ARO ali 
S57MK WL2K pre-hoda. Potreba po 
60 m bandu je očitna, tako zaradi 
propagacij okoli sončnega vzhoda in 
zahoda, kot tudi zaradi QRM-a.

Drugi del vaje je bil precej bolj uspešen. 
Prva ekipa ki je poslala sporočilo preko 
KV na S50ARO je bila S50ANG. Glede 
na dane pogoje je bilo njihovo delo 
optimalno, vsaj s opazovalne točke 
S57MK, ki je vodil vajo.

Oprema S50ATR med vajo

Dve ekipi sta poleg KV uporabili tudi 
packet radio prehod na Winlink sistem, 
za kar veljajo posebne čestitke. To 
sta bili ekipi S50AKR in S50ATR.

Vaja je pokazala, da je/so:
• večina zadolžene KV opreme sedaj 

hardwersko in softwersko 
pripravljena za resno delo. To 
velja tudi za operaterje. Kljub 
nekoliko kislemu priokusu glede 
QRM-a na pričetku vaje, je bil 
storjen velik korak naprej. 

• vse sodelujoče ekipe/postaje preko 
Winlinka poslale poročilo »Erorr 
free«, kar je uspeh, glede na to, 
da je bila takšna vaja prvič in da 
se je prenašala »večja« količina 
podatkov/teksta kot je to potrebno 
za običajno zvezo.

• uporaba Winlink prehodov poljub-
na. S prakso bodo ekipe pridobile 
izkušnjo, kateri prehod je za njihov 
antenski sistem ob določeni uri 
najbolje uporabiti. 

• prednost Winlinka tudi ta, da če 
imaš npr. na 80 m obsegu »slabo« 
anteno oziroma motiš druge, 
zamenjaš frekvenčni pas in upora-
biš drug prehod.
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S57MK kot S50ARO pri oddaji radiograma

Hvala vsem ekipam, ki ste se vaje udeležili, pripravili vso potrebno opremo in bili pripravljeni preizkusiti delovanje 
Winlinka.

Tilen Cestnik, S56CT
Namestnik koordinatorja ARON pri ZRS in Skrbnik pogodbe ZRS-URSZR

S56UBS - Miran Šubelj SK
Sporočamo žalostno vest, da nas 
je 3. aprila 2015 po hudi bolezni 
zapustil OT ZRS Miran Šubelj - 
S56UBS, starejši kolegi smo ga 
poznali tudi kot »Piksna«.

Radioamatersko pot je začel in 
končal v radioklubu Papir Vevče - 
S59DZZ, kjer je bil zadnja leta tudi 
podpredsednik kluba.

Miran (na sliki levo) je bil vedno 
pripravljen pomagati z nasveti in 
dejanji, še posebno, če je šlo za 
gradnje, saj je imel bogate izkušnje 
s področja gradbeništva. Poznali 
so ga kolegi širom Slovenije, saj je 
marsikomu priskočil na pomoč, še 

posebno pa je rad pomagal pri vzdrževanju repetitorskega omrežja... Ne nazadnje je bil tudi skrbnik 
D-star repetitorja in Echolink prehoda na klubski postojanki na Žagarskem vrhu. 
Premlad in prekmalu je zapustil otroka, ki ju je sam vzgajal in ju imel srčno rad. Prehitro je umoknil 
njegov mikrofon...

Miran, prijatelj dragi, pogrešali te bomo...
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Sodelovanje radioamaterjev na Regijskem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Sevnici

V soboto 23. maja je v Sevnici potekalo Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa. Na preverjanju katerega sta organizirali Izpostavi Uprave RS za 
zaščito in reševanje Brežice ter Trbovlje so se pomerile ekipe iz Posavja in Zasavja.

V sklopu preverjanja je bilo organiziranih tudi več prikaznih 
mest, kjer so svojo dejavnost predstavili gasilci, policisti, 
vojaki in razna društva, med njimi tudi radioamaterji pod 
okriljem Radiokluba Amater Sevnica. 
Na prikaznem mestu so nas obiskale sodelujoče ekipe 
PP, kolegi radioamaterji in občani. Zaradi dežja je bilo 

obiskovalcev nekoliko manj kot smo pričakovali. Kljub 
temu smo bili s predstavitvijo in druženjem zadovoljni. 
Šotor je zdržal, pijačo smo spili, sendviče in kosilo smo 
pojedli. Skratka imeli smo se „fajn”.  

Tone/S57Q, Matej/S55SM in Tilen/S56CT

Slika 1: Matej, S55SM, med vrtenjem VFO-ja na 20 m obsegu 
na FT-847

Slika 2: Tone/S57Q, sekretarka OZRK Sevnica Mojca/S57BEM, 
Freddy/S56CUV

Slika 3: Prikaz opreme UHF S57Q homemade ojačevalnik, VHF/
UHF FM, APRS

Slika 4: Prikaz S57Q kontest opreme (SW, ojačevalnik, 10 GHz 
transverter,..), ARG sprejemnik in skoraj prazna flaša 

homemade orehovca by S57Q 

ZRS PRIPOROČA 
Preverite veljavnost radijskega dovoljenja 

Spletna stran AKOS:
 »Radioamaterji – pregled zasedenih klicnih znakov«

236. člen (prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik ali društvo ali zveza društev, v katere se združujejo radioamaterji, 

če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev brez veljavnega 

radioamaterskega dovoljenja ali brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT (prvi in drugi odstavek 32. člena), ali če 

uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, v nasprotju z določili 

splošnega akta agencije (peti odstavek 32. člena). 
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ZRS INFO  S57PM - Mitja Pintarič, S50LD – Lovro Dužević PREDSTAVITEV RA DEJAVNOSTI

Predstavitev smo pripravili člani radiokluba Triglav - 
S53APR, sodelovali so tudi člani radiokluba »Papir« Vevče 
- S59DZZ in preko radijske postaje tudi člani radiokluba 
Ljubljana - S53AJK.

V izogib nepotrebni ihti na dan “D”,  smo že v četrtek 
postavili največje in najnujnejše stvari, ter preizkusili 
delovanje sistemov. Sodelovali so Mitja – S57PM, Tone 
S51TC in Lovro – S50LD.

V petek 22.05.2015 zjutraj se je vreme rahlo skisalo. 
Začelo je rositi in s tem pokvarilo naša pričakovaja. Pred 
vojašnico smo se zbrali ob 7:30, postavili vso tehniko in 
panoje na svoje mesto. 
Prisotni: S56B, S57PM, S51TC in S50LD. Ves čas postavljanja 
se je iz domačega fotelja trudil vzpostaviti zvezo z nami 
S56ZXL.

V naši neposredni bližini so se predstavljali vezisti 1. 
brigade SV, s katerimi smo zelo tesno sodelovali.

Prišli so prvi obiskovalci. Njim so bili najbolj zanimivi 
bomboni. :D

“Dan odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka 
Ljubljana-Moste”  

Predstavitev radioamaterske dejavnosti
Dne 22. in 23. maja 2015 smo sodelovali na prireditvi “Dan odprtih vrat vojašnice Edvarda Peperka” 
v Ljubljani. Vabilo za sodelovanje na prireditvi je bilo poslano s strani Oddelka za civilno vojaško 
sodelovanje 1. brigade SV na ZRS. ZRS je vabilo dodelil Radioklubu Triglav S53APR, saj smo tukaj 
najbližji in nekako tudi najbolj aktivni.
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PREDSTAVITEV RADIOKLUBA DOMŽALE S53CAB NA 
DNEVU TEHNIČNE KULTURE V DOMŽALAH

Petkovo prezentacijo smo zaključili okrog 13h.

Sobota 23.05.2015... Jutranji pogled skozi okno je dal 
malo upanja, da bo zdržalo zgolj  z oblačnostjo. Pa vendar 
... upanje je ostalo zgolj upanje. Tudi v soboto smo se 
dobili v vojašnici ob 7:30, uredili predstavitveni šotor. 
Delo je potekalo hitro, saj smo že od preteklega dne vedeli 
kam kaj sodi. Dež je vztrajal še kar naprej, ni se dal motiti. 
Prihajale so manjše skupine obiskovalcev, vendar gneče 
ni bilo. Dan so nam popestrili vojaški kuharji z dobrim 
vojaškim pasuljem. 

Zaključili smo ob 14:00, čeprav je bila aktivnost načrtovana 
do 17:00 ure. Pospravljanje v dežju je bil svojevrsten 
izziv. V soboto smo se izza pulta v vojašnici družili: S57PM, 
S56DE, S51TC, S56LKP, S55KZ, S56JGE in S54AM. S56ZXL 
tudi ta dan ni zapustil domačega fotelja, je pa vztrajno 
skrbel da je bilo na VHF področju živahno .

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje 
pri predstavitvi radioamaterske dejavnosti. Zahvala tudi 
vojašnici Edvarda Peperka za povabilo in možnost 
sodelovanja na njihovi prireditvi.

V nedeljo, 17. maja 2015 se je v Domžalah odvijal Dan tehnične kulture, katerega je organizirala Zveza organizacij 
za tehnično kulturo Domžale, katere člani smo tudi mi. V zvezi so poleg nas, Radiokluba Domžale, S53CAB, vključeni 
še Radioklub 27. julij Radomlje, S59DRW, Društvo za raziskavo jam Simon Robič, Društvo za modelarstvo in aeronavtiko 
Modra ptica, Foto kino in video klub Mavrica Radomlje, Avto moto društvo Domžale in Združenje šoferjev in 
avtomehanikov Domžale.

Kljub temu, da majski vikendi niso ponujali veliko lepega vremena, pa je v nedeljo na dan prireditve sonce obsijalo Češminov 
park, kjer se je odvijala prireditev. Na tem mestu se je radioklub Domžale predstavil s KV, UKV in ARG dejavnostjo. Postavili smo 

anteni za KV in UKV področje, postavili nekaj postaj ter prikazali 
delo na operaterskem področju. Za kratki val smo predstavili 
digitalni način dela JT65HF, na UKV pa je termin sovpadal z 
maratonom in smo naredili nekaj zvez ter tako predstavili 
vzpostavitev govorne zveze na SSB. Prav zanimivo pa je bilo videti 
stremljenje obiskovalcev, ko so zaslišali telegrafijo. Zanimivo kako 
je ta vrsta dela »zadela« ušesa obiskovalcev, sprožila pa je tudi 
več vprašanj o tej zanimivi vrsti komunikacije. Za lov na lisico pa 
smo v parku postavili dve 50 mW lisici, ki so jih obiskovalci, 
posebej otroci, tudi sami poiskali.

Prireditev je lepo uspela. Prav lepo je bilo opazovati obiskovalce, 
kako so si z zanimanjem ogledovali vsa področja društev tehnične 
kulture, ki delujejo pri nas v Domžalah.

Franci Žankar, S57CT
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MAJ 2015 – MESEC OBLETNIC USODNIH 
DOGODKOV

V Radio klubu Škofja Loka smo se v začetku leta 2015 odločili, da se z uporabo posebnih klicnih 
znakov spomnimo dveh pomembnih dogodkov iz preteklosti. Najprej smo obeležili spomin na konec 
druge svetovne vojne pred sedmimi desetletji. Sledil bo spomin na boje ob Soči, od začetka katerih 
mineva 100 let.

S570Z – 70 LET OSVOBODITVE

S posebnim klicnim znakom S570Z (»Z« kot zmaga) smo 
bili aktivni od sredina marca do konca maja 2015. Kdor je 
želel, nas je lahko naredil v CW, SSB ali v digitalnih načinih 
dela. V stilu »glavno je sodelovati« smo ponudili dodaten 
množitelj v SSB delu CQ WPX tekmovanja. Zelo zanimivi,  
vzpodbudni in tudi pohvalni so bili odzivi na bandu. V maju 
se nam je na radijskih valovih pridružilo veliko »sorodnih« 
klicnih znakov s »sedemdesetico«. Prav je, da smo bili 
Slovenci enako, kot pred 70 leti, prisotni tudi tokrat, saj je 
bilo naš glas slišati v velikem številu držav.

Po končani aktivnosti bo narejena posebna QSL kartica. 
Preko biroja bo poslana vsem, s katerimi smo vzpostavili 
zvezo. Zveze s posebnim klicnim znakom veljajo tudi za 
Diplomo Škofja Loka. Diplome, ki bodo v zahtevku 
vsebovale vsaj eno zvezo s posebnim klicnim znakom, 
bodo posebej označene. Več o aktivnosti in diplomi kluba 
lahko najdete na www.s59dkr.net.

S5100ISONZO – 100 LET SOŠKE FRONTE

V letu 2015 mineva tudi 100 let od začetka bojev na 
bregovih Soče, ki jo zgodovina pozna kot »Soška fronta«, 
oziroma še bolj pod mednarodnim nazivom »Isonzo 
front«. Od uradnega nastopa sovražnosti med kraljevino 
Italijo in AO monarhijo 23. 5. 1915 in do zaključka 12. 
soške bitke 28. 10. 1917 je minilo slabih 30 mesecev. 

Predlagana aktivnost je zasnovana kot spomin na dogodke 
izpred 100 let in okoli 300.000 sinov in očetov vseh 

narodov udeleženih v bojih ob Soči, ki so za vedno ostali 
na tem ozemlju. Hkrati pa tudi kot opomin, da se kaj 
takega ne ponovi več. Po zaključku takratne morije je 
marsikdo upal, da se kaj takega res ne bo ponovilo. 
Aktivnost, ki je bila posvečena koncu 2. svetovne vojna 
pa nas opominja, da gre zgodovina pogosto svojo pot.
Ideja o spominu na dogodke ob Soči med pobudnikoma 
iz kluba živi že nekaj let. Od pričetkov SOTA aktivnosti sva 
se z Jurijem S57X poizkusila ob obletnici preboja fronte 
raziskati kakega od vrhov, ki so se takrat zapisali v zgodovino. 
Lani so potekale slovesnosti ob 100-letnici pričetka Velike 
vojne. V letu 2015 pa obeležujemo 100 let, odkar so se 
boji pričeli tudi na ozemljih poseljenih s Slovenci. 

Dogodki ob Soči so bili dolga leta nekoliko potisnjeni v 
ozadje. Takrat so se Slovenci večinoma bojevali na strani 
premagancev. Tri desetletja kasneje se je tudi to spremenilo. 
V zadnjih letih se zanimanje za dogodke povečuje. Pojavili 
so se muzeji, obnavljajo se deli bojišč, urejajo se spomeniki 
in pokopališča, ustanavljajo se Fundacije in Poti miru, vse 
več je spletnih virov, objavljeni so spomini udeležencev 
itd. Upamo, da tudi ta aktivnost pripomore k temu, da se 
zanimanje za dogodke izpred stoletja razširi vsaj za določen 
krog ljudi, ki bodo v aktivnosti sodelovali ali pa bodo vsaj 
prebirali spletna ali pisna gradiva s tematiko Soške fronte.

V osnovi je bilo vse skupaj zamišljeno kot SOTA aktivnost 
– aktivnost s SOTA vrhov, ki so se nahajali na območju 
bojišč. Tako je bil tudi Radioklub SOTA Slovenija med 
prvimi, ki je bil z namero seznanjen. Na območju bojev 
se nahajajo tudi gradovi in utrdbe, ki zelo verjetno sodijo 
v WCA program. Zaradi tega smo obvestili tudi nekatere 
aktivne »graščake«. Aktivnosti pa je zamišljena tudi širše. 
Lahko se ji pridružijo tudi klubi ali posamezniki, ki bi 
načrtovali določene aktivnosti na območjih bojev. 
Informacija jim bo prenesena preko spletnih forumov, 
glasila CQ ZRS ali spletne strani Radio kuba Škofja Loka 
www.s59dkr.net.

Ker pobudnika zanima predvsem SOTA delo, je ta segment 
v gradivih tudi bolj dodelan. Za začetek pa par osnov.

Nekaj mejnih datumov

Uradno zgodovinopisje povezuje s Soško fronto 12 ofenziv. 
Datumi začetkov in koncev ofenziv se v različnih dokumentacijah 
nekoliko razlikujejo. Posledično so jih različno povzemali 
tudi avtorji publikacij in spletnih predstavitev. Morda je 
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kak datum, ki še posebno izstopa, tudi posledica napake 
avtorja, ki je nato ostala zabeležena. Ker načrtovane 
aktivnosti niso povezane neposredno z datumi bitk, nam 
različni podatki ne delajo težav. Celotno obdobje dveh let 
in pol bo razdeljeno na 4 približno enako dolge termine, 
v katerih bi se uporabljali različni klicni znaki.

Nabor vrhov

Ker je osnovna zamisel o aktivnosti narejena na osnovi 
SOTA programa, je v gradivih naveden tudi nabor vrhov 
povezanih z boji. Navedeni so veljavni SOTA vrhovi, ki so 
kakorkoli povezani z neposrednimi položaji – bodisi 

Pogled s Čela pod Svinjakom proti Bovcu

Pogled z Javorščka proti dolini Soče

Ob poti iz Brestovice na Jastreb in GrmadoČez Mengore na Bučenico

Kolovrat – Na Gradu

Pokopališča AO vojakov v Gorjanskem
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neposredni boji, jarki ali položaji 
topništva, ki so bili običajno pomaknjeni 
nekoliko v notranjost. Naslanjala sva 

se na digitalizirane zgodovinske skice 
(karte) dostopne na internetnem 
naslovu: digi.landesbibliothek.at/

Na Ravelniku

Na pot proti Lipniku – Planina Golobar Pod Krasjim vrhom

Za boljši signal

Utrjena linija na planini Zaprikraj Javorca

Pokopališče v Soči

viewer/ in druge vire navedene v 
dokumentaciji.

Omenjenih je tudi nekaj drugih vrhovi, 
ki so se tako ali drugače »proslavili« 
v času bitk in se jih lahko obišče in 
tako dobi boljši vpogled v območja 
in morebitne ostaline, kjer so se boji 
odvijali. V času aktivnosti se nabor 
vrhov lahko vsekakor lahko tudi razširi, 
če se za to pokaže nek smiseln  razlog.
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V gradivih je tudi zemljevid s približno vrisanim potekom 
fronte pred pričetkom 12. ofenzive. V njem so označeni 
SOTA vrhovi in imena lokacij, krajev, vrhov, itd., ki smo 
jih našli v knjigi Marka Simića Po poteh Soške fronte – 
zelo priporočljivo branje za vse, ki bi se radi na enem 
mestu seznanili z nekaj zgodovinskimi izhodišči in dogajanji 
na Soški fronti in neposredno po njej.

Uporaba klicnega znaka

Istega znaka v celotnem času aktivnosti ne bomo mogli 
uporabljati. Posebni znaki veljajo največ eno leto in jih 
ni moč podaljšati. Zato se bo celotna aktivnost razdelila 
na 4 približno enako dolge segmente. V vsakem segmentu 
se bo uporabljal poseben klicni znak in sicer:

S5100ISONZO 01.06.2015 – 31.12.2015 
  Mednarodno poznano ime za Sočo. 
  Začnemo z »najtežjim« klicnim znakom

S5100IF 01.01.2016 – 31.07.2016 
  I(sonzo) F(ront)

S5100SF 01.08.2016 – 28.02.2017 
  S(oška) F(ronta)

S5100PAX 01.03.2017 – 31.10.2017 
  PAX – dlje časa je trajala vojna, tem bolj 
  so si vsi v jarkih želeli miru.

Zamišljeno je, da se vsi dnevniki zbirajo na enem mestu. 
Vsaj kar se tiče SOTA aktivnosti, je obvezno nalaganje 

OBMOČJE JA
ZAP REF IME
1 JA-006 Visoki Kanin
2 JA-022 Krn
3 JA-027 Veliki Lemež
4 JA-032 Krasji vrh
5 JA-037 Javoršček
6 JA-040 Kobilja glava
7 JA-042 Mrzli vrh
8 JA-051 Ozben
9 JA-053 Senica
10 JA-054 Kozlov rob
11 JA-056 Lopa
12 JA-060 Rombon
13 JA-063 Veliki Snežni vrh
14 JA-065 Lipnik

OBMOČJE TK
ZAP REF IME
15 TK-001 Stol
16 TK-002 Matajur
17 TK-012 Kuk
18 TK-014 Mija
19 TK-018 Veliki vrh
20 TK-027 Korada
21 TK-029 Sveta Gora
22 TK-031 Škabrijel
23 TK-032 Sabotin
24 TK-033 Mrzli vrh
25 TK-034 Bučenica
26 TK-036 Veliki Muzec
27 TK-039 Globočak

OBMOČJE BR
ZAP REF IME
28 BR-023 Trstelj
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podatkov v SOTA bazo, s katere se nato lahko dobi 
elektronska oblika dnevnika za nadaljnjo uporabo.

Druga varianta je pošiljanje dnevnika z vsemi potrebnimi 
podatki v ADIF formatu odgovornemu za zbiranje logov.
Tretja varianta dnevnika je v obliki preglednice (MS Excel 
ali Open office), ki se ga pošlje po e-mailu odgovornemu 
za zbiranje dnevnikov.

Druga in tretja varianta lahko pride v poštev tudi za vse 
sodelujoče, ki bodo delali z gradov, klubov, drugih lokacij. 
Z njimi se podrobnosti dorečejo sproti, ko bo izkazan 
interes za skupno aktivnost.

Isti klicni znak je lahko hkrati prisoten na istem bandu, 
a na različnih modulacijah (npr.: hkrati 40m SSB in 40m 
CW, bolje pa je, da se ne pojavi hkrati na istem bandu in 
isto vrsto dela – npr.: 7032 CW in 7015 CW), saj bi s tem 
povzročili zmedo (recimo istočasno delo na dveh vrhovih 
na istem bandu in vrsto dela). Nekaj koordinacije bo 
vseeno potrebno.

Pri SOTA in WCA aktivnostih zahteve teh programov 
udeležence »prisilijo«, da delajo iz vrhov ali gradov na 
določenem območju. Sodelovanje klubov (ali posameznikov) 
je mišljeno v smeri, da se posebni znaki uporabljajo ob 
dogodkih, ki so povezani z obletnicami SF ali ob obiskih 
članov kluba na območju bojev. Uporaba posebnih znakov 
za tekmovanja (KV/UKV) ali »običajno« delo iz klubskih 
prostorov ni predvidena. 

Naj navedemo nekaj možnih primerov uporabe:

1. Člani kluba se odločijo, da prehodijo del Poti miru v 
Posočju. Na začetku, koncu ali v času samega 
pohodu, bi lahko uporabljali poseben znak.

2. Člani kluba se odpravijo na Kolovrat. Nekateri so 
morda SOTA-ši in bodo aktivirali Kuk. Drug del se 
bo podrobneje poglobil v muzej Na Gradu. V bližini 
postavijo anteno in postajo, zaženejo agregat in so 
nekaj ur aktivni iz muzeja na prostem.

3. Klub bi rad predstavil svojo dejavnost ob proslavi na 
Cerju. Postavi opremo in delajo nekaj ur s posebnim 
znakom od tam.

4. Na območju bojev se organizira ARG tekmovanje. 
Hkrati se aktivira postaja, ki v času dogodka lahko 
uporablja poseben klicni znak.

Podobnih možnosti uporabe je še veliko, a vsaka taka 
uporaba bi morala biti neposredno povezana z dogodki, 
ki potekajo na območju bojev na podoben način, ko je 
to nakazano v seznamu SOTA vrhov.

Obveščanje sodelujočih

Vse, ki bi pokazali interes za sodelovanje, se jih bo vključilo 
na e-mail listo, preko katere se najavljajo in usklajujejo 
termini uporabe klicnega znaka. Tako bo vsak na listi 
seznanjen z dogajanjem.

Zaradi usklajevanja bi bila potrebna najava uporabe znaka 
vsaj 3 dni pred načrtovano uporabo (datum, predvidena 
ura, predvidene frekvence in vrste dela – podobno, kot 
se vpisuje na SOTAwatch). Vsaj kar se SOTA aktivnosti 
tiče je obvezna tudi objava na SOTAwatch. 

Prednosti pri uporabi znaka bodo imele tiste postaje, ki 
imajo namen delati iz teže dostopnih lokacij. Aktivnosti 
iz gradov ali drugih točk bodo v takem primeru morale 
malo počakati.

V zvezi z usklajevanjem terminov bomo morali še kako 
reči, a to je stvar sodelujočih.

QSL kartice

Zamišljeno je, da se zveze potrjujejo s posebno dvojno 
(prepognjeno) QSL kartico. Zunanje strani bi bili v barvah, 
notranji v odtenkih sivine. Kartice (nalepke zanje) bi se 
tiskale centralno po zaključku uporabe posameznega 
klicnega znaka. Kljub dejstvu, da se kar nekaj kartic vrne 
s pripisom »NOT MEMBER« je tak način hitrejši od 
odgovarjanja na prejete karte. Stroške kartic, nalepk in 
tiskanja si bodo delili udeleženci. Morda pa nam uspe 
pridobiti tudi kakega sponzorja.

Komuniciranje in predstavitev aktivnosti

Za potrebe aktivnosti je kreiran e-mail naslov: 100.let.
SF@gmail.com. Namenjen je pošiljanju dnevnikov, 
pošiljanje prijav za sodelovanje, vprašanja in podobno. 
V nadaljevanju se bo kreirala tudi e-mail skupina, na 
katero se bodo vpisali vsi, ki bodo želeli aktivno sodelovati 
v aktivnosti. Namenjena bo usklajevanju terminov uporabe 
klicnega znaka in izmenjavi informacij. 

Zaželeno je, da klubi in posamezniki, ki imajo lastne 
spletne strani, objavijo informacije o svoji udeležbi v 
aktivnostih, povezanih s stoletnico (npr.: www.s59dkr.
net). 

Informacije se bodo objavljale tudi na radioamaterskih 
forumih.

Viri

V dokumentih, ki si jih lahko prenesete s spletne mape 
http://lea.hamradio.si/~s57xx/100letSF/ si (poleg drugih 
gradiv) lahko prenesete dokaj obširen seznam virov, ki 
so nas vodili pri načrtovanju aktivnosti. Seznam spletnih 
virov je preobširen za objavo na tem mestu. Lahko si ga 
prenesete z zgornjega naslova. Glavni pisni viri pa so bili:

• Vladimir Gradnik: Krvavo Posočje
• Marko Simić: Po poteh Soške fronte
• Vasja Klavora: Plavi križ, Koraki skozi meglo, Škabriel, 

Doberdob, Fajtji hrib
• Erwin Rommel: Preboj pri Kobaridu

Jure S57XX
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Za vodenje skedov sta najbolj zaslužna 
Stanko – S55HS, Ivanka – S53HI, velik 
delež pa sta prispevala tudi naša, na 
žalost že pokojna člana, Slavko – S56EKF 
in Stanko – S52MS. V zadnjem obdobju 
pa skede vodi tudi Vlado – S53KV. Z 
našim delom nadaljujemo, mogoče 
dosežemo tudi številko 2600. Skedi 
nam pomenijo redno srečanje tako 
naših članov, kot tudi srečanje na 
frekvenci s člani ostalih klubov. 

V letošnjem letu pa se srečujemo še z 
enim jubilejem, saj imamo letos 25. 
Mednarodno srečanje radioamaterjev. 
Zgodovina naših radioamaterskih srečanj 
sega daleč nazaj v leto 1980. Srečanja 
so bila najprej na raznih lokacijah naše 
lepe Slovenije in sicer na Celjski koči, 
Rogli, Treh kraljih, Jeruzalemu, Donački 

gori, Cirkulanah in drugih krajih. Leta 
1990 je radioklub Rogaška Slatina, takrat 
še pod znakom YU3DRO, organiziral 1. 
mednarodno srečanje radioamaterjev 
na Boču. Na Boču smo nato vztrajali 
celih 16 let, kjer je bilo leta 2006 zadnje 
srečanje. Vsa srečanja na Boču so bila 
prijetna in se jih mnogi radi spominjamo. 
Imeli smo športne igre: hoja z hoduljami, 
vleka vrvi in druge zabavne igre. Imeli 
smo bogate srečolove, še posebej so 
mnoge razveselili izdelki steklarne 
Rogaška. 

Leta 2000 smo vsem udeležencem 
srečanja podelili spominsko diplomo z 
motivom velikonočnice, ki raste na Boču. 
Leta 2002 smo na 12. Mednarodnem 
srečanju v znamenju 30. obletnice 
delovanja radiokluba podelili spominska 

1300. SKED IN 25. MEDNARODNO SREČANJE 
RADIOAMATERJEV

V letošnjem letu smo v Radioklubu Rogaška Slatina, S59DRO, doživeli jubilej, katerega ima v Sloveniji 
le malokateri klub. V začetku leta smo namreč vodili že 1300. sked, kar pomeni 25 let neprekinjenega 
vodenja skedov. Tako se lahko ponašamo, da že 25 let vsak četrtek predstavljamo delo našega 
kluba. 

S59DRO

RADIOKLUB 
   

ROGAŠKA SLATINA

1. mednarodno srečanje radioamaterjev na planinskem domu Boč 
leta 1990

5. mednarodno srečanje radioamaterjev na planinskem domu 
Boč 1995

2. srečanje radioamaterjev na Rudijevem domu-Donačka Gora 
22.09.1991

10. mednarodno srečanje radioamaterjev na planinskem domu 
Boč 2000
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priznanja na srečanja. Člani 
radiokluba smo si dali izdelati 
majice z novim grbom našega 
radiokluba S59DRO z simbolom 
velikonočnice. Vsa naša srečanja 
so bila tudi ustrezno dokumentira-
na, zato obstaja bogata zbirka slik 
naših srečanj. 

Že naslednje 17. mednarodno 
srečanje je bilo leta 2007 v Strmcu 
pri Sv. Florijanu kjer smo si zgradili 
nove prostore radiokluba. Srečanje 
smo izkoristili tudi za uradno 
otvoritev in prevzem prostorov 
radiokluba. V delo našega kluba 
smo vedno vključevali tudi ostale 
dejavnosti radioamaterjev, kar je 
bilo razvidno tudi iz programa 
srečanj. Tako je bila na 18. 
mednarodnem srečanju tudi uradna 
otvoritev SOTE v Sloveniji. 

Vsa srečanja je radioklub Rogaška 
Slatina -S59DRO, organiziral v 
obeležju praznika občine Rogaška Slatina. Vsako srečanje 
je bilo pripravljeno z bogatim kulturnim programom, 
čarovniškim programom, v katerih smo sodelovali 
radioamaterji iz različnih krajev Slovenije in tujine. Posebej 
bi omenil Ivana S51KV, Leona S51PL, Mirana S50VM, 
Alojza S52ANG in druge. Na naših srečanjih so se 

podeljevale diplome nekaterih 
tekmovanj in priznanja. Omeniti 
moram nekatere člane našega 
radiokluba katerih žal ni več med 
nami, so pa veliko prispevali, da 
je program bil zelo prijeten. Tukaj 
bi omenil Slavka Keršiča - S56EKF, 
Stanka Mestinška - S52MS, Adama 
Bicskeya - S56BA in Marka Jančiča 
- S56IJN. 

V lanskem letu smo gostili 24. 
Mednarodno srečanje, kjer smo 
se zavezali, da bomo 25. Med-
na rodno srečanje naredili bolj 
slavnostno. Večino srečanj se je 
udeležil župan občine Rogaška 
Slatina mag. Branko Kidrič, ki je 
podpiral vsa naša srečanja, v 
zadnjem obdobju pa so redni 
gosti naših srečanja tudi Martin 
Mikolič, župan Občine Rogatec, 
Marjan Čuješ, tajnik občine Roga-
ška Slatina in Martin Kidrič, pod-
župan Občine Rogaška Slatina. 

Glavni namen naših srečanj, tako na skedu, kot tudi v 
naravi, je bil druženje. Druženje je tudi eno glavnih vodil 
radioamaterske dejavnosti, pa naj bo to na frekvenci ali 
v živo. Seveda pa smo še posebej veseli srečanj z vsemi 
radioamaterji na naših srečanjih, kjer lahko izmenjamo 

10. mednarodno srečanje - Pepi OE6KJG predstavnik radiokluba 
Graz je v imenu njihovega radiokluba izročil priznanje predsedniku 

radiokluba S59DRO Stanku S55HS

10. mednarodno srečanje - Vsemu smo zbrani veselo nazdravili

15. mednarodno srečanje radioamaterjev pri okrepčevalnici 
Drevenik na Boču 2005

15. mednarodno srečanje -  Drago Grabenšek sekretar ZRS 
govori udeležencem srečanja na Boču
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naše izkušnje, vidimo obraze lastnikov modulacij, ki jih 
srečujemo preko radijskih valov. Tako se na teh srečanjih 
z mnogimi prvič srečamo in spoznamo, zaradi česar še 
lažje izmenjujemo vse informacije, ki so vezane na 
radioamaterstvo, z mnogimi pa smo stkali tudi pristne 
prijateljske vezi. 

Za vse to je bilo potrebno veliko poguma, truda in 
organizacijskih obveznosti. Radioklub S59DRO Rogaška 
Slatina je to počel z veseljem, zaradi česar letos praznujemo 
že 25. jubilej omenjenih srečanj.

20. mednarodno srečanje radioamaterjev  - Ložno 2010

 

VABILO NA 25. MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEVVABILO NA 25. MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV
V STRMCU PRI SV. FLORIJANUV STRMCU PRI SV. FLORIJANU

Radioamaterji Radiokluba Rogaška Slatina ponovno organiziramo srečanje radioamaterjev na Strmcu 
pri Sv. Florijanu pri Izletniški kmetiji Sovič, ki bo 13. 6. 2015. Zbirati se pričnemo ob 10. uri. Ob 11.30 
uri bo sledil krajši uradni program, ko se bodo predstavili naši radioamaterji, ki so s svojo ustvarjalno 
zagnanostjo aktivni tudi na drugih področjih. Glede na okroglo obletnico bomo za vas pripravili tudi 
kakšno presenečenje. 

S srečanjem bomo obeležili tudi praznik občine Rogaška Slatina, ki se sicer praznuje v mesecu juliju, 
predvsem pa je srečanje namenjeno našemu druženju in predstavitvi našega radiokluba tudi širšemu 
slovenskemu občinstvu. Na srečanje so vabljeni tudi predstavniki radioklubov iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Avstrije in Madžarske in drugod. 

Da bo srečanje še bolj polno, si želimo tudi vaše prisotnosti, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 

Vljudno vabljeni,  

         Vlado Koražija
         predsednik
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KATERO STOLETJE
Razmišljam o tem, kakšen napredek smo doživeli v času po drugi svetovni vojni v svetu pa tudi pri 
nas. Še ni dolgo tega, ko smo hodili v nabavo živil in tehnične robe izven naše domovine. Vsa 
predvojna generacija dobro ve, kaj imam v mislih, ko sta bila radijski sprejemnik in kolo pravo 
bogastvo. V tem zapisu se bom osredotočil zgolj na radio, tistega, ki sem ga sam naredil v mladih 
letih, ko je bil na vasi le en, ki je prišel iz Amerike. Ob nedeljah so ga postavili na odprto okno, da 
se je slišalo po celi vasi, ko je bila oddaja, po željah poslušalcev. Leta 1957 sem se šel učit obrti in 
bil vajenec tri leta. Inštalirali smo večinoma stanovanjske bloke in šli vsako jesen za tri mesece v 
šolo. Prava kamena doba.

Istega leta sem se včlanil v radio klub Novo mesto, kjer 
smo se spoznavali z radiotehniko in naj bi med drugim 
naredili tudi radijski sprejemnik. To pa se ni zgodilo, saj 
nismo imeli nobenega orodja in materiala, ki bi ga lahko 
uporabili za izdelavo in ker sem bil neučakan, sem se 
zadeve lotil kar sam, čeprav še nikoli nobenega sprejemnika 
nisem videl od znotraj. Zanesel sem se na načrt, ki je imel 
tudi nekaj slik in napotkov. Kos alu minijeve pločevine za 
šasijo mi je odrezal in zakrivil sosed klepar, luknje za 
elemente pa sem naredil z žebljem in pilo. Lampe in ostali 
drobiž sem kupil pri Ogrizku na Glavnem trgu, ki je prodajal 
trofejno robo. Imel sem na črt in seznam, a kaj, ko sem 
dobil le nekaj elementov v pravih vrednostih. Marsikaj 
mi je dal tudi zastonj, saj 
se marsičesa ni dalo ovre-
dnotiti, ker so se ele menti 
držali skupaj. Vseeno sem 
upal, da se mi posreči 
uresničiti željo, čeprav 
so se mi nekateri že po-
smeho vali, kaj da se grem.

Od orodja nisem imel 
ničesar, ne za vrtanje ne 
za spajkanje, kaj šele 
kak šnega instrumenta. 
Košček cina mi je dal 
kle par, kakršnega je sicer 
upo rabljal za spajkanje 
žlebov. Namesto spajkala 
sem uporabil debelejši 
žebelj in ga segrel v šte-
dilniku na drva ter ta ko poskušal spojiti žico na podnožje. 
Lahko si mislite, koliko potrpljenja je bilo treba za poveza-
vo vseh elementov pod šasijo. 

Naredil sem še eno napako, da sem gledal načrt z vrha, 
moral bi ga pa od spodaj in mi še bolj otežilo delo, saj 
sem moral vse razdreti in se sta viti ponovno. Usmernik z 
AZ1 in še dvema elektronka ma, elektroliti, vrtljivim 
kondenzatorjem, potencio met rom ter zvočnikom, so 
dajali vtis, da bo nekaj iz tega. Izhodnega trans formatorja 
pa nisem našel in sem ga naredil sam. Jedro sem izrezal 
s kro jaškimi škarjami iz pločevinastih škat lic od kreme za 
čevlje. Naredil sem papirnati tuljavnik in nanj navil žico, 
ki sem jo odvil iz nekega drugega elementa in radio je 
bil sestavljen.

Prišel je trenutek velikega pričakova nja, ko sem priključil 
anteno, obrnil potenciometer za vklop. Nitke v ceveh so 
zažarele in s premikanjem vrtljivega kondenzatorja je 
sprejemnik never jetno oživel. Potreboval sem še prenos 
na kazalko, ki je prikazovala položaj ra dij skih postaj in 
skoraj sem končal. Potem sem naredil še ohišje iz lesa in 
vgradil stekleno skalo tako, da je kazala v bistvu le 
Ljubljano. Po pravici povedano, se druge postaje skoraj 
niso slišale in tudi zagotovo niso bile tiste, kot je kazala 
skala. Ta sprejemnik je bil tudi velik preskok med detektor-
jem, ki sem ga naredil še v osnovni šoli in je slišal le 
uvodne zvoke radia Vatikan in Moskve. Radijski sprejem-
nik se je enkrat pokvaril, ko sem bil na slu ženju vojaškega 

roka. Oče ga je ne sel na 
servis, kjer so se čudili, 
kdo ga je naredil in ga 
zastonj popravili.

Ko takole preskočim kak-
šnih petdeset, šestdeset 
let, se lahko le zamislim 
in pričakujem, da bo še 
v tem stoletju, že vsak 
boljši mobilni telefon imel 
opcijo »prežarči me« in 
namesto številke, »izberi 
koordinate«. Lahko le 
rečem, da temu ne sledim 
za vsako ceno in tudi 
nimam neke posebne 
želje za tem, saj že lep 
čas ne verjamem vabljivim 

reklamam, ki le zavajajo kupca, da kupi nekaj, česar morda 
sploh ne potrebuje. Ostal sem skoraj na začetni ravni z 
radijskimi sredstvi, obnavljal sem le najnujnejše. 

Kljub temu sem še vedno ljubitelj radio amaterstva, saj 
se z enakim veseljem usedem za radijsko postajo in 
naredim še kakšno zvezo kot pred davnimi leti. Vse, kar 
je novega in tudi dragega v radioamaterstvu, ne odtehta 
tega, kar imam in kar sem dosegel za svoje zadovoljstvo. 
Kdor se da zapeljati dragi opremi, preveč pričakuje od 
nje. Radioamaterstvo zahteva potrpljenje, ki je večkrat 
močnejše od drage po staje. Kdor tega ne zmore, je ob 
vse užitke v enem zares lepem konjičku. Se slišimo.

Janez, S53MJ
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Zgodovina Kenwood Electronics I. delZgodovina Kenwood Electronics I. del
Korporacija JVC Kenwood je danes med največjimi svetovnimi proizvajalci elektronike  za trg, vključno z radijskimi 
postajami, mobilno telefonijo in audio sistemi. Sedež poslovnega združenja je na Japonskem, široko razvejana  
poslovna mreža pa je že dogo vrsto let prisotna  na mednarodnih trgih. Od ustanovitve je Kenwood  v elektronski 
industriji poznan kot inovator, zlasti v razvoju radijskih in akustičnih tehnologij. Je drugi na svetu po prometu in 
primerjalno z sorodnimi proizvajalci z pozitivnim trendom naraščanja.

Ustanovitev podjetja

Po koncu druge svetovne vojne so se 
v opustošeni Japonski z vso vnemo 
lotili obnove. Industrija, prej strogo 
podrejena vojaškim potrebam, se je 
usmerila v pokrivanje potreb po-
trošniškega trga. Kenwood, kot ga 
poznamo danes, je bil osnovan leta 
1946 pod imenom Kasuga Radio 
Company. Pričeli so s proizvodnjo 
visokokvalitetnih elektronskih kom-
ponent in radioamaterskih naprav. 

Že v februarju 1947 jim je uspel po-
memben preboj z razvojem VF radijskih 
tuljav, primernih za masovno industrijsko 
proizvodnjo. Te tuljave so Kasugi 
omo gočile izdelavo kvalitetnih radijskih 
sistemov in jim odprle pot med vodilne 
proizvajalce. Uspeh so ponovili v letu 
1949/50, ko so znatno pripomogli k 
preobratu radijske tehnologije na 
področju FM tunerjev. V tem času so 
kot proizvajalci vstopili tudi na trg 
osciloskopov,merilnih instrumentov 
in usmernikov. 

V letu 1955 je nova tovarna v Tokyu 
omogočila masovno proizvodnjo, 
hit ro močno povečano domačo prodajo  
in ustvarila pogoje za izvoz, najprej 
na azijske trge. V letu 1957 so zaradi 
lažje mednarodne prepoznavnosti 
spremenili ime v Trio Electronics in 
se v letu 1960 ob strmi gospodarski 
rasti uvrstili na Tokijsko borzo. Kmalu 
so uspešno postali mednarodno 
podjetje s predstavništmi v Severni 
Ameriki, Aziji in Evropi. Ob koncu 60 
so postali ena največjih japonskih 
firm in pričeli z izdajanjem delnic. 

Uspešna rast, omogočena z inovacijami 
na številnih področjih elektronike, 
jim je omogočila večinski tržni delež 
na največjih svetovnih trgih. V letu 
86 so ponovno prilagodili ime in vse 
produkte združili pod blagovno znam-
ko Kenwood Electronics. 

V zgodnjih devetdesetih letih so z 
radijskimi sistemi izredno uspešno 
vstopili v Formulo1, še vedno izredno 
uspešno opremljajo ekipo McLarren 
Mercedes. Bili so tudi pionirji pri 
razvoju CD-Romov, GPS tehnologiji 
in GPS telefonskih sistemov. 

V sredini devetdesetih let pa je trg 
potrošne elektronike postal tako 
konkurenčen, da se je Kenwood 
poskusil ločiti od ostalih proizvajalcev 
s proizvodi visoke kvalitete za zahtevne 
kupce. Poslovni uspeh je izostal in za 
krajši čas prisilil Kenwood k zožanju 
ponudbe proizvodov. To je bil čas,  ko 
smo se tudi radioamaterji spraševali, 
kaj se v Kenwoodu dogaja. Ni in ni 
bilo novih, težko pričakovanih artiklov. 
Po nekaj letih varčevanja so se pri 
Kenwoodu ponovno uspešno postavili 
na noge, postopoma dodajali nove, 
uspešne produkte  in uspeli povrniti 
visoke tržne deleže. Pri tem ne moremo 
prezreti podpore zvestih ljubiteljev 
znamke Kenwood, ki so ves čas trdno 
verjeli v Kenwoodovo zgodovino in 
tradicijo razvoja  inovativnih in uni-
katnih zasnov. Kenwood odločno  
nadaljuje z razvojem in  proizvodnjo  
inovativnih, skrajno zanesljivih naprav 
vrhunske kvalitete. Izreden uspeh z 
lastnim NEXEDGE digitalnim sistemom 
je omogočil Kenwoodu postati edini 
proizvajalec radijskih postaj vseh 
uporabljanih digitalnih protokolov. 

Posebno pozornost  profesionalnih 
uporabnikov radijskega spektra pa so 
pritegnile  t.i. Multiprotokol postaje, 
ki omogočajo analogne in več digitalnih 
protokolov, kar je velik korak naprej 
k težnjam za kompatibilnost opreme 
in boljši izkoristek radijskih sistemov.

Namen tega članka je opisati dosedanjo 
Kenwoodovo Radioamatersko zgodbo. 
V spodnji tabeli so kronološko našteti 
pomembnejši mejniki, marsikomu se 
bo obudil prijeten spomin.

Kenwood je kot proizvajalec vrhunske 
avtomobilske in domače akustike 
visoke kriterije uveljavljal  tudi v radij-
skih telekomunikacijah. Od samih 
začetkov so se trudili pridobiti značilen 
zvok in modulacijo, sedaj enostavno 
imenovano Kenwoodov zvok in Ken-
woodova modulacija. 

Kenwood je že dolgo prisoten med 
slovenskimi radioamaterji. Najbrž 
redki ne poznajo ikon, kot je bil TS-
510, najbolj razširjene KV postaje v 
70. letih. Tudi sedaj jih lastniki skrbno 
vzdržujejo in ohranjajo delujoče stanje. 
Elektronke, vključno z izhodnimi, so 
lahko dobavljive in po sprejemljivi 
ceni. Notranjost pa je presenetljivo 
spominjala na Heathkitov HW-100, s 
spremenjeno notranjo geometrijo, 
pa tudi s takrat še redkimi tranzistorji 
in diodami Japonci niso skoparili. Tudi 
naslednik, TS-515, je bil pri nas dokaj 
razširjen in popularen. Spominjam 
se, da sem za delo na 10m dvignil 
pokrov postaje in vhodno sprejemno 
elektronko zamenjal z drugo, menda 
6BZ6, ki je samo na 10m tam bolje 
delovala. S-meter je bil z njo živahnejši. 
Sonce je bilo 3 cikle nazaj precej bolj 
dejavno in signali s Pacifika so bili kot 
lokalni.

Z naslednjim modelom, klasičnim 
TS-520 je Kenwood odprl pot tako 
imenovani hibridni generaciji postaj, 
ime pa je nastalo zaradi kombinirane 
uporabe polprevodnikov in elektronk. 
Oddajnik je vseboval dve izhodni 
elek tronki S2001 (6146B) in eno 
vzbu jevalno, 12BY7. Kompaktno in 
robustno ohišje, vgrajen usmernik, 
enostavno rokovanje, uglaševanje in 
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1946 Trio-Kenwood prične pod imenom Kasuga Company z proizvodno visokokvalitetnih 
HiFi komponent in izdelkov za radioamaterje. 

1962 Trio-Kenwood proizvaja ločene sprejemnike/oddajnike za radioamaterska področja 
80-10m. 

1969 Trio-Kenwood TS-500 80-10m CW/SSB prvi Kenwood kompakten transceiver.
1970 Trio-Kenwood TS-510 80-10m CW/SSB 100W transceiver  na trgu.
1972 Trio-Kenwood TS-515 80-10m CW/SSB, bolj tranzistoriran od TS-510.
1973 Trio-Kenwood TS-520 80-10m  CW/SSB, prvi hibridni transceiver. Trio-Kenwood 

TS-900 80-10m CW/SSB, luksuzna izvedba z odličnim RX.
1975 Trio-Kenwood predstavi TS-520S z 160m področjem.
1978 Trio-Kenwood predstavi novost, VBT (Variable Bandwidth Tuning), ki oži medfrekvenčni 

pas HF postaj z obeh strani. 
TS-700 2m multimode postaja postane prodajni hit.

1979 Trio-Kenwood predstavi TR-2400, prvo mikroprocesorsko kontrolirano ročno 
radijsko postajo na komunikacijskem področju.

1980 Modela TS-530S, TS-830S z WARC bandi pomenita konec Kenwood hibridne dobe, 
predstavljena sta popolnoma tranzistorska modela TS-120S (80-10m) brez WARC 
in TS-180S 160-10m z opc. WARC področji. 
TR-9000 VHF allmode mobilna/fiksna radijska postaja, popularna v Sloveniji. 

1981 TS-130S 160-10m z WARC področji.
1982 Trio-Kenwood predstavi TS-430S in TS-930S, prvo tranzistorsko HF postajo z 

vgrajenim avtomatskim antenskim tunerjem.
1983 Trio-Kenwood predstavi prvo serijsko izdelovano 25W 144/440 MHz dual-band 

radijsko opstajo nasploh.
1983 Trio-Kenwood vstopi na trg profesionalne radijske opreme.
1984 Trio-Kenwood kot novost predstavi DSC (digitalni kodni squelch) pri popularnih in 

še sedaj iskanih TS-711A in TS-811A.
1986 Trio-Kenwood  TS-140S, TS-440S, 160-10m z WARC in avtomatskim tunerjem.

Sprememba imena v Kenwood Communications. 
1988 Kenwood Communications ponudi TS-680S, prvo postajo z območji 160-6m.
1989 DSP (digital signal processing) prvič predstavljen v TS-950SD. 

Na trgu se pojavi TH-75 VHF/UHF duoband ročna postaja
1991 TS-790A VHF/UHF multimode transceiver, TS-850S HF 160-10m +ATU,

TH-77 ročna duoband postaja.
1992 Na trgu se pojavita še sedaj popularni ročni postaji TH-28 in TH-78. 
1993 Kenwood Communications predstavi prvo kompaktno 100 watt HF radijsko postajo 

z novo filozofijo: TS-50S (small is beatifull, DX rules), TH-22 in TH-79 ročni postaji 
nadomestita prejšnja modela.

1994 TS-60S, 6m verzija multimode postaje.
1996 Kenwood praznuje 50 obletnico.
1996 Kenwood Communications predstavi TS-870S, prvo in edino HF postajo z 100% 

digitalnimi IF filtri ter RCP (radio control program) za povezavo s PC.
1997 TS-570D 160-10m, TS-570S 160-6m, prvič z relejnimi antenskimi tunerji.
1998 Kenwood Communciations predstavi TH-D7A, prvo 6-Watt amatersko ročno postajo 

z vgrajenim TNC in APRS programsko opremo. V sodelovanju z avtorjem APRS, 
WB4APR. 10 let pred ostalo konkurenco.

2000 TM-D700, duoband APRS mobilna postaja VHF/UHF.
2001 Kenwood predstavi TS-2000S, all mode multiband 160-0,7m 100W postajo z TNC, 

Avtomatskim antenskim tunerjem, Sky command funkcijo, Remote funkcijo in v 
letu 2001 predstavljenim Echolinkom.

2004 TS-480SAT, TS-480HX modela z filozofijo : majhno je čudovito, DX je zakon in z 
odličnim sprejemnikom, zmogljiv antenski tuner, dodatna  CW/SSB filtra.

2007 Nova generacija duoband mobilnih radijskih postaj: TM-V71E, TM-D710,
1000 spominskih kanalov, brezplačna programska oprema, APRS, Echolink...

2010 TS-590S postavi višja merila HF/6m radijskim postajam. Nova RX zasnova in ustrezna 
cena ustvarita odličen sprejemnik in svetovni hit. Daleč največ za cenovni razred. 
TH-D72E, duoband ročna radijska postaja z vgrajenim GPS. APRS postane res 
enostaven...

2013 Kenwood razveseli svoje privržence z TS-990S, prestižno fiksno HF/6m postajo 
izrednih lastnosti. Mejniki so ponovno prestavljeni. Vrhunec tehnologije, narejeno 
za sprotno prilagajanje na bodoča dognanja.....

2014 Popularni TS-590S dobi naslednika, TS-590SG. Dodan je CW dekoder in več 
modifikacij po željah uporabnikov TS-590S. Sedaj že renomiran model, preizkušeno 
zanesljiv in enostaven za uporabo.

kot še danes ugotavljamo, tudi eno-
stavno vzdrževanje so bile dodatne 
prednosti hibridne generacije postaj. 
Dvojni super RX, s selektivnimi na-
stavljivimi vhodnimi krogi in kristal-
ni mi filtri, ki so v sožitju z velikim 
zvoč nikom zagotavljali prijeten spre-
jem, 100 W izhodne moči in čist SSB 
avdio je uporabniku ostal v trajnem 
spominu. 

Korak naprej je pomenil model TS-
820, z dodanim 160 m področjem in 
takrat novim orožjem proti vse po-
gostejšim motnjam, IF shiftom. Pri 
TS-820 so z željo po manjšem šumu 
poizkusili zasnovo z enojnim super  
sprejemnikom medfrekvence 8,83 
MHz. Oba modela sta bila kmalu 
nadgrajena v TS-520S in TS-820S, 
slednji z digitalno in analogno skalo 
ter nizkonivojskimi vhodi in izhodi, 
danes bi jih uporabili za digitalne 
vrste dela. 

Značilen pogled v končno stopnjo 
oddajnika in na sprednjo ploščo 
hibridne serije HF radijskih postaj:

WARC konferenca nam je dodelila 
nova frekvenčna območja 10,1/18,1 
in 24,9 MHz. Kenwood je pohitel z 
novima modeloma TS-530S in TS-
830S, oba z vsemi devetimi HF 
frekvenčnimi območji, IF shiftom ter 
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analogno in digitalno skalo. Pozornost 
je bila namenjena prav vsem po drob-
nostim, od gumbov sprednje plošče 
do IF filtrov. V TS-830S je bil uporabljen 
nov način dvojnega mešanja, ki je 
omo gočil nastavljivo širino IF pasu in 
resnično učinkovit IF Notch filter. S 
TS-830S je bil dosežen vrhunec takratne  
tehnologije, precej uporab nikov tega 
modela še vedno prisega nanj. TS-
830S je oznanil  konec ere postaj z 
elektronkami v TX izhodni in vzbujevalni 
stopnji. 

Uglaševanje ob vsaki malo večji spre-
membi frekvence se je uporabnikom 
zdelo zamudno, uporabljeni radio-
amaterski frekvenčni pasovi so postajali 
preozki. 
Prihajajoča nova tehnologija je obetala 
lagodnejšo uporabo. Nastopil je čas 
širokopasovnih tranzistorskih postaj 
brez potrebe po uglaševanju. Za pri-
lagajanje kompromisnih anten poskrbi 
avtomatski antenski tuner.

Se nadaljuje…    

Priporočam se za morebitne pripombe, 
komentarje in dopolnitve na: servis@
kenlab.si

Viri: 
Uradne Kenwood spletne strani,  
Rigpix.com, www.kenlab.si
Fotografije: 
www.k4eaa.com;  www.rigreference.com

Pripravil: Miro S58T, KEN LAB d.o.o., 
uradni dobavitelj in serviser JVCKen-
wood za Slovenijo

Postavljanje antene 5070OWA11 pri S53BH

Zanimiva frekvenčna območja 50 in 70 MHz sta za slovenske radioamaterje vse bolj priljubljena. Prav 
to je področje na katerih radioamaterji sami izdelamo transverterje in antene, novejše radio amaterske 
postaje pa imajo tudi navedena področja ali pa vsaj področje 50 MHz tovarniško vgrajeno. Zaradi številnih 
anten, ki jih postavljamo na različne stolpe je vedno prisotna želja, da bi z eno anteno pokrili obe področji. 
Zavedajoč se, da so rezultati bistveno boljši če uporabljamo tako imenovane mono band, nimamo vselej 
dovolj prostora za postavitev večjega števila anten, večje število kablov, rotorjev itd.

Avtor: Maks, S53KP

Nekega dne me je po telefonu poklical Toni - S53BH. 
Verjetno ga ni potrebno posebej predstavljati, legenda 
slovenskega radioamaterstva, konstruktor, operator, 
partizanski telegrafist, politik, direktor, pisec, častni 
predsednik ZRS in še bi lahko našteval. Prosil me je, če 
bi mu lahko pogledal zakaj mu antena na 50 MHz ne kaže 
znakov življenja. Brez vsakršnega odlašanja sem ga obiskal 
na eminentni lokaciji na Čamporah pri Kopru, kjer ima 
prečudovito lokacijo in kot je zanj značilno urejeno okolico 
na svoji hiši. V njej pa seveda vzorno urejeno amatersko 
sobo v kateri ima vsak amater kaj videti.

Tako sem odšel do »Stipeta« kot ga prijatelji kličemo.  
Pogledal sem anteno za 50 MHz, ki je navzven bila videti 
dobra. Kljub temu smo anteno sneli z droga. Ugotovili 
smo, da so kontakti na spojih korodirali. Anteno smo 
»pokrpali« vendar ni dala želenih rezultatov. Takrat se je 
Toni odločil, da bo nabavil novo anteno za 50 in 70 MHz. 
Ker sem prav isti dan na forumu videl, da S58RU prodaja 

prav tako anteno, kot jo želi nabaviti S53BH, sem mu to 
povedal. Samo telefonski  klic je bil potreben, da je antena 
bila v eni uri že doma na Čamporah, saj jo je Rudi kar s 
kombijem pripeljal domov. Ko je bila antena doma so se 
šele pričeli problemi. Anteno, ki jo je kupil S53BH ni imela 
ustreznega baluna, zato ga je bilo potrebno narediti. Ker 
ni bilo nikjer nič napisanega o tem, sva sklenila, da 
pogledamo po spletu, kaj je o tem napisal avtor antene 
EA7JX. Ugotoviva, da zelo malo materiala kaže na to kako 
narediti prilagoditev antene, slika pa je tako nejasna, da 
ni bilo moč ničesar razbrati. 

Čez približno teden dni odločiva, da bomo delali eks perimente 
in  tako je dejansko bilo. Vzameva kabel RG 213, nato je 
Toni dal tubo silikona okrog katerega sva navila 5 navojev 
omenjenega kabla ter to primerno pritrdila z vezicami. 
Takrat sta na pomoč prišla tudi Milan, S52MD in Andrej 
S51VA. Po najboljših močeh smo pritrdili narejen balun na 
žarilni element antene. Pritrdili smo tudi ostale elemente, 

Narejen balun Balun od blizu
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katere smo dobili že sestavljene, tako da smo delo imeli 
nekoliko olajšano. Ali res, bomo videli v nadaljevanju. Ko 
smo anteno sestavili, pravilno priključili koaksialni kabel so 
takoj potekale meritve. Toni je takoj izmeril anteno na 50 
in 70 MHz. Rezultati niso bili najboljši, saj je SWR na obeh 
frekvencah bil 1:2 na srednji frekvenci 50.200 in 70.200. 
Kljub temu, da nismo bili zadovoljni z rezultatom meritev 
smo si delali lažno tolažbo, da je to zaradi nižine postavljene 
antene, saj še ni bila dvignjena na drog in rotor.

Takrat smo pričeli anteno dvigati na zato pripravljen drog 
z rotorjem. Antena je na višini 6 metrov. Seveda smo ob 
postaviti antene najbolj težko pričakovali rezultate meritev 
antene v primerjavi z meritvami, ki so bile opravljene, 
ko je bila antena dvignjena samo meter od tal. 

In lejga zlomka! Rezultati meritev pokažejo popolnoma 
enako kot prvič, mogoče za debelino skale instrumenta 
bolje, kar je seveda slabo. Toni se odloči, da zadevo 
praktično preizkusi na postaji. Na 50 MHz je v hipu naredil 
zvezo s postajo LZ, kar seveda ni bilo slabo. Toda zakaj je 
tako velik SWR nikomur ni bilo jasno. Toni se odloči, da 
bo pač tako ostalo če bolje ne gre. Pove, da bo kontaktiral 
avtorja, da vidi kaj meni on. Nekaj dni se nismo slišali, saj 
je Toni odpotoval v Ljubljano na stalni QTH. Po ponovnem 
prihodu na Čampore pa sem dobil nenavaden klic. V času 
deževnih dni, ki jih v juliju 2014 ni manjkalo, je bila 
ponovno merjena antena in rezultati meritev presenetljivo  
dobri, ne dobri odlični. Kaj za čuda se je zgodilo, da so 
naenkrat odlični rezultati sva se spraševala. Toni se je 
odločil, da bo spremljal zadevo ob suhem in deževnem. 
Vselej ko je bilo deževno vreme so bili rezultati meritev 
odlični, ob sončnem pa povprečni, oziroma slabi.

Tako smo se v polovici avgusta 2014 odločili, da bomo 
anteno ponovno sneli iz droga, ter poskušali ugotoviti 
čemu tako čudno obnašanje. V tej akciji je sodeloval Milan 
– S52MD, Toni –S53BH, Marjan, ki ni radioamater ter 
seveda moja malenkost. Na višini enega metra smo postavili 
anteno. Potekale so meritve, katere so bile slabe na obeh 
frekvencah. Ker je pač bil lep popoldan, sonce je močno 
pripekalo, smo simulirali dež. Najprej smo samo malo 
polivali žarilni element, potem pa kar s cevjo za zalivanje 
vrta (prosim brez smeha). Seveda je Toni ves čas opravljal 
meritve, ko smo polivali anteno, kabel, posebej na priključku 
koaksialnega kabla, vendar spremembe ni bilo.

Odločitev je padla, da jo bomo postavili nazaj na drog 
kot je že bila. Takrat smo se odločili, da pred ponovno 
postavitvijo vse vijake prekontroliramo in tesneje 
pričvrstimo. Povedati velja, da smo anteno oziroma 
elemente dobili že sestavljene in smo jih takrat samo 
pritrdili na boom ne da bi preverjali trdnost sestavljenih 
elementov. Seveda imbus ključ 6, in pa pri elementih 
imbus 2,5 mm. Prav ti mali imbusi so bili očitno premalo 
pritrjeni. Vseh 52 vijakov smo močneje privili. Ko sem 
privijal vijake je Toni nenehno spremljal SWR antene in 
dejal, nekaj se dogaja… nekaj se dogaja.

Tako smo ugotovili, ko smo na anteni dokončno pritrdili 
vse vijake, da se je SWR spremenil in je po pritrditvi bil 
1:1 na višini antene enega metra. To je to, kar smo želeli 
je dejal Toni. Popolnoma enak SWR je bila na obeh 
frekvencah, torej 50 in 70 MHZ. Seveda smo anteno 
postavili nazaj kjer je bila prej na drog z rotorjem in sledila 
je meritev iz PPS-a. Instrument je pokazal SWR 1:1,1 na 
obeh frekvencah. Ko smo povezali anteno na postajo 
TS2000X, z njim izmerili kvaliteto antene pa ugotovili, 
da se kazalec SWR metra sploh ni premaknil. Skupna 
ugotovitev je bila, da kljub dolgoletnem stažu v amaterstvu 
nas mora tudi vreme nekaj naučiti. Priznali smo si, da 
smo res delali, da pa smo se pri tem tudi nekaj naučili.

Seveda zaključek tega ni manjkal. Kot po navadi je žena 
Dorica pripravila pršuta, sira in vina tako da smo naše 
spoznanje primerno zalili. Ob koncu smo pa tudi prisluhnili 
bogatim pripovedovanjih Tonija o njegovem dolgoletnem 
delovanju na vseh področjih. Ob koncu pa je Toni podaril 
Milanu – S52MD svojo knjigo z naslovom Od pastirja do 
direktorja, ki jo je izdal v samozaložbi. Lepo je bilo videti 
iskren nasmeh na obrazu izkušenega amaterja, ki se je 
veselil, da je tokrat akcija povsem uspela, mi pa smo se 
veselili, ker smo videli njegovo zadovoljstvo.

Pa zadeva ni bila končana. V mesecu marcu 2015 me 
ponovno pokliče Toni – S53BH in pove, da je na anteni 
predvsem na 70 MHz SWR na 71.200 komaj 1:1.5 dočim 
je na srednji frekvenci krepko v rdečem. Predlagal je, da 
bi anteno preverili zakaj je naenkrat spet taka sprememba. 
Ker je to nedeljo bila močna burja in bi bilo delo oteženo 
smo zadevo preložili na soboto 14.3.2015. Ni bilo dosti 
za razmišljat temveč anteno ponovno sneti iz droga, ter 
preveriti zakaj so nenadne spremembe. Sklepali smo, da 

Dvoband antena 50/70MHz Pogled s Tonijevega vrta na Slovensko obalo
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so slabi stiki, toda kje, je bilo vprašanje. Takrat je Milan 
– S52MD predlagal, da bi v celoti anteno razstavili, stike 
pa premazali s kontaktno pasto Bremszylinder – Paste. Kje 
jo sedaj dobiti je bilo vprašanje? Milan je poklical Rudija 
S58RU, prvega lastnika te antene, kateri je imel pasto. V 
času, ko je Milan šel iskat pasto sem sam ob pomoči skupine 
motoristov, ki so bili na obisku pri Toniju demontiral anteno, 
ter jo postavil na dvorišče. Zatem sva z Milanom anteno 
v celoti razstavila in vse stike dobro namazala s pasto ter 
nazaj sestavila. Trajalo je dobro uro, ko je bila antena spet 
sestavljena in postavljena na zidarske »koze«. 

Spogledovali smo se kaj narediti: ali meriti SWR ali jo kar 
postaviti. Odločili smo se za prvo, katero je prineslo tudi 
prvo razočaranje, saj je antenski analizator pokazal, da 

je SWR 1:1.7 na frekvenci 70.200 MHz. Nato smo anteno 
dvignili za 2 m, jo držali v roki in zadeva se je spremenila 
na 1:1.4. Verjeli smo, da bo ob postavitvi antena, ki je 
postavljena na višini 6-ih metrov, delovala dobro. 

Združili smo moči, anteno postavili na drog ter ugotovili, 
da inštrument kaže, da je SWR 1:1.2 na 50 MHz in ravno 
tako na 70 MHz. Vsi smo bili zadovoljni, posebej pa je 
bilo srčno videti iskrice v očeh Tonija, ki bo sedaj spet 
lahko delal na obeh frekvencah. Na koncu je spet sledila 
kavica, prijeten klepet ob lepem sončnem dnevu in s 
prekrasnim pogledom na slovensko obalo od Rtiča do 
Pirana.

    Maks – S53KP

Toni S53BH na vrtu Tonijevi antenski sistemi

S57ZL - HAMLET 2015
Pozdrav na vse strani neba vsem 
radioamaterjem. Sem nov »hamlet« 
množilec 15! Izpit sem opravil v Radio 
klubu Triglav v Ljubljani, znanje sem 
nabiral preko neta, radioamaterskega 
priročnika, ter preko webinarja katerega 
je vodil S57UUD.

Samo življenje me je nakako vedno vodilo 
vzporedno z radioamaterstvom…vojaški 
rok sem v JNA služil kot RR- radiorelejc, v 
času vojne 91 sem bil v enoti za zveze, pri 
mojih popotovanjih s terenskimi vozili sem 
bil tudi v stiku z radio-zvezo med vozili... 
pa še kaj bi se našlo. Vse skupaj pa nekako 
nisem uspel, nisem imel časa, mogoče 
volje, da bi postavil v en uraden okvir.
Na izpit sem se začel pripravljati že l. 07 
ampak, ko sem prebral priročnik trikrat, 
sem še manj vedel kaj v njem piše tako, 
da sem nekako obupal. V letih, ki so 
sledila me je zdravje malo pustilo na 
cedilu in sedaj imam več časa in manj 
denarja , kot se temu reče. 
Zima je pri meni dolga JN66VC (Kanal ski 
Lom nad Mostom na Soči) in tako sem 
se v mrzlih zimskih dneh zopet zatopil 

v učenje. Na izpit sem v februarju le-
tošnjega leta odšel s cmokom v grlu, 
vsega nisem znal, ker je enostavno preveč 
podatkov, ampak kot se je izkazalo nisem 
še za v staro šaro .
Včlanjen sem v klub S59DAP Tolmin in 
z nesebično pomočjo nekaterih članov 
kluba, in pa z nesebično pomočjo prijatelja 
S57JZ, sem si uspel ustvariti moje radio-
amatersko gnezdo v mojem QTH-ju, ki 
ga s pridom uporabljam tako na UHF, 
VHF in HF področjih.
Delam s postajo IC-718, antenski tuner 
KENWOOD AT-50, antena G5RV, ECO HF8. 
Postaja Wouxun KG-950P, antena Daimond 
X510N, pa trielementna yagi dvojni bim, 
imam pa še ročno postajo Wouxun UV8D. 

Oprema je taka kot je, vsekakor se bo 
dopolnjevala z leti in znanjem. Želja je 
kot povsod preveč, rojstnih dnevov pa 
verjetno vedno manj .

Ne bom se več hvalil, rad pa bi se še 
en krat zahvalil vsem, ki so mi pomagali, 
do lepega, zanimivega hobija v katerem 
dejansko uživam. Moram se zahvalit tudi 
moji boljši polovici, ki je ure in ure po-
slu šala Webinar, medtem sem se jaz 
spre hajal po hiši, saj toliko ur je težko 
pri miru sedet s slušalkami na glavi . 

73 de S57ZL
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3-BAND 20/15/10M STACK ANTENA
3B-334HD-4O3

Po uspešnem dizajnu 3B-334 3-band antene in velike 
zainteresiranosti v podjetju DUAL, je na prošnjo kolegov 
iz 4O3 razvita izboljšana in bolj praktična verzija za tek-
movanja v stisnjenih prostorskih pogojih pri uporabi le 
enega stolpa. 

Antena je načrtovana s povečanim razmikom v težišču 
tako, da jo lahko namestimo na vrh stolpa, kot tudi na 
polovico višine večine stolpov. Tako je možno, čeprav je 
to multiband antena, postaviti stack dveh ali treh anten 
za doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov. 

Slika 1 - 3-BAND 334 s povečano razdaljo med elementi v 
težišču antene

Antena je posebno dizajnirana tako, da se lahko namesti 
na ali poleg vrtečega se stolpa dimenzij stranic vse do 
0,8 m, kjer bo preostalo še okoli 13 cm od vseh elementov 
do stolpa. Namešča se lahko kot fiksna ali pol vrteča se 
antena. Razdalja za stackiranje je okoli 9 m kar je možno 
izvesti na večini stolpov višine vsaj 20 m.

Antena uporablja skupen napajalni vod za vse tri bande 
tako, da je potreben samo en koaksialni napajalni kabel. 
Vsi elementi so načrtovani za hitrosti vetra najmanj 
170km/uro, kar zagotavlja dodatno varnost tako pri 
hitrejših vetrovih, kot v snegu in ledu. Začetni premer 
elementov na 14 MHz je celo 35 mm, kar uporablja le 
redko kateri proizvajalec anten.

Slika 2 - Skupni napajalni vod (Common fed Line) omogoča 
napajanje po enem koaksialnem kablu

Slika 3 - Robustna pritrditev elementov z začetnim premerom 
35 mm omogoča veliko odpornost na veter, sneg, led...

Slika 4 - Priklop koaksialnega kabla preko baluna s PL 
konektorjem

Dve anteni v stack-u dosegata odlične karakteristike ojačanja:
• Tako je Free Space Stack ojačanje na 14MHz okoli 

9,6 dBi, kar približno ustreza ojačanju 5-elementnega 
monobanderja za 14 MHz na boomu dolžine 12 m.

• Na 21 MHz je Stack ojačanje 11,2 dBi kar ustreza 
ojačanju 6-elementnega monobanderja na 12-metr-
skem boomu.

• Na 28 MHz je Stack ojačanje 12,3 dBi kar ustreza 
ojačanju 7-elementnega monobanderja na 13-metr-
skem boomu.

Antene se izdeluje v dveh verzijah, ki jih je možno pri-
lagoditi kar na terenu. Verzija, ki se jo uporablja kot eno 
anteno (takrat se dosega najboljše prilagoditve (SWR) 
na vseh obsegih) ali verzija, ki se jo uporablja v Stack 
konfiguraciji.

Znano je, ko se antene postavi v stack, da se zaradi med-
sebojnega vpliva ene na drugo pokvari karakteristika in 
da je zato potrebno korigirati dolžine elementov, da bi 
se prilagoditev (SWR) vrnila v prave vrednosti. Zato je 
Stack verzija posebej načrtovana s korigiranimi kompromis-
nimi dolžinami posameznih elementov, da bi se dobilo 
najboljšo prilagoditev (SWR) tudi v takšni konfiguraciji 
kot zgornja, spodnja ali Stack.

Cenovno najugodnejša je seveda 3-band verzija s tremi 
elementi polne dolžine na 14, tremi na 21 in štirimi na 
28 MHz. Na voljo pa so tudi različne verzije od dvoband 
pa vse do anten za pet obsegov vključno s 50 MHz.
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Višinski balon

Višinski ali tudi stratosferski balon je balon brez človeške 
posadke, ki je običajno napolnjen s helijem, lahko pa tudi 
z vodikom. Dosega višine med 18 km in 37 km, leta 2002 
pa je tak balon dosegel višino 53 km1. Najbolj pogost tip 
višinskih balonov so vremenski baloni, katere v Sloveniji 
vsak dan spušča Državna meteorološka služba kot del 
ARSO2. Sodobni višinski baloni nosijo različno opremljene 
sonde, ki imajo vgrajene radijske oddajnike, kamere, 
sprejemnike GPS in razno merilno opremo.

Začetki

V Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani smo skupaj 
z dijaki konec leta 2012 v okviru fizikalnega krožka, ki ga 
je vodil Uroš Borjančič, pričeli s projektom izdelave 
višinskega balona. Pobudnik ideje je bil Črt Gorup, ki se 
je z idejo »okužil« na obisku v Veliki Britaniji. Najprej je 
»okužbo« prenesel na Uroša, nato pa še na mene, kot 
tretjega mentorja pri projektu. Podoben projekt s šolsko 
merilno opremo so že izpeljali na Gimnaziji Vič v Ljubljani 
in Roku Capudru se zahvaljujemo za posredovanje izkušenj 
pri samem polnjenju balona s helijem in za izposojo 
opreme, ki je za to potrebna. 

Koristne so bile tudi izmenjave izkušenj glede birokratskih 
ovir pri pridobivanju dovoljenj. Za spust takega balona 
je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za civilno letalstvo 
RS! Pri izdelavi balona pa je potrebno upoštevati smernice 
mednarodne organizacije ICAO3, ki so opisane v listini 
»Rules of the Air, Annex 2, Appendix 4, Unmanned free 
balloons«! Lahko bentimo nad birokracijo kolikor hočemo, 
potrebno pa se je zavedati, da balon dvakrat prečka 
prostor v katerem letijo potniška in druga letala in varnost 
mora biti vedno na prvem mestu. Delamo pa lahko na 
tem, da bi bil postopek preprostejši, na primer tak, kot 
je v nekaterih sosednjih državah (Hrvaška, Italija).

Naš glavni cilj je bil, da mladina spozna znanja potrebna 
za izvedbo takega projekta, da se nad njimi navduši in 
da jim to pomaga pri nadaljnjem študiju in življenju. Ker 
nismo hoteli le kopirati drugih projektov, smo se odločili, 
da poskusimo izdelati celotno sondo z merilno opremo 
in potrebno elektroniko vred. Seveda smo bili omejeni 
tudi z denarnimi sredstvi. Torej, kako s čim manj denarja 
narediti čim lažjo sondo, ki nosi čim več različnih merilnih 
instrumentov, kamer, javljalnik položaja, …  

Misija nemogoče? Ja in ne. Kot zanimivost naj navedem, 
da predstavlja helij kar eno od najdražjih postavk v projektu 
(okrog 250 EUR za 9 m3 helija).

Zgradba višinskega balona

Višinski balon (slika 1) je sestavljen iz samega balona, ki je 
narejen iz lateksa ter sonde v kateri so razne merilne in snemalne 
naprave. Med balonom in sondo je nameščeno ustrezno padalo, 
ki upočasni padec sonde po poku balona.  

V lastni samogradnji je mogoče in smiselno (odvisno od 
namena) izdelati praktično vse, razen samega balona. 
Na tržišču obstaja nekaj podjetij (Kaymont, Hwoyee, 
Pawan, …), ki izdelujejo standardizirane balone, ki jih 
uporabljajo vremenske službe držav širom po svetu. 
Izdelani so za različne nosilnosti in za njih obstajajo že 
izdelani kvalitetni računalniški modeli4, s pomočjo katerih 
lahko izračunamo predvideno višino, ki naj bi jo balon 
dosegel, preden se razpoči. V našem primeru smo uporabili 
balon Kaymont 1200. Cena balona se giblje okrog 100 
EUR.

Slika 1: Skica višinskega balona (mere so v mm)

SPUST BALONA V STRATOSFERO

1 http://en.wikipedia.org/wiki/High-altitude_balloon
2 Agencija Republike Slovenije za Okolje
3 International Civil Aviation Organization 4 http://habhub.org/calc/ 
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Oprema sonde

Z višinskim balonom smo želeli izmeriti in opazovati čim 
več pojavov, zato smo že na začetku izdelali seznam želja, 
ki smo jih uskladili s finančnimi zmožnostmi. Končni 
seznam je obsegal naslednje parametre, ki naj bi jih 
spremljali tekom poleta:

• temperatura zraka,
• relativna vlažnost,
• zračni tlak,
• magnetno polje,
• pospeški,
• jakost UV-svetlobe,
• spekter vidne svetlobe,
• radioaktivno sevanje,
• stanje baterij in
• položaj sonde.

Za vsako od navedenih veličin smo uspeli najti cenovno 
ugodno tipalo z zadovoljivo natančnostjo, oziroma 
ustrezen modul. Za temperaturo smo uporabili tipalo 
PT100, ki smo ga vezali na A/D pretvornik AD7793, za 
relativno zračno vlago smo uporabili znano tipalo SHT21, 
za zračni tlak MS5611, za magnetno polje HMC5883, za 
merjenje pospeškov MPU6050, za UV-svetlobo fotodi odo 
SG01S-18, za preprosto določitev vidnega spektra po 
komponentah RGB smo uporabili ADJD-S311, radioaktivnost 
pa smo želeli meriti s polprevodniškim merilnikom, ki je 
kot tipalo uporabljal PIN fotodiode BPW34. Na tržišču se 
da dobiti cenovno ugodne module, ki se uporabljajo za 
vodenje modelov letal in vsebujejo kompas, merilnik 
pospeškov in merilnik tlaka. Modul tega tipa, ki smo ga 
uporabili, je vseboval omenjena tri tipala: MS5611, 
HMC5883 in MPU6050, ki so vezana na vodilo I2C.

Poleg naštetega smo predvideli, da bi v sondo vgradili 
vsaj eno kamero, ki bi snemala okolico v dovolj visoki 
ločljivosti cel čas trajanja poleta. Kvalitetna in dovolj 
lahka kamera predstavlja nekoliko večjo težavo (cene so 
takoj v območju nekaj 100 EUR), uspeli smo pa dobiti 
rabljeno kamero HD HERO-2, ki smo jo vgradili v dno 
sonde, nekoliko pod kotom, da bi lahko spremljali tako 
pogled na tla, kot pogled na obzorje. Za spremljanje 
stanja balona smo nabavili cenovno zelo ugodno USB 
kamero Logitech C270, ki smo jo vzeli iz originalnega 
plastičnega ohišja in jo vgradili v zgornji del sonde.

Let balona smo seveda želeli spremljati cel čas trajanja 
poleta skupaj z vsaj minimalnimi živimi podatki, poleg 
tega pa smo sondo po končanem poletu hoteli dobiti nazaj. 
Tu nam je bilo v veliko pomoč radioamatersko omrežje 
APRS. Na UO sežanskega radiokluba S59ABL smo z veseljem 
odobrili, da bo sonda oddajala pakete APRS s klubskim 
klicnim znakom. Za določanje položaja smo uporabili GPS 
sprejemni modul Ublox-6, kot izhodno stopnjo za 144.8 
MHz pa Radiometrix HX1. Anteno smo zaradi večje varnosti 
pri padcu (ni trdih štrlečih delov) izdelali iz lakirane bakrene 
žice premera 0,5 mm in dolžine λ/2.

Za procesno enoto (slika 2), ki je zbirala in shranjevala 
podatke iz tipal in kamere USB, smo izbrali mikrokrmilniški 

modul Aria-G255, ki je sposoben poganjati operacijski 
sistem Linux. Za modul smo morali izdelati nosilno ploščo 
z elektroniko za napajanje ter dodati še nekaj priključkov 
(konektorjev) z veznimi elementi za priključitev kartice 
uSD, konzole (RS232) in modulov vezanih na vodilo I2C 
ter na vmesnike SPI in UART. Med samim razvojem sistema 
smo uporabljali tudi vmesnik Ethernet, ki je omogočil 
hkratno delo večjega števila uporabnikov. Sistem sta 
napajali dve bateriji Li-ion z nazivno napetostjo 7,2 V, 
kapacitete 2200 mAh in skupne mase 330 g. Ena baterija 
je napajala samo kamero HD HERO-2 kot najpožrešnejšega 
uporabnika, druga pa preostali del sistema.

Slika 2: Procesna enota sonde – nosilna plošča z modulom 
Aria-G25 in priključki

Za krmiljenje oddajnika APRS smo kasneje dodali še 
mikrokrmilniški modul STM32F4DISCOVERY, to pa zato, 
ker je bila to cenovno zelo ugodna in zelo preprosta 
rešitev za tvorbo modulacijskega signala za oddajni modul 
preko vgrajenega D/A pretvornika. Rešitev se nam je zdela 
še posebej uporabna za izobraževalne namene.
 
Izdelava ohišja sonde in padala

Pri izdelavi ohišja sonde smo morali upoštevati, da mora 
biti čim lažje, dovolj robustno in da bo sonda več ur lahko 
izpostavljena temperaturam tudi pod -50 °C. Po pregledu 
na tržišču razpoložljivih materialov smo se odločili za 
grafitni stiropor debeline 40 mm, ki je ustrezal našim 
zahtevam. Uspeli smo pridobiti tudi manjšo količino tako 
imenovanega aerogela.  Z njim smo poskušali še izboljšati 
toplotno izolativnost ohišja, vendar je delo z njim precej 
neprijetno, ker se praši in oprijemlje vsega česar se 
dotakne. Zaradi tega smo ga opustili in v končni različici 
izdelali ohišje samo iz stiropora. Mehanske spoje na 
robovih ohišja smo zatesnili in zalepili s poliuretanskim 
lepilom (Mitopur A+B), ki pri nizkih temperaturah ne 
postane krhko in drži tudi pri temperaturah nižjih od  
-100 °C.

5http://www.acmesystems.it/aria
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Slika 3: Prvi prototip ohišja sonde

Padalo smo izdelali iz posebne padalske tkanine UTT 
38578 PA 6.6. Je sferične oblike z luknjo na vrhu, premer 
pa ima 70 cm. Pri izdelavi padala smo izvedli računske 
simulacije in tudi nekaj praktičnih poskusov, želeli pa 
smo doseči hitrost padanja 6 m/s v nižjih plasteh ozračja 
pri obtežitvi 1 kg. 

Skupna masa ohišja, padala, vse merilne opreme, kamer 
in baterij je na koncu znašala le 1,1 kg, ohišje iz stiropora 
v obliki kvadra pa je bilo dovolj robustno, da je preživelo 
padec na preizkusnem letu iz višine približno 300m na 
tla, pri čemer se padalo ni odprlo, ker je bilo preveč 
zamotano v nosilne vrvice. Na tem preizkusnem »metu« 
smo hoteli preizkusiti delovanje celega sistema brez 
balona pred končnim spustom, seveda pa nismo želeli, 
da bi padalo ostalo zaprto. Preživela je tudi vsa oprema 
vključno s kamerami znotraj sonde, le pasivna antena 
GPS se je razrahljala in je kasneje odpadla. Menimo, da 
je že izvorno prišla slabo prispajkana na vezje.

Dodatni opažanja in napotki

Na Spletu obstaja odličen model6 napovedovanja poletov 
višinskih balonov, ki uporablja mednarodne meteorološke 
podatke in je rezultat dela študentov Univerze v Cambridge-u. 
Ta model smo uporabili pri načrtovanju poleta našega balona 
in pri pisanju prošenj za izdajo dovoljenja. Napoved modela 
se je v našem primeru pri kraju pristanka le za nekaj km 
razlikovala od dejanskega stanja po opravljenem poletu.

Izdelava sistema po posameznih podsklopih je olajšala 
delo, ker smo vsak sklop lahko posebej preizkusili, preden 
smo ga vključili v sistem. 

6http://predict.habhub.org/

Taka modularna zasnova je omogočala tudi uporabo drugačne 
rešitve, kot je bila zamišljena na začetku. Žal je povezava 
različnih elektronskih podsklopov v sistem zahtevala malo 
večjo količino žic kot sicer in to je kasneje povzročalo težave, 
saj so te žice delovale kot odlične antene in so lovile radijski 
signal oddajnika APRS. Pri načrtovanju posa-meznih modulov 
smo, priznam, ta čisto šolski problem spregledali. Ob 
začetnih preizkusih se je tako zgodilo, da je oddajanje paketa 
APRS zablokiralo vmesnik I2C na Aria-G25. Skupna dolžina 
žic na vodilu I2C je bila namreč kar dolga. Zadevo smo 
zadovoljivo rešili s feritnim obročkom na žicah vodila I2C 
med modulom Aria in preostalim delom sistema ter ustrezno 
namestitvijo radijskega oddajnika v ohišje sonde. Meter 
dolge žice med tipalom PT100 in A/D pretvornikom AD7793 
so tudi nalovile dovolj motenj, da je meritev temperature 
med oddajanjem paketa zanihala. Ker pa so bile te motnje 
v dovolj dolgih časovnih presledkih in niso bile preveč 
moteče, smo ta problem pustili nerešen.

Procesno enoto in merilno opremo so dijaki prvič preizkusili 
med vsakoletnim šolskim poskusom s toplo gredo 
(temperatura nad +60 °C, relativna vlaga do 99%), pri 
drugem preizkusu pa so celotno sondo (merilna oprema 
že vgrajena v ohišje iz stiropora) zaprli za en teden v 
zmrzovalno skrinjo na -15 °C. Oprema je brezhibno delo-
vala cel čas trajanja obeh preizkusov.

Novejši moduli GPS uporabljajo razne algoritme za 
doseganje večje natančnosti in poznajo različne načine 
delovanja. Naš modul GPS naj bi deloval do višine 50 km 
(omejitve CoCom), v normalnem načinu delovanja po 
zagonu pa deluje le do višine 12 km. Potrebno ga je na-
staviti na  način delovanja 'Airborne'. To se da narediti le 
po protokolu UBX, preko protokola NMEA, ki se ga običajno 
uporablja za komunikacijo z moduli GPS, pa to ne gre. 
Premalo natančno smo prebrali drobni tisk v navodilih 
(HI) in rezultat je bil, da je GPS med spustom balona 
posredoval podatke le pod 12 km višine. Dokaz, da je 
bila zadeva drugače sicer prav izpeljana, je ta, da je sonda 
ponovno začela pošiljati pakete APRS takoj, ko se je 
spustila pod 12 km.

Uporaba mikrokrmilniškega modula Aria-G25 za procesno 
enoto v sondi, na kateri je tekel operacijski sistem Linux, 
je omogočila, da so dijaki (ob pomoči mentorjev (HI)) 
kar na njej pisali programje za zajem podatkov iz različnih 
tipal in so to lahko naredili za vsako tipalo ločeno. Pri 
delu z modulom so spoznali tudi osnove pisanja programja, 
kjer se več procesov izvaja istočasno.

V sistemu smo uporabili dve bateriji Li-ion brez elektronskih 
zaščit. Ker smo sondo po spustu dobili v roke šele po več 
kot 24 urah (glej nadaljevanje), se je ena od baterij 
spraznila pod dopustno mejo, napihnila in ni več uporabna. 
Bolje in varneje je uporabiti baterije z vgrajeno zaščito, 
tudi če iz njih ni mogoče iztisniti vsakega mW moči.

Med poletom smo položaj balona neprestano spremljali 
s pomočjo dveh prenosnih radijskih postaj in pa na APRS.
FI. Postaja YAESU VX8 ima vgrajen dekoder APRS, drugo 
(Kenwood TH-F7E) pa so dijaki povezali s pametnim 
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telefonom in na njem s pomočjo programa APRSdroid 
spremljali signal s sonde.

Delo na balonu je z radioamatersko dejavnostjo »okužilo« 
nekaj dijakov, ki so sodelovali na projektu in lani ter letos 
smo v Sežani po nekaj letih imeli spet nekaj uspešno 
opravljenih izpitov za radioamaterska razreda A in N.

Pri delu z balonom je priporočena uporaba zaščitnih 
rokavic, pa ne zaradi zaščite rok, temveč zaradi zaščite 
balona. Snovi, ki jih izloča človeška koža vplivajo na 
material, iz katerega je balon izdelan in če prijemljemo 
balon z golimi rokami, se lahko zgodi, da poči na višini 
nižji od načrtovane.

Slika 4: Trenutek ob vzletu balona

Spust

Po več kot dveletnem trudu smo višinski balon 7. maja 
2015 ob 8:45 po lokalnem času le uspeli spustiti v zrak 
(slika 4). Balon se je hitro dvigal s povprečno hitrostjo 
nad 7 m/s. Pri načrtovanju poleta smo količino helija sicer 
preračunali na hitrost dviganja 5,5 m/s, očitno pa smo 
balon pri spustu malo preveč napolnili, tudi zaradi tega, 
ker nismo želeli preveč počasnega dviganja. Pri meritvi 
količine helija v balonu smo uporabili tri metode približnega 
merjenja: tlak na jeklenki, obseg balona, ki smo ga merili 
s pomočjo merilne vrvice, in silo vzgona, ki smo jo merili 
s pomočjo elektronske tehtnice. Po uspešnem vzletu smo 
sprejemali pakete APRS s podatki o položaju balona vse 
do višine 12 km, ko se je sonda nenadoma prenehala 
odzivati (glej Dodatna opažanja in napotki). Rahlo 

razočarani, ker takrat še nismo poznali vzroka, smo se 6 
dijakov, 2 študenta in 2 mentorja v dveh osebnih 
avtomobilih odpravili proti predvidenem mestu spusta. 
Med potjo smo spet začeli sprejemati pakete APRS in 
navdušenje je nemudoma silno narastlo. Sonda je na 
višini 2697m.n.m. oddala zadnji paket, ki ga je omrežje 
APRS sprejelo, natančnega mesta padca pa nismo poznali. 
Vedeli smo, da na slepo sonde ne bomo našli. Da bi lahko 
zaznali njen signal, ko je bila na tleh, smo se morali sondi 
približati na oddaljenost, za katero smo po predhodnih 
testiranjih na različno razgibanem terenu ugotovili, da 
naj ne bo večja od 5 km. Iz zadnjih treh znanih točk s 
podatki o višini in položaju sonde ter iz časovnega zamika 
smo izračunali približno lokacijo padca sonde, ki je bila 
bližje slovenski meji, kot jo je predvidela modelska 
napoved. Po gozdnih poteh smo se približali izračunani 
lokaciji in uspeli uloviti nekaj paketov APRS iz sonde. Zdaj 
smo končno imeli podatek o natančni lokaciji, ki je bila 
tik ob slovensko-hrvaški meji na slovenski strani. Po skoraj 
osmih urah iskanja smo sondo ob 17:45 našli na koordinatah: 
45° 36′ 44,034″ N in 14° 30′ 15,37″ E na drevesu približno 
15 m nad tlemi (slika 5). 

Slika 5: Najdeno na drevesu

Slika 6: Na prehodu iz troposfere v tropopavzo
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Slika 7: Pogled na Zemljo s približno 30km višine

Slika 8: Odprto padalo, ostanki balona, nosilne vrvice in 
(opletajoča) antena

Slika 9: Končni pristanek na drevesu

Brez primerne opreme smo se morali vrniti v Sežano in 
razmisliti, na kakšen način bi jo lahko spravili na tla. 
Naslednji dan smo se ustrezno opremljeni vrnili in 8. 
maja 2015 ob 16 uri je bila sonda že v naših rokah. Bila 
je nepoškodovana in pri hitrem pregledu zajetih podatkov 
smo ugotovili, da je zatajila le kamera v spodnjem delu 
sonde, ki je snemala navzdol in to žal tik pred poletom. 
Vzroke še raziskujemo. Na srečo je kamera v zgornjem 
pokrovu sonde delovala brezhibno in priskrbela nekaj 
odličnih posnetkov (slike 6 do 9).

Sedaj nas čaka še analiza zajetih podatkov ter obrazložitev 
rezultatov in seveda pohod k novim izzivom. Vabimo vas, 
da nadaljnje dogajanje, vključno z rezultati analiz, 
spremljate na http://fizika.naravoslovje.net/iz-stratosfere-
z-visine-30-km-sonda-v-nase-roke/ .

SSB S5 FIELD DAYSSB S5 FIELD DAY
KV TEKMOVANJAKV TEKMOVANJA
05.-06. septembera 201505.-06. septembera 2015

Tekmovanje S5 Field day je idealna prilika za promocijo radioamaterske dejavnosti v naravi 
in za stimuliranje klubskih aktivnosti. Odvija se v okviru in po pravilih IARU Region 1 Field 
Day Contesta, organizator tekmovanja pa je Zveza radioamaterjev Slovenije. Namen tekmovanja 
je vzpostavljanje radioamaterskih zvez iz lokacij v naravi, z začasno postavljenimi antenami 
in brez uporabe električnega omrežja.
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Že od zgodnjih 80. let se s stalnim 
razvojem amaterskega radio omrežja 
WINLINK ukvarja ena razvojna ekipa. 
Razvojna zgodovina WINLINKa pred-
stavlja dober primer rešitev zelo 
zapletenih nalog za radioamaterje v 
svetovnem, interdisciplinarnem sode-
lovanju, brez zasledovanja komercial-
nih interesov, pri čemer je produkt teh 
prizadevanj pri radioamaterjih – pose-
bno za nujne primere – na razpolago 
za prosto uporabo. 

Prvotni program APlink (Amtor-Packet-
Link) je bil zgodnji, na DOS-u baziran program za poštni 
predal. Prve različice WINLINK-a temeljijo na ideji Vikotrja 
Poora (†) W5SMM, ene najpomembnejših oseb pri razvoju 
moderne tehnologije mikroprocesorjev. Prav on je posta-
vil APlink na Windows platformo in ga danes poznamo 
pod imenom WINLINK Classic. Adaptiral ga je v brezžično 
omrežje, ki podatke prenaša s pomočjo HF-Amtorja na 
kratkih valovih ali Packet Radia na VHF/UHF ter ga združil 
v homogen sistem radijskih sporočil. Posredovanje sporočil 
je takrat temeljilo na principu Mailbox-Forwarding, 
postopku, ki je nam ljubiteljem starega Packet Radia še 
vedno v dobrem spominu. Medtem ko je Viktor - W5SMM 
kot upokojenec z ladjo potoval po svetovnih morjih, je  
zaradi lastnih potreb še vedno razvijal WINLINK. Uporab-
nost WINLINKa je bila hitro prepoznana. Sistem je bil s 
strani ARRL National Traffic System (NTS) hitro sprejet, 
še posebej dobro pa so ga sprejeli radioamaterji, ki so 
jadrali po oceanih, ali potovali po kopnem izven dosega 
telekomunikacijske infrastrukture. Uporabljena tehnolo-
gija (8-Bit tekst in binarni + ARQ-postopek) je zagotavljala 
zaščito pred napakami, obenem pa je dovolila neopazno 
integracijo prenosa podatkov v moderne informacijske 
tehnologije. Zaradi vseh teh lasntosti je WINLINK hitro 
postal tudi zelo uporabno orodje v kriznih komunikacijah. 

V sredini 90. let, so se Packet Radio sistemi, z vedno 
več jim obsegom prometa v PR Backbone omrežju, začeli 
poslabševati. Podobno se je pripetilo tudi Mailbox-For-
wardingu z Amtor (delno tudi Pactor) na kratkih valovih. 

Istočasno je doživel E-Mail na internetu 
nepričakovano rast. Postalo je očitno: 
da bi se obdržala vrednost WINLINKa, 
je bilo potrebno najti nekakšen vmes-
nik na internet. Tu pa nastopi Steve 
Waterman - K4CJX kot WINLINK Mailbox 
operater; poiskal je voljne programerje 
WINLINK razvojne ekipe (WTD), ki so 

programirali radijske vmesnike za internet in so bili 
sposobni spremeniti sistem v Radio- and Com mon 
Message Server System (RMS – CMS), strogo v skladu z 
RFC standardi. Ker so bili nekateri izmed teh programerjev 
zaposleni v vojski (MARS), so velik del posvetili tudi 
»globalni sistemski redundanci« - varnosti pred izpadi. 
WINLINK se je tedaj razvil v nam poznan sistem WINLINK 
2000.

Kaj kmalu so začeli nekateri Radioamaterju WINLINK 
2000 zaradi njegove povezave z internetom opisovati 
kot »Ne-več-radioamaterski« in ga obenem zelo kritizirali. 
Istočasno so se začeli dvomi o njegovi poveličevani 
varnosti pred izpadi, ki pa še do dan danes niso bili 
dokazani. Toda vse grozeče nevarnosti »Cyber-vojne na 
internetu« so razvijalce sistema spodbudile, da tudi za 
to težavo poskrbijo. Tako so preuredili WINLINK 2000 v 
WINLINK Hybrid, ki je začel obratovati leta 2013. WINLINK 
Hybrid pri izpadu interneta avtomatsko preklopi na 
»Radio-Only-Forwarding«.

WINLINK »Live System Information« nam kažejo na stotine 
svetovnih radijskih sporočilnih strežnikih (RMS), ki so na 
voljo 24 ur na dan. Ti RMS na kratkih valovih podpirajo 
načine delovanja Pactor 1-4, Robust Packet in Winmor, 
v VHF/UHF območju pa Packet Radio in tudi v LAN/WLAN 
IP-tehnologijo v SHF območju. Programska oprema RMS 
Relay nudi ob izpadu interneta možnost globalnega 
»Radio-Only-Forwarding-a« na kratkih valovih.

WINLINK globalna WINLINK globalna 
radijska e-poštaradijska e-pošta

Zgoraj: WINLINK RMS Trimode, OE6XPD, v 
Doblu

Levo: WINLINK RMS Trimode OE9XRK in
RMS Packet OE9XRK-10, ÖRK, Feldkirch

Zgodovina razvoja in uporabaZgodovina razvoja in uporaba

Poročilo Gerta - OE3ZKPoročilo Gerta - OE3ZK
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BLACKOUT v Sloveniji, 10 dni WINLINK stalne aktivnosti  
Matjaža, S57MK

V Avstriji je dosegljivih 7 radijskih poštnih strežnikov 
(RMS Trimor Pactor/Winmor – RMS Packet – Packet Radio). 
Na kratkih valovih so to OE9XRK v Feldkirchu, OE6XPD 
v Doblu, OE5XIR v Welsu, OE4XUB v Eisenstadtu in OE3XEC 
v Amstetnu. Vsi strežniki skenirajo 24 ur na dan različne 
frekvence in načine delovanja ter pri izpadu interneta 
avtomatsko preklopijo na »Radio-Only-Delovanje«. Na 
UKV frekvencah delujeta v Packet Radio načinu OE9XRK-10 
v Feldkirchu in OE5XFR-10 v Frankenmarktu, dosegljiva 
sta neposredno po avstrijskem Packet Radio omrežju 
(Connect VIA Gateway-Call)

Funkcionalnost, lastnosti, oprema 
in programska oprema

Običajno je WINLINK hierarhično 
razvrščeno omrežje s petimi Common 
Message strežniki (CMS), ki se preko 

interneta neprestano sinhronizirajo. Ti strežniki se nahajajo 
na Dunaju (Avstrija), v Perthu (Avstralija), v Halifaxu 
(Kanada), v San Diegu, CA (ZDA) in Brentwoodu, TN 
(ZDA). Skrbijo za to, da celoten sistem ostane v delovanju 
v primeru, da izpade regionalni internet.

Internetni vmesnik povezuje več po svetu razdeljenih 
Radio Message Strežnikov (RMS) s CMS. Delež teh RMS 
podpira tudi »Radio-Only« proces. V primeru da lokalno 
internetno povezavo izgubi samo en izmed teh RMS, se 
po določenem času avtomatsko preklopi na zasilno 
obratovanje, istočasno pa se aktivira funkcija rele. Sporočila 
se v tem primeru prenašajo od RMS do RMS po »Radio-
Only-Forwarding« postopku ter se prenašajo po kratkih 
valovih (KV). Ta funkcionalnost se imenuje WINLINK 
Hybrid. V zasilnem obratovanju tako dobimo zanko 
signalov omrežja (Mesh-Net). Usmerjevanje preko signala 
do WINLINK-ciljnega naslova (Pozivni znak @MPS – 
Message pickup station/Domači internetni poštni nabiralnik) 

se zgodi s pomočjo »HF-Propagation-Matrix« in s podporo 
VOACAP programske opreme v RMS-metodi-posredovanja 
preko Software-Modula RMS Relay. Če je cilj navaden 
e-mail naslov, bo naslov posredoval tisti RMS, kateri še 
ima internetno povezavo in jo naslovil do interneta in 
CMSa.

Povzetek najpomembnejših lastnosti Winlink sistema:

• Svetovna dosegljivost (npr. preko kratkih valov)
• Različni dostopi do omrežja (Telnet/internet, HAMNET, 

Packet Radio (AX.25), Pactor, Winmor)
• Velika razpoložljivost in visoka redundanca
• 5 CMS po vsem svetu z uravnoteženo porazdelitvijo 

obremenitev (uporabniški dostop z rotacijskim postopkom) 
• Številne neodvisne RMS
• V skrajnem primeru »Radio-Only-Forwarding«
• »Live Sistem poročanja«
• Poročilo o položaju
• Poročila o morskem vremenu in drugih biltenih
• Varnost preko binarnega prenosnega protokola (B2F)
• Varnost pred vsiljeno pošto preko Whitelist-Sistema
• Varni vpis uporabnika
• RFC usklajeno izmenjavo elektronske pošte vključno 

s priponkami
• Možnost razdeljevanja
• Enostavno konfiguracijo in uporabo
• Brezplačno programsko opremo (med drugim RMS 

Express)
• Brez dodatnega nepotrebnega učenja za uporabnike 

=> zato najbolj primeren za krizne telekomunikacije, 
da se premosti ne razpoložljiva Telekomova infrastruktura

Claudia, OE5YCL, 
severo-zahodni 
arkti čni prehod na 
poti okrog sveta z 
WINLINK-om 

Sledenje
OE5YCL/MM

z WINLINK-om
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Pri WINLINK-u ločimo več metod uporabe. 
Za uporabo v KV območju smo primorani 
uporabiti moderno KV postajo, dobro 
anteno in terminal (Win-PC, Notebook 
ali Tablico) s Terminal Node Kontrolorjem 
(TNC/PTC), ki podpira Pactor, Robust 
Packet ali Winmor (zvočno kartico TNC).

Možnosti PTC/TNC za kratki val

Če je RMS Packet Gateway dosegljiv direktno na VHF/
UHF ali preko lokalnega Packet Gateway-a s priključkom 
na HAMNET, lahko uporabimo kompaktno VHF/UHF 
postajo z vgrajenim Packet TNC (Kenwood TM-D710(G)
E oz. TH-D72E). 
Obstajajo pa tudi 
številne cenejše PR-
rešitve, npr. TNC-
kompleti in različni 
sistemi zvočnih kar-
tic. Za večino rabe 
je dovolj prenos po- 
datkov s hitrostjo 
1200 bps. 

           
TNC možnosti za VHF/

UHF 

Če obstaja možnost do seči 
HAMNET dostopno točno – 
pogoj je neposred na vidljivost 
– je ta opcija zaradi ener-
gijskega in denar nega izkoristka, 
hi trosti prenosa po datkov ter 
vsesploš nih multime dij skih 
zmogljivosti prio ri tetna pred 
os talimi metodami.

                                                         Ubiquity AirGrid

Winlink razvojna ekipa razvija uporabniško in Sysop 
programsko opremo na Windows platformi. Druga skupina,  
ki jo sestavljajo Brian W3SG, Charles K4GBB in Hans 
DL5DI, je razvila Linux RMS izključno za Sysops. Uporabni-
ška podlaga programske opreme je v angleščini. Priporočljivo 
je dobro znanje angleščine. 

Uporabniška programska oprema: RMS Express –
Klient – podpira vse načine delovanja in možnosti v 
programu winlink

Sysop programska oprema: RMS Trimode, RMS Packet, 
RMS Relay – Linux RMS, BPQ32 in LinBPQ

Radioklub Cirkulane Radioklub Cirkulane 
S59DDR usposobil že S59DDR usposobil že 
85 novih operaterjev85 novih operaterjev
Izvedba radioamaterskega tečaja je v našem 

klubu postala že kar nekaj samoumevnega. 

Tako smo vse od leta 2010 pa do danes 

usposobili skupno 85 novih radioamaterjev, 

od tega so tudi trije telegrafisti. 

Skupinska fotografija po izpitu 12. 4. 2015. Foto: arhiv 
Radiokluba Cirkulane

Letos je tečaj potekal v devetih terminih od januarja pa 
do aprila. Izpit je 12. 4. 2015 opravilo 11 kandidatov iz 
širše okolice Ptuja, Maribora, Lenarta in Ormoža. Izpostaviti 
velja najmlajša kandidata, to sta 10 letni Klemen in 13 
letna Mateja, ki je odlično opravila tudi preizkus telegrafije. 

Ekipo predavateljev smo sestavljali: Ivan Švajgl - S51KV, 
Jernej Golc - S59KM, Toni Štumberger - S57MAK, Miro 
Kužner - S52KK, Bruno Lubec - S51M in Boštjan Polajžer-
S58MW. Podelitev diplom bo na Hamfestu Radiokluba 
Cirkulane, ki bo predvidoma 6. 6. 2015 v klubskih 
prostorih v Pohorju pri Cirkulanah.

Vsem novopečenim radioamaterjem še enkrat vse čestitke 
in ne pozabite na HAMSPIRIT, to je radioamaterski duh 
humanosti, prijateljstva, miru, medsebojnega spoštovanja, 
pomoči in sodelovanja.

Boštjan Polajžer-S58MW
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Vikend VHF/UHF radijska postajaVikend VHF/UHF radijska postaja
Naslov Vikend radijska postaja lahko razumemo tako ali drugače. En pomen je ta, da se postaja 

nahaja na vikendu – recimo nekje v hribih, morju skratka v vikend hiški. Drugi pomen, ki sem ga 

jaz imel v mislih, pa je ta, da radijsko postajo naredimo brez težav v enem vikendu.

Uvod

Marsikdo od bralcev se bo spomnil samogradenj radijskih 
postaj, ki jih je objavljal Matjaž Vidmar v glasilu Zveze 
radioamaterjev Slovenije CQ ZRS [1]. Teh samogradenj 
je bilo kar nekaj in so bile relativno enostavne, vsaj za 
tiste elektronike, ki smo prijateljevali s spajkalnikom. 
Matjaževe postaje so imele kar nekaj modulov z nekaj 10 
komponentami, ki jih je bilo potrebno povezati med seboj 
in postajo uglasiti. Tudi jaz sem naredil Matjaževo VHF 
postajo [2], ki je do nedavna v kleti čakala na »boljše 
čase«. 

Pred kratkim pa sem na spletu našel  DRA818V modul, ki 
je v bistvu celotna VHF postaja v enem. DRA818V je verzija 
za frekvenčno področje od 134 do 174 MHz. Obstaja tudi 
identični modul DRA818U, ki ima frekvenčni razpon od 
400 do 470 MHz. Oba modula delujeta v napetostnem 
območju od 3,3 pa do 5V, proizvajalec priporoča 3,3V. 
Med testiranjem sem modul priključil na 5V, kjer je 
zadovoljivo delal. Ker pa je najvišja dovoljena napetost 
5,5V in je 5V tako zelo blizu meje uničenja modula, sem 
se odločil za malce nižjo napajalno napetost 4,6V. 

DRA818 je zanimiv modul. V njegovem drobovju najdemo 
integrirano vezje RDA1846, ki je transiver v enem čipu 
za VHF/UHF področje. V modulu je dodan še mikrokontroler 
na osnovi PIC mikrokontrolerja, ki na eni strani komunicira 
z RDA1846 in na drugi strani z zunanjim svetom. V našem 
primeru preko UART-a nastavljamo parametre modula, 

kot so oddajna oziroma sprejemna frekvenca, nivo glasnosti 
sprejema, nivo modulacije in nivo skvelč vezja. Na spletu 
najdemo še nekaj drugih nastavitev za podobne module, 
ki jih sicer ni v originalni DRA818 dokumentaciji. Ena 
takšnih zanimivih nastavitev je tudi pošiljanje SMS sporočil 
in še kaj bi se našlo, vendar sem med testiranjem ugotovil, 
da jih DRA818 ne podpira. Modul pa omogoča oddajo/
sprejem subtonov, torej praktično vse, kar potrebuje 
sodobna VHF/UHF radijska postaja.  

DRA818V ima tudi eno zanimivo lastnost: VHF modul 
sprejema tudi na UHF frekvenčnem področju, zato sem 
program priredil tako, da s pritiskom na tipko enkoderja 
zamenjam frekvenčno področje sprejema iz VHF na UHF 
in obratno.

Slika 2 - Tipična aplikacija DRA818 modula

Na sliki 1 je prikazana blok shema DRA818, na sliki 2 pa 
tipična uporaba. Na sliki 1 vidimo, da izhodno moč in 
spanje nastavljamo hardversko – s stikali. Ob tem naj 
opozorim, da se nastavljanje velike/male moči z 
mikrokontrolerjem ne obnese. Ko sem to poizkusil, je 
oddajnik sicer porabil več toka, vendar oddajnik ni odprl 
repetitorja, čeprav ga je predhodno odprl z malo močjo. 
Ko sem izbiro velika/mala moč naredil z navadnim stikalom, 
sem repetitor odprl tudi pri veliki moči – kot je to normalno. 

Proizvajalec modula mi je potrdil, da je priključek za veliko/
malo moč vezan na bazo izhodne stopnje in v kolikor bi 
nanjo dovedli logično visok signal, bi utegnili uničiti 
modul.

Slika 1 - Blok shema DRA818 modula
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DRA818 omogoča programsko nastavitev:
• oddajne in sprejemne frekvence (za delo preko 

repetitorjev je potrebno nastaviti različni frekvenci),
• oddajni in sprejemni subton,
• nastavitev glasnosti,
• nastavitev skvelč-a,
• nastavitev nivoja modulacije,
• skeniranje frekvence.

V osnovni verziji programa smo nastavljali samo nekaj 
parametrov: nivo skvelča, nivo modulacije in glasnost. 
Ker imam za nastavitev glasnosti predviden potenciometer, 
bom nastavitev za glasnost s programom nastavil na 
neko fiksno vrednost. 

Meni izbire frekvence pa je sledeč:
• izbira simpleks kanala  (zg. vrstica prikazuje aktivno 

frekv. področje),
• izbira repetitorskega kanala  (zg. vrstica prikazuje 

aktivno frekv. področje),
• izbira Echolink repetitorja (vpisanih je 6 Echolink 

repetitorjev),
• prosta izbira frekvence od 144 MHz do 146 MHz v 

korakih 12,5 kHz, 100 kHz in 1 MHz.

Vse nastavitve delamo z rotacijskim enkoderjem s stikalom 
na osi. Tako z enim elementom nastavimo vse parametre, 
ki jih želimo. 

Električna shema in tiskano vezje

Električna shema je kar se da enostavna. Na njej najdemo 
DRA818V modul, ATMega168, LCD zaslon in LM386 (NF 
ojačevalnik). Na shemi boste opazili tudi en tranzistor, 
ki služi kot mikrofonski predojačevalnik, drugi tranzistor 
pa služi temu, da utiša NF ojačevalnik med oddajo. V 
originalni shemi proizvajalca so uporabili samo elektretski 
mikrofon brez predojačevalnika, vendar je v tem primeru 
modulacija lahko odvisna od mikrofona in utegne biti 
nivo modulacije malce prenizek. 

Tiskano vezje ta DRA818V je dvoslojno predvsem zato, 
da je na njej dovolj mase, ki preprečuje različne motnje, 
ki so pri VF vedno prisotne. Na TIV sem montiral BNC 
konektor za anteno, da bi izhodni signal čim bolj neposredno 
in na čim krajši razdalji povezal od modula do antenskega 
konektorja. Enkoder se ne nahaja na TIV, saj bi s tem 
moral povečati tiskano vezje. Vsi elementi so v klasični 
THT izvedbi. Naredil sem tudi verzijo s SMD elementi, v 
kolikor bi koga zanimala ta verzija. Za SMD verzijo je 
predviden tudi del okoli IC5. Namreč v kolikor napajamo 
postajo s 3,3V, potem LCD ne bo imel dovolj napajalne 
napetosti za korektno prikazovanje. Zato uporabimo IC5 
tako, da generiramo izmenično napetost, ki jo usmerimo 
in jo uporabimo za generiranje ravno toliko negativne 
napetosti, ki je potrebna, da bo LCD prikazoval tudi pri 

Slika 3 - Električna shema DRA818V radijske postaje
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3,3V napajalni napetosti. To bi prišlo prav v primeru, če 
bi Vikend radijsko postajo napajali neposredno iz LiPo 
celice, ki ima izhodno napetost od 4,2 do 3,3V.

Najprej montiramo vse elemente na vezju, modul DRA818 
montiramo na koncu, ko preverimo napajalno napetost. 
Imam navado, da vezje brez mikrokontrolerja in nekaterih 
ključnih elementov potem, ko vse zaspajkam, priključim 
na napajalno napetost in z merilnim instrumentom 
preverim ključne napetosti, kot je napajalna napetost na 
mikrokontrolerju in na DRA818 modulu.

Tuljave L1, L2 in L3 morajo biti med seboj zamaknjene 
za 90 °. Zato bo L3 ležala vzporedno s tiskanim vezjem! 
Vse tuljave navijemo z bakreno lakirano žico premera  > 
0,25 mm. Z izhodnimi filtri bo morda potrebno malce 
»telovadbe« s stiskanjem in razmikanjem ovojev tuljav 
tako, da bo dušenje neželenih harmonikov optimalno.

Na vezju sta dve LEDici: ena dvobarvna za indikacijo RX/
TX in druga – enobarvna za prikaz visoke izhodne moči. 
Na strani spajkanja najdete tudi SMD kratkostičnik, s 
katerim povečamo ojačenje NF ojačevalnika – če to res 
potrebujemo. Med testiranjem se je izkazalo, da to ni 
potrebno, zato tudi ni potrebno zaspajkati  C9.

Slika 5: Fotografiji tiskanega vezja (L1 do L4 še niso 
montirane)

Preizkušanje

Kot omenjeno, najprej preverimo napajalne napetosti, 
nato zaspajkamo DRA818, vstavimo sprogramiran 
ATMega168 v vezje, vstavimo LCD in ponovno priključimo 
napajanje. Zdaj bi LCD zaslon že moral nekaj kazati. V Slika 4 - Izgled TIV stran elementov in stran spajkanja

TIV, stran elementov

TIV, stran spajkanja
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kolikor nič ne kaže, s trimerjem nastavimo kontrast tako, 
da bo tekst lepo berljiv. Zdaj že lahko zavrtimo enkoder 
in vidimo, da se spreminja izpis na LCD-ju. Meniji na 
LCD-ju si sledijo takole:

1. simpleks kanali (zg. vrstica prikazuje aktivno frekv. 
področje),

2. repetitorski kanali (zg. vrstica prikazuje aktivno frekv. 
področje),

3. Echolink kanali,
4. prosti izbor frekvence,
5. nastavitev nivoja skvelch in nivoja modulacije.

Program je napisan v Bascom-AVR programu in bo na 
voljo kot Odprtokodni projekt na forumu revije Svet 
elektronike. Ker je program dovolj dobro komentiran, z 
njegovo spremembo ne bi smelo biti težav. Tudi 
programiranje ne bo problem, saj so na TIV-u predvideni 
priključki za programiranje v vezju.

Možne izboljšave programa obsegajo vklop/izklop subtonov 
na sprejemu, skeniranje frekvence in nastavitev avdio 
filtrov. V moji delavnici pa že dela VHF/UHF postaja, ki 
ima za prikaz Nokia5510 grafični LCD.

Postajo sem zaprl v Takachi ohišje [3], ki sem ga kot 
vzorec dobil na sejmu Electronica Muenchen. Za prototip 
je bilo to ohišje primerno, ni pa primerno za začetnika, 
saj je v njem malce premalo prostora.

Zaključek

Na začetku članka sem omenil Matjaževo 2m radijsko 
postajo, ki sem jo naredil pred leti. Ko sem delal prve 
teste, se je Matjaževa postaja izkazala z malenkost boljšo 
občutljivostjo na sprejemu, pa tudi višjo izhodno moč 
ima. Vendar se z Vikend radijsko postajo ne more meriti 
v enostavnosti in hitrosti gradnje. Danes gre elektronika 
v takšno smer, da vedno bolj pogosto uporabljamo različne 
module (npr. Bluetooth, GSM/GPRS, GPS) in ne bomo več 
gradili takšnih naprav z diskretnimi elementi. Če je bilo 
leta 1990 smiselno zgraditi GPS sprejemnik z diskretnimi 
elementi, danes ni več tako. Danes dobimo GPS modul 
z vgrajeno anteno za nekaj 10 Evrov. Če pa smo malce 
bolj zahtevni pri nabavni ceni, pa lahko nabavimo čipset 
za GPS za manj kot 2 Evra (seveda v večjih količinah).

DRA818V/U sta zelo zanimiva člana družine RX/TX modulov. 
Na modul priklopimo samo mikrofon, NF ojačevalnik, 
mikrokontroler in že imamo delujočo radijsko FM postajo. 
Tisti, ki bi želeli še več iztisniti iz teh zanimivih modulov, 
bi ju lahko nadgradili s predojačevalnikom za sprejem in 
ojačevalnikom za oddajo – vse v eni napravi. In da bo 
mera polna, bi z dvema moduloma lahko naredili poceni 
in energetsko nezahteven repetitor, ki bi ga napajala ena 
sončna celica s pomočjo LiPo baterije. Ampak to so že 
teme za naslednje članke...

Viri:

[1]  Arhiv člankov: http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/
archive.html

[2]  FM sprejemnik/oddajnik za VHF/UHF: Digitalni mostovi: 
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dmostovi.pdf

[3] http://www.takachi-enclosure.com/

Slika 6: VHF postaja v ohišju
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Pregled tržišča je pokazal, da bi antenski preklopniki , ki 
ustrezajo našim potrebam, stali 150€ ali več (1x6) in 
400€ ali več za 1x10 preklopnike (vedno preverimo, če 
se nam posamezni elementi splačajo izdelovati, ali dobimo 
že za isti vložek dobro zadevo na trgu). Tako ko smo 
prešteli potrebe na S51A (10 preklopnikov 1x6 in 3 
preklopniki 1x10) je bilo takoj jasno, da bo samogradnja 
cenejša, denarja v klubu pa nikoli ni dovolj HI.

Z novopečenim radioamaterjem Markom - S54MTB, ki 
obvlada orodja za risanje smo staknili glave in s pomočjo 
ekipe S51A, članov SCC, Mikaela - SJ2W in drugih hamov, 
ki smo jih vprašali za mnenje ter pomoč, v dveh mesecih 
od ideje naredili prve prototipe preklopnika 1x6. 

Cilji, ki smo jih hoteli s tem preklopnikom doseči so:
- dober SWR,
- nizko prehodno dušenje, 
- čimbolj primerljive karakteristike priklopov na vseh 

izhodih.

Zaradi zgoraj navedenih predpostavk smo se odločili za 
obliko »sončka« - razporeditev relejev in konektorjev v 
krogu in tako je nastal preklopnik z imenom »Sunshine 
1x6«. Ker gre za KV preklopnik je bila izbira relejev 

enostavna. Releji, ki so uporabljeni že v stackmatch-ih 
(Fujitsu FTR-K1CK012W) so dobro preizkušeni in do sedaj 
še nismo imeli nobenega problema z njimi (tudi ob 
testiranju pri VHP). Tudi za 50MHz je preklopnik še 
uporaben.

Iz slike je vidna dodatna luknja na sredini plošče, ki služi 
dodajanju tuljave za prilagoditev vhoda v preklopnik, če 
bi radi izboljšali SWR in druge karakteristike na višjih 
frekvencah (npr. 28 MHz, 50 MHz in višje).

Rezultati prototipov so bili vzpodbudni in lotili smo se 
projekta skupinske izdelave za zainteresirane radioamaterje. 
Odziv je bil, kot pri vseh projektih do sedaj spodbuden 
in izdelava se je pričela (razlike v ceni materiala se lahko 
zelo razlikujejo glede na količino, ki jo naročaš in tako 
smo uspeli dobiti kar dobre popuste pri proizvajalcih). 

Sunshine 1-6 VSWR - SWR na izhodih 1 - 3

Sunshine 1-6 Thru Loss - Dušenje na izhodih 1 - 3

HP Antenski Preklopnik  Sunshine 1x6HP Antenski Preklopnik  Sunshine 1x6
Pri delu z več operatorji in več postajami na lokaciji Radiokluba Triglav (S53APR – S51A) nas je 

začel omejevati 2x10 antenski preklopnik, ki je bil postavljen kot glavni preklopni sistem na 

lokaciji. Tako smo bili v tekmovalnem multi two (M/2) okolju (dve postaji – po ena na vsakem 

bandu), hardwersko omejeni, da bi lahko dodali tretjo ali četrto postajo za delo (npr iskanje 

multiplikatorjev na drugih frekvenčnih območjih, pregled »živahnosti« drugih bandov ipd…). 

Treba je bilo nekaj spremeniti in smo staknili glave skupaj, ter prišli do kombinacije 1x10 in 1x6 

preklopnikov, ki bi rešili vse te probleme. 
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Sunshine 1-6 Isolation - Izolacija med izhodi 1 - 6

Po meritvah, ki jih je opravil Aleš S59MA je lepo vidno, 
da so bili cilji doseženi. Izmerjene karakteristike preklopnika 
kažejo, da ima preklopnik Sunshine 1x6:  48.336-j6.265 
(kapacitivna komponenta, 14.73 pF v paraleli). Kar pomeni, 
da bi lahko s tuljavo 34 nH prilagodili preklopnik še na 
boljši SWR 1:1 na celotnem KV območju (hvala Borisu 
S58A in članom SCC za napotke). Ali je potrebna ali ne, 
bo vsak presodil sam, namreč meritve SWR z MFJ 259B 
kažejo SWR 1:1 na vseh frekvencah od 1,8 do 50 MHz. 

SWR na 50 MHz

SWR na 3,5MHz

Ker gre za klasični preklopnik na 12V, ga lahko krmilimo 
na različne načine (tako preko bandecoderja, ročnega 

preklopnika s 6 pozicijami, ali mojo SMCTL komando) 
– enostavno in deluje! 
Še slika končnega izgleda preklopnika, ki je nameščen v 
ohišje za notranjo montažo.

Končan preklopnik - S54AM

Končne ugotovitve so, da je preklopnik primeren za KV, 
do 30MHz. Zelo nizke prehodne izgube (VNA ima že 
težave pri meritvah tako nizkih vrednosti) in soliden SWR. 
Edino pri izolaciji bi lahko bil boljši, če bi vezali npr. 
zaporedno 2 releja, vendar bi to pomenilo večjo prehodno 
slabljenje in slabši SWR.

Poanta teh projektov je, da lahko veliko stvari naredimo sami, 
oziroma z malo pomoči! Hvala vsem za pomoč pri realizaciji 
novega projekta. Če imate dodatna vprašanja glede preklop-
nika 1x6 ali 1x10 (ki ima zelo podobne karakteristike kot 
1x6), se obrnite name preko emaila ali LEA foruma.
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UPORABA spektralnega analizatorjaUPORABA spektralnega analizatorja
serije DSA800 za meritve RF ojačevalnikovserije DSA800 za meritve RF ojačevalnikov
Nekoč nedosegljiv inštrument, ki so ga posedovali le razvojni laboratoriji po boljših podjetjih 

ali laboratoriji po fakultetah, je postal dostopen vsakemu malce bolj zagretemu konstruktorju 

ali serviserju. S pojavom cenovno zelo ugodnih spektralnih analizatorjev proizvajalca Rigol - 

serija DSA800 lahko izvajamo množico meritev tudi v radioamaterski praksi. Tokrat si poglejmo, 

kako lahko izvajamo meritve na RF ojačevalnikih.

V tem članku bomo predstavili navodila, 
kako korak po korak uporabiti Rigolov 
spektralni analizator serije DSA800, 
ki lahko opravlja meritve vse do 1,5 
GHz. Potrebujemo RF vir (v našem 
primeru je lahko kar radijska postaja, 
čeprav to ne bo najbolj realna meritev), 
povezo valne kable in adapterje.

Merjenje ojačevalnika

1. Priključi izhod RF generatorja na 
RF vhod inštrumenta  z ustreznimi 
kabli in konektorji.

OPOMBA:  Če je vaš inštrument op-
remljen s predojačeval-
nikom, ga lahko vključimo 
in s tem znižamo prikazan 
nivo šuma. Vključimo ga 
z zaporednjem  pritiskov 
na naslednje tipke:

Pritsnite gumb AMP > Puščico DOWN 
> RF Preamp On

Spodaj vidimo razliko med iz-
ključenim in vključenim pred oja-
čevalnikom.

Slika 1 - Predojačevalnik izključen

Slika 1 - Predojačevalnik vključen

2. Uporabite lahko gumb Auto za 
centriranje in zumiranje na signal. 
Seveda lahko uporabimo tudi tipki 
Freq in Span za ročno manipulacijo 
s prikazanimi podatki.

  
• Druga možnost centriranja signala 

je pritisk na tipko Freq > Peak 
-> CF. To bo samodejno uravnalo 
center zaslona z vrhom sledi.

 3. Neojačano sled zamrznemo s pritiski 
na Trace > Trace Type > Freeze. 
Uporabimo lahko gumb Marker za 
postavitev značke (markerja). To 
lahko uporabimo za iskanje vrha 
frekvence in ampli tude prikazanega 
signala na za slonu.

 4. Onemogočimo izhod RF genera-
torja.

 5. Odklopimo RF generator z in štru-
menta in ga priključimo na vhod 
merjenega ojačevalnika.

 6. Povežemo izhod ojačevalnika na 
vhod inštrumenta (spektralnega 
analizatorja).

 7. Vključimo RF generator.

 8. Vključimo drugo sled za ogled 
ojačanega signala s pritiskom na 
tipko Trace > Select Trace 2.

 9. Nastavimo tip sledi na Clear/Write 
s pritiski na Trace > Type > Clear/
Write.

10. Uporabite lahko tipko Auto ali 
ročno centrirate sled z uporabo 
tipk Freq, Span in Amp.

11. Ponastavimo skaliranje amplitu-
de s pritiski na Amp > Auto.

12. Vključimo lahko dodatno značko 
(marker) za novo sled s pritiskom 
na Marker > Izberete značko, ki 
jo radi uporabljate.

13. Sedaj izberemo značko, ki smo jo 
označili pri pritisku Marker > 
Marker Trace > Izberemo sled, 
ki nas zanima.

• Prepričani moramo biti, da je 
kot »Normal« izbrano značka 
omo gočena.

       
14. Omogočimo lahko tudi tabelo 

značk s pritiskom na Marker > 
Puščica Down > Mkr Table ON. 
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To omogoči enostavno pot za primerjavo značk in 
vrednosti med sledmi.

      
15. Alternativno lahko uporabite Trace matematične 

funkcije za izračun razlik med sledmi na zaslonu.

16. Omogočimo račununanje sledi s pritiskom na Trace 
> Trace  math.

17. Nastavimo funkcije na A-B

18. Nastavimo A = T1

19. Nastavimo B = T2

20.  Nastavimo Operate > On

21. Nastavimo amplitudo s pritskom na AMPL > Auto

OPOMBA: Prikaže se nova sled. Ta predstavlja 
Trace 1 - Trace2

22. Nastavimo značko na Math Trace s pritiskom na 
Marker > select Marker 3

23. Nastavimo značko Trace na Math s pritiskom na 
Marker > Marker Trace > Math

• Sedaj lahko pomaknemo marker na najbolj gladek 
del sledi 3 (Trace 3)

Popust 
Popust 5%5%

 za čla
ne ZRS!

 za čla
ne ZRS!
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COOPER TEST - PREIZKUS TEKA IN ARG TRENING

ARG AKTIVNOSTIARG AKTIVNOSTI

Tudi letošnja tekmovalna sezona se je, po standardu, začela s preizkusom teka na 3200m 
in ARG treningom.  V tem letu smo sezono začeli v bližini Ptujske Gore, natančneje v bližnjem 
manjšem kraju Naraplje. Organizacijo treninga so prevzeli člani radiokluba Ptujska Gora, 
S59DPG.

Preizkusa teka se je udeležilo 24 
tekmovalcev. Letos je bil najhitrejši 
tekmovalec s časom 11:43,42. Svoje 
prvo druženje pa smo nadaljevali z 
ARG treningom. Na treningu so hkrati 
oddajali po 3 oddajniki na UKV in na 
KV področju. Namen treninga je bil 
preizkus opreme za obe frekvenčni 
področji, pa seveda tudi preizkus 
samih tekmovalcev in njihove pri-
pravljenosti. 

V tako imenovanem sprint sistemu 
so se tekmovalci na prvem delu pre-
izkusili na UKV področju, kjer so odkrili 
prve tri skrite oddajnike, se vrnili na 
zbirno mesto, kjer so zamenjali le 
spre jemnike za naslednje frekvenčno 
področje, ter se v teku podali na od-
krivanje naslednjih treh oddajnikov. 
Po odkritju zadnjih oddajnikov pa so 
pritekli v cilj, kjer se jim je meril čas. 
Celotna dolžina trening lova je znašala 

5300 m. To je zračna razdalja, realna 
razdalja pa je seveda večja glede na 
razgibanost terena.  Najhitrejši pa je 
zadano nalogo opravil z odličnim 
časom 53 minut in 47 sekund. 

Kljub vsemu pa predvsem najmlaj šim 
ni zmanjkalo energije, saj so si čas 
do zaključka aktivnosti krajšali z 
igranjem nogometa na bližnjem 
igrišču.

Cooper test, ARG trening - Preizkus teka
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ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
AJDOVŠČINA

Ajdovščina, 11.04.2015

Že vrsto let uvodno tekmovanje v amaterski radiogoniometriji 
vzorno organizirajo člani radiokluba Ajdovščina, S53AAN, 
zaradi ugodne lege in primorske klime, ki je v tem zgodno 
pomladanskem času najbolj primerna za našo tekmovalno 
aktivnost.
Letošnje tekmovanje je potekalo ob hudourniški reki 
Hubelj. Zbor udeležencev je bil v športnem parku Pale, 
kjer je bil tudi cilj tekmovanja. Po jutranjem prihodu je 
sledila obvezna prijava tekmovalcev, ter preizkus 
sprejemnikov. Čas do začetka tekmovanja pa je bil več 
kakor naročen tudi za druženje tekmovalcev in organizatorjev, 
ter obujanja spominov na preteklo jubilejno tekmovalno 
sezono (60 let ARG v Sloveniji).
Na teren so se najprej odpravili postavljalci skritih 
oddajnikov, katere je na v naprej določene lokacije 
pospremil Stanko, S57CD, ki je postavil tekmovanje. Drugi 
del ekipe organizatorja pa je poskrbel za startno in ciljno 
lokacijo, ter za spremljavo poteka tekmovanja. Tekmovanje 
se je po ARG tradiciji pričelo točno ob 10 uri ob lepem 
sončnem vremenu brez značilne primorske burje. Doseženi 
rezultati so bili zelo dobri. Zelo dobro so se znašli tudi 
tekmovalci, za katere je bilo to tudi prvo pravo tekmovanje.

Rezultati tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Rok ZABUKOVEC S53AAN 52:59 3 - 7 16 
2. Drejc TROJER S53CAB 59:08 3 - 8 6 

3. Samo GAJŠAK S53JPQ 67:36 3 - 10 9 
4. Tomislav HARING S53JPQ 81:42 3 - 12 12 
5. Leon KMETIČ S59DHP 83:04 3 - 39 1 
6. Nik KLADNIK S59DHP 89:15 3 - 38 7 
7. Miha KOČEVAR S53AAN 53:08 2 - 4 8 
8. Tine PREMRN S53AAN 74:12 2 - 6 13 
9. K. KUZMANOVIĆ S53JPQ 79:45 2 - 11 15 
10. Nik GREGORIČ S53AAN 85:42 2 - 2 4 
11. Lucija PERŠIČ S53AAN 92:32 2 - 5 14 
12. Kevin ČRNIGOJ S53AAN 113:30 1 - 1 5 

KV ARG Ajdovščina 2015
Andrej TROJER -S50TA in Drejc TROJER

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 56:38 4 - 14 10 
2. Jerneja SAMEC S53AAN 76:43 4 - 33 3 

KV ARG Ajdovščina 2015 - Še zadnja navodila o poteku tekmovanja
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Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 64:33 4 - 118 6 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 53:49 5 - 113 17 
2. David ČUFER S53AAN 57:26 5 - 31 12 
3. Žiga BATIČ S53AAN 70:12 5 - 111 15 
4. Matevž ŠRAML S53AAN 79:00 5 - 34 10 
5. Slavko VALJAVEC S59UAR 96:24 5 - 123 7 
6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 107:57 5 - 122 4 
7. Teo NAGODE S53AAN 85:21 1 - 32 1 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 50:34 5 - 35 11 
2. Jože KOSI S59DIQ 60:55 5 - 117 8 
3. Ivo JEREB S59DRW 62:48 5 - 40 5 
4. Robert MLAKAR S59DXX 70:42 5 - 121 16 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 86:24 5 - 119 13 
6. Ivo KETE S53AAN 87:08 5 - 112 2 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 55:00 4 - 114 14 
2. Janko KUSELJ S53JPQ 67:42 4 - 116 3 
3. Jože ONIČ S59DXU 97:01 4 - 120 9 

KV ARG Ajdovščina 2015
Slavko VALJAVEC - S53XX - prvič na ARG tekmovanju

KV ARG Ajdovščina 2015
Pri oddajniku številka 1: Jože ONIČ - S51T in Matic SOBAN - S52TNS, 
tokrat v vlogi člana komisije

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
RADOMLJE

Komenda, 18.04.2015

V Komendi je pod okriljem radiokluba Radomlje, S59DRW, 
potekalo letošnje prvo UKV ARG tekmovanje. Je bilo pa 
to tekmovanje eno izmed najtežjih v zadnjih letih,  saj 
so bile vremenske razmere zelo težke. Suhi, dokaj topli 
dnevi v tednu pred tekmovanjem so se na tekmovalno 
soboto popolnoma spremenili. Jutranja temperatura 
malo pod 10 °C se je v času tekmovanja ob dežju spustila 
pod 5 °C, snežilo pa je vse do nadmorske višine 500 
metrov. Rezultati glede na tako zahtevne razmere z obilico 
dodatnih refleksij in mraza so kljub vsemu dobri, prav 
vsi tekmovalci pa si za vztrajnost in tekmovalne dosežke 
zaslužijo posebno pohvalo.

Pohvala tudi tekmovalni ekipi, ki je organizirala tekmovanje, 
še posebej tistim na oddajnikih-lisicah.

Sama postavitev je bila morda malo prezahtevna za tako 
težke razmere, a kaj ko je bilo samo načrtovanje tekmovanja 
z ogledom terena opravljeno ob čisto drugačnih vremenskih 
razmerah. 

Rezultati tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 114:47 2 - 2 13 
2. Rok ZABUKOVEC S53AAN 117:03 2 - 7 9 
3. Žak GAJŠAK S53JPQ 119:50 2 - 3 15 
4. Maks RODMAN S53AAN 134:23 2 - 8 2 
5. Samo FUČKA S53AAN 56:54 1 - 12 14 
6. Matija KOČEVAR S53AAN 64:50 1 - 11 12 
7. Samo GAJŠAK S53JPQ 89:37 1 - 4 5 
8. Miha KOČEVAR S53AAN 119:21 1 - 10 7 
9. Nik KLADNIK S59DHP 122:51 1 - 33 3 

UKV ARG Radomlje 2015
Veterani: Miroslav KUŽNER - S52KK, Andrej TROJER - S50TA,
Stanko ČUFER - S57CD
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Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 103:17 4 - 13 13 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 108:59 3 - 35 7 
3. Nina RADI S59DIQ 115:44 3 - 1 2 
4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 138:46 3 - 34 10 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Blaž HRVATIN S53JPQ 127:22 2 - 116 4 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 78:17 5 - 38 8 
2. David ČUFER S53AAN 115:11 5 - 42 11 
3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 137:55 4 - 111 5 
4. Žiga BATIČ S53AAN 74:08 1 - 118 3 
*** Niko GABERC S59DIQ  0 - 31 14 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 110:24 5 - 36 12 
2. Stanko ČUFER S53AAN 139:43 5 - 41 6 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 121:13 4 - 113 1 
4. Ivo JEREB S59DRW 133:20 4 - 43 15 
* Jože KOSI S59DIQ 146:14 2 - 114 9 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 132:14 4 - 117 4 
2. Jože ONIČ S59DXU 134:03 1 - 112 1 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 139:36 1 - 115 6 

UKV ARG Radomlje 2015
Starejši veterani: Jože ONIČ - S51T, Tine BRAJNIK - S50A, 
Janko KUSELJ - S59D

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
ŠTUDENT MARIBOR

Lenart, 09.05.2015

Drugo majsko soboto je v Slovenskih goricah potekalo 
odprto KV ARG prvenstvo v organizaciji radiokluba Študent 
Maribor, S59DXX. To je bilo njihovo prvo ARG tekmovanje 
in upam, da bodo v prihodnje organizirali še katero. 
Že v zgodnjih jutranjih urah so se na robu gozdnatega 
terena v Hrastovcu pri Lenartu zbrali organizatorji in 

začeli s pripravami na samo tekmovanje. Že tako številčni 
ekipi radioamaterjev domačega radiokluba so se pri 
izvedbi pridružili še  člani radiokluba Maribor, S59ABC in 
radiokluba Ptujska Gora, S59DPG. Po kratkem posvetu s 
posadkami na lisicah in podanimi osnovnimi navodili, so 
le ti odšli na teren, na naprej določene lokacije, kjer so 
postavili oddajno tehniko. Kmalu po osmi uri so prišli že 
prvi tekmovalci. Po obvezni prijavi so preizkusili še 
sprejemno tehniko. Tekmovanje je nato potekalo po 
ustaljenem redu. Postavitev oddajnikov na izbranem 
terenu za tekmovanje je bila primerno zahtevna. Najboljši 
je vseh 5 oddajnikov našel v eni uri in 20 sekund. Prav 
vsi pa so se potrudili po svojih najboljših močeh in uspešno 
končali tekmovanje. 

KV ARG Študent Maribor 2015
Udeleženci tekmovanja

Po tekmovanju so si tekmovalci izmenjali izkušnje, skupaj 
analizirali napake in poklepetali v prijetnem druženju 
tudi z organizatorji. Tekmovanje je s svojo prisotnostjo 
podprl tudi predsednik ZRS Bojan Majhenič, S52ME. 
Medalje in diplome najboljšim pa sta podelila predsednik 
radiokluba Študent, Urban Mesner, S52U in ARG manager 
Franci Žankar, S57CT. 

KV ARG Študent Maribor 2015
Pred tekmovanjem: Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB, 
Robert MLAKAR - S52DK, Ivo KETE - S52IVO
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Rezultati tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 61:19 3 - 32 8 
2. Matic SOBAN S53AAN 66:10 3 - 3 6 
3. Rok ZABUKOVEC S53AAN 85:16 3 - 4 3 
4. Jakob IVAČIČ S59DXU 105:46 3 - 9 9 
5. David ZAKŠEK S59DHP 106:13 3 - 35 10 
6. Maks RODMAN S53AAN 110:14 3 - 2 12 
7. Tomislav HARING S53JPQ 131:03 3 - 6 5 
8. Samo GAJŠAK S53JPQ 96:00 2 - 5 13 
** Nik KLADNIK S59DHP 67:29 0 - 33 14 

KV ARG Študent Maribor 2015
Pionirji: Matic SOBAN - S52TNS, Žak GAJŠAK - S58SJP, 
Rok ZABUKOVEC - S53AAN, Jakob IVAČIČ - S59DXU, 
David ZAKŠEK - S59DHP

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 72:46 4 - 8 12 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 68:31 4 - 118 7 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 79:58 4 - 113 10 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 60:20 5 - 36 4 
2. Danilo KUNŠEK S59DHP 61:40 5 - 115 2 
3. Zoran FURMAN  83:24 5 - 31 13 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 92:02 5 - 122 6 
5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 99:12 5 - 117 9 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 74:51 5 - 116 1 
2. Robert MLAKAR S59DXX 75:51 5 - 121 5 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 109:52 5 - 119 11 
4. Ivo KETE S53AAN 111:17 5 - 111 14 
* Dubravko MARTINJAK S59TTT 148:12 3 - 123 3 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 73:03 4 - 112 4 
2. Jože ONIČ S59DXU 117:08 4 - 120 7 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 113:45 3 - 114 11 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2015

Bač, 16.05.2015

Letošnje prvo ARG prvenstvo ZRS je bilo na UKV frekvenčnem 
področju. Zbrali smo se na vojaškem poligonu Bač v bližini 
Pivke, katerega so nam za čas tekmovanja odstopili v 
Slovenski vojski. Že kar tradicionalno so se pri sami izvedbi 
potrudili člani radiokluba Proteus Postojna, S59DEM. 
Tekmovalcem in organizatorjem pa je znatno pomagalo 
tudi vreme. 

Ta dan zjutraj je po večjem delu Slovenije deževalo, med 
tem ko je bilo na postojnskem suho in pretežno sončno. 
Žal pa je bila morda tudi zaradi vremenskih razmer 
udeležba na tekmovanju malo manj številčna. Prijetno 
jutro pa je obetalo dobro tekmovanje. Udeleženci so pred 
začetkom najprej preverili svoje tekmovalne sprejemnike 
ob postavljenemu radijskemu svetilniku, nato pa so v 
pogovoru pretresali možnosti postavitve oddajnikov. 
Poskušali so si izdelati primerno taktiko. Najmlajši pa so 
bili deležni tudi vrste nasvetov, kako na terenu prelisičiti 
možne odboje in seveda kako izkoristiti karto terena, za 
lažji povratek na cilj.

UKV ARG ZRS 2015
Udeleženci tekmovanja

Postavitev oddajnikov na področju poligona Bač je bila 
primerna za vse, za tiste z več in tiste z manj izkušnjami 
iskanja na UKV frekvenčnem področju. Najhitrejši so vseh 
pet oddajnikov našli v slabi uri pri idealni razdalji 6500 
metrov. 

Prav vsi so zaključili tekmovanje v dogovorjenem času 
in bili uvrščeni. Najbolj zadovoljni pri tem pa so bili 
najmlajši. 

Organizatorju, radioklubu Proteus, S59DEM, gre zahvala, 
ker se že vrsto let trudijo z organizacijo ARG prvenstev, 
kljub temu da nimajo svojih tekmovalcev.

Vsem tekmovalcem pa čestitam za dobre dosežke. 
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Rezultati tekmovanja:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tomislav HARING S53JPQ 49:51 3 - 6 13 
2. Lucija PERŠIČ S53AAN 89:33 3 - 3 7 
3. Drejc TROJER S53CAB 107:35 3 - 4 3 
4. Matija KOČEVAR S53AAN 80:21 2 - 2 1 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 57:37 4 - 1 8 
2. Nina RADI S59DIQ 79:47 4 - 7 12 

UKV ARG ZRS 2015
Ženske: Nina RADI - S57ONR, Ana ČUFER - S52NAO

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 59:17 4 - 120 14 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 69:19 4 - 115 10 

UKV ARG ZRS 2015
Juniorji: Marko KUŽNER - S54MA, Blaž HRVATIN - S58TBH

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 57:33 5 - 31 6 
2. Niko GABERC S59DIQ 58:01 5 - 36 2 
3. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 61:21 5 - 113 4 
4. Danilo KUNŠEK S59DHP 63:07 5 - 117 14 

5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 98:06 5 - 124 12 
6. Žiga BATIČ S53AAN 112:56 5 - 111 10 

UKV ARG ZRS 2015
Seniorji: Niko GABERC - S56SON, David ČUFER - S57DN, 
Matjaž ŠTOKELJ - S53AAN

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 66:06 5 - 32 9 
2. Andrej TROJER S53CAB 67:45 5 - 33 7 
3. Ivo JEREB S59DRW 74:12 5 - 37 1 
4. Robert MLAKAR S59DXX 79:24 5 - 123 3 
5. Jože KOSI S59DIQ 86:46 5 - 119 13 
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 95:16 5 - 121 5 
7. Ivo KETE S53AAN 115:32 5 - 112 11 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 72:41 4 - 114 6 
2. Jože ONIČ S59DXU 116:17 4 - 122 4 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 95:40 3 - 116 2 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
SEVNICA

Boštanj, 23.05.2015

V soboto, 23. maja je potekalo letošnje že tretje KV ARG 
tekmovanje. Žal pa nam tudi tokrat vreme ni bilo 
naklonjeno. Vremenoslovci so na področju tekmovanja 
napovedovali obilne padavine v noči s petka na soboto, 
ki pa so se na našo žalost nadaljevale tudi čez dan v 
soboto. Morda je ravno to vzrok za skromnejšo udeležbo. 
Navkljub že omenjeni težavi pa je tekmovanje potekalo 
po ustaljeni navadi. Darja, S57UZA, je na startu kot vedno 
vestno poskrbela za prijavo tekmovalcev in potek aktivnosti 
na startu. Za samo postavitev je poskrbel Jani, S52CO, 
za zveze s posadkami na skritih oddajnikih Jože, S57NAW, 
za fotografije pa Bojan, S51QA. Za nemoten potek in 
obdelavo rezultatov pa je poskrbel Franci, S57CT. Člani 
radiokluba Amater Sevnica, S59DHP, so seveda sestavljali 
tudi tekmovalno komisijo na »lisicah«.  Čeprav je bilo na 
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prvi pogled videti, da so tekmovalci v nezavidljivem 
položaju, pa so bile razmere težke tudi za celotno komisijo 
in, ne nazadnje,  za oddajno in sprejemno tehniko.  
Primerna lažja postavitev in izkušnje tekmovalcev  so 
pripomogli k uspešnemu zaključku tekmovanja.  Prav vsi 
tekmovalci so uspešno prišli na cilj.  Dež in mraz sta bila 
pozabljena že ob podelitvi medalj in diplom najboljšim. 
O medaljah pa so tokrat odločale sekunde.

Čestitke prav vsem za poseben trud, tekmovalcem pa za 
dosežene rezultate v tako težkih pogojih.

Rezultati tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Rok ZABUKOVEC S53AAN 55:11 3 - 2 11 
2. Jakob IVAČIČ S59DXU 56:09 3 - 7 5 
3. Matija KOČEVAR S53AAN 71:12 3 - 1 2 
4. Drejc TROJER S53CAB 83:30 3 - 3 8 
5. Tomislav HARING S53JPQ 87:32 3 - 34 1 
6. Konstantin KUZMANOVIĆ  S53JPQ 106:14 3 - 5 10 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 73:20 4 - 6 6 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 45:55 4 - 118 7 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 77:42 4 - 114 11 
3. Jure ZELIČ S59DHP 92:20 4 - 37 2 

KV ARG Sevnica 2015
Blaž Hrvatin - S58TBH

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 40:27 5 - 31 1 
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 47:22 5 - 112 9 
3. Danilo KUNŠEK S59DHP 47:44 5 - 116 8 
4. Niko GABERC S59DIQ 51:43 5 - 38 12 
5. Žiga BATIČ S53AAN 76:06 5 - 111 6 
6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 76:18 5 - 122 14 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 47:06 5 - 32 13 
2. Andrej TROJER S53CAB 47:14 5 - 33 5 

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 76:55 5 - 119 3 
4. Robert MLAKAR S59DXX 78:01 5 - 121 10 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 86:38 4 - 113 4 
2. Jože ONIČ S59DXU 134:31 4 - 120 9 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 121:58 3 - 115 7 

KV ARG Sevnica 2015
Jani KUSELJ - S52CO, Nina RADI - S57ONR, Franci ŽANKAR - S57CT

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
ORMOŽ

Šalovci, 30.05.2015

Zadnja majska sobota nas je popeljala v Šalovce, prav ob 
mejo s Hrvaško, kamor so nas povabili člani radiokluba 
Ormož, S59DIQ. Na UKV tekmovanju so se našim 
tekmovalcem pridružili še tekmovalci iz sosednje Hrvaške 
in tako naredili tekmovanje še bolj zanimivo.

Na prvi pogled na dokaj nezahtevnemu ravnemu terenu 
se je izkazalo, da je bilo kljub vsemu kar nekaj manjših 
odbojev, kar je le popestrilo tekmovanje in temu primerno 
podaljšalo čas lova.

Tekmovalci, ki iščejo 5 oddajnikov, se ne glede na kategorijo 
radi primerjajo med seboj. Tokrat so bile razlike vseeno 
večje kot na predhodnem tekmovanju. 

Ob uspešnem zaključku, so bile podeljene medalje in 
diplome. Tekmovalci in organizatorji pa so si bili edini, 
da je bilo tekmovanje prijetno in zanimivo.

V okolici pa je še kar nekaj podobnih lokacij za tekmovanja 
v prihodnjih tekmovalnih sezonah.

Za dosežene rezultate čestitke vsem.
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RADIOGONIOMETRIJA ARG  ARG TEKMOVANJA

UKV ARG Ormož 2015
Ekipa na startu: Darja Žankar - S57UZA, Ivan Lazar - S56TQL

Rezultati tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 71:16 3 - 33 10 
2. Tomislav HARING S53JPQ 79:17 3 - 34 13 
3. Rok ZABUKOVEC S53AAN 85:14 3 - 5 9 
4. Maks RODMAN S53AAN 87:51 3 - 4 11 
5. Matija KOČEVAR S53AAN 91:03 3 - 1 12 
6. Jakob IVAČIČ S59DXU 97:01 3 - 8 14 
7. Lucija PERŠIČ S53AAN 98:41 3 - 3 6 
8. Samo GAJŠAK S53JPQ 112:32 3 - 6 4 
9. Leon KMETIČ S59DHP 125:43 2 - 35 1 
* Miha KOČEVAR S53AAN 140:58 3 - 2 2 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 93:20 4 - 7 3 
2. Polona PUC S53AAN 97:48 2 - 37 8 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 72:35 4 - 118 11 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 119:43 4 - 114 15 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 69:59 5 - 31 13 
2. Niko GABERC S59DIQ 71:58 5 - 36 10 
3. Stipe PREDANIĆ 9A1GIJ 86:40 5 - 113 7 

UKV ARG Ormož 2015
Niko Gaberc - S56SON

4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 93:54 5 - 122 6 
5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 106:52 5 - 117 5 
6. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 132:59 5 - 123 2 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 77:00 5 - 32 1 
2. Vladimir VINKO 9A1CMS 83:01 5 - 112 12 
3. Robert MLAKAR S59DXX 98:32 5 - 121 9 
4. Jože KOSI S59DIQ 98:55 5 - 116 14 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 98:31 4 - 119 4 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Branimir VINKO 9A1CMS 68:33 4 - 111 3 
2. Jože ONIČ S59DXU 119:15 4 - 120 5 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 126:34 3 - 115 7 

Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo 
mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih 
oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je 
tekmovalec štartal. Zvezdica (*) pomeni izven časa, dve 
zvezdici (**) pomeni brez najdenih TX in tri zvezdice 
(***) pomeni odstopil.
 ARG manager ZRS:
 Franci ŽANKAR, S57CT

UKV ARG Ormož 2015 - Udeleženci tekmovanja
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UKV TEKMOVANJA Ureja: Miha Habič S51FB, ZRS VHF MANAGER UKV AKTIVNOSTI

Rezultati UKV tekmovanja marec 2015Rezultati UKV tekmovanja marec 2015
Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev
1 S57O JN86DT 438 157746 F1RHS JN03PV 1215 27 7.12% TS 940 + Javornik 1500 8x4+8x4 loop +4x17+2x17 el yagi 307
2 S59ABC JN76TO 360 124664 SP1JNY JO73GL 769 3 1.08% Javornik II + FT-1000MPV 1400 66ele 597
3 S59P JN86AO 320 108755 DF0XX JO52GR 788 10 2.83% 2x (TS-590s + Javornik) +XTAL box 1500 4 x 2M5WL 4 x 0206EF 301
4 S53D JN76EF 98 24779 DA0FF JO40XL 575 4 4.64% 0
5 S56K JN76NI 34 4907 DR1H JN59OP 468 1 6.53% IC275H 150 11.el YAGI 470
6 S57E JN75PP 21 3543 YT7WE KN05EJ 397 1 3.70% Yaesu 897 20 Yagi 156

145 MHz - en operater velika moč
1 S57Q JN76PB 345 115391 SP1JNY JO73GL 827 8 2.91% Javornik II 800 2x13 948
2 S57M JN76PO 279 91863 SP1JNY JO73GL 767 2 0.15% Mark V+ Javornik 1000 2x9el.+20el. 963
3 S58M JN76JC 193 59171 I8YZO JM78WO 839 16 6.96% KENWOOD TS-590 1000 2x15, 4x13 & 4x6 el. yagi by YU7EF 0
4 S57LM JN76HD 89 23391 DA0FF JO40XL 593 6 10.54% FT847 100 F9FT 313
5 S50J JN65VO 51 15059 DF0GEB JO51DI 690 7 17.73% TS2000X 100 17elF9FT 150
6 S53SO JN76JE 62 14550 UR7DWW KN18EO 631 2 0.56% IC 202E 50 5 element QUAD 900
7 S51SL JN76JD 60 13066 DA0FF JO40XL 600 5 12.62% TS 2000 500 11 el Tonna 385
8 S51RM JN76JB 34 7921 UR7DWW KN18EO 638 3 12.94% Javornik + FT-1000 50 15el QD 630
9 S53FO JN76ID 23 5136 DA0FF JO40XL 597 3 14.24% db6nt+ic202 100 76 el 320

10 S53RM JN76HD 22 5022 DA0FF JO40XL 593 2 13.01% Javornik + IC-735 50 7el - YU7EF 320
11 S52Q JN75GW 18 4366 DA0FF JO40XL 609 1 7.70% IC-7400 100 9 el. F9FT 300
12 S52IT JN76AA 24 3791 9A0V JN95PE 419 3 13.47% TS2000 100 8 ELM. YAGI 300
13 S52AA JN76HD 10 1929 IZ1POA JN44OQ 453 0 0.00% IC-275 100 17el F9FT 295

145 MHz - en operator mala moč
1 S53O JN86AT 141 41581 DK0BN JN39VV 699 11 8.44% TS790E 25 2X15EL DL6WU 416
2 S51WC JN75OT 95 25421 DA0FF JO40XL 649 5 5.42% FT100D 25 17 el F9FT+15 el DL6WU 250
3 S58RU JN65WM 44 11678 DK0BN JN39VV 666 4 6.60% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 266
4 S53V JN76UH 27 4994 DQ7A JN59RJ 467 4 12.32% FT 897D 25 11 el ECO YAGI 492
5 S56HCE JN75AP 9 2292 OM5AW JN88XH 420 1 9.44% 25 Yagi 17el Tonna 350
6 S57CN JN75NT 19 1711 9A0V JN95PE 333 1 0.41% 10 GP 183
7 S57RT JN66WB 13 1544 IZ1POA JN44OQ 396 3 23.07% FT480 10 8 elm. yagi 1072
8 S54MI JN65UM 11 1305 IQ4AX JN54KK 254 1 0.99% IC271E 10 3 el yagi 150
9 S52DR JN76WH 13 1230 OM5AW JN88XH 273 0 0.00% tr9000 10 hb9cv 0

10 S57UZX JN75LT 10 721 OE6KME/P JN76UV 134 1 18.53% FT 225R 25 11 el yagi 215
11 S54MTB JN75OT 8 545 S57O JN86DT 139 3 61.24% YAESU FT-817ND 5 Yagi 27el 220
12 S52W JN75ON 5 425 9A1N JN85LI 139 0 0.00% FT290 2 9el. F9FT 180
13 S59AV JN65TM 6 402 I5PVA/6 JN63GN 235 0 0.00% IC202S 3 5/8 vertical 23
14 S53VV JN65VN 2 252 I5PVA/6 JN63GN 244 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 2 el. 100
15 S51FO JN75DM 2 140 S57Q JN76PB 99 1 64.91% TS2000 20 3el yagi 350

435 MHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 60 18902 DL0MOL JO62WN 681 4 8.30% FT-1000MP + Menina 600 3 x 21el F9FT 301
2 S53D JN76EF 8 1760 IZ7UMS JN81GD 592 1 8.86% 0

435 MHz - en operater velika moč
1 S51ZO JN86DR 78 24646 IQ1KW JN34OP 743 3 5.36% TS-940s+MENINA, MGF-1302, 0,5db 700 8x33el.DJ9BV 317
2 S51WX JN75OS 24 7889 IQ1KW JN34OP 639 2 12.32% 200 2 x 18 el. 201
3 S57LM JN76HD 18 4230 YU1LA KN04FR 482 3 9.69% FT847 50 21 el. yagi 313
4 S50J JN65VO 13 2657 IQ1KW JN34OP 528 4 34.15% TS2000X 50 18el 150
5 S53RM JN76HD 5 1040 DJ7R JN59UK 426 0 0.00% Menina + IC-735 40 12 el YU7EF 320
6 S58M JN76JC 2 493 HA8V KN06HT 454 0 0.00% Yaesu FT-1000MP 500 2x24 el. yagi by YU7EF 850
7 S53FO JN76ID 6 412 IK3TPP JN65CP 202 0 0.00% ic 402 30 15 el 320

435 MHz - en operater mala moč
1 S57NAW JN76PB 71 20312 IQ1KW JN34OP 651 3 4.52% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948
2 S58RU JN65WM 24 5243 DA0FF JO40XL 624 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 266
3 S53O JN86AT 16 4224 YU1VG KN03KU 501 0 0.00% TS790E 25 4x21 K1FO 416
4 S51WC JN75OT 5 324 S51ZO JN86DR 132 0 0.00% FT100D 25 22 el YAGI 250
5 S53VV JN65VN 2 261 I4LCK JN54PD 253 0 0.00% IC-402 3 11 el. Yagi 100
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6 S52AA JN76HD 2 98 S57NAW JN76PB 53 0 0.00% IC-471E 25 23el Yagi 295
7 S57CN JN75NT 2 38 S57NAW JN76PB 31 0 0.00% 10 GP 183

1,3 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 21 5987 IQ1KW JN34OP 721 3 19.14% Ft-225RD + DB6NT 100 55el F9FT 301
2 S53D JN76EF 4 303 9A2L JN86HF 174 0 0.00% 0

1,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 17 4532 OK1TEH JO70FD 404 1 0.53% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 55el F9FT 317
2 S58RU JN65WM 12 2106 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736R 108 FLEXA YAGI FX-2317 266
3 S58M JN76JC 10 2056 OK1KUO JO80FF 476 1 0.48% TS-711 50 1,9 dish 850
4 S53FO JN76ID 7 1698 IQ1KW JN34OP 609 2 14.03% 0
5 S50J JN65VO 8 931 I4LCK JN54PD 256 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150
6 S53VV JN65VN 5 479 I4LCK JN54PD 253 0 0.00% Xverter 10 24 el. Loop 100

2,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 9 2424 OK2M JN69UN 369 0 0.00% IC-202s+DD9DU+MGF-1302, 0,5db 50 1,8m DISH 317
2 S53MM JN76GD 5 899 9A2SB JN95GM 318 0 0.00% 150 3,6m 641
3 S58RU JN65WM 3 394 IZ3KSO JN55VT 166 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Anjo YA235043 266

3,4 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 3 890 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 6 1348 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317
2 S53VV JN65VN 1 80 IW3SPI JN66OD 80 0 0.00% Xverter 0,3 60cm Dish 100

10 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 9 2032 I4XCC JN63HW 423 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317
2 S53K JN65WM 9 1253 I4XCC JN63HW 202 0 0.00% SDR/Murka/LNA+ 10 60cm 0
3 S59GS JN75OO 1 276 I4XCC JN63HW 276 0 0.00% TRANSVERTER 5 123 cm 175
4 S53XX/P JN76GI 1 141 S51ZO JN86DR 141 0 0.00% 2558
5 S51RM JN76JB 1 137 S51ZO JN86DR 137 0 0.00% FT-1000MP + Murka + DB6NT 3 60 cm dish 630

24 GHz - en operater
1 S58RU JN65WM 4 572 IW3IGM JN55TT 178 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 2,5 parabola fi 37,5 266
2 S51JN JN65TM 3 430 IW3IGM JN55TT 159 0 0.00% 0,5 parabola fi 80 cm 200
3 S53K JN65WM 1 166 IZ3KSO JN55VT 166 0 0.00% 4 30cm 0

47 GHz - en operater
1 S51JN JN65TM 3 168 IW3IGM JN55TT 159 0 0.00% 0,2 parabola fi 65 cm 200
2 S56RGA JN65TM 2 9 9A4QV JN65SL 8 0 0.00% 0,0002 Dish 40cm 200

Pa se je začela nova sezona !

V soboto zjutraj sva z Joškotom - S57NAW, 
priorala po zmrznjenem snegu na vrh 
Lisce, vse do brunarice. Postavila sva 2 x 
13 el. za 2m na veliki stolp in 3 x 23 za 
70 cm na malega. Kar prijetno je pihalo, 
začela sva pri 0 stopinjah, popoldne, ko 
se je pričel ctest se je pokazalo sonce !
Ctest nama je minil brez posebnosti, jaz 
na 2m, Joško na 70 cm.
Včeraj po ctestu sva na hitro pospravila 
vso tehniko in jo naložila v avto. Pri spustu 
po travniku do parkirišča, pa se je polno 
naložen Subaru usedel v snegu do ''podna''! 
Sledilo je 45 minutno odkopavanje, da 
sva spravila avto na travo, ga tam pustila, 
preložila najbolj vredno tehniko v Joškotov 
avto in se odpeljala domov.
Ctest sem zaključil v bistvu danes zjutraj, 
ko sem ob 7 uri spravil avto na asfaltno 
cesto. Iz travnika do parkirišča sta namreč 
še dva nanosa snega, debela cca 1m. 
Danes zjutraj je bil sneg toliko pomrznjen, 
da se je dalo lepo peljat po njemu, brez 
udiranja in lopatanja HI. Hvala vsem za 
javljanje in do poslušanja v maju !

73 ! de Tone, S57Q

Oj, prvi je za nami... :) 

Tehnika je prezimila in prav lepo je bilo 
spet malo v akcijo. Vremenske razmere 
so malo spremenile prvotne načrte, a je 
vedno rezervni plan. Tukaj bi se zahvalil 
Rudiju S58RU za »najem« in prijetno 
druženje na njegovi domači lokaciji - 
doma. Garažni PPS se je izkazal kot prava 
rešitev pred burjo. 
Tukaj sva bila omejena na I-postaje. 
Narejeno vse kar je bilo slišano, IQ1KW 
in IQ3VI sta bila slišana, a samo one-way. 
Naredil sem svoj prvi QSO na 24GHz, kar 
je poseben dogodek in dodatna vzpodbuda 

k izdelavi xvertreja in ostalih drobnarij. 
Se slišimo maja ...

73 GL!  Simon S53K

Pozdravljeni !

Zimsko spanje prekinja nova sezona. 
Nekaj dni pred kontestom smo pričeli 
pregledovati, povezovati in testirati našo 
opremo. Tehnika je na našo srečo dobro 
prezimila, razen vhoda na 23cm. :(
Takoj po začetku kontesta ugotovimo, 
da smo gluhi. Tekmovalec se je takoj 
prelevil v serviserja (Janko S55WT) in 
popravil skurjen vhod ... 
Plani so bili sicer veliki … a kaj hitro 
smo ugotovili, da nas ni dovolj. Eno so 
želje, druga pa je realnost. Tako nismo 
postavili dodatnega sistema za 70cm 
in prav tako ne višjih bandov (od 2 do 
10GHz). 
Kontest sva pričela dva, po nekaj urah 
smo že bili štirje. A kaj, ko to ni trajalo 
dolgo. Noč smo, kot običajno prespali. 
Ne le noč, tudi pol nedeljskega jutra. 

Pa saj to je hobi. Delaš toliko, kolikor 
imaš časa in volje. Važno je to, da v tem 
uživaš. :)) Hvala vsem za pike. Upam, 
da bo maja ekipa številčnejša. Se slišimo. 
73.                   

Za S59P / Matej – S56ZM
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ZRS Marčevsko tekmovanje 2015 - General results
General results - multi op         
 Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
1 S59P 263135 108755 94510 59870      
2 S57O 157746 157746        
3 S59ABC 124664 124664        
4 S53D 36609 24779 8800 3030      
5 S56K 4907 4907        
6 S57E 3543 3543        
           
General results - single op        
 Callsign Sum 144 MHz 432 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
 1 S51ZO 302430  123230 45320 48480 17800 26960 40640  
 2 S57Q 115391 115391        
 3 S57NAW 101560  101560       
 4 S58RU 95433 11678 26215 21060 7880    28600 
 5 S57M 91863 91863        
 6 S58M 82196 59171 2465 20560      
 7 S53O 62701 41581 21120       
 8 S57LM 44541 23391 21150       
 9 S51WX 39445  39445       
10 S50J 37654 15059 13285 9310      
11 S53K 33360       25060 8300 
12 S51JN 29900        21500 8400
13 S51WC 27041 25421 1620       
14 S53FO 24176 5136 2060 16980      
15 S53MM 17980    17980     
16 S53SO 14550 14550        
17 S51SL 13066 13066        
18 S51RM 10661 7921      2740  
19 S53RM 10222 5022 5200       
20 S53VV 7947 252 1305 4790   1600   
21 S59GS 5520       5520  
22 S53V 4994 4994        
23 S52Q 4366 4366        
24 S52IT 3791 3791        
25 S53XX/P 2820       2820  
26 S52AA 2419 1929 490       
27 S56HCE 2292 2292        
28 S57CN 1901 1711 190       
29 S57RT 1544 1544        
30 S54MI 1305 1305        
31 S52DR 1230 1230        
32 S57UZX 721 721        
33 S54MTB 545 545        
34 S56RGA 450         450
35 S52W 425 425        
36 S59AV 402 402        
37 S51FO 140 140        

23. srečanje radioamaterjev 
Slovenije - Nemčavci 2015Nemčavci 2015
22. avgust 201522. avgust 2015
Za dodatne informacije kontaktiraj s53m@s53m.com ali pokliči na 040-160-200Za dodatne informacije kontaktiraj s53m@s53m.com ali pokliči na 040-160-200

Vab
ljen

i!
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KV AKTIVNOSTI  Ureja: Hubert Tratnik ml. S53Z, ZRS KV MANAGER DX INFORMACIJE

DX INFODX INFO
Ekspedicije, ki so bile najavljene za pomlad 
so za nami. Bile so večinoma nekaj-dnevne, 
bolj ali manj uspešne, z malo ali več 
težavami, predvsem tiste, ki so bile vezane 
na transport in logistiko vojske. Večjo 
nevšečnost je imela ekipa na otoku Spratly, 
kjer zaradi vojaških zadev niso mogli 
transportirati obolelega člana ekipe v 
bolnišnico na celini. Na srečo se je tudi 
ta zgodba končala brez posledic.

Najbolj »delovni« so bili fantje na 3G0ZC 
– 51K qso (8 dni), E30FB – 64K qso, 1K 
na 160m (skoraj vse iz EU), 7QAA – 67K 
qso, ZL7E – 28K qso, C21EU – 25K qso 
itd.

Vse ekipe so se trudile narediti čim več 
unique qso-jev, nekako pa so vsi zanemar-
jali digitalne načine dela, razen izjem kot 
so 7QAA – 11K RTTY qso in DX0P kljub 
samo 5K qso, 2.8K RTTY qso. Razlog 
verjetno tiči v tem, da je večini priori te ta 
narediti maksimalno število zvez, z di gi 
načinom dela pa rating upade.

Spregledati ne smemo niti FW5JJ na 
otočju Wallis in Futuna. V logu ima 45K 
qso od oktobra 2013, pa do konca aprila 
2015. Aktiven je praktično vsak dan in 
je tako omogočil mnogim zvezo z novo 
dxcc.

Najavljene, težko pričakovane ekspedicije 
v jesenko-zimskih mesecih 2015/2016, 
dobivajo iz meseca v mesec popolnejšo 
podobo.

VK0EK – Heard Isl.

Kot je že najavljeno, naj bi bila ekspedicija 
na ta oddaljeni otok od 10. 11. – 22. 12. 
2015. Novice so kar pogoste in med 
drugim sporočajo, da so zbrali že polovico 
vseh potrebnih finančnih sredstev, od 
tega so dobili obilno podporo Northern 
California DX Fundation v višini 50K $. 
Prav tako jim velikodušno pomagajo klubi, 
organizacije in posamezniki, ki so se še 
posebej izkazali v Vissaliji, kjer so zbrali 
5000$, ki jih je skrivnostni sponzor podvojil 
z enako vsoto. Nova pridobitev je že 
testirana verzija DXA3 – Real time qso, 
kjer bodo vse zveze takoj prikazane v 
logu.

Ekipa VK0EK se bo na poti proti otoku 
Heard ustavila tudi na Kerguelen Isl., 
FT/X. Zaenkrat se še dogovarjajo za 
morebitno dovoljenje, da bi aktivirali tudi 
to redko dxcc.

VP8STI, VP8SGI – South Sandwich & 
South Georgia Isl.

Januarja in februarja 2016 naj bi bila 
eki pa 14-ih operaterjev na vsakem otoku 
aktivna 8 dni, odvisno od vremena. Ekipa 
uspešno zbira sredstva in so že pri 100 
K$ od načrtovanih 215 K$, ki jih morajo 
zbrati poleg zajetnega deleža vsakega 
posameznika. Največji strošek je transport 
z ladjo Braveheart, ki znese 310K$. Spet 
so kot že pri marsikateri ekspediciji ve-
likodušno priskočili na pomoč NCDXF z 
50 K$. Glavni »equipment« sponzor je 
firma DX Engineering, sponzorstvo izdelave 
QSL kart pa je prevzel Tony, LZ1JZ. Fantje 
apelirajo na mednarodno ham skupnost 
naj pomaga po svojih zmožnostih, saj bo 
marsikomu omogočena zveza z novo 
dxcc.

P5 – North Korea

Dom, 3Z9DX je napisal prošnjo za delo 
iz zelo redke države. Izkazalo se je, da je 
bila prošnja za delo iz P5 – Severna Koreja. 
Dom pravi, da je dobil pismo korejskih 
oblasti iz Pyongyanga s povabilom na 
pogovor o pravilih z vojaškimi in tele ko-
mu nikacijskimi službami. 

Sestali naj bi se v decembru, dovoljenje 
za delo pa naj bi se nanašalo na mesec 
februar 2016.

Dovoljenje naj bi dobil za delo na treh 
bandih (20, 15, 10m) z vertikalno anteno, 
v varovanem objektu s stalnim (24/7) 
nadzorom dveh državih nadzornikov. 
Aktivnost naj bi trajala 5 dni, zaenkrat 
samo ssb, čeprav se Dom trudi, da bi bil 
z njim še en operater na cw (do sedaj ni 
bilo in ne bo nobenih pogajanj za cw 
operaterja).

Zaenkrat je to »one man DXpedition v 
nr.1 most wanted dxcc« in Dom prosi 
za strpnost mednarodne srenje glede 
opreme, načina dela itd.

T30XG, T32XG in T33XG – W. Kiribati, 
E. Kiribati in Banaba

Haru, JA1XGI sporoča, da namerava 
obiskati in aktivirati West Kiribati, East 
Kiribati in Banaba kot T30XG, T32XG in 
T33XG konec novembra in decembra 
2015.

S79DPX – Seychelles
Giovanni, IZ2DPX bo 
aktiven kot S79DPX, 
od 9. – 23. 8. 2015, 
od 80 – 6m, vse 
modulacije.
Pozivni znak še ni 

potrjen (zaželjen ta, ki je objavljen).

H76W – Farallones de Cosiguina Isl., 
NA-212

 Dan, HR2DMR, obve-
šča, da planira 
aktivirati to redko 
IOTA z ekipo: Norman 
YN8D, Danny HQ-
2DOM, Norma YN8W 
in Caleb HQ2CJM od 

sredine do konca julija 2015. Sodelovali 
naj bi tudi v IOTA kontestu. Glede na 
določene omejitve naravovarstvene 
organizacije, mogoče ne bodo mogli biti 
na otoku planiran čas, vendar Dan pravi, 
da bodo aktivnost nadaljevali na sosednjem 
otoku. Qrv bodo na 10, 15 in 20m, cw/
ssb/digi. QSL gre preko KD4POJ.

ZL7/F8FUA – Chatham Isl.
Alain, F8FUA (ex-

5U7NU, TZ6NU) pla-
nira povratek na 
otočje Chatham, kjer 
bo aktiven kot ZL7/
F8FUA, od 7 – 13. 

maja 2015. Qrv bo na HF bandih, cw/ssb/
rtty, qsl na H/c.
Log bo naložen na Club Log in LoTW.

E51DLD, E51VFT – South Cooks
Doug W6HB in Brad 
W0VFT, bosta aktivna 
kot E51DLD in E51VFT 
od 17-23. maja 2015 
iz shack-a E51AND 
(na sliki) in E51JD, 

od 160 – 10m . Qsl via H/c.
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VQ9ET – Diego Garcia
  Bob, DU7ET je trenut-
no stacioniran na 
Diego Garcia (AF-006) 
za naslednje tri me-
sece. Zaenkrat je bil 
aktiven na 17m cw 

kot VQ9CE. Uporablja FT – 857 in preprosto 
anteno.
Qsl via DU7ET.

JA0JHQ/VK9X – Christmas Island
Nobuhaki, JA0JHQ 
bo aktiven z otoka 
Christmas med 7. in 
10. majem 2015. Qrv 
bo od 40 – 6m, cw/
ssb. Qsl via JA0JHQ.

V6M – Micronesia
Lance, W7GJ bo aktiven kot V6M z Falalop 
Island, Ulithi Atoll OC-078, od 26. 8. – 3. 
9. 2015. Fokus bo EME aktivnost na 6 m 
bandu. Uporabljal bo KX3, 6M8GJ anteno 
in kw ojačevalec na obali za delo v JT65A 
načinu. Več informacij na njegovi spletni 
strani http://www.bigskyspaces.com/
w7gj/Micronesia2015.htm

8Q7BI – Maldives
Sascha, DG4ABE, bo 
aktiven z Maldivov 
kot 8Q7BI, od 10. – 
17. 5. 2015, holiday-
style. Qrv bo od 20 
– 10m, večinoma digi 

modes in nekaj ssb. Qsl via GD4ABE.

RI1PC, RI1PK & RI1PT – Dxpedition na 
EU-160 in EU-188

V drugi polovici julija člani Russian Robin-
son Club planirajo IOTA DXpedicijo na 
otoke Barentsovega morja (Korga (or 
Chaichij) EU-160 in Timanets EU-188). 
Ti otoki dolgo časa niso bili aktivirani 
zaradi oddaljenosti in težkega dostopa. 
Ekipa bo morala pluti 8 dni (okoli 1700km), 
da doseže cilj. Več informacij na http://
www.ri1pc.org/.

North Cooks DXpedition
Rob, N7QT, planira 
aktivirati North Cooks 
(Manihiki) v oktobru/
novembru 2015, za 
dva ali štiri tedne, 
odvisno od njegovih 

načrtov. Qrv bo od 80-10m (mogoče tudi 
160m), CW/SSB/RTTY. Dodatne informacije 
še sledijo.

ZF2EM – Cayman Islands
Pete in Bill (N8PR in 
NZ5N), bosta aktivna 
kot ZF2EM z otoka 
Cayman, od 20.-25. 
maja 2015. Fokus bo 
na 2m EME, vmes 

tudi nekaj ssb dela na HF bandih. 
Qsl via N8PR.

3D2YA – Yangeta Island, OC-156, Fiji
JA1NLX, Akira, bo 

aktiviral Yangeta 
Island, Yasawa group 
(OC-156), kot 3D2YA 
od 23.-28. 9. 2015. 
Delal bo od 40-10m, 
cw/ssb/rtty. Qsl via 

LoTW. Več informacij na http://ja1nlx-aki.
blogspot.jp/search/label/3D2YA_2015.

F/G6AY/P – Cezembre Island, EU-157
Jim, G3RTE, Phil, 

G3SWH in Matt, 
MJ0ASP bodo QRV z 
Island of Cezembre 
EU-157 kot F/G6AY/P 
med 26. in 28. 
avgustom 2015. Dela-

li bodo samo cw, z dvema 100W postajama 
in vertikalkami od 30-10m.
Ta otok je med najredkejšimi evropskimi 
otoki v IOTA programu in je iskan med 
več kot 60% udeležencev IOTA programa. 
Ker ponoči ni dovoljeno ostati na otoku, 
bo aktivnost samo v dnevnem času. Qsl 
via G3SWH. Priporočajo OQRS, direkt z 
SAE in pripadajočo poštnino ali preko 
RSGB biroja.

5U5U – Niger
F4WBN, Chris, bo 

ponovno aktiviral 
Ni ger z znakom 5U5U. 
Delal bo od 30. 5. do 
16. 6. 2015, od 40-
6m, ssb in nekaj ma-

lega rtty. Pravi da bo to holiday style 
ekspedicija. Qsl gre na njegov domač 
naslov.

Juan de Nova

Ekipa, ki je uspešno organizirala in izvedla 
ekspedicijo na otok Tromelin-FT4TA, 
najavlja naslednjo in sicer na otok Juan 
de Nova, marca 2016. To so omogočile 
njihove aktivnosti ob ekspediciji (njihova 
predstavitev šolam, širši javnosti, TAAF 
službi in širši ham populaciji), ki so 
rezultirale nadaljne možnosti aktivacije 
redkih DXCC in  s tem tudi Juan de Nove.
Prejšnje aktivnosti z otoka so bile večinoma 
s strani osebja vremenskih postaj in vojske, 
ki so poleg svojega dela bili še radioamaterji. 
Ker so vremenske postaje avtomatizirane 
sega zadnja ekspedicija v leto 2003, ko 
je vojaška ekipa naredila 34k qso z otoka 
Evropa.
Datumi in pogoji še niso dorečeni, je pa 
sigurno da bo dovoljeno ekipi 10-ih 
operaterjev bivati in delati z otoka 15 dni. 
Cilj je omogočiti mnogim operaterjem 
kontakt z novo dxcc, posebej pa bodo 
pozorni na nižje bande in težje dosegljiva 
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področja glede na izkušnje iz predhodnih 
ekspedicij. Od tam tudi spoznanje, da je 
uspeh mogoč samo z malo skupino 
izkušenih operaterjev in ob popolnem 
sodelovanju in izmenjavi izkušenj. Projekt 
je ocenjen na 130 k$ z otoka Mayote zato 
prosijo za kakeršnokoli pomoč. Več na 
http://www.juandenovadx.com.

KH5 – Palmyra DXpedition 2016

Po nekaj mesečnih pogajanjih z US Fish 
and Wildlife and The Nature Conservancy 
je Palmyra Island DXpedition Group na 
čelu z Craig-om (K9CT) in Lou-om (N2TU) 
dobila dovoljenje za aktivacijo Cooper 
Island v Palmyra Atoll-u v januarju 2016.
Palmyra je rangirana v top ten Most Wanted 
List in #2 v Europi. Ekipa je sestavljena iz 
12-ih izkušenih veteranov mnogih ekspedicij: 
Craig K9CT, Lou N2TU, Jerry WB9Z, Tom 
ND2T, Mike K9NW, Ralph K0IR, John K6MM, 
Bob K4UEE, Hal W8HC, Dick W3OA, Jim 
N9TK, in Glenn W0GJ. V dveh tednih naj 
bi bili operativni z petimi postajami od 
160-6m, v vseh načinih dela. Pozivni znak 
bo objavljen naknadno na njihovi spletni 
strani http://palmyra2016.org/.

OX/DJ6TF, OX/DK1BT, OX/DL7DF, OX/
DL7UFR – Greenland

Tom DJ6TF, Manfred DK1BT, Sigi DL7DF 
in Frank DL7UFR bodo activni z Tasiilaq 
NA-151, Greenland, od 3-12. 6. 2015. 
Ekipa bo Qrv od 160-6m, cw/ssb/rtty/
psk31. Več informacij na http://www.
dl7df.com/ox/index.php.

TX3X – Chesterfield Island DXpedition 

Dvanajst članska ekipa izkušenih operater-
jev bo aktivirala otok Chesterfield, od 
1.-12. 10. 2015. Glavni sponzorji so: 
Ele kraft, DX Engineering, MicroHAM, 
Array Solution, N6BT, NCDXF … . Spletna 
stran je še v izdelavi.

DL1YAF/VK9L – Lord Howe Island

Christoph, DL1YAF, bo 4. maja v Perthu 
začel svojo pot po VK do Darwina. Od 
30. 5. pa do 3. 6. 2015 bo aktiven z otoka 
Lord Howe kot DL1YAF/VK9L. Planirano 
ima, da bo aktiven od 80-10m, ssb/cw. 
Delal bo z KX3 (KPA 100), MP1 vertikalno 
anteno in 4 band dipolom.
Qsl via H/c.

3W3MD – Da Nang, Wietnam

Naslednja destinacija Mediterraneo 
International Dx ClubTeam-a je mesto Da 
Nang, ki je eno glavnih pristaniških mest 

na vzhodnem morju. Leader Antonio, 
IZ8CCW in co-leader  Gabriele (z veliko 
pomočjo Bac-a, XV2A), sporočata, da 
bodo aktivni od 31. 10.-10. 11. 2015. 
Poudarek bo na nižjih bandih, warc in pa 
digi. Ekipa 20-ih operaterjev bo na petih 
postajah delala 24/7. Več informacij, ko 
bo narejena spletna stran.

E6GG – Niue
V drugi polovici 

septembra 2015, bo 
ekipa v sestavi: 
Don G3BJ, Chris 
G3SVL, Nigel G3TXF, 
David G3WGN, Mike 
G3WPH, Hilary G4JKS 

in Justin G4TSH delala z otoka Niue, z 
pozivnim znakom E6GG. Zaenkrat še 
nimajo spletne strani. Znano je da gre 
qsl via G3TXF.

Obširen članek o uspešni ekspediciji K1N 
– Navassa Isl.
http://tcdxa.org/Newsletters/March 
2015Grayline.pdf

Nekaj zanimivega branja o opozorilih CQ 
WW Contest Committee o upoštevanju 
pravil in fair play-u http://cqww.com/blog/
cq-ww-ssb-2014-disqualifications-and-
warnings/.

The Daily DX Calendar 
http://www.dailydx.com/calendar.html 

N6PSE, Paul, je naredil blog o znanem 
DXpeditioner-ju RA9USU, Dmitri Zhikharev 
na: https://n6pse.wordpress.com 
/2015/04/27/interview-with-dmitri-
zhikharev-ra9usu/ 

ZRF - ZAGREB RADIO FESTZAGREB RADIO FEST 12. in 13. JUNIJA 2015
Lokacija poleg Doma tehnike na Jarunskem jezeru

Petek, 12.06.2015
16:00 - 18:00 -  Prihod razstavljavcev in 

postavljanje razstavnih mest
18:00 - 19:30 - Sejem odprt za obiskovalce
19:30 - Wellcome drink – sprejem za predstavnike 

nacionalnih zvez in razstavljavcev 
opreme opreme

Sobota, 13.06.2015
07:00 - Odpiranje sejma - bolšjak
08:00 - Odpiranje sejma za obiskovalce
10:00 - Svečana otvoritev ZRF 2015
11:00 - 14:00 - Predavanja
14:30 - HRS - Podelitev nagrad in priznanj za 

tekmovanja
11:00 - 15:00 - Sestanki interesnih skupin
18:00 - Zapiranje sejma
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M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL

VELIKA MOČ - CW/SSB
1. S57C 83 83 38 98 96 40 1.10% 20.436
2. S53M 78 78 39 89 87 41 1.20% 19.440
3. S54O 73 73 38 93 92 42 0.60% 19.040
4. S55OO 81 80 40 77 76 40 1.27% 18.880
5. S59T 73 73 38 90 90 40 0.00% 18.408
6. S51KM 74 74 37 81 81 41 0.00% 17.862
7. S51CAB 78 77 38 74 74 39 0.66% 17.556
8. S53GO 56 55 32 67 67 34 0.81% 11.682
9. S58W 37 32 25 64 61 37 7.92% 7.750

VELIKA MOČ - CW
1. S57DX 89 89 41 0 0 0 0.00% 7.298
2. S52AW 85 82 38 0 0 0 3.53% 6.232

VELIKA MOČ - SSB
1. S51DX 0 0 0 108 106 45 1.85% 4.770
2. S51AF 0 0 0 101 100 43 0.99% 4.300
3. S57JZ 0 0 0 94 89 43 5.32% 3.827
4. S51XA 0 0 0 88 87 38 1.14% 3.306
5. S57NML 0 0 0 77 77 37 0.00% 2.849

MALA MOČ - CW/SSB
1. S51YI 71 71 37 99 99 44 0.00% 19.521
2. S53F 77 77 38 76 76 38 0.00% 17.480
3. S57Z 75 74 38 75 74 40 1.33% 17.316
4. S58D 78 76 38 77 75 38 2.58% 17.252
5. S53BB 76 76 38 72 71 37 0.68% 16.725
6. S57Q 71 70 37 77 76 38 1.35% 16.200
7. S52AA 72 71 38 73 73 37 0.69% 16.125
8. S58FA 62 61 37 75 74 42 1.46% 15.484
9. S57TW 72 72 36 68 68 36 0.00% 15.264

10. S56A 74 74 39 64 62 33 1.45% 15.120
11. S50K 66 65 36 62 61 32 1.56% 12.988
12. S52W 61 60 36 63 63 33 0.81% 12.627
13. S53Z 64 61 35 55 55 33 2.52% 12.036
14. S52LW 63 63 37 53 53 30 0.00% 11.993
15. S50C 57 57 32 67 66 34 0.81% 11.880
16. S52RO 63 63 34 53 52 30 0.86% 11.392
17. S57LM 53 53 32 59 57 36 1.79% 11.084
18. S55Z 55 54 32 56 55 33 1.80% 10.595
19. S50W 69 67 35 33 33 22 1.96% 9.519
20. S50R 48 46 32 50 48 29 4.08% 8.540
21. S51NM 57 57 33 34 34 24 0.00% 8.436
22. S57TY 44 44 31 48 48 29 0.00% 8.160
23. S51W 56 55 37 31 28 21 4.60% 8.004
24. S59DRJ 39 39 26 54 54 34 0.00% 7.920
25. S57AJ 42 42 30 40 39 28 1.22% 7.134
26. S53AK 59 57 34 13 13 12 2.78% 5.842
27. S52IT 37 36 25 40 39 25 2.60% 5.550
28. S59D 39 35 26 21 18 17 11.67% 3.784
29. S55KA 16 16 16 25 25 21 0.00% 2.109
30. S51CQ 3 3 4 24 24 20 0.00% 720

M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL

MALA MOČ - CW
1. S57AW 86 84 41 0 0 0 2.33% 6.888
2. S57KM 87 86 40 0 0 0 1.15% 6.880
3. S59DDR 81 81 41 0 0 0 0.00% 6.642
4. S53N 82 81 39 0 0 0 1.22% 6.318
5. S50P 82 80 39 0 0 0 2.44% 6.240
6. S58Q 78 78 39 0 0 0 0.00% 6.084
7. S51KD 81 80 38 0 0 0 1.23% 6.080
8. S51VC 80 78 38 0 0 0 2.50% 5.928
9. S52WD 81 80 37 0 0 0 1.23% 5.920

10. S51ZJ 67 67 37 0 0 0 0.00% 4.958
11. S55N 68 68 34 0 0 0 0.00% 4.624
12. S51LU 55 55 34 0 0 0 0.00% 3.740
13. S58DX 62 55 34 0 0 0 11.29% 3.740
14. S51J 52 52 34 0 0 0 0.00% 3.536
15. S53AR 51 51 34 0 0 0 0.00% 3.468
16. S51MF 56 54 31 0 0 0 3.57% 3.348
17. S50D 47 47 29 0 0 0 0.00% 2.726
18. S59FOP 42 42 32 0 0 0 0.00% 2.688
19. S57TX 33 29 24 0 0 0 12.12% 1.392
20. S57IPA 28 27 21 0 0 0 3.57% 1.134

MALA MOČ - SSB
1. S53SL 0 0 0 105 103 43 1.90% 4.429
2. S59ACP 0 0 0 104 99 44 4.81% 4.356
3. S56B 0 0 0 101 99 43 1.98% 4.257
4. S59IVG 0 0 0 103 102 41 0.97% 4.182
5. S51ST 0 0 0 104 95 44 8.65% 4.180
6. S52JK 0 0 0 93 92 42 1.08% 3.864
7. S57PKT 0 0 0 95 91 42 4.21% 3.822
8. S57NAW 0 0 0 93 93 39 0.00% 3.627
9. S57PM 0 0 0 90 89 40 1.11% 3.560

10. S59GCD 0 0 0 89 86 41 3.37% 3.526
11. S55DK 0 0 0 90 88 40 2.22% 3.520
12. S50B 0 0 0 87 84 41 3.45% 3.444
13. S52N 0 0 0 87 86 40 1.15% 3.440
14. S53APR 0 0 0 75 75 37 0.00% 2.775
15. S51I 0 0 0 74 73 37 1.35% 2.701
16. S53KV 0 0 0 84 77 35 8.33% 2.695
17. S59DBC 0 0 0 70 69 34 1.43% 2.346
18. S56IPS 1 0 0 71 67 35 6.94% 2.345
19. S57HPW 0 0 0 68 65 34 4.41% 2.210
20. S52T 0 0 0 66 63 34 4.55% 2.142
21. S59EYZ 0 0 0 65 60 35 7.69% 2.100
22. S56RJI 0 0 0 59 57 35 3.39% 1.995
23. S59C 0 0 0 55 54 33 1.82% 1.782
24. S59DEM 0 0 0 56 55 32 1.79% 1.760
25. S56AX 0 0 0 48 48 30 0.00% 1.440
26. S58BSO 0 0 0 53 48 30 9.43% 1.440
27. S55HH 0 0 0 48 48 28 0.00% 1.344
28. S51NH 0 0 0 45 43 27 4.44% 1.161
29. S55SM 0 0 0 42 40 29 4.76% 1.160
30. S55NF 0 0 0 42 42 27 0.00% 1.134
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31. S58TOM 0 0 0 41 39 29 4.88% 1.131
32. S57LR 0 0 0 38 36 30 5.26% 1.080
33. S56WYB 0 0 0 42 39 26 7.14% 1.014
34. S57ZL 0 0 0 34 34 28 0.00% 952
35. S52JG 0 0 0 33 30 25 9.09% 750
36. S53VP 0 0 0 34 31 23 8.82% 713
37. S52TK 0 0 0 29 29 20 0.00% 580
38. S56LKP 0 0 0 24 22 19 8.33% 418
39. S51PL 0 0 0 20 18 15 10.00% 270
40. S56EM 0 0 0 14 14 14 0.00% 196

QRP - CW/SSB
1. S57XX 62 60 35 52 52 32 1.75% 11.524
2. S51Z 62 62 34 50 50 30 0.00% 11.136
3. S52FT 51 48 31 21 19 17 6.94% 5.520
4. S51WC 41 40 28 26 26 22 1.49% 5.300
5. S52GP 35 35 25 4 4 3 0.00% 2.072
6. DL/S52P 15 15 15 1 1 2 0.00% 527

QRP - CW
1. S50XX 76 76 38 0 0 0 0.00% 5.776
2. S54X 75 75 38 0 0 0 0.00% 5.700
3. S57X 72 71 38 0 0 0 1.39% 5.396
4. S52AU 70 68 37 0 0 0 2.86% 5.032
5. S51RU/P 64 64 32 0 0 0 0.00% 4.096
6. S57XZ 57 54 34 0 0 0 5.26% 3.672

QRP - SSB
1. S52WW 0 0 0 79 77 36 2.53% 2.772
2. S50CA 0 0 0 52 52 29 0.00% 1.508
3. S57JJ 0 0 0 46 45 26 2.17% 1.170
4. S54AO 0 0 0 42 41 27 2.38% 1.107
5. S54MTB 0 0 0 1 1 2 0.00% 2

NOVINCI
1. S58W 37 32 25 64 61 37 7.92% 7.750
2. S58TOM 0 0 0 41 39 29 4.88% 1.131
3. S57ZL 0 0 0 34 34 28 0.00% 952
4. S54MTB 0 0 0 1 1 2 0.00% 2

S57KM 6.880
S57X 5.396
S52GP 2.072

5. S59EIJ 33.968
S59T 18.408
S57DX 7.298
S51DX 4.770
S52WW 2.772
S51CQ 720

6. S59DJK 32.188
S50W 9.519
S51NM 8.436
S51AF 4.300
S57XZ 3.672
S57PM 3.560
S51I 2.701

7. S59DHP 30.963
S57Q 16.200
S51Z 11.136
S57NAW 3.627

8. S59ACP 25.752
S51YI 19.521
S51XA 3.306
S56IPS 2.345
S52TK 580

9. S59DBC 21.786
S53M 19.440
S59DBC 2.346

10. S53JPQ 19.383
S51KD 6.080
S59D 3.784
S55DK 3.520
S50D 2.726
S52T 2.142
S58TOM 1.131

11. S59EYZ 16.566
S57AJ 7.134
S52IT 5.550
S59EYZ 2.100
S59C 1.782

12. S59FOP 16.002
S51RU/P 4.096
S53AR 3.468
S59FOP 2.688
S57HPW 2.210
S57TX 1.392
S57IPA 1.134
S56WYB 1.014

13. S59DCD 15.586
S54X 5.700
S55N 4.624
S57PKT 3.822
S56AX 1.440

14. S53APR 12.765
S52AU 5.032
S51ZJ 4.958
S53APR 2.775

15. S59DTB 12.483
S51VC 5.928

RADIOKLUBI
1. S53CAB 182.571

S57C 20.436
S55OO 18.880
S51KM 17.862
S51CAB 17.556
S53BB 16.725
S52AA 16.125
S57TW 15.264
S52LW 11.993
S50C 11.880
S57LM 11.084
S57TY 8.160
S59DRJ 7.920
S53SL 4.429

S56B 4.257
2. S50BCC 66.463

S54O 19.040
S53F 17.480
S57Z 17.316
S52W 12.627

3. S50E 46.180
S58D 17.252
S50K 12.988
S50R 8.540
S52JK 3.864
S51J 3.536

4. S59DKR 37.264
S57XX 11.524
S52RO 11.392

S53AK 5.842
S53VP 713

16. S59EHI 12.036
S53Z 12.036

17. S59CST 11.682
S53GO 11.682

18. S59GCD 11.640
S59GCD 3.526
S57NML 2.849
S55KA 2.109
S56RJI 1.995
S51NH 1.161

19. S51WND 10.300
S50XX 5.776
S50B 3.444
S57LR 1.080

20. S59DAP 8.956
S51W 8.004
S57ZL 952

21. S59DEM 7.680
S52WD 5.920
S59DEM 1.760

22. S59DDR 6.642
S59DDR 6.642

23. S53AAN 6.318
S53N 6.318

24. S59DJR 5.300
S51WC 5.300

25. S59IVG 4.182
S59IVG 4.182

26. S51DSG 3.827
S57JZ 3.827

27. S59DKS 3.740
S58DX 3.740
S59DZT 3.740
S51LU 3.740

29. S59DXX 3.440
S52N 3.440

30. S59ABC 3.348
S51MF 3.348

31. S50VHF 1.344
S55HH 1.344

32. S59DMN 1.170
S57JJ 1.170

33. S53AJK 1.134
S55NF 1.134

EKIPE
1. CAB1 57.178

S57C 20.436
S55OO 18.880
S51KM 17.862

2. BCC 53.836
S54O 19.040
S53F 17.480
S57Z 17.316

3. CAB2 43.869
S53BB 16.725
S57TW 15.264
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S50C 11.880
4. CAB3 39.202

S52AA 16.125
S52LW 11.993
S57LM 11.084

5. CAB4 33.636
S51CAB 17.556
S57TY 8.160
S59DRJ 7.920

6. VRHNIKA 1 30.476
S59T 18.408
S57DX 7.298
S51DX 4.770

7. DKR 20.476
S57XX 11.524
S57KM 6.880
S52GP 2.072

8. EYZ 14.466
S57AJ 7.134
S52IT 5.550
S59C 1.782

9. Dipolčkarji 7.230
S52FT 5.520
S58BSO 1.440
S51PL 270

10. VRHNIKA 2 3.492
S52WW 2.772
S51CQ 720

11. EYZ1 2.100
S59EYZ 2.100

KV QRP TEKMOVANJAKV QRP TEKMOVANJA
AR Memorial / QRP - QRP PartyAR Memorial / QRP - QRP Party

Že nekaj let se vsakega prvega maja odvija spominsko tekmovanje AR Memorial v spomin na 
pokojnega dolgoletnega sekretarja Draga Grabenška S59AR. V zadnjih letih smo izgubili kopico 
kolegov in odločili smo se, da bo tekmovanje AR Memorial tudi v spomin vsem pokojnim kolegom, 
katerih tasterji so umolknili...

Organizator tekmovanja je S5 QRP 
Club iz Celja, katerega član in sousta-
novitelj je bil tudi Drago. Drago je bil 
neutruden organizator, tudi dolgoletni 
urednik našega glasila CQ YU3 in po-
tem CQ ZRS, ljubitelj konstruktorstva, 
zaprisežen QRP-jaš in telegrafist. 

AR Memorial poteka sočasno z 
nemškim QRP tekmovajem QRP/QRP 
Party, zato so pravila usklajena in 
dodana je kategorija, ki se pri nas 
rangira ločeno. To je A/p kategorija, 
kar pomeni, da postaja dela izven 
domače lokacije na napajanje, ki ni 
povezano v omrežje. Kategorija je 
mišljena predvsem za tiste, ki se na 
praznični prvi maj odpravijo v naravo, 

na piknike in s sabo 
vzamejo radijsko po - 
stajo in anteno.

AR memorial pozna 
tri kategorije:
A: 5W, 
A/p: 5W, 
B: 20W izhodne moči. 

Vrsta modulacije CW. 

Frekvenčna področja 
3.5 do 28 MHz brez 
WARC in striktno v 
po dročjih namenje-
nih CW tekmovanjem 
po IARU pravilih.

Pravila AR Memoria-
la dovoljujejo upora-
bo sodobnih tehnik, 
ob e nem pa vzpod-
bujajo delo z roč nim 
tipkalom in v sa mo-
gradnji nareje ni mi 
radijskimi po stajami 
in dodatno opremo. 
Ta način de la prine-
se tudi do datne toč-
ke v ran giranju re-
zultatov.

KATEGORIJA A/P ‐ MAX. PWR 5W 
CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE

1. S51RU/P 3,5 27 3 1,10 89 0 2
  Marjan 7 88 10 1,10 968 0 1

14 18 6 1,10 119 0 0
1176

2. 9A/S53BB/P 7 53 5 1,15 305 0 0
  Boris 14 11 6 1,15 76 0 0
            381    
3. S50X/P 3,5 7 1 1,05 7 0 0
  Silvo 7 44 7 1,05 323 0 1

330
4. S57TX/P 3,5 23 3 1,10 76 0 0
  Zvone 7 36 4 1,10 158 1 4
    14 4 2 1,10 9 0 0
            243    

KATEGORIJA A ‐ MAX. PWR 5W
CALL  BAND TOČKE  MULTI FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE

1. S53F 3,5 51 5 1 255 0 0
  Vinko 7 101 11 1 1111 1 0
    14 17 7 1 119 0 0
            1926    
2. S54X 3,5 48 9 1 432 0 0

  Rajko 7 81 10 1 810 0 0
    14 25 6 1 150 0 1
            1392    
3. S55N 7 102 10 1,10 1122 0 3

  Jože         1122    
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CALL BAND TOČKE MULTI FAKTOR SKUPAJ DVOJNE BRISANE
4. S52P 3,5 40 9 1 360 0 0

  Goran 7 68 9 1 612 0 1
    14 18 4 1 72 1 1
            1044    
5. S52L 3,5 42 8 1 336 0 0

  S5 QRP 
Club 

7 64 9 1 576 2 1

            912    
6. S51J/QRP 3,5 5 1 1 5 0 1

  Janez 7 61 8 1 488 0 2
    14 7 2 1 14 0 3
            507    
7. S52FT 3,5 23 5 1 115 0 0

  Boštjan 7 52 7 1 364 0 4
            479    
8. S53AR 3,5 9 1 1 9 0 0

  Branko 7 64 6 1 384 0 1
    14 9 2 1 18 0 0
            411    
9. S51TP 7 58 6 1 348 0 4

  Zvone 14 9 5 1 45 0 0
            393    
10. S54AM 3,5 4 1 1,2 5 0 0
  Marko 7 24 5 1,2 144 0 3
    14 13 6 1,2 94 0 2
            242    
11. S51DX 7 29 5 1 145 0 2
  Janez         145    
12. S52GO 3,5 9 1 1,10 10 0 0
  Jernej 7 12 5 1,10 66 0 0
    14 9 5 1,10 50 0 0
            125    
13. S57IPA 3,5 10 1 1,10 11 0 2
  Mirko 7 13 3 1,10 43 0 0
    14 10 4 1,10 44 0 1
            98    

KATEGORIJA B ‐ MAX. PWR 20W

CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE
1. S58Q 3,5 19 2 1,05 40 0 0
  Darko 7 98 13 1,05 1338 0 0
            1378    
2. S52WD 3,5 51 9 1 459 0 0
  Darko 7 75 8 1 600 0 1
    14 7 3 1 21 0 0
            1080    
3. S57KM 3,5 2 1 1 2 0 0
  Sandi 7 74 9 1 666 0 0
            668    
4. S59T 7 67 9 1 603 0 2
  RK Ivan 

Cankar 
        603    

5. S53M 3,5 4 1 1 4 0 0
  Miha 7 65 8 1 520 0 1
    14 13 5 1 65 0 0
            589    
6. S55Z 3,5 11 1 1 11 0 1
  Dragan 7 37 7 1 259 0 0
            270    
7. IV3KCB 3,5 10 1 1,10 11 0 1
  Andrej 7 38 4 1,10 167 0 0
            178    

Komentarji in oprema
S51J/QRP – Janez
Postaja FT-450/5W, z antenami na S50E lokaciji, 
kjer me je spremljalo kislo vreme, veter, dež, 
mraz! Kalorifer pokuril največ energije! Črni vrh 
- 1291m asl.

9A/S53BB/P - Boris
Hladno popoldne v Premanturi. Antena Inverted 
V 40/20m + QRP KN-Q10.

S52P – Goran
FT2000/5W s tekmovalne lokacije radiokluba 
Celje – Šentjungert.
Na trenutke še sonček skozi oblake, nič dežja, 
prav lepo popoldne ob QRP zvezah.
Z S52F sva spila pivo, v spomin na Arči-ja in vse 
slovenske radioamaterje, ki jih ni več med nami.

S52GO - Jernej
FLEX1500 QRP, 3EL Beam, Dipol. Se slišimo 
prihodnje leto, 73

S51RU/P - Marjan
Tehnika: FT 817ND - vir napajanja  AKO 12 V 7,2 
Ah antena poševni dipol za 80 in 40 M obseg in 
vertikalka z le 2 radialoma za 20 M obseg. Antene 
postavljene na polagalko višine 9 M. Nekaj postaj 
iz DL na 40 M zaradi  QRM a nisem uspel doklicati.  
Vremenski pogoji za delo /P so bili dokaj neugodni 
zaradi občasno močnejših sunkov vetra.  Naslednje 
leto bo boljše ! 73.

S58Q - Darko
K3 reduced to 15W, antene GP, Dipole. Straith 
key.

S50X/p - Silvo
Rig: FT 817ND, PWR: 5W, ANT:  end feed, Lokacija: 
Ojstrica ASL 1000m.

S54AM - Marko
Pozdravljeni, letos sem premierno delal s home 
made standalone SDR multiband 5W QRP postajo 
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Check Log: S52F - Drago

Kategorija RADIOKLUBI & Ekipe

RADIOKLUB
1. Radioklub Slovenj 

Gradec - S59DCD 
  2845

  S54X 1392  
  S55N 1122  
  S50X/P 331  
2. S5 QRP club - S52L   2619

  S52P 1044  
  S52L 912  
  S51TP 339  
  S55Z 270  
3. Radioklub Slovenska 

Bistrica - S53FOP 
  1517

  S51RU/P 1176  
  S57TX/P 243  
  S57IPA 98  
4. Belokranjec contest 

club - S50BCC 
  1485

  S53F 1485  
5. Radioklub Celje 

- S53EOP 
  1378

  S58Q 1378  
6. Radioklub "Proteus" 

- S59DEM 
  1080

  S52WD 1080  
7. Vrhnika contesters   748

  S59T 603  
  S51DX 145  
8. RTV klub Murska 

Sobota - S59DBC 
  714

  S53M 589  
  S52GO 125  
9. Radioklub Škofja 

Loka – S59DKR 
  668

  S57KM 668  
10. Radioklub Cerkno 

- S50E 
  507

  S51J/QRP 507  
11. Radioclub Domžale 

- S53CAB 
  381

  9A/S53BB/P 381  

IOTA PALAGRUŽA 2015
S5 TEAMS5 TEAM
9A8ZRS9A8ZRS

mcHf (več na http://www.m0nka.co.uk/). Prilagam fotko, predvsem za 
tiste, ki iščete nekaj novejšega namesto stare dobre FT817 in ste vešči 
dela s spajkalnikom. Dnevnik sem vodil ročno in tipkal na Junkerja. 
Malo so me ovirali obiski, čeprav je tako vsako leto. Na m reč ravno na ta 
dan sem se pred nekaj de setletji rodil (HI!).         

73, Marko, S54AM

Podelitev priznanj in nagrad

Podelitev priznanj in nagrad bo na Srečanju radioamaterjev v Nemčavcih 
22. avgusta 2015. Nepodeljene diplome in nagrade bodo po dogodku na 
voljo na sedežu ZRS v Mariboru. Več informacij je na voljo na www.s5qrp.
com/ARM

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem operaterjem za udeležbo in vas prihodnje leto v 
še večjem številu vabimo na druženje preko radijskih valov!

Tekmovalna komisija ARM

Po treh uspešno izvedenih ekspedicijah, bo S5 Team – 9A8ZRS v letu 
2015 ponovno aktiviral otok Palagružo, iz IOTA skupine EU-090 in dele 
Palagruškega območja, ki štejejo za diplome,  otok Mala Palagruža (CI-
461) in Galijula (CI-462), ki se prav tako nahajata v IOTA skupini EU-090.

Dosedanje aktivnosti 9A8ZRS S5 TEAM-a

20.-31.7.2009 Palagruža EU-090, 
21.-26.7.2010 otok Sv. Ivan EU-110, 
24.–30.7.2012 otok Sv. Ivan EU-110. 

Več podatkov o dosedanjem delu S5 Team – 9A8ZRS na spletni strani: 
http://www.s5qrp.com/iota/

Več informacij o vseh dosedanjih aktivacijah Palagruže: http://www.
rsgbiota.org/info/groupinfo.php?refno=EU-090

Palagruško otočje
Palagruško otočje sestavlja skupina dvanajstih 
nenaseljenih majhnih kamnitih otočkov, čeri 
in grebenov. Strme kamnite stene otoških 
obal so težko dostopne. Otočje leži okoli 68 
milj južno od Splita. Do najbližjega naselja, 
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Komiže na otoku Visu, pa je 42 milj. Otočje sestavljajo naslednji 
otočki: Vela Palagruža (pogovorno Palagruža, največji otoček 
v skupini), Mala Palagruža, Galijula, Gaće, Kamik od Tramuntane, 
tudi Sjeverni Kami kin Kamik od Oštra, tudi Južni Kamik, ter 
čeri in grebeni: Hrid Pupak, Hrid Volić, Hrid Pupak od Levanta, 
Hrid Baba, Plićak Baćva in Plićak Pupak.
Vela Palagruža je ozek dolg greben, ki poteka v smeri vzhod-
zahod. Dolžina grebena je okoli 1400m, širok pa je do 300 m. 
Otoček ima površino 0,286 km². Dolžina obale je 3,68 km. 
Najvišjia točka otoka doseže višino 91 m nmv. Na najvišjem 
vrhu stoji velik svetilnik, postavljen leta 1850.

Ekipa in časovna izvedba aktivacije

Dosedanja ekipa bo delno spremenjena, pomlajena in razširjena. 
Tokrat smo rezervirali prostor, prevoze in prilagodili aktivnosti 
za ekipo 8 udeležencev.
Za ljubitelje IOTA aktivacij in IOTA tekmovanja je še prostor 
in čas, da se nam pridružite. All inclusive cena za udeleženca 
je 600 €. 

Informacije in prijava na email: 9a8zrs@gmail.com

Odhod ekipe je predviden v petek 17.7.2015 v popoldanskih 
urah in vračanje 1.8.2015 v večernih-jutranjih urah, glede na 
vreme, ki na samo pot zelo vpliva.
Aktivacijo in prva javljanja bomo izvedli že 18.7.2015 v večernih 
urah, vsaj na enem obsegu. Aktivnosti po frekvenčnih področjih 
in načinih dela ter ostale informcije, izven tekmovanja, bodo 
dnevno objavljene na spletni strani S5 Team – 9A8ZRS in Lea 
forumu, do predvidenega zaključka dela 31.7.2015 v večernih 
urah. V tekmovanju RSGB IOTA je predvideno sodelovanje v 
kategoriji HP M/S. 
Po preteklih izkušnjah lahko pričakujemo probleme z internetno 
povezavo, zato lahko pride do zamika pri objavi podatkov. Trudili 
se bomo, da bodo informacije, pravočasno objavljene. Uradna 
spletna stran S5 Team – 9A8ZRS – http://www.s5qrp.com/iota/.

Aktivni bomo na vseh KV frekvenčnih obsegih, vključno z WARC 
(razen 1,8 MHz) ter 50 MHz in 144/432 MHz. Antenski sistemi 
bodo na višini med 85 m nmv in 100 m nmv.

Pot Slovenija – Korčula:
Odhod iz več lokacij, zborno mesto verjetno Krško ob 17:00 uri
17.07.2015. Pot nadaljujemo skupaj, mimo Zagreba po Jadranski
magistrali do Neuma, na polotok Pelješac, kjer iz Orebiča s 
trajektom krenemo na Korčulo. Ponavadi je na Orebič trajektu
gneča zato moramo priti na trajekt pravočasno, okoli 5:30.

Transfer – Pot Korčula – Palagruža, s petnajsmetrskim 
gliserjem
Transfer do svetilnika je organiziran iz luke v mestu Korčula na 
otoku Korčula. Povratni transfer z velikim petnajstmetarskim 
gliserjem s kabino, traje nekaj več od dveh ur i pol. Glede na 
to, da je Palagruža na odprtem morju, je pomembno, da se 
držite dogovorjenega časa za transfer, saj je lahko tudi v poletnih, 
sončnih dneh pristop do otoka včasih onemogočen zaradi 
velikih valov, ki se razvijejo na odprtem morju. Sam transfer 
je zelo zanimiv, saj ladja vozi skozi Lastovski kanal ter ob številnih 
otočkih blizu Sušca, kjer včasih tudi za kratek čas pristane zaradi 
oskrbovanja svetilničarjev, potem pa nadaljuje pot do Palagruže. 
Osebam, ki jim je na ladji slabo, svetujemo, da pravočasno 
vzamejo tableto proti slabosti. 

Bivanje in prihod ter odhod na otok: 
Zaradi oddaljenosti od civilizacije možnosti za kakršnokoli 
oskrbo ni. Prihod na Palagružo 13:00 – 20:00, sobota 18.07.2015. 
Odhod iz Palagruže do 9:30, sobota 01.08.2015.

1. Cca. 50 m2, ena dvoposteljna soba (12 m2), dnevni prostor 
z dvema kaučema (14 m2), kuhinja (13 m2), tuš-WC (3,5 m2).

2. Cca. 48 m2, dve dvoposteljni sobi (17 i 10 m2), kuhinja (13 
m2), tuš-WC (3,5 m2).

Pozivni znak ekspedicije: 9A8ZRS

Zagotovljena oprema na otoku:
Postavljena je nova transportna žičnica, kar bolje zavaruje 
opremo, pri transportu iz čolna na svetilnik. Na otoku nas čaka 
8,5 kW agregat z dogovorom uporabe do cca 194 ur, ter gorivo 
za njega in pitna voda. Antene, stolpe ter ostalo opremo PPS, 
z vso prehrano in pijačo peljemo s sabo.

Predvidena oprema:
RTX in PA: FT991, FT2000, OM POWER OM2000+
Antene: WRTC beam, fazirane vertikalke 7MHz, poševni dipoli, 
Endfed 80/40m, PA144/432-5/8-1.5, beverage dvosmerni DUAL
Teleskopski dvižni mast z vitlom HAMtech AMT-12/3-W.

Zveze po frekvencah in načinu dela s Palagruže 2009:
2m: 39; 6m: 182; 80m: 289; 40m: 3595;30m: 2089; 20m: 
6011; 17m: 659; 15m: 919; 12m: 73; 10m: 286
CW: 9799; SSB: 4094; DIGI: 249; 
SKUPAJ 14.142  QSO,  9.142 UNIQUE CALLS

Se slišimo z aktivacije Palagruža 2015! 
Za S5 Team – 9A8ZRS

Goran, S52P
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    Summits on the AirSummits on the Air
   Vrhovi na radijskih valovih   Vrhovi na radijskih valovih
IZ AKTIVATORJEVEGA DNEVNIKA …

Avtor : Jure S57XX

Tolminsko mostišče, oktober 1917

» … V novoustanovljeno 14. armado je spadal tudi WGB, ki je bil dodeljen Alpskemu korpusu. 18. oktobra smo 
odšli z zbirnega mesta v okolici Kranja na fronto. Ponoči, tudi v trdi temi, delno ob močnem deževju, je pehotna 
skupina majorja Sprosserja (WGB in četrti wurtemberški oddelek havbic) odšla preko Škofje Loke, Zalega Loga in 
Podbrda do Kneže, kamor je prišla 21. oktobra 1917. Pri tem je moral biti predpisan dnevni cilj dosežen do svita, 
enote pa nameščene tako, da jih podnevi iz zraka ne bi bilo možno opaziti. Nočni marši so bili za slabo 
prehranjene enote izredno naporni.

Moj oddelek so sestavljale tri gorske čete in četa strojnic. Sam sem običajno hodil na začetku dolge kolone 
oddelčnega štaba. Kneža leži 8 km vzhodno od frontne črte pri Tolminu. 21. oktobra si je major Sproesser z vodji 
oddelkov ogledal dodeljene izhodiščne položaje za napad: strmo k Soči padajoče pobočje Bučenice (509 m), 
1500 m južno od Tolmina …« (1)

Tolminsko mostišče, oktober 2012

Po dveh letih se z Jurijem S57X ponovno vračava na 
nekdanje Tolminsko mostišče – edini del ozemlja zahodno 
od reke Soče, ki je začasa Velike vojne ostal v posesti AO 
vojske ves čas bojev ob Soči. Pridruži se nama tudi njegov 
brat Ivan, pogost spremljevalec na skupnih aktivacijah. 
24. oktobra 2012 namreč mineva 95 let od pričetka 
preboja Soške fronte. V želji, da se spomniva teh dogodkov 
in vseh, ki so za vedno ostali tam, se odločiva za aktivacijo 
Bučenice s SOTA referenčno oznako TK-034. S sosednjimi 
Mrzlim vrhom TK-033, Selskim vrhom, Mengorami in 
Kukom je predstavljala enega od stebrov obrambe 
Tolminskega mostišča. 

Sled pohoda na karti

Izhodišče za pričetek naše avanture se nahaja na sedlu, 
kjer se cesta iz Mosta na Soči in Modrejc prevesi proti 
Kozarišču. Severno od ceste nas pričaka dokaj obsežno 

parkirišče z nekaj klopmi in mizami namenjenim počitku. 
Informativna tabla nas seznani, da se nahajamo na ob-
močju Mengor – enega od muzejev na prostem ob Poti 
miru v Posočju.

Informacijska tabla na izhodišču

Vreme nam ni ravno naklonjeno – podobno, kot nama 
ni bilo leto prej na Mrzlem vrhu. Oktober se ne izneveri. 
Megla in turobno vzdušje je podobno tistemu iz opisov 
starih 95 let. Vreme, ki naj bi v precejšnji meri pomagalo 
napadalcem pri napredovanju po dolini proti Kobaridu.

Proti vrhu Bučenice bi jo lahko mahnili kar po cesti, a bi 
naredili veliko napako. Raje izberemo bolj zavito in 
zanimivo smer preko ostankov obrambne črte na pobočju 
Mengor in Kuka (rdeča sled). Pot je sprva precej široka 
in dobro utrjena. Nekoliko više, ko se pričnejo prve 
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kaverne, preide v ponekod širšo, drugod ožjo stezico. 
Pot označujejo črno/bele markacije, vidimo pa lahko tudi 
vzporedni črno in rdečo črti na kamnih ali drevesih.

Začetek poti

Višje, na vzhodnih pobočjih Kuka, pridemo do dobro 
ohra njenega vodnega rezervoarja, tunela skozi del gre-
bena, ostankov kavern, podpornih in zaščitnih zidov, 
kjer so v času vojne bili nastanjeni vojaki in poveljstvo 
tega dela fronte.

Ostanki vodnega zajetja

Nadaljevanje poti nas mimo opazovalnice in nekaterih 
drugih objektov pripelje do cerkvice na Mengorah. Megle 
se pričenjajo razkrajati, a vseeno je še prezgodaj, da bi 
si lahko ogledali grebene proti zahodu, ki so jih v tistih 
časih zasedale okupatorske sile.

Od cerkvice se je potrebno del poti spustiti in mimo 
vodnjaka in spominske table obiti Kuk po zahodni in 
nato severni strani. Na selo, od koder nadaljujemo vzpon 
proti vrhu Bučenice, bi se dalo tudi pripeljati – a ne ravno 
z vsakim avtom. Pot nadaljujemo po precej široki, strmi 
in gruščnati cesti proti vrhu. 

Skozi kaverne in rove prvič …

… in drugič

Na sam vrh se nam ni uspelo prebiti. Obstali smo kakih 
20 m pred tablo, ki naj bi se tam nahajala. Visoka podrast, 
trnje in zid grmovja so nas ustavili. Vrnemo se in 
poizkusimo s severne strani. Tudi tu ni nič bolje. Zato 
se vdamo v usodo in PPS postavimo v gozdu, nekaj 10 
m od vrha. Tu so vsaj drevesa toliko razmaknjena, da se 
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Obnovljena cerkvica na Mengorah

Izvir in spominske plošče

da brez večjih težav postaviti anteno. Z vertikalko kar 
gre, saj se jo da poriniti med vejami. Pri razpenjanju 
dipolov pa bodo aktivatorji imeli več težav. Kdor bo želel 
priti na sam vrh, bo moral poizkusiti pozimi, morda  zgodaj 
spomladi ali pa mora imeti s sabo mačeto.

O sami aktivaciji ni kaj veliko povedati. Zveze kot zveze. 
Na 7 MHz je bilo tekmovanje, zato so se pile-upi hitro 
ustavili. Poizkusimo tudi na 10 in 18 MHz, ki nekoliko 
popravita precej slabo povprečje. Yagica za UKV ni 
pomagala, da bi naredili kako UKV zvezo, saj vrh obkrožajo 
precej višji grebeni. Gost gozd vse okoli pa tudi ravno ne 
pomaga. 

Ovinek proti razgledišču, ki se nahaja vzhodno od vrha, 
pustimo za naslednjič. Ponovno nas preganja vreme, zato

S57X/p v akciji pod budnim nadzorom, da je vse narejeno po 
pravilih 

se po najkrajši poti vrnemo proti avtu (zelena sled). V 
primeru, da vreme sodeluje, pa pogled proti Tolminu, 
Kozlovemu robu in grebenom v smeri Kobarida, vsekakor 
odtehta tistih nekaj dodatnih korakov.

Razgled z Bučenice ob neki drugi priložnosti

Za zaključek akcije skočimo še do Tolmina. Standardni 
čaj ob zaključku aktivacij v teh koncih in izmenjava vtisov. 
Preden se razidemo si ogledamo še kostnico nad bregom 
Soče, tik pod strmimi pobočji Bučenice. Tu so za vedno 
ostali nemški vojaki, ki so padli pri preboju fronte. Ob 
tem se ne morem znebiti razmišljanja, kako se je v dobrih 
20 letih po preboju fronte vse spremenilo. Takrat so 
Nemci pomagali, da danes v Škofji Loki ne govorimo 
Italjansko. Čez dobri dve desetletji pa …

 » … Pot od Volč čez Kolovrat do Matajurja je posejana 
z mesti, kjer je ugasnilo marsikatero mlado življenje tako 
v prvi kot v drugi svetovni vojni. Pot, opisana v dnevniku, 
naj bo zato pot prijateljstva in zbliževanja, pa tudi pot 
žalostnih spominov in opomina: da bi za uresničitev 
bolestnih sanj generalov in oblastiželjnih politikov ob 
prelepi Soči nikdar več ne tekla kri fantov in deklet!« (2) 

Jure S57XX

(1)  Erwin Rommel: Infanterie greift in. Del prevoda dnevnika 
je izdal Kobariški muzej ob 80 – letnici preboja Soške fronte 
v knjižici Preboj pri Tolminu 1917.

(2)  Del uvoda h knjigi Preboj pri Tolminu 1917, avtor besedila 
je Vojko Hobič
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S5 WCA AKTIVNOSTI
Avtor : Lovro S50LD

Kratko poročilo o dogajanju na S5 WCA področju. Minilo je kar nekaj časa od zadnjega članka v reviji CQ ZRS.
Od zadnjega javljanja do danes je bilo aktiviranih 31 S5 WCA gradov.  Sodelovalo je 5 S5 radioamaterjev (S51RU, 
S57PZ, S55X (ex S51JS), S54MTB, S50LD) ter kolega iz Italije IW3RUA.

Aktivirani gradovi: 

WCA S5 - 00045 Hmeljnik
WCA S5 - 00088  Grad PODČETRTEK
WCA S5 - 00089  GRAD Podsreda
WCA S5 - 00298  Stari grad Vitanje
WCA S5 - 00297  Novi grad Vitanje
WCA S5 - 00296  Dvorec Vitanje
WCA S5 - 00115  Grad Slovenska Bistrica
WCA S5 - 00203  Grad MAJŠPERK
WCA S5 - 00147  Grad BORL Haloze
WCA S5 - 00227   Grad HOMPOŠ Pohorje
WCA S5 - 00206   Dvorec BETNAVA Maribor
WCA S5 - 00117   Dvorec TREBNIK Slovenske Konjice
WCA S5 - 00242   Grad (Kranichsfeld) - Rače
WCA S5 - 00133   Zbelovski grad (Plankenstein) Zbelovo
WCA S5 - 00255   Grad (Schleinitz) Slivnica pri Mariboru
WCA S5 - 00262   Dvorec FREISTEIN - Sp. Polskava
WCA S5 - 00231   Dvorec PRAGERHOF - Pragersko
WCA S5 - 00180   Zbegov grad - razvalina Kebelj
WCA S5 - 00179   Zajčev grad - Razvaline Kebelj
WCA S5 - 00281  Kozlov rob
WCA S5 - 0059  Ljubljanski grad
WCA S5 - 00263  Starološki ali Strahlov grad (Altenlach)
WCA S5 - 00138  Utrdba Kluže - IW3RUA
WCA S5 - 00116   Utrdba KONJICE
WCA S5 - 00137  Utrdba Lindek
WCA S5 - 00268   Utrdba STUDENICE
WCA S5 - 00069  Grad Smlednik ( Flödnigg )
WCA S5 - 00066   Dvorec ŠTATENBERG
WCA S5 - 00122  Grad Škofja Loka
WCA S5 - 00123  DVOREC VISOKO ŠKOFJA LOKA, VISOKO 
 PRI POLJANAH
WCA S5 - 00114  Grad Vodriž - Vodriž, Podgorca, Slovenj 
 Gradec

Dosegli smo tudi prvi mejnik pri izdaji diplom. Prvi aktivator 

je dosegel pogoje za izdajo S5 WCA diplome in sicer S5 
WCA Vitez, ki jo dobi operator, ki aktivira najmaj 20 gradov 
in manj kot 40. 

Prvi aktivator, ki je dosegel te pogoje je Marjan Kalič – 
S51RU, ki je aktiviral 22 gradov. Celotna ekipa S5 WCA 
mu iskreno čestita in mu izdaja diplomo S5 WCA Vitez. 

Iskrene čestitke!

Z njegovim privoljenjem objavljamo poročilo z ene od 
njegovih zadnjih aktivacij, ki jih zelo lepo opremi tudi z 
zgodovinskim opisom samega gradu:

Grad: Podsreški grad, Podsreda 

WCA Ref.: S5 - 00089

Datum aktivacije: 19.04.2015

Pozivni znak: S51RU/P 

Operator: Marjan - S51RU

Poročilo o aktivaciji

Kratek opis:
Grad se nahaja na severnem pobočju Orlice, na nadmorski 
višini 475 m. S severne strani gradu se obiskovalcu 
razprostre lep pogled na srednjeveški trg Podsreda, dolini 
Bistrice in Sotle ter Hrvaško Zagorje. Sodi med najpomemb-
nejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj 
je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj 
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neokrnjeno. Sestavljata ga dva palacija, stolp s kapelo 
ter obrambni stop. Kapelo je ljubljanski škof Tomaž Hren 
leta 1612 posvetil sv. Filipu, Jakobu in sv. Ani. Grad stoji 
na ozemlju, ki ga je grofica Ema Krška prepustila ženskemu 
benediktinskemu samostanu v Krki na Koroškem. Po njeni 
smrti je bil samostan razpuščen in posest je prešla v last 
novoustanovljene krške škofije. Sredi12. stoletja so ga 
pozidali krški škofje. 

Grad nosi WCA referenčno številko S5 - 00089.

V kolikor vas zanima obširno o zgodovini v nadaljevanju, 
sicer pa preskočite in poglejte le nekaj utrinkov spodaj!

Zgodovina gradu: 

Grad Podsreda, kot najznačilnejši romanski grad na 
Slovenskem, je eden izmed tistih gradov, ki so mu 
zgodovinarji namenili nekoliko več pozornosti, predsem 
zaradi njegove ohranjenosti. Nemška oblika grajskega 
imena opozarja na veliko starost stavbe. Ime se je v 
prvotni obliki glasilo Herberch, kar pomeni zaklonišče, 
del utrdbe karolinške dobe, kjer so si ob nevarnosti iskali 
zatočišče vojaki, lahko pa pomeni tudi samo zavetišče, 
kakršna so bila ob srednjeveških cestah pogosta. Slovensko 
ime Podsreda je mlajše in nima z nemškim imenom 
nobene zveze. Tako kot pri Podčetrtku morda pomeni 
dan, ki je bil za trg pomemben.

Grad se prvič neposredno omenja leta 1213, ko je Ortolf 
Pnaninski, po rodu Trušenjčan, zapisal svoji drugi ženi 

Gebirgi castrum Herberch z vsemi pritiklinami. Že v tej 
prvi omembi je torej grad označen kot utrdba. V zadevni 
listni se omenjajo kot priče tudi podsreška ministeriala 
Hiltprand in njegov sin Wolfhard ter upravitelj podsreškega 
gradu Henrik: milites de Herberch, ministerial Hiltprand 
et filius eius Wolfhardus ter Heinricus procurator domus 
de Herberch. Leta 1251 je krški škof ulrik oddal v zajem 
gradova Planino in Podsredo Frideriku Ptujskemu in 
Henriku Svibenskemu. 

Leta 1265 je olomuški škof Bruno pred deželnim sodiščem 
v Mariboru razsodil spor med Henrikom Svibenskim in 
neko gospo Lemberško zaradi gradu Podsreda, ki ga je 
prisodil Henriku, obenem pa je naročil Liutoldu Lehniškemu 
- dominus Lutoldus de Leichtenekke - naj Henriku grad 
izroči. Henrikov sin Friderik in njegovi potomci so se tedaj 
že imenovali Podsreški. Leta 1318 se grad Podsreda 
omenja kot vest Herwerg in haws Herwerch, pozneje leta 
1430 kot castrum in leta 1476 kot geschloss Herberg. Po 
letu 1320, ko je rod podsreških vitezov izumrl, je gospoščino 
dobil Seifried Kranichberški, ki jo je leta 1338 za 600 
mark srebra oddal svobodnim Žovneškim. Leta 1339 je 
Viljem Pišečki zagotovil, da se zaradi podsreške utrdbe 
ne bo več prepiral s Friderikovom svobodnim Žovneškim 
in še tistega leta so se za 450 mark odrekli svojemu deležu 
Podsrede tudi bratje Viljem, Reinprecht in Albert 
Šperenberški. 

Leta 1340 je krški škof Henrik oddal grad Frideriku Žov-
neškemu v zajem. Leta 1355 so bila zglajena nasprotja 
zaradi utrdbe med salzburškim nadškofom Ortolfom in 
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grofom Friderikom I. Celjskim, leta 1441 pa je krški škof 
Johan oddal Podsredo v zajem grofu Frideriku Celjskemu. 
Ko so celjski grofje izumrli, je grad prešel iz krških rok v 
posest deželnega kneza. Leta 1484 sta ga od cesarja 
Friderika dobila v zakup brata Erazem in Danijel Mindorfer, 
sinova Andreja Mindorferja. V naslednjih letih so se 
zakupniki in oskrbniki pogosto menjavali.

V zakupniških rokah je bil grad tudi leta 1515, ko so ga 
napadli in zavzeli uporni kmetje. Med zakupniki gradu 
sta bila leta 1569 Gašper baron Herbersteinski in leta 
1573 Krištof pl. Ratz, ki je upravljal grad za časa velikega 
kmečkega upora. Kot izvemo iz njegove poročila, ki ga 
je poslal celjskemu vicedomu, grad in trg tedaj nista bila 
napadena niti nista utrpela škode; le birič Toman Satle 
je bil pri tem ob glavo. 

Leta 1617 je kupil grad in gospoščino v zasebno dedno 
last Žiga grof pl. Tattenbach. Leta 1701 jo je podedovala 
grofica Eleonora Evzebija por. Barbo, leta 1731 njena 
hči Marija H. pl. Apfaltrern in leta 1787 Fr. baron pl. 
Lazarini. Kot poroča Reichert, je za časa barona Lazarinija 
grajski kaplan Fernasari dosegel, da so strah vzbujajoči, 
dotlej nedostopni stolp nekoliko znižali, ob njegov vznožju 
pa razstrelili skalo. Tako so ustvarili možnost, da je postal 
grad neposredno dostopen z bližnje ceste. Pri teh delih 
naj bi se pokazala njegova nekdanja vloga. V zgornjem 
delu so našli nekdanjo izbo z loputo, ki je bila preperela, 

vendar je kauala sledove krvi. Potlej so v poldrugo klaftro 
debeli steni naleteli na majhne odprtine. Po nadrobnejši 
preiskavi naj bi se pokazalo, da so tu zazidavali ljudi in 
jih skozi te odprtine oskrbovali s hrano. Šlo naj bi najbrž 
za neko vrsto trpinčenja, z grožnjo zazidavanja, koliko 
ne bi prišlo do priznanja. Razen te mučilnice v stolpu ni 
bilo drugih prostorov, vendar so ob njegovem vznožju 
našli toliko kosti, da so jih morali odpeljati z več vozmi 
do za to izkopane jame, kjer so jih zagrebli.

Od Lazarinija je pred letom 1848 kupil grad knez Weriand 
pl. Windischgrätz in ga leta 1852 izročil svoji hčeri kot 
doto ob poroki z dednim grofom Schönburgom, ki je 
imel v posesti tudi grad Snežnik na Notranjskem. Zakonca 
sta grad preuredila in desetletja pozneje o njem beremo, 
kako je bil urejen tako imenovani turnirski prostor (ki 
tam pravzaprav nikoli ni stal). Živali kot so opice, lisice 
in ostale se pozorno sprehajajo po manjšem parku, v 
katerem najdemo redke cvetlice in tujerodne zadeže. V 
rokah Windischgrätzov je ostal grad do zadnje vojne.

V gradu Podsreda je bil tudi sedež deželnega sodišča. Po 
zadnji vojni so ga nekaj časa uporabljali za sedež gozdne 
uprave in stanovanja, ga medtem temeljito izropali, leta 
1974 pa ga je začela spomeniška služba obnavljati. 

V gradu je več prostorov, ki zaradi svojih arhitekturnih 
značilnosti zaslužijo pozornost. V stolpu sta v tretjem 
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nadstropju ohranjeni romanski lini, v četrtem nadstropju 
pa je v severni steni ohranjen romanski portal, ki drži 
na podstrešje (ta obiskovalcem ni dostopen že lep čas). 
V stari kapeli, ki jo je leta 1612 ljubljanski nadškof Tomaž 
Hren posvetil sv. Filipu in Jakobu in sv. Ani, je na vzhodni 
strani ohranjena hudo poškodovana romanska apsida, 
ki pa ima na zunanji strani še svojo prvotno obliko - če 
pri tem ne upoštevamo sekundarno prebitega okenca.

Leta 1983 je upravljanje nad gradom prevzel Kozjanski 
Park, ki je isto leto začel z obnovo gradu.

Za podrobnejši opis stavbnega razvoja gradu, ki je 
vsekakor zelo zanimiv, se priporoča ogled literature Ivana 
Stoparja, Grad Podsreda.

Grad danes: 

Zaradi obnovitve je dostop do grajskega dvorišča 
onemogočen. Zaprt bo do konca junija 2015.

Tehnika za aktivacijo: 

TX/RX: Yaesu FT 817ND - 5 W. 
Napajanje: Accu baterija 2,3 Ah; Lipo 4 Ah in Li-Ion 9Ah. 
Antena: Za KV dipol s preklapljanjem območij za 80, 40, 

30 in 20 M ... za UKV in 5/8 vertikalka. 
Nosilni drog: 9 m visoka teleskopska palica - fiberglas.

Povzetek: 
Pogoji za delo so bili odlični in vreme ugodno in tudi 
brez vetra. Začel sem dokaj zgodaj, kot je razvidno iz 
utrinkov. Z aktivacijo sem bil zelo zadovoljen. 

Zahvala za popolno in uspešno izvedbo aktivacije: S50LD 
- Lovru za najave, S58AL - Albertu in S54X - Rajku za 
band spote. Zahvaljujem se tudi za odzive lovcem iz 
drugih držav in seveda iz Slovenije. Priporočam se tudi 
v bodoče v upanju, da bo zainteresiranih lovcev vedno 
več ! 

Vzpostavil sem 118 zvez ... izkoristil tudi spomladanski 
del tekmovanja KVP ZRS tako, da bo seznam lovcev iz 
S5 kar precej razširjen. Log bo poslan na mednarodno 
stran in lovci si lahko pogledajo delane gradove na tej 
povezavi: 
http://qth.cz/wcagroup/export/log_eng.php

Vrč informacij o WCA pa na teh povezavah ! 

http://wca.hamradio.si/?lang=sl
http://www.wcagroup.org/ENG/_s5wca.html
http://wcagroup.org/

Se slišimo iz naslednje aktivacije!

73 & 11 de Marjan S51RU

Zaključek: 
več informacij se najde na naši spletni strani: http://wca.
hamradio.si/?lang=sl

Upam da se slišimo s čim več aktivacij tako kot aktivatorji 
ali kot lovci!

73 & 11 de Lovro – S50LD
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RADIOAMATERSKE DIPLOME
LIGHTS HUNTER AWARD 2015 GERMANY
Diplomo izdaja Bavarian Radio Friends Club iz Nemčije za zveze 
z različnimi svetilniki v avgustu 2015. Tretji weekend v avgustu 
poteka Mednarodni vikend aktivnosti svetilnikov (International 
Lighthouse and Lightship Weekend -  ILLW), v letošnjem letu je 
to 15. in 16. avgusta. Vsako leto je aktivno preko 500 različnih 
postaj, ki oddajajo s svetilnikov na kopnem in ladij-svetilnikov. 
Mednarodna koda (ILLW) svetilnikov je sestavljena iz dvo-črkovne 
oznake države in 4 mestne številke svetilnika (npr. SI0001 - 
svetilnik Madona Piran - Punta). Pogosto je uporabljena starejša 
koda svetilnika (ARLHS), ki je sestavljena iz treh črk, ki označujejo 
državo, in številke svetilnika (npr. svetilnik Piran-Punta = SLO006). 
SWL OK. 
Več informacij o ILLW 2015 lahko dobite na spletni strani:  http://
illw.net.  Za diplomo je potrebno vsaj 10 različnih svetilnikov, 
število prijavljenih svetilnikov iz zahtevka bo vpisano na diplomi. 
Veljajo samo zveze v avgustu 2015.  Diploma ima vsako leto 
drugačen izgled, na sliki je diploma za 2014. Zvez ni potrebno 
imeti potrjenih, pošljite izpisek iz dnevnika, kjer bo poleg rednih 
podatkov o zvezi tudi koda svetilnika (ILLW ali ARLHS). Diploma 
se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahtevek z 
običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja za diplomo. Diploma v PDF formatu bo poslana na 
vaš e-mail naslov, da si jo lahko sami natisnete. Če kdo želi 
natisnjeno diplomo, naj pošlje zahtevek + 5 EUR ali 6 USD na 
naslov managerja.
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204,
D-95634 TIRSCHENREUTH,  Germany
e-mail:  de3ear@darc.de 
Internet:  http://braveradiofriends.weebly.com

HERO CITY MOSCOW RUSSIA
Glavno mestu Rusije Moskva je bilo 8. maja 1965 razglašeno 
kot »mesto - heroj«. Ob 50-letnici proglasitve in ob 70-letnici 
zmage nad fašizmom in nacizmom izdajajo radioamaterji 
Rusije spominsko diplomo za osvojenih 50 točk v zvezah s 
postajami iz mesta Moskve (..3A,B,C) in jubilejnimi postajami 
iz Moskve. Veljajo zveze vkoledarskem letu 2015. Ista postaja 
je lahko delana na različnih bandih in načinih dela. Točkovanje:
-  spominske postaje RP70AM, RP70E, RP70ER, RP70FK, 

RP70KS, RP70LO, RP70M  =  5 točk
-  postaje iz Moskve  =  1 točka

Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-
vek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja. V Subject vrstico e-maila vpišite Hero City Moscow. 
Manager bo diplomo poslal na vaš e-mail naslov v PDF ali 
JPG formatu, da si jo lahko sami natisnete.
e-mail:       award@r3a.su
Internet:    http://www.qrz.ru/awards/detail/2935.html

BALKAN COUNTRIES AWARD GREECE
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 2 postajama iz vsake 
od 11 držav, ki jih Grki štejejo za Balkan (v Sloveniji se s tem 
gotovo ne bi strinjali). Diploma je lahko označena, da so bile 
vse zveze v SSB, CW, Digital ali Satellite načinu dela.
Države, ki štejejo za diplomo:  
Albania (ZA), Bosnia - Herzegovina (E7), Bulgaria (LZ), Croa-
tia (9A), Greece (SV), FYR Macedonia (Z3), Montenegro (4O), 
Romania (YO), Serbia (YU), Slovenia (S5), Turkey (TA).
SWL OK. Zahtevek za diplomo mora biti overjen od dveh 
licenciranih operatorjev ali nacionalnega managerja za diplome. 
Za diplomo pošljite 10 IRC ali 10 EUR.
RAAG Award Manager,  P.O.Box 3564
GR-10210  ATHENS,  Greece

HAFF DIPLOM GERMANY
Diplomo izdajajo člani DARC OV Ueckermuende DOK V25 za 
potrjene zveze po 1. januarju 2005. Potrebno je zbrati 20 točk 
na HF ali 15 točk na VHF/UHF področjih. Zveze preko Packet 
Radio in Echo Linka ne štejejo za diplomo. SWL OK.
Točkovanje:
- postaje DL0UEM, DN1UEM, DQ750UEM = 10 točk
- postaje iz DOK-a V25  =  5 točk
- postaje iz DOK-ov V27 in V30  = 2 točki
- postaje iz poljske pozivne oblasti SP1  =  2 točki
GCR  10 USD ali 10 EUR
Guenter Prey,  Karl-Marx Str. 42B, 
D-17367  EGGESIN,  Germany
Denar lahko nakažete tudi preko banke:
Prejemnik:  DARC OV Ueckermuende
IBAN:  DE16 5001 0060 0990 0396 08
BIC:  PBNKDEFF        Banka:  Postbank

LAKE CONSTANCE AWARD               GERMANY
Diplomo izdaja Association of Amateur Radio of Radio Tarn 
et Garonne (ARAETG) za zveze s 3 postajami iz francoskega 
departmana 82 (prvi cifri v poštni številki 82…). Veljajo vsi 
bandi in načini dela. Zveze preko repetitorjev in relejev, Pac-
ket Radia in Echo Linka ne štejejo za diplomo. Klubska postaja 
in posebne postaje v organizaciji ARAETG iz departmana 82 
štejejo za 2 zvezi. SWL OK.
Izpisek iz dnevnika z običajnimi podatki o zvezi pošljite 
managerju za diplomo po e-mailu. Po kontroli in potrditvi 
morate poslati še 5 EUR ali 7 IRC za poštne stroške.
Boris Timistchenko F5MDF,  13 rue de Palhoulet,
F-82400  ESPALAIS, France
e-mail:       f5mdf@club-internet.fr
Internet:    http://ed82.ref-union.org/araetg16.html
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  DIPLOME

THE DUTCH KINGDOM CERTIFICATE NETHERLANDS
Holandsko Kraljestvo se je preoblikovalo 10.oktobra 2010, 
kjer so holandski otoki v Karibih postali samostojne entitete, 
ki so še vedno prostovoljno povezane z matično Nizozemsko. 
Radioamatersko so iz prejšnjih 2 DXCC držav, ki so postale 
»Deleted - brisane«,  v Antilih  nastale nove 4 DXCC države. 
Za diplomo je potrebno imeti potrjeno po eno zvezo z vsako 
od 6 držav, ki sestavljajo kraljestvo. Države so:  
Netherlands (PA), Aruba (P4), Curacao (PJ2), Bonaire (PJ4), 
Sint Eustatius in Saba (PJ5/PJ6) in Sint Maarten (PJ7). 
Veljajo zveze po 10. oktobru 2010. Diploma je lahko posebej 
označena, da so bile vse zveze na enem bandu ali načinu 
dela. Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. 
Zahtevek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na 
naslov managerja. 
e-mail:     awards@dkars.nl
Internet:   http://www.dkars.nl

BRF 90 IARU  AWARD GERMANY
Diploma se izdaja za zveze z najmanj 5 DXCC državami, od 
koder so aktivne posebne postaje ob 90-letnici IARU. Postaje 
imajo znake xx90IARU (DL90IARU, HB90IARU,…). Veljajo 
zveze v koledarskem letu 2015. Število delanih držav in 
prijavljenih za diplomo bo vpisano na diplomi. Veljajo vsi bandi 
in načini dela, vsaka država velja za diplomo enkrat.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-vek 
z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja.
e-mail :  de3ear@darc.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com

SCWC 45 AWARD SERBIA
Ob 45-letnici Serbian CW Kluba (SCWC) izdajajo člani kluba 
spominsko diplomo za zveze s klubsko postajo in člani kluba 
v koledarskem letu 2015. Člani bodo uporabljali prefikse YT45 
in YU45. Zveza s klubskimi postajami YT45CW in YU45CW 
šteje 3 točke, zveza s članom pa 1 točko. Veljajo vsi bandi in 
načini dela. SWL OK. Diploma se izdaja v 3 klasah:
GOLD = 20 točk, SILVER = 15 točk, BRONZE = 10 točk
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-
vek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja.
e-mail:  scwc@yu1srs.org.rs

TOGLIATTI DIPLOMA   RUSSIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz ruskega 
mesta TOGLIATTI in njegove okolice (distrikti RDA SR10, 
SR11, SR12, SR42). Mesto je bilo ustanovljeno na obalah 
Volge leta 1737 in je do 1964 nosilo ime Stavropol. Ime je 
dobilo po politiku in vodji italijanske KP Palmiru Togliatti-ju, ki 
je odločilno prispeval k ustanovitvi in uspešnem razvoju ruske 
avtomobilske industrije (AutoVAZ - Lada) v sodelovanju z 
italijanskim FIAT-om. Potrebno je narediti 10 zvez na HF 
področjih. Zveze z isto postajo veljajo, če so bile na različnih 
bandih ali načinih dela. Zveze preko repetitorjev, Packet Radia 
in Echo Linka ne veljajo za diplomo. SWL OK.
Diploma se izdaja samo v elektronski obliki in je brezplačna. 
Zahtevek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na 
naslov managerja. 
e-mail:     ua4hrt@yandex.ru
Internet:   http://www.qrz.ru/awards/detail/2915.html

SAVE THE GREEN PLANET 2015               ROMANIA
Diploma se izdaja za zveze 6. junija 2015, ko bo potekala 
mednarodna akcija Green Party 2015. Potrebno je delati 
postaje iz vsaj 7 DXCC držav, kjer bodo aktivirane postaje iz 
nacionalnih parkov in naravnih rezervatov (po WWFF razdelit-
vi), iz najmanj 2 kontinentov. Zahtevek je potrebno poslati 
najkasneje do 1. avgusta 2015. Diploma se izdaja v elektronski 
obliki in je brezplačna. Za tiskano diplomo pošljite 5 EUR ali 
5 novih IRC.
Fenyo Stefan Pit YO3JW,  P.O.Box 19-43
RO-033210 BUCHAREST 19,  Romania
e-mail:  fenyo3jw@yahoo.com

CQ ZONE 15 AWARD POLAND
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1. januarju 1970 s 
postajami iz držav v CQ Zoni 15.  Zveza z vsako državo velja 
1 točko na vsakem bandu. Veljavno je vseh 9 HF bandov 1.8, 
3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24 in 28 MHz. (primer: zveza s S5 pos-
tajami na 9 bandih = 9 točk). Diploma se izdaja v 3 klasah:
    Class 3 = 75 točk  Class 2 = 100 točk  Class 1 = 150 točk
Spisek zvez, overjen od dveh licenciranih radioamaterjev ali 
uprave radiokluba, pošljite na naslov managerja. Manager za 
diplomo lahko zahteva eno ali več QSL kart za kontrolo.
GCR   5 EUR  ali  7 USD
Arkadiusz Szczyglewski SQ6CU,  P.O.Box 6,
PL-59 920 BOGATYNIA,  Poland
e-mail:  sq6cu@o2.pl
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