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Drage radioamaterke Drage radioamaterke 
in radioamaterji,in radioamaterji,
težko pričakovano poletje in z njim 
dopusti ter vse tisto, kar povezujemo 
s poletjem, je že praktično mimo. 
Glede na to, da se poleti skoraj 
vse ustavi, pa tega ni bilo čutiti pri 
avtorjih CQ ZRS. Članki so lepo 
kapljali in kot boste videli, se jih 
je »nakapalo« za to številko celo 
preveč in tako bodo nekateri članki 
objavljeni v naslednji številki.
Poletje je tudi čas, ko se dogajajo različna tekmovanja, ekspedicije, pa 
tudi razni testi anten in podobno. Ko že pišem o testih anten naj omenim, 
da je švicarska SOTA skupina naredila zanimivo testiranje anten za SOTA 
aktivacije. Test se mi je zdel zanimiv še posebej, kako so ga izvedli – 
s pomočjo WSPR. Če boste utegnili, skočite na SOTA spletno stran in 
poiščite reportažo testiranja, ki jo je napisal HB9DQM.
Zanimivi pa sta tudi predstavitvi radijskih postaj, ki ju boste lahko 
prebrali v tokratni številki CQ ZRS. Andrej S53RI je temeljito predstavil 
zanimivo postajo Tulip, ki si jo je naredil. Medtem, ko je Andrej naredil 
res odlično postajo, ki se lahko primerja s komercialnimi, je Miloš S57D 
naredil popolnoma drugačno QRP postajo, katere original so uporabljali 
med 2. svetovno vojno. Namesto z elektronkami, je Miloš naredil repliko z 
modernimi elementi, tranzistorji in enim integriranim vezjem. Presenečeni 
boste, ko boste prebrali, koliko zvez je Miloš naredil s to postajo.
Bojan S53DZ pa je pripravil zanimiv članek o decibelih in drugih enotah, 
ki marsikateremu radioamaterju povzročajo težave pri razumevanju. 
Vendar pa se ni potrebno ustrašit, članek je napisan lepo in razumljivo. 
Seveda v novem CQ ZRS ne manjka reportaž z raznih tekmovanj, 
ekspedicij ali pa radioamaterskih piknikov, kjer se radi srečamo in se 
pogovorimo.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te številke CQ ZRS, hkrati pa 
vabim še vse tiste, ki niste zbrali poguma – ali pa, (če pripomnim malce 
zbadljivo) tiste, ki »ne najdete časa«. Vabim vas, da zberete pogum 
oziroma »najdete« tisti čas in napišete nekaj vrstic za naše glasilo, ki 
bo toliko pestro, kolikor bomo pisali vanj. Vem, da se veliko dogaja tako 
v vaših klubih kot tudi v vaši radioamaterskih »shack-ih«. Vabim vas, 
da opišete svoje radioamaterske aktivnosti ne samo zaradi tega, da se 
pohvalite, pač pa tudi zato, da slovenski radioamaterji izvemo kaj počnete. 
Naj vas ob tem povabim tudi k sodelovanju na RIS 2018. RIS 2018 je še 
daleč (srečanje je predvideno v začetku februarja 2018), pa vendar smo 
s pripravami že začeli in vabimo avtorje/predavatelje, da v uredništvo CQ 
ZRS pošljejo svoje prispevke.
V glavnem je poletja konec in to tudi pomeni, da prihaja jesen in z njo tudi 
boljši pogoji na nižjih KV frekvencah, česar se gotovo že veselite. Sploh 
pa glede na to, da je aktivnost Sonca majhna in da ni za pričakovati, da 
se bodo pogoji na višjih KV frekvencah prav kmalu izboljšali.

73 de Jure, S52CQ
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Predsednik ZRS (Bojan Majhenič, S52ME)Predsednik ZRS (Bojan Majhenič, S52ME)

Po elektronskih komunikacijah člani upravnega odbora ZRS 
vsakodnevno komuniciramo in se dogovarjamo o izvedbi trenutnih 
del, ki potekajo na ZRS. Zaradi pereče problematike pri poslovanju 
ZRS smo v začetku avgusta imeli tudi sejo UO v Vranskem, kjer smo 
rešili kar nekaj nedorečenih zadev.
Tako kot v vsaki demokratični družbi tudi mi nismo pri vsaki odločitvi 
v prvem trenutku enotni, vendar vsako stvar dogovorimo tako, da je 
zadovoljen vsak član upravnega odbora ZRS.
Kot tudi drugod v naši državi je pri nekaterih klubih še vedno problem 
pravočasne prijave članstva in plačevanja izstavljenih računov s strani 
ZRS za tekoče leto. Moram pohvaliti večino klubov, ki se rokov držijo 
tako, da še lahko poslujemo normalno. Ker nam zamudniki s takšnih ali drugačnih razlogov povzročajo 
težave fi nančne in administrativne narave, te vljudno prosim, da se v prihodnje držijo rokov, ki so 
dogovorjeni na začetku leta v dopisu. 
Članstvo se že kar nekaj let suče okoli številke 1.050, čeprav vsako leto opravi izpite za radioamaterja 
med 80 in 100 kandidatov. Po statistika IARU smo ena redkih držav na število prebivalcev, kjer se 
opravi toliko izpitov za radioamaterja, ne povečuje pa se članstvo zveze.
Kako animirati slovenske radioamaterje, ki niso včlanjeni v ZRS, je zame in za upravni odbor tema, 
ki se je večkrat dotaknemo, vendar vsaj do sedaj še nismo našli prave rešitve. Vse člane ZRS prosim 
za pomoč, da bi se v ZRS vključilo čim več slovenskih radioamaterjev, ki sedaj niso njeni člani. Letos 
mineva pri meni petdeset let odkar sem se pridružil tej veliki radioamaterski družini in od takrat redno 
plačujem svoje obveznosti za našo organizacijo. V čast in ponos mi je, da sem tako dolgo že njen član. 
V upravnem odboru  se trudimo na vse načine tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju IARU, 
kako čim več stvari uresničiti za dobrobit članstva, ki so je pa konec koncev deležni vsi radioamaterji, 
ne glede na to, ali so člani ZRS ali ne. Ali je tako prav ali ne, naj vsak presodi sam. Na žalost je denar 
vladar sveta in s podobnimi težavami se ubada tudi IARU. Članstvo upada, s tem pa tudi pristojbine, ki 
jih državne zveze plačujemo za IARU in njene mednarodne aktivnosti. Vsako leto ZRS na osnovi števila 
članov plačuje IARU-R1 pristojbino okoli 1.500 evrov letno. 
Finančni potencial ZRS se tekom zadnjih let ni bistveno spremenil, saj nam je edini prihodek pristojbina, 
ki jo plačuje članstvo preko svojih matičnih klubov. Tako zbrana vsota se giblje okoli 38 tisoč evrov. Nekaj 
malega sredstev dobimo tudi preko prispevkov dohodnine, približno tisoč evrov. Veljalo bi napraviti 
kakšno akcijo glede tega med našim članstvom.
Sredstva, ki jih dobimo preko podpisane pogodbe URSZR so namenska. Za vsako naslednje leto jih 
je treba natančno načrtovati in dokumentirati, saj nas skoraj vsako leto obišče republiški inšpektor in 
preveri pravilnost poslovanja s temi sredstvi.
Upravnemu odboru zaradi navedenih dejstev ni preostala druga rešitev kot optimizirati dosedanje 
poslovanje. Po zaslugi članov upravnega odbora je uspelo v veliki meri znižati stroške izdaje glasila ZRS. 
Novi urednik opravlja svoje delo na osnovi javnega razpisa objavljenega na začetku leta popolnoma 
volontersko, za kar se mu javno zahvaljujem. ZRS prav tako preko javnega razpisa direktno plačuje 
grafi čno pripravo glasila in pa tiskarja, s katerim smo zelo zadovoljni. Pri obisku pri tiskarju smo 
ugotovili, da je možno glasilo natisniti tudi na tanjši papir, kar bi omogočilo večje število strani ob 
teži, ki mora biti zaradi cenovne tarife pošte pod 250 g. Poiskali smo tudi cenovno ponudbo pri drugih 
logističnih družbah, vendar smo ugotovili, ta je takšen način dostave, ki poteka že vrsto let, optimalen. 
Tretjino cene stroškov glasila ZRS predstavljajo poštne storitve, ki se pa vsake toliko časa povečajo.
Tudi vezava, ki je bila uporabljena pri zadnjih dveh izdajah glasila, ni povzročila povišane cene pri 
tiskarju. Problemi z nalepkami, ki so se odlepile pri pošiljanju, smo v sodelovanju s tiskarjem rešili. 
Dostavimo prednatisnjene naslove, ki se med plastifi ciranjem vstavijo pod ovitek. Čas, ki ga potrebuje 
tiskar od trenutka, ko dobi ustrezno grafi čno oblikovano glasilo, pa do dostave na pošto traja največ štiri 
dni. Ker glasilo tiskamo v nakladi, ki je nekoliko večja od dejanskega porabljenega števila, nam te še 
isti dan dostavijo na naš naslov. Namenoma natisnjen višek glasila se uporablja za promocijske namene 
ZRS na raznih prireditvah, kjer smo prisotni, na razpolago so za iste namene tudi vsem klubom. 
V duhu varčevalnih ukrepov smo v mesecu maju odprli transakcijski račun pri Delavski hranilnici, pod 
pogoji, ki so bili objavljeni v lanski zadnji številki glasila. Dosedanji transakcijski račun smo zaprli, vsa 
sredstva so bila prenesena na nov račun.
Na osnovi predloga upravnega odbora, da se pristopi k prenovi »Splošnega akta o pogojih za uporabo 
radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi«, smo ustanovili 
posebno skupino, ki je pripravila predloge sprememb. Te smo poslali klubom v obravnavo, jih ponovno 
uskladili in dokončno verzijo poslali na AKOS. Hvala vsem, ki so sodelovali pri pisanju predlogov, 
vsekakor bodo predlagane in sprejete spremembe v dobrobit slovenskih radioamaterjev.

Bojan Majhenič, S52ME

UVODNIK
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ZRS INFO

Tradicionalni piknik članov RK Tradicionalni piknik članov RK 
MOZIRJE in RK SOTAMOZIRJE in RK SOTA

Avtor: Robert Hudolin, S56VHR
E-poštra: robi.hudolin@gmail.com

V soboto 27. maja smo se člani RK Mozirje zopet zbrali na že tradicionalnem 
pikniku. Tudi letos so se nam pridružili člani radiokluba SOTA, na naše 
povabilo se je letos odzvalo malo manj članov. Letos nam je vreme spet 
lepo služilo, tako da nas je sonce kar pošteno grelo in smo iskali senco 
pod drevesi. Ob enih, ko je bil dogovorjen začetek piknika, je vse skupaj 
lepo izgledalo in dišalo iz prostora, kjer je tudi letos v »kuhinji« naš 
kuhar Roman S57SR pripravljal mesne dobrote. Za dodatno razvajanje so 
poskrbele članice našega kluba Janja-S55JM, Sonja-S56BPS in Zdenka-
S58ZSM. Brez dobre kave tudi popoldan ne bi bil takšen, kot mora biti, za 
to je poskrbela ena od naših članic.

Tomaž S52WG in Roman S57SR

Za udeležbo na letošnjem največjem evropskem sejmu Ham Radio 2017 v Friedrichshafnu smo javno 
razpisali natečaj, na katerega se je pod zastavljeni pogoji, maksimalna višina stroškov 1.500 evrov, 
prijavil le ena skupina. Ta nas je dostojno zastopali na sejmu.
Največje svetovno tekmovanje IARU na KV, ki se ga je udeležila skupina HQ smo prav tako fi nančno 
podprli. Čestitke vsem neutrudnim organizatorjem in pa vsej ekipi za dosežen uspeh.
Tradicionalno prireditev v Nemčavcih smo s strani ZRS fi nančno podprli. UKV-manager je na tej prireditvi 
podelil priznanja za lanskoletna in letošnja UKV-tekmovanja, prav tako pa so se priložnostna darila 
podelila najboljšim sodelujočim v letošnjem HQ-tekmovanju.
Konec avgusta je na lokaciji ZRS v sodelovanju z ZOTKS potekal mladinski tabor. Udeležilo se ga je 
18 nadobudnežev med 12. in 15. letom starosti. Zaspajkali smo 18 sprejemnikov za lov na lisico na 
3,5 MHz, se naučili iskati lisice in pa pripravili 15 kandidatov za izpit N-kategorije. Hvala vsem, ki ste 
pomagali izpeljati letošnji mladinski tabor. 
V septembru bo v sklopu prireditve ob 60. obletnici radiokluba Cerkno potekala tudi svečana podelitev 
oldtimerskih značk za 25 in  50 let radioamaterskega staža ter podelitev radioamaterskih priznanj. Tudi 
to prireditev smo fi nančno podprli.
V septembru nas v Vrhniki čaka še usklajevalni sestanek sodelovanja slovenske vojske z ZRS. Upam, da 
prihajajo tudi za našo vojsko boljši časi, da bi vzpostavili takšno sodelovanje, kot je bilo pred več leti.

Predsednik ZRS
Bojan Majhenič, S52ME

Zvone S52O je pokazal postajo, ki jo je sam 
sestavil. Podrobno je opisal postopek nabave 
komponent, sestavljanje in vsa prilagajanja, ki so 
potrebna za pravilno delovanje.
Tako je popoldne je minilo v raznih pogovorih o 
aktivacijah, antenah in še o marsičem. Nekateri 
smo se preizkusili tudi streljanju z zračno puško.
Piknika se je tako udeležilo 37 članov, med 
udeleženci pa je bil tudi g. Žagar, ki je bil prvi 
predsednik RK pri ustanovitvi.  Razšli smo se 
z željo po ponovnem srečanju na naslednjem 
druženju.
Na fotografi jah je zabeleženo nekaj utrinkov.
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Marjan S51RU, Zvone S52O in Ivan S57TI 

Fotografi  pred nastankom naslednje fotografi je :)

Postaja 

Zvone S52O pri predstavitvi postaje

Miloš S57D in njegova postaja                 

ZRS INFO

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



8

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

Radioamater operator je postal že v rosnih 
gimnazijskih letih. Že leta 1959 je bil sovoditelj 
radioamaterskega tečaja za operatorje 3. klase 
na Tehniški srednji šoli Maribor. Po treh mesecih 
vztrajne vaje telegrafi je nam je z Francovo 
potrpežljivostjo pri ročnem tipkanju telegrafi je z 
navadnim tasterjem uspelo opraviti operaterski 
izpit nas 5 tečajnikov, ki smo svoje prve KV zveze 
naredili na šolski postaji YU3DDE.
Kot radioamaterja ga je predvsem zanimala 
elektronika in njej se je posvečal tako po 
radioamaterski kot profesionalni strani. Bil je tudi 
amaterski glasbenik, v raznih ansamblih (na primer 
Combo L) je igral solo kitaro s svojim lastnoročno 
izdelanim ojačevalnikom na elektronke. Kasneje 
je bil tudi serviser elektronike pri mariborskih 
rock ansamblih. Spominjam se zvokov njegove 
kitare z mladinskih plesov, ko je njegov ansambel 
igral znano instrumentalno skladbo Apache takrat 
popularnih The Shadows. https://www.youtube.
com/watch?v=QhIs1k8yuPU
Dokler mu je zdravje dopuščalo, je ob naših 
klubskih sredah obiskoval tudi radioklub. Zelo rad 
se je spuščal v razne strokovne debate. Redno si 
je izposojal tujo revijsko literaturo, ki je na voljo 

v radioklubu in bil do zadnjega dne na tekočem v 
napredku elektronike.
Franci, ohranili te bomo v lepem spominu in 
počivaj v miru. Tvoji prijatelji iz Radiokluba 
Maribor S59ABC.

Silent keySilent key
Pred nekaj dnevi je po težki bolezni v svojem 74. letu mirno in za večno zaspal 
radioamater Franc Rojs S53GB (ex YU3GB). Bil je dolgoletni član Radiokluba Maribor 
S59ABC. 

Na sliki desno sedaj že pokojni Franc Rojs si izposoja 
strokovne revije od lani preminulega klubskega 
knjižničarja Slavka Miheca. 

Poletni tabor mladihPoletni tabor mladih
Avtor: Zdenko Perpar, S51WQ

E-pošta: zdenko.perpar@amis.net

Lanski  ARG tabor je lepo uspel. Zato smo letos Zveza organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije in Radioklub Maribor, ponovno pripravili ARG 
tabor s podobno vsebino dela. 

Letos se je zbralo kar dvakrat 
več tečajnikov - kar 18, starih 
med 12 in 15 let. Med njimi 
celo ena deklica. Osnovni 
namen je bil tudi tokrat 
izdelati ARG sprejemnik - 
lisičar in osvojiti znanje za 

Slika: Zborček tečajnikov

ZRS INFO
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tekmovanja v lovu na lisice. Tabor je trajal od 
20. do 25 avgusta. Tečajniki so bili tudi tokrat 
nastanjeni v stavbi URSZR v Pekrah, kjer je tudi 
sedež ZRS. 

Tokratni lisičar je projekt Bojana Majheniča S52M, 
ki se je že v prototipu pokazal boljši od lanske 
kitajske verzije. Še posebno izrazito zazna smer 
prihajajočih signalov. Tiskanine so bile dvoslojne 
z natisnjenimi simboli elementov. Razvil jo je 
Branko Zupan S57UZU in to prav profesionalno. 
Lisičar je namenjen za 80m področje. Tečajniki so 
dobili vsak svoj KIT komplet in spajkalnik. Načrt 
tečaja je bil, da se tečajniki v dopoldanskem času 
posvetijo izdelavi sprejemnika. V popoldanskem 
pa učenju in vajam na terenu, najprej s starimi 
klubskimi, potem pa s svojimi sprejemniki. Ko 

smo videli, da so med mladimi kandidati celo že 
trije licencirani radio-operaterji, je padla odločitev, 
da poskusimo dodatno še z tečajem za radio 
operaterje N razreda. 

Program dela in učenja se je tako zapolnil, da otroci 
niso imeli skoraj ves dan nobenega prostega časa. 
Namreč, od 9. ure pa do kosila so bili v delavnici. Po 
kosilu pa najprej na teoriji ARG, potem na terenu  
pri praktičnih vajah vsaj 2 uri. V nekaj kratkih 
urah so bili na ogledu Muzeja elektrarne Fala in  
naslednji dan še v Muzeju orožja v Kadetnici, kjer 
je bila ravno zaradi naših tečajnikov zadržana 
razstava starih radioamaterskih naprav, članov 
mariborskega kluba in zbirka vojaških postaj od 
leta 1941 do 1991 iz zbirke Mirka Pelcla S52PC iz 
Društva Vezist. Seveda je bil ogled  obeh muzejev 
tečajnikom nadvse zanimiv. Čeprav se zdi, da 
otrokom danes tehnika ni zanimiva, to še zdaleč 
ni res. 
Zelo zavzeto so dopoldneve sestavljali in 

spajkali dele sprejemnika, pod 
mentorstvom Zorka S51IV, 
Bojana S52M in Braneta 
S57UZU. Popoldanski ARG pouk 
je bil dodeljen meni S51WQ 
in po odločitvi, da poizkusimo 
tudi z tečajem N, še ta,  ker 
sem  vodil spomladanski 
tečaj in naj bi bil po mnenju 
predsednika še najbolj svež 
(HI). Tako so otroci morali, ker 
so se pač vsi prijavili, še skozi 
ta učni program. Verjemite, 
da so vzdržali s pet minutnimi 
odmori in vmes z večerjo kar 
od 16 pa do 21,30. ure. To je bil 
pravi dril in niso popuščali, kar 
sem opažal s tem, da so celo 
do zadnje minute spraševali 
in komentirali teme. Še sam 
nisem verjel, da to celo 12 
letniki zmorejo. Očitno, če je 
tema zanimiva, zmorejo. Pa saj 
je bilo to skoraj 12 ur samega 
dela, vsak dan. Zadnji dan pa 

Bojan izdelke uglašuje

Veliko zanimanje za telegrafi jo

Izpit

ZRS INFO
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Slika: Trop novih lisičarjev čaka na svoj trenutek

še izpit in tekmovanje. Naj 
omenim, da je bilo zadovoljstvo 
vsestransko. 

Vsi narejeni lisičarji so delovali. 
Brez sodelavcev pri ARG ne 
gre. Na vajah je pomagal 
Andrej Žnidarič S56LLB iz RK 
Prlek in zadnji dan tabora še na 
pravi tekmi poleg naših: Ul Ivo 
S51UL, Stane Koželj S51NO, 
Jože Onič S51T iz RK Slovenske 
Konjice in Miro Kužner S52KK 
iz RK Ptujska Gora. Nad otroci 
pa je skrbno bedela dan in noč 
pedagoška moč v podobi Ane 
Tratnik, ki je s svojimi varovanci 
tudi obiskovala tečaj in zato 
imamo še eno operaterko. 
Starši, ki so prišli po svoje 

otroke so z zanimanjem spremljali tekmovanje na 
startu, na cilju ter podelitvi priznanj. Tabor smo 
zaključili s štajerskim bifejem, kar je samo po sebi 
razumljivo. Skupno se nas je veselilo kar okoli 70. 

Za zaključekZa zaključek
Vsi udeleženi  smo zadovoljni, da se je tabor 
uspešno zaključil, da ni bil noben otrok pri tem 
poškodovan in ne izgubljen HI. Še posebno smo 
zadovoljni, da je nenačrtovan izpit za operaterje 
tako lepo uspel. Povprečje napak na izpitnih 
polah je bilo zelo nizko, kar pripisujem iskrivemu 
spominu in hitri izvedbi izpita po tečaju. Izpit je 
opravilo vseh  16 prijavljenih.  Ko se bodo zdaj ali 
kasneje vključevali v bližnje klube, apeliramo na 
predsednike, da jim ustrezno, zaradi mladosti in 
predpisov, dodelijo primernega mentorja.Prvi trije lovci
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Predstavitvena vaja ARON - Predstavitvena vaja ARON - 
Obala 2017Obala 2017
Zastavljene cilje usposabljanja regijske ekipe in 
občinskih ekip smo izvedli kot je bilo 
zastavljeno in v vseh treh klubih tudi 
pripravili opremo za delo teh ekip. 
Najtežje smo na koncu uskladili za 
vse kolikor toliko sprejemljiv termin 
za izvedbo predstavitvene vaje, katere 
osnovni namen in cilji so bili:

• postavitev radioamaterske opreme 
izven poslovnih prostorov kluba, če 
je le možno na popularnih javnih 
površinah;

• vzpostavitev vseh oblik zvez med 
sodelujočimi, najprej analognih 
tako na VHF/UHF območju kot tudi 
na KV;

• vzpostavitev digitalnih Winlink 
povezav in prenos sporočil na vse 
možne načine:

◊ Telnet - preko interneta, 
◊ Winmor - preko radijskih postaj sistema 

Winlink in še 
◊ Winmor P2P - preko radijskih postaj direktno 

med sodelujočimi ekipami;

Predstavitvena vaja ARON – Predstavitvena vaja ARON – 
Obala 2017, 10. 6. 2017 ali dobri Obala 2017, 10. 6. 2017 ali dobri 

stari ''NNNP - Nič nas ne sme stari ''NNNP - Nič nas ne sme 
presenetiti'' ... presenetiti'' ... 

Avtor: Silvo, S51AO
E-pošta: radioklub.izola@gmail.com

Preden povemo nekaj več o dogodku, kakor smo ga poimenovali, 
predstavitveni vaji ARON - Obala 2017, povejmo, kako se je tokratno 
sodelovanje na tem ozkem področju naše radioamaterske dejavnosti na 
Obali pravzaprav začelo. Vrniti se moramo na Ig in na lansko radioamatersko 
usposabljanje, ki je bilo izvedeno 2. aprila 2016, ko smo se tam srečali 
mnogi, ki jim je ta tematika blizu, oziroma v njej sodelujemo na tak ali 
drugačen način že leta in desetletja. Tam se je takrat porodila zamisel, da 
bi bilo najprej potrebno dopolniti regijsko enoto Obala v Kopru, S50AKP, 
takrat sestavljeno samo iz članov  Radio kluba Jadran Koper – S59CST, 
še s člani Radiokluba Izola – S59DTN in Radiokluba Piran – S59HIJ. To 
je bilo že lansko jesen tudi izvedeno. Temu je novembra meseca sledil 
sestanek predstavnikov vseh treh obalnih klubov, kjer smo se dogovorili o 
sodelovanju na tem področju in zastavili program za leto 2017, v katerem 
smo opredelili usposabljanje  prenovljene regijske ekipe ter vzpostavitev, 
oziroma nadgradnjo in sodelovanje občinskih radioamaterskih ekip za 
potrebe ARON-a na Obali. Za zaključek usposabljanja je bila predvidena 
predstavitvena vaja teh ekip v juniju mesecu 2017.
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• posredovanje ustreznih informacij 
javnosti:
◊ predstavnikom lokalnih 

skupnosti, pozdravno pismo 
županom;

◊ ustrezno obveščanje pristojnih 
posameznikov za zaščito in 
reševanje na regijskem in 
občinskih nivojih;

◊ informacije in prispevki v 
lokalnih medijih.

Kakorkoli, 10. junija 2017 smo se 
člani vseh treh obalnih radio klubov 
med 10 in 12. uro, vsak v svoji lokalni 
skupnosti, postavili na odmevne 
javne površine, v Kopru pred Taverno, 
v Izoli na začetek promenade na 
Sončnem nabrežju ter v Piranu 
na Punto (svetilnik). Postavili smo 
svojo opremo namenjeno delovanju 
radioamaterskih ekip v okviru 
akcij ARON ob izrednih dogodkih in 
poizkušali doseči zastavljene cilje.

Kljub nekaterim manjšim težavicam, ki so se tu in 
tam pojavljale na posameznih lokacijah (Murphy 
nikoli ne počiva), smo v predvidenem času 
vzpostavili najprej običajne analogne pogovorne 
zveze. Te so glede na čas, izbrana frekvenčna 
območja na KV in VHF / UHF ter nenazadnje tudi 
medsebojno bližino, delovale odlično.

Prav tako smo po prehodu na uporabo Winlinka 
brez težav vzpostavili potrebne povezave in 
izmenjali sporočila. Županom smo na običajne 
elektronske naslove poslali pozdravna pisma, 
kot je bilo predvideno. Vse je delovalo odlično 
in v skladu z načrtovanim ter našimi željami in 

pričakovanji. 
Ob stojnicah so se ustavljali tudi zainteresirani 
občani in naši člani, ki sicer na vaji niso sodelovali. 
Ob stojnicah se je ustavilo kar nekaj tujih gostov 
naše obale. Skozi vprašanja in posredovane 
odgovore pa je čas hitro tekel in  ker so bili vsi 
zastavljeni cilji v predvidenem času doseženi, 
smo ob 12.00 uri lahko vajo tudi zaključili.

To je bila zanimiva izkušnja, ki nam daje tudi 
veliko izhodišč in možnosti nadaljnjega dela 
ter nadgradnje doseženega na vseh področjih 
aktivnosti povezanih z ARON-om. Če zaključimo v 
stilu s starejšim dobro znanim podnaslovom tega 
prispevka, dobro pripravljene in usposobljene 
prostovoljce nobena težave ne preseneti in imajo 

za tovrstne izzive vedno pripravljene 
ustrezne rešitve. 

Tako je tudi z radioamaterji, člani obalnih 
radioklubov, kar je sobotna skupna 
uspešno izvedena vaja potrdila.

73, Silvo – S51AO

Priloga: nekaj podatkov o Priloga: nekaj podatkov o 
sodelujočih, uporabljeni sodelujočih, uporabljeni 
opremi.opremi.

Koper, S50AKP in S59CST
V Kopru je na vaji sodelovalo pet članov: 
Lojze Poberaj – S51JN (najstarejši član 
Radio kluba Jadran Koper in verjetno 
ZRS, ki je ta dan slavil 93. rojstni dan 
– še enkrat iskrene čestitke in najboljše 
želje), Milan – S52MD, Agara - S56RGA, 
Iztok – S57UHX, Simon – S54MI in Maks 
– S53KP.
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KONSTRUKTORSTVO

Uporabljena je bila naslednja oprema:
• Kenwood TS-590 za KV,
• Icom IC-271 in nekaj osebnih ročnih postaj 
članov za VHF/UHF

• prenosni PC
• multiband žična antena W3DZZ za KV in 
• GP anteno za VHF / UHF

Izola, S59DTN
V Izoli je v vaji sodelovalo deset članov: Bojan 
– S51CN, Ivan – S56WBI, Lojze – S51PC, Aljoša 
– S56FGP + junior Klemen, Erik – S56FM, Mirko – 
S56FMZ, Janez S56WIZ, Duško, - S56ZSD, Darija 
– S56DR in Silvo – S51AO.

Uporabljena je bila naslednja oprema:
• IC-7100 za KV, delovala med 10 in 25 W 

izhodne moči
• FT-8900R in večje število osebnih ročnih postaj 
članov za VHF/UHF

• 2x prenosni PC
• multiband dipol za KV in 
• vertikalno anteno za VHF / UHF
• v rezervi smo imeli agregat za primer izpada 

el. energije.

Vse, vključno s štantom in senčno zaščito – 
paviljonom, je bilo postavljeno in operativno 
v roku slabih 45 minut, po zaključku vaje pa 
pospravljeno v pol krajšem času.

Piran, S59HIJ
V Piranu je na vaji sodelovalo pet članov: Gregor – 
S53RA, Matjaž – S53AU, Marsell – S52ID, Franko 
– S57JEL in Brane – S57DM.

Uporabljena je bila naslednja oprema:
• YAESU FT-857D za KV, z zmanjšano močjo do 5 

W, kjer je še vedno vse lepo delovalo;
• več ročnih VHF / UHF radijskih postaj
• 2x prenosni PC
• žična inverted vee antena
• vertikalno anteno za VHF / UHF
• akumulator, s katerim smo nekaj časa napajali 

postajo in
• precej ostale drobne opreme in pripomočkov.

Osnove širokopasovnih 
transformatorjevtransformatorjev
Širokopasovni RF-transformator je namenjen 
delovanju s širokim razponom frekvenc in ima 
minimalno impedanco XL ali XC, ki se pojavi 
pri eni ali več frekvencah v načrtovanem 

frekvenčnem območju transformatorja. Za 
srednje- in visokofrekvenčno območje to zahteva 
jedra z visoko permeabilnostjo in dokaj majhnimi 
navitji. S povečevanjem delovne frekvence 
jedro vedno manj vpliva na vezje. V zgornjem 
območju delovanja učinkuje le še navitje na 
jedru. V spodnjem območju delovanja ima jedro 

Načrtovanje in raba širokopasovnih Načrtovanje in raba širokopasovnih 
transformatorjevtransformatorjev

Avtor: WLODZIMIERZ "Wim" SALWA, SP5DDJ

Širokopasovni transformatorji niso zapleteni in se široko uporabljajo v 
današnji radioamaterski tehnologiji. Večina je navitih na feritnih toroidnih 
ali paličastih jedrih. Nekateri so naviti na jedrih iz železa v prahu, drugi 
pa na lončastih jedrih. Ta članek bo omejen na transformatorje, navite na 
toroidnih ali simetrirnih (z dvema odprtinama) jedrih. Osnovne informacije 
o toroidnih jedrih in njihovem navijanju najdete v aplikacijski beležki Oak 
Hills Research št. T-IA. Zaradi tega v tem članku osnovnih informacij o 
toroidnih jedrih ne bomo ponavljali.
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vpliv na vezje, kar omogoča navitju, da zagotovi 
potrebno induktivnost za nizkofrekvenčni del 
delovnega območja. Večina širokopasovnih VF-
transformatorjev je navitih na feritnih jedrih z 
vrednostjo μ (začetna permeabilnost) 125 ali 
850. Višja vrednost je najpogostejša za območje 
od 1,8 do 30 MHz. Jedra z vrednostjo μ = 125 
imajo pri izdelkih Amidon ali Fair-Rite pripono 
»61«. Material št. 43 ima vrednost μ = 850. Za 
širokopasovne VHF-transformatorje se ponavadi 
uporabljata materiala št. 63 in 68 (μ = 40 in 20).

Obstajata dve vrsti širokopasovnih 
transformatorjev. Prvi je klasični z ločenim 
primarnim in sekundarnim navitjem, enako kot pri 
močnostnih transformatorjih ter transformatorjih 
za ozvočenja. Druga vrsta je valovodni 
transformator, ki šteje za bolj učinkovitega. Vsi 
transformatorji imajo izgube, četudi majhne. 
W2FMI je razvil širokopasovne transformatorje 
z izkoristki nad 90 %. O tem govori o svoji 
knjigi za ARRL z naslovom »Transmission Line 
Transformers«. To knjigo priporočam vsem, 
ki želijo izvedeti več o načrtovanju in uporabi 
širokopasovnih transformatorjev.

Valovodni transformatorji se navijajo s sukanimi 
ali vzporednimi navitji in zagotavljajo celoštevilska 
razmerja impedanc, na primer 4 : 1, 9 : 1 ter 16 : 1. S 
klasičnimi transformatorji lahko dosežete poljubno 
razmerje. Navitja na valovodnih transformatorjih 
imajo karakteristično impedanco približno 25 
ohmov. Nekateri načrtovalci uporabljajo za navitja 
25-ohmski koaksialni kabel. Vzporedno navijanje 
poteka tako, da so ovoji naviti drug ob drugem. 
Navitja s sukano žico so ponavadi sukana od 2- do 
3-krat na centimeter.

Bifi larno navitje ima dve vzporedni žici, ki se na 
jedro navijata hkrati. Trifi larno navitje ima tri take 
žice, kvadrifi larno pa štiri. Slika 1 kaže shematsko 

primerjavo med klasičnim in valovodnim 
transformatorjem.

Določanje najmanjšega Določanje najmanjšega 
potrebnega števila ovojevpotrebnega števila ovojev
Ko poznamo potrebno razmerje impedanc za 
svoje vezje, lahko izračunamo razmerje ovojev 
ali napetosti transformatorja. Razmerje ovojev je 
kvadratni koren razmerja impedanc. Pri razmerju 
impedance 4 : 1 to pomeni razmerje ovojev 2 : 
1. Imamo lahko na primer 10 ovojev za navitje 
z impedanco in 5 za navitje z nižjo impedanco. 
Razmerje ovojev 2 : 1 pomeni razmerje 
impedance 4 : 1.

Zdaj pridemo do vprašanja o potrebni induktivnosti 
navitij transformatorja. Številni industrijski 
načrtovalci se držijo pravila, ki pravi, da mora biti XL 
(induktivna reaktanca) najmanjšega navitja najmanj 
štirikrat večja od bremenske impedance navitja. Če 
je manjše navitje priključeno na 50-ohmsko breme, 
to pomeni, da mora njegova vrednost XL znašati 
najmanj 200 ohmov. Sam uporabljam pravilo 
štirikratnika pri vseh svojih načrtih. Induktivnost 
navitja lahko zdaj določimo z enačbo L(μH) = XL/
(6,28 x f(MHz)). Zdaj lahko preverimo vrednost 
AL za načrtovano toroidno jedro in ugotovimo, 
koliko ovojev je potrebnih za dosego potrebne 
induktivnosti. Ko ugotovimo potrebno število ovojev 
za manjše navitje, ga na podlagi razmerja ovojev 
poznamo tudi za večje navitje.

Če ima navitje transformatorja premajhno 
induktivnost, bomo imeli težave z izgubami in 
SWR, saj se bo navitje transformatorja poznalo 
kot nizka vrednost XL vzporedno z uporovnim 
bremenom.

Transformatorji na simetrirnih Transformatorji na simetrirnih 
jedrihjedrih
Številni načrtovalci dajejo pri 
širokopasovnih transformatorjih, 
ki prenašajo močnostne RF-
signale, prednost simetrirnim 
jedrom (z dvema odprtinama). 
To so največkrat klasični 
transformatorji, kot ga vidimo 
na sliki 1. Simetrirna jedra so 
izdelana iz ferita. Permeabilnost 
materiala jedra znaša od 850 
do 900 za načine uporabe v 
območju od 1,8 do 30 MHz.

Simetrirna jedra lahko naredite 
tudi sami, tako da uporabite dve 
vrsti toroidnih jeder, postavljeni 
druga ob drugo. Če želite 
na primer izdelati 50-vatni 

Slika 1: Klasični širokopasovni transformator je na levi. Primer na desni kaže 
bifi larno naviti valovodni transformator. Risbe navitij kažejo, kako so navitja 
prikazana na shematskih prikazih. Velike črne pike pri priključkih 1 in 2 
valovodnega transformatorja kažejo polarnost oziroma fazo navitij.
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širokopasovni RF-ojačevalnik, lahko uporabite dve 
vrsti šestih feritnih toroidov FT-50-43. Jedra zlepite 
s hitrim epoksidnim lepilom, kar ustvari dve ločeni 
cevi iz toroidov. Ko se lepilo posuši, z epoksidnim 
lepilom vrsti zlepite skupaj (drugo ob drugo). Tako 
dobite jedro z dvema odprtinama. Če pričakujete 
višje moči, lahko vrstama dodate še več toroidov. 
Slika 2 kaže primer enodelnega simetrirnega jedra 
in jedro iz dveh vrst toroidnih jeder.

Transformatorji na sliki 2 so namenjeni 
neuravnoteženim vezjem. Če uporabljate 
ojačevalnik »push-pull«, morate dodati samo 
srednji odcep na ovoj v obliki črke U. Namestite 
ga na sredini ukrivljenega dela črke U na navitju, 
kot kaže zgornja slika. Enojni ovoj primarnega 
navitja izdelajte iz debele žice ali majhne bakrene 
ali medeninaste cevi, saj mora prenesti velik 
enosmerni in RF-tok enega ali več tranzistorjev v 
močnostnem ojačevalniku. Večje navitje, ki napaja 
harmonični fi lter, lahko izdelate iz tanjše žice. 
Uporabite največji premer žice, ki še omogoča 
izvedbo navitja v luknjah jedra. Večji ko je premer 
žice, manjše so izgube.

Širokopasovni simetrirni Širokopasovni simetrirni 
transformatorjitransformatorji
Simetrirni transformatorji (ang. balun, »BALanced 
to UNbalanced«) se uporabljajo za merilno opremo, 
mešalnike, sprejemnike, oddajnike in antene. 
Informacije o vezjih in ožičenju za simetrirna vezja 
najdete v knjigah »The ARRL Electronics Data 
Book« in »The Radio Amateur's Handbook« ter v 
knjigi avtorja W1FB, »Ferromagnetic Core Design 
& Applications Handbook« (1). Teh informacij zato 
tukaj ne bomo ponavljali.

Simetrirni transformatorji so valovodni 
transformatorji. Simetrirni transformatorji se 

najpogosteje uporabljajo na neustrezen način v 
antenskih sistemih. Simetrirno vezje je namenjeno za 
povezovanje delov vezja z različnimi impedancami. 
Kljub transformacijskemu razmerju ne more 
prenesti širokega območja impedanc. Primer so 
simetrirni transformatorji 4 : 1, ki se ponavadi 
uporabljajo med nesimetričnim 50-ohmskim 
vodom in 200-ohmskim simetričnim vodom ali 
zaključitvijo. Uporabljajo se tudi za povezovanje 
nesimetričnih 75-ohmskih vodov s 300-ohmskimi 
simetričnimi. Pomembnost načrtovanja in uporabe 
simetrirnih vezij je jasno razložena v knjigi avtorja 
W2FMI, »Transmission Line Transformers« (ARRL). 
Širokopasovni transformatorji niso učinkoviti pri 
impedancah nad približno 600 ohmov. Zaradi 
tega pri uporabi v vezjih za prilagoditev anten 
(»transmatch«) za uporabo s »poljubno« impedanco 
ne morejo delovati pravilno – še posebej pri visokih 
impedancah. Prihaja do vprašljivih zamikov faze, v 
določenih pogojih pa zlahka pridejo v zasičenje in 
pregorijo. Idealno okolje za simetrirni transformator 
ima vhodne in izhodne impedance, ki so primerne 
za načrtovanje transformatorja. Te impedance bi 
morale biti stalne skozi celotno delovno frekvenčno 
območje simetrirnega transformatorja. Najslabši 
možen primer rabe simetrirnega transformatorja je 
na priključku večpasovne dipolne antene. Če skozi 
simetrirni transformator pošljemo dovolj RF-moči, 
bo pri določenih frekvencah padel v nasičenje ali 
pregorel. To se zgodi zato, ker je lahko impedanca 
antene pri nekaterih frekvencah tudi več tisoč ohmov. 
To povzroči izredno visoke RF-napetosti znotraj 
simetrirnega transformatorja. Točka zasičenja jedra 
je odvisna od preseka jedra, števila ovojev navitij in 
toka (izmeničnega ter enosmernega), ki teče skozi 
navitja. Temu je treba dodati še vršno napetost 
med navitji. Visoke RF-napetosti lahko povzročijo 
tudi obloke med navitji in jedrom transformatorja. 
Tovrstna situacija se pogosto pojavlja tudi pri 
uporabi simetrirnega transformatorja na priključku 
enopasovnega dipola, kjer je pri načrtovani frekvenci 

vrednost SWR nizka, nad in pod 
njo pa visoka. Če poskusite 
anteno uporabiti pri frekvenci 
z visoko vrednostjo SWR 
(1,5 : 1 ali več), je simetrirni 
transformator v zelo slabi 
situaciji. To namreč ne pomeni 
le neprilagojenega stanja na 
simetrirnem transformatorju, 
ampak tudi visoko RF-napetost 
na priključku. Značilen znak 
zasičenega jedra je, da je 
transformator vroč na dotik. 
Pri tem privzemamo, da je 
v navitjih uporabljena žica 
zadostnega preseka, da se 
navitja ne grejejo. Nasičenje 
jedra povzroči tudi nastajanje 
kvadratnih valov, ki imajo veliko 
energije v harmonikih. Zato 

Slika 2: Primeri širokopasovnih močnostnih RF-transformatorjev. Dve vrsti 
toroidnih jeder (feritnih) naredimo z medsebojnim lepljenjem toroidnih jeder. 
Vrsti jeder nato zlepimo skupaj, drugo ob drugo. Na desni je prikazano 
simetrirno jedro. To je lahko izdelek podjetja Amidon Associates z oznako 
BN-43-7501 ali podoben. Navitje z nizko impedanco je ponavadi le en ovoj v 
obliki črke U. Večje navitje ima toliko ovojev, kot jih potrebujemo za želeno 
impedanco. Jedro BN-43-7501 ima faktor AL = 6000.

KONSTRUKTORSTVO

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



16

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

lahko nasičeno jedro povzroči radiofrekvenčne 
motnje in motnje televizijskega sprejema. Enačbe 
za izračun velikosti jedra glede na nasičenje najdete 
v prej naštetih knjigah.

Praktični primeri Praktični primeri 
uporabe širokopasovnih uporabe širokopasovnih 
transformatorjevtransformatorjev
Slika 3 kaže primere nekaterih pogostih vrst 
uporabe širokopasovnih transformatorjev. Vezje 
6 kaže uporabo širokopasovnega transformatorja 
na izhodu aktivnega mešalnika. Upor čez 
transformator pomaga predvsem zagotoviti stalno 
impedanco. S tem je manj težko izračunati razmerje 
ovojev, kadar je znana impedanca bremena. Druga 
prednost R1 je izboljšanje intermodulacijskega 
popačenja mešalnika (IMD). Tipično so vrednosti 
R1 za izboljšanje IMD od 4700 do 12.000 ohmov.

Slika 3B kaže uporabo širokopasovnega 
transformatorja za prilagoditev 50-ohmske 
antene na RF-ojačevalnik z ozemljenimi vrati v 
sprejemniku ali pretvorniku.. Vhodna impedanca 
(vir) tranzistorja JFET je reda 200 ohmov, kar 
zahteva razmerje impedanc 4 : 1. Slika 3C kaže 
močnostni RF-ojačevalnik tipa »push-pull« z 
dvema širokopasovnima transformatorjema 
iz slike 2. T1 prilagodi 50 na bazno impedanco 
Q1/Q2 (ponavadi pod 10 ohmov). T2 prilagodi 
kolektorsko impedanco Q1/Q2 na 50-ohmski 
harmonski fi lter. Navitji T1 in T2 s srednjim 
odcepom sta prikazani na sredini slike 2. Številni 
praktični primeri širokopasovnih transformatorjev 
in z njimi povezanih vezij so na voljo v knjigah »The 
WIFB QRP Notebook«, »The ARRL Handbook« ter 
»Solid State Design for the Radio Amateur«.

Na sliki 3C je mogoče namesto T1 in T2 uporabiti 
tudi toroidne transformatorje. Glavna slabost 

Slika 3: Primeri uporabe širokopasovnih RF-transformatorjev. A kaže izhodno vezje neuglašenega mešalnika 
(T1). R1 izboljša IMD in pomaga zagotoviti bremensko impedanco na primarnem navitju T1. Razmerje Z 10 : 1 
omogoča uporabo 500-ohmskega MF-fi ltra. Tipično imajo transformatorji za mešalnike primarno navitje s 25 ovoji 
lakirane žice št. 28 na toroidnem jedru FT-50-43. Sekundarno navitje z 10 ovoji je uporabljeno za 500-ohmsko 
breme. Vezje B je RF-ojačevalnik JFET s skupnimi vrati. T1 prilagodi 50-ohmsko anteno na 200-ohmski vhod Q1. 
Ojačevalnik C je močnostni RF-ojačevalnik »push-pull« tipa C. T1 prilagodi 50-ohmski vhod na bazno impedanco 
Q1 in Q2. Za T1 in T2 v tem vezju lahko uporabimo simetrirna jedra iz slike 2. T2 prilagodi kolektorsko impedanco 
na 50-ohmski harmonski fi lter.
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uporabe toroidnega transformatorja pri vezju 
»push-pull« je težavnost določitve točnega 
električnega središča navitja z odcepom. Pri 
vsakem simetričnem vezju sta pomembni tako 
fi zična kot električna simetrija. Transformatorji na 
sliki 2 olajšajo učinkovito simetriranje.

Druge informacijeDruge informacije
Za članke o toroidnih transformatorjih preglejte 
decembrska letna kazala v QST. Revija QST je v 
zadnjih 20 letih objavila številne dobre članke na 
to temo.

Pri navijanju feritnih jeder bodite previdni. Feriti se 
ob padcu na trdno površino hitro razbijejo. Poleg 
tega številna feritna jedra niso obdelana v bobnu in 
zato nimajo gladkih robov. Te ostre površine zlahka 
poškodujejo lak na žici za navitja. To lahko povzroči 
kratke stike, ki močno poslabšajo delovanje 
transformatorja. Velika feritna jedra je pred 
navijanjem dobro oviti s trakom 3M s steklenimi 
vlakni ali pa s tefl onskim vodovodarskim trakom. 
To pomaga zaščititi žice pred drgnjenjem.

Zlomljeno feritno jedro lahko popravite in znova 
uporabite, če ga trdno zlepite z epoksidnim 
lepilom. Enkrat sem razbil ogromno toroidno jedro 

za moč 20 kW (uporabljeno je bilo za simetriranje 
za komercialni oddajnik), ko sem nanj dovedel 
preveč moči v situaciji z visoko RF-napetostjo. 
Razbilo se je na štiri kose. Uspelo mi ga je zlepiti 
in uspešno uporabiti za prenos velikih moči.

Zmedi pri navijanju multifi larnih navitij 
transformatorjev se lahko izognete, če žice 
pred navijanjem polakirate z različnimi barvami. 
Pozorni bodite tudi na možnost nakupa žice 
za elektromagnete z različnimi barvami laka 
(standardne barve so zelena, rdeča, rjava in 
zlata).

Ferit ni popoln izolator. V resnici gre za polprevodno 
keramiko. Zaradi tega na golem feritnem jedru ne 
uporabljajte gole žice.

Če imate feritna jedra ali jedra iz železnega prahu 
z neznanimi lastnostmi, lahko ugotovite faktor A 
tako, da navijete nekaj ovojev na jedro, izmerite 
induktivnost navitja in uporabite tole enačbo: AL 
= L(μH) x 1041/N2, kjer N pomeni število ovojev 
na jedru.

Povzeto po: 
• http://www.sp5ddj.pl/Transformatory%20

szerokopasmowe.pdf

Da pri tem ne bi povsem pozabili na fi ziko in 
matematiko analognega sveta, navajam nekaj 
enostavnih pojasnil o veličinah, ki jih uporabljamo 
za opis lastnosti radioamaterskega sprejemnika in 
oddajnika ali njunih delov in jih povečini merimo 
v decibelih.

Moja ambicija ob pisanju tega članka ni bila 
podrobno razložiti pojave in ozadja, ampak 
poskusiti enostavno, s tem pa nepopolno, 
razložiti nekatere veličine, ki jih radioamaterji 

radi uporabljajo v praksi. Torej, naj vam bo to 
spodbuda za nadaljnje branje. Bolj radovednim 
zato svetujem branje aplikativnih zapisov, ki jih 
večje fi rme, predvsem tiste, ki proizvajajo merilne 
instrumente, pogosto objavljajo in so na voljo na 
spletu. 

Včasih je bilo pridobivanje in izpopolnjevanje 
znanja pogojeno izključno z udeležbo na 
predavanjih in z dostopom do pisanih knjig. V 
novejšem času za to potrebujemo le dostop do 

Meritve in decibeliMeritve in decibeli
Avtor: Bojan Naglič, S53DZ 

E-pošta: bojan.naglic@gmail.com

Mnogi odlični avtorji so napisali priročnike, ki pojasnjujejo posamezne 
veličine v elektrotehniki in njihovo rabo. Objavili so predavanja na to temo, 
ki veličine in njihov pomen podrobno razložijo. Radioamater pa večinoma 
teh nima pri roki, ko jih potrebuje. Prav tako se v zadnjem času aktivnosti 
iz RF sveta vse bolj preusmerjajo v IT-podobna področja, kot so na primer: 
internet stvari, mikroračunalnik povsod, pametne hiše, dostopna točka 
v (brezžično) omrežje in podobno. Znanje s področja radijskih frekvenc 
postaja vse bolj obrobno.
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svetovnega spleta. Razvadili smo se, da nam k 
odgovoru najhitreje pomaga uporaba pametnih 
algoritmov spletnega brskalnika. Največkrat 
se zanesemo na to, da so najdeni podatki kar 
resnični in točni. Pri tem moti predvsem dejstvo, 
da tako pridobljeni podatki včasih niso niti 
podpisani, niti nimajo datuma in ne zagotovljene 
trajnosti. Oblak pač. Na našo srečo je na spletu 
vendarle dovolj strokovnjakov, da to večinoma 
le ni res.

Elektrotehniško pravilo za tok: »po poti najmanjšega 
upora«, velja očitno tudi v človeški naravi. Kaže 
se v tem da, kadar ni res nujno potrebno, nikakor 
ne preberemo kakšne dodatne snovi, sestavka.
To mojo trditev potrjujejo vprašanja nekaterih 
nadobudnežev vseh starosti na tehničnih forumih, 
ki s svojim vprašanjem dokazujejo prav to, da 
se pred zastavljanjem vprašanja niso prav nič 
potrudili sami za razjasnitev želene teme.

Napetost, tok, moč in razmerjaNapetost, tok, moč in razmerja
V, A, W, upornost
Že Nemec Georg Simon Ohm je ugotovil, da se 
tok skozi breme spreminja, če se vrednost le-
tega spreminja. Neposredno povezavo med 
tokom, napetostjo in upornostjo je leta 1827 
zapisal tako:

I = U / R
Enačba še danes velja.

P = U . I = U2 / R = I2 . R

V čast Škota Alexandra Grahama Bella so 
poimenovali enoto bel (B), ki se danes uporablja 
za logaritemsko izražanje veličin, pravzaprav 
njihovih razmerij. Leta 1876 je mož dobil patent za 
telefon. Najbrž se moramo za to zahvaliti gluhosti 
pri njegovih bližnjih, ki je verjetno botrovala 
ukvarjanju z zvokom in telefonijo. Moč signala v 
telefoniji je izrazil v logaritemskem merilu in se 
s tem približal zaznavi zvoka človeškega ušesa.

S pretvorbo in obravnavo rezultatov v logaritemskem 
merilu se preslikamo iz aritmetičnih operacij krat in 
deljeno v operaciji plus in minus, zato je računanje 
z njimi lažje. V logaritemskih enotah je podano 
razmerje moči in ne toka ali napetosti, zato moramo 
biti pozorni pri pretvorbi iz razmerja v absolutne 
vrednosti veličin! Običajno jih merimo v decibelih 
dB, ker je B prevelika enota za uporabo v praksi. 

Razmerje moči:
κPlin = P2 / P1, κPlog(B) = log(P2 / P1) in 
κPlog(dB) = 10 log(P2 / P1) 

Ker je 
log((U2

2 / R) / (U1
2 / R)) = 2 log(U2 / U1),

za razmerje napetosti nato zapišemo: 
κUlin = U2 / U1, κUlog(dB) = 20 log(U2 / U1).

Sinusni potek toka, napetosti. Za sinusno 
obliko napetosti se po navadi navaja efektivno 
vrednost: 
• srednja vrednost je povprečna vrednost 

napetosti,

Slika 1: Oblika signala pri uporabi različne aritmetike med dvema sinusnima signaloma 
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• efektivna vrednost je enaka vrednosti 
enosmerne napetosti, ki bi na bremenu 
pomenila enako moč,

• vršna vrednost je največja vrednost napetosti 
v (pol)periodi.

Enačba Uef = Uv / 2
1/2 velja le za sinusno obliko 

signala. Pomeni, da je pri merjenju moči z diodno 
sondo, ki meri vršno vrednost, rezultat pravilen le 
za sinusni signal brez popačenja, torej brez višjih 
harmonskih komponent.

Nekaj enot, ki temeljijo na logaritemskem merilu:
• dB  – razmerje dveh vrednosti iste veličine
• dBW – moč v razmerju do moči 1 W
• dBm – moč v razmerju do moči 1 mW
• dBmV – napetost v razmerju do napetosti 1 mV
• dBc – razmerje moči do vrednosti moči nosilca
• dBm/Hz – gostota moči na 1 Hz
• dBA – uteženi zvočni pritisk
• dBFS – razmerje veličine glede na polni odklon

Primeri:
Čeprav je:
 1,2 / 1 = +20%   in   1 / 1,2 = -17%

pa velja, da je:
10 log(1,2/1) = +0,8 dB   in   
10 log(1/1,2) = -0,8 dB.

Razmerje moči:
+1 dB, to pomeni povečanje za 25,9%,
-1 dB, to pomeni zmanjšanje za 20,6%,

decibeli (dB) razmerje moči (%) razmerje napetosti  (%)

-0,5 89,1 94,4

-1 79,4 89,1

-1,25 75,0 86,6

-2 63,1 79,4

-3 50,1 70,7

-4 39,8 63,1

-5 31,6 56,2

-6 25,0 50,1

-7 20,0 44,7

-10 10,0 31,6

-13 5,0 22,4

-20 1,0 10,0

Tabela 1: Decibeli in razmerje moči ter napetosti

Torej:
+20% = +0,8 dB   in   -20% = -1 dB.

Vendar pa, za razmerje moči:
1 / 5, je to   -10 dB - (-3 dB) = -7 dB,
5 / 1, je to   +10 dB - (+3 dB) = +7 dB.

Za doslednost je treba pripomniti še, da gre 
za približke. Namreč 10 log(2) = 3,010299… 
in napaka, ki jo pri zaokroževanju na 3,0000 
naredimo, je ε = 0,014885… dB ali med 0,2374 
in 0,2369 % … .

Če je moč vhodnega signala Pv = 2 mW, slabljenje 

Slika 2: Meritev faznega šuma RF generatorja – x-os je v Hz

KONSTRUKTORSTVO

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



20

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

moči 5x in ojačenje moči 250x je moč izhodnega 
signala Pi:
Pi = Pv . a . g = 2 mW / 5 . 250 = 100 mW

ali v logaritemskem merilu:
Pi = Pv – A + G = 3 dBm -7 dB + 24 dB = 20 dBm

Razmerje med vršno in efektivno vrednostjo 
sinusne napetosti je Uv / Uef = 21/2, kar je 3 dB. 
Tako na primer velja, da se pri vrednosti večji 
od -3dBFS prične popačenje - rezanje sinusnega 
signala.

Impedanca in frekvenca Impedanca in frekvenca 
Zaradi različnega obnašanja toka in napetosti 
pri različnih frekvencah, kjer imata vsak svojo 
amplitudo in fazo, je impedanca kompleksna 
veličina, zato jo ponazorimo v dvodimenzionalni 
ravnini z realnim in imaginarnim delom.

Resonanca LC nihajnega kroga nastopi takrat, ko 
je ωL = 1 / ωC:
 
fRES = 1 / (2 . π . (L . C)

1/2)
Z --- > Re(Z) 
C = 1 / ((2 . π . fr)

2 . L)
L = 1 / ((2 . π . fr)

2 . C)

Kadar želimo frekvenčni spekter prikazati na grafu 
in je področje frekvenc zelo veliko, uporabimo 
logaritemsko merilo. Dober primer je prikaz 
faznega šuma, kjer nas zanima izmerjeni šum 
pri frekvenčnem odmiku od nekaj 10 Hz do nekaj 
10 MHz od nosilca. Na linearni skali ne bi mogli 
razločiti detajlov blizu nosilca, ki nas običajno 
najbolj zanimajo.

Primer:
Če je L = 33 nH in želena resonančna frekvenca fr 
= 430 MHz, potem je za LC nihajni krog potreben 
C = 4,15 pF.

Pri diagramu, ki prikazuje fazni šum je običajno v 
uporabi logaritemska skala na x osi do frekvence 
10 MHz z naslednjim enakomernim korakom:

|100Hz |1kHz |10kHz |100kHz |1MHz |10MHz

OjačevalnikOjačevalnik
Napetostno ojačenje je razmerje med izhodno 
in vhodno napetostjo. Močnostno ojačenje je 
razmerje med izhodno in vhodno močjo. Ker je 
razmerje vedno brez enot, ga lahko izrazimo v 
logaritemski skali.

Pri ojačenju v logaritemskem merilu izrazimo 
razmerje moči, zato je za ostale veličine treba 
upoštevati naslednje enačbe:

G[dB] = 10 log(P2 / P1)
G[dB] = 20 log(U2 / U1)

in

P2 = P1 . 10
(G[dB]/10)

U2 = U1 . 10
(G[dB]/20)

Pasovna širina ojačevalnika B se meri v razliki 
frekvenc, kjer signal pade za 3 dB, torej v Hz. Lahko 
se podaja tudi za drugačne mejne vrednosti. Ob 
predpostavki, da gre za enakomerno in naključno 
porazdelitev šuma (Gauss-ov beli šum), lahko ob 
spremembi B enostavno izračunamo spremembo 

prispevka moči šuma v skupni 
moči:

δPN[dB] = 10 log(B2 / B1)

Torej v večji pasovni širini 
zajamemo proporcionalno več 
šuma. Za CW signal seveda to 
ne velja! Pri signalu, ki je ožji od 
pasovne širine fi ltra, se z ožjim 
fi ltrom poveča SNR.

IMD je oznaka za popačenja, ki 
nastanejo zaradi nelinearnosti 
elementov. Nelinearnost je lahko 
želena osnovna lastnost elementov 
ali pa neželena lastnost ali pojav. 
Nelinearnost želimo v množilniku 
ali v mešalniku, da dobimo želeni 
produkt na drugi frekvenci, ne 
želimo pa je v ojačevalniku, kjer 
želimo le ojačeni koristni signal. 
Primer neželene nelinearnosti je 
tudi prekrmiljenje ojačevalnika.Slika 3: Prikaz razlike v vršni in rms vrednosti signala
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Zelo znana je dvotonska meritev popačenja. 
Na vhod ojačevalnika pripeljemo signala dveh 
podobnih frekvenc, ki sta v prenosnem pasu 
merjenca. Zaradi nelinearnosti se na izhodu 
poleg teh dveh frekvenc pojavijo še harmonske 
komponente in ostali intermodulacijski produkti. 
Posebej nas motijo tisti, ki so lihega reda, najbolj 
pa IM3, ker so vrednosti še razmeroma velike 
in so najbliže koristnemu signalu, lahko celo 
v prenosnem pasu in jih je zato težko ali celo 
nemogoče odstraniti: 

fIM3' = 2 f1 – f2   in   fIM3'' = 2 f2 – f1

fIM5' = 3 f1 – 2 f2   in   fIM5'' = 3 f2 – 2 f1.

.....

Lahko nas motijo tudi produkti sodega reda, saj 
padejo v osnovni pas prenosnega signala.

Primeri (poenostavitev Z -> R):
Vhodna moč dovedena v ojačevalnik je P1 = 1  mW, 
moč na izhodu je P2 = 0,25 W, torej je ojačenje 
enako 24 dB.

G = 10 log(0,25 / 0,001) = 24 dB

G = 10 dB,  Z1 = Z2 = 50 Ohm:
P2 = 10 . P1,   ampak   U2 = 10

1/2 . U1 = 
3,16 . U1, pri enakih impedancah Zv in Zi!

G = 10 dB,  Z1 = 50 Ohm, Z2 = 15 Ohm:
P2 = 10 . P1,   ampak   U2 = 3

1/2 . U1 = 1,73 
. U1, zaradi različnih impedanc!

Če pasovno širino ojačevalnika 
(fi ltra v ojačevalniku) 
zmanjšamo s 5 kHz na 1 
kHz, se moč šuma na izhodu 
ojačevalnika zmanjša za 7 dB. 
Moč signala, ki je ožji od te 
pasovne širine, ostane enaka.

A = 10 log(5kHz / 1kHz) 
= 7 dB

V enakem razmerju torej 
povečamo razmerje S/N.

Če sta vhodni frekvenci 
dvotonske meritve 430,001 
MHz in 430,002 MHz, sta 
• IMD komponenti tretjega 

reda na frekvencah 430,000 
MHz in 430,003 MHz, 

• harmonski komponenti na 
860,002 MHz in 860,004 
MHz,

• IMD komponenta drugega 
reda je 1 kHz.

Prvi dve komponenti sta v prenosnem pasu 
ojačevalnika, drugi dve enostavno fi ltriramo z 
nizkoprepustnim fi ltrom. Tretja je v osnovnem pasu.

Moč signalaMoč signala
W, dB, dBW, dBm
Razmerje moči P2 / P1 nima enot. V logaritemski 
skali ga izračunamo tako: RP[dB] = 10 log(P2 / P1).

Če iskano moč primerjamo z močjo P1 = 1 W, 
dobimo enoto absolutne moči dBW.

Za majhne signale se je uveljavila manjša 
enota dBm, ki podaja absolutno moč signala v 
logaritemski skali proti moči 1 mW.

P[dBW] = 10 log(P2[W] / 1 W)
P[dBm] = 10 log(P2[mW] / 1 mW)
P[W] = 10(P[dBW]/10)

Primeri:
Izhodna moč oddajnika 20 W je enaka +13 dBW 
ali +43 dBm.

Moč 0,5 mW je enaka -3 dBm.
Vhodna moč sprejemnika 10 pW je enaka -80 
dBm. Moč 40 W je za 13 dB večja od 2 W. Izračun: 
sprememba 2 W na 20 W je 10 dB in 20 W na 40 
W je 3 dB.

Občutljivost sprejemnikaObčutljivost sprejemnika
SINAD je razmerje med skupnim signalom 
(vključno s koristnim) in vsem ostalim, le brez 

Slika 4: Meritev 10-te harmonske komponente OCXO 10 MHz TTL signala, čas 
= 10 s
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koristnega signala. Meri se z uporabo »notch« fi ltra, 
s katerim odstranimo koristni signal. Po navadi se 
za sprejemnik podaja vrednost vhodnega signala, 
ko je le-to razmerje enako 12 dB. Od tu izhaja 
navedba občutljivosti ''pri 12 dB SINAD''. 

MDS je ocena za najmanjši, še razpoznavni signal, 
kar pomeni, da pri oceni najmanjšega signala 
na vhodu sprejemnika upoštevamo še zmožnost 
operaterja / dekodirnega algoritma na njegovem 
izhodu. 

V radioamaterski praksi je MDS vrednost bolj 
popularna, ker je nižja od SINAD. To lahko 
pomeni znižanje vrednosti s SINAD razmerja 12 
dB na samo 4 dB. Pri interpretaciji podatka o 
občutljivosti sprejemnika moramo biti pozorni na 
to, na kakšen način je bila izmerjena in pri kakšni 
pasovni širini.

Napetost v μV ali moč v dBm:
• Občutljivost sprejemnika se podaja v μV ali v 

dBm.
• Ker gre za osnovno povezavo P = U2 / R, to 

pomeni, da je treba pri podatku v μV vedeti, na 
kakšni upornosti (impedanci) je bila napetost 
izmerjena (50 Ω, 75 Ω, …), da bi lahko izračunali 
moč na vhodu sprejemnika.

Primer:
Občutljivost prvega sprejemnika je -120 dBm, 
drugega pa 0,25 μV. Kateri je boljši?
• prvi, ker je 0,25 μV na 50 Ω enako -119 dBm?

• drugi, če je -120 dBm merjeno MDS in 0,25 μV 
SINAD?

• prvi, če je -120 dBm merjeno SINAD in 0,25 
μV MDS?

• drugi, če je -120 dBm merjeno na 50 Ω in 0,25 
μV na 75 Ω?

VF mešalnikVF mešalnik
Mešalni izkoristek je razmerje med močjo 
izhodnega signala in močjo vhodnega signala (na 
različnih frekvencah). Izolacija pomeni, kakšen je 
vpliv signala z enega vhoda / izhoda mešalnika na 
drug vhod / izhod mešalnika. Merita se v dB.

Odbojnost in VSWR     Odbojnost in VSWR     
VSWR je skalarno število, koefi cient odbojnosti je 
kompleksno.

VSWR je razmerje med maksimumom in 
minimumom napetosti stojnega vala na 
prenosnem vodu.

Odbojnost je razmerje med kompleksno 
vrednostjo napetosti dovedene in odbite moči v 
točki opazovanja.

Γ = Ur / Ui = (Zb – Z0) / (Zb + Z0) 
Koeficient odbojnosti  

RL(dB) = -20 log(|Ur/ Ui|) 
Izgube zaradi odbojnosti

Slika 5: Spekter mikrovalovnega CW signala
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VSWR = ((10RL/20 + 1) / (10RL/20 - 1)) : 1
Razmerje stojnega vala

RL(dB) = -20 log(|Gama|) = 20 log((VSWR + 
1) / (VSWR - 1))

Včasih so zapisi o pomenu razmerja VSWR lahko 
pretirani. Predvsem za kratke valove preberemo 
marsikaj, kar lahko privede do napačnih 
zaključkov:

Trditev 1:
»Tudi z neprilagojeno anteno sem naredil dobre 
zveze. Slabljenje kabla pri nizkih frekvencah (na 
primer kratki val) je zelo majhno, torej se odbita 
energija ponovno neoslabljena vrne na anteno. «
Komentar: Samo delno drži. Neprilagoditev 
antene se največkrat zgodi v točki med anteno 
in napajalnim kablom. Za razliko od točke med 
oddajnikom in napajalnim kablom, kjer imamo 
antenski ''tuner'' in posledično dobro prilagoditev 
oddajnika na napajalni kabel. To pomeni, da se 
malo z antene odbite energije ponovno odbije 
proti anteni! Pravzaprav se v tej točki uglašuje še 
preslikana impedanca antene.

Bolj verjetno je dobra zveza posledica:
• dobre trenutne propagacije, 
• višje impedance antene pri delovni frekvenci, 

ki je bliže sevalni upornosti antene, zato 
• je izkoristek antene lahko večji, 
• smernega diagrama antene.

Trditev 2: 
»Tudi upor z upornostjo, ki je enaka karakteristični 
impedanci napajalnega kabla, 
ima razmerje VSWR = 1 : 1, 
pa običajno ne oddaja našega 
signala.«
Komentar: Drži. V tem 
primeru je prilagoditev dobra, 
le izkoristek je enak nič, 
pravzaprav je zelo majhen.

Trditev 3: 
»Za kratek povezovalni kabel 
za digitalni signal sploh ni treba 
zagotoviti prilagoditve.«
Komentar: V splošnem ne drži. 
Ker gre povečini za pravokotno 
obliko signala z veliko strmino 
in zato veliko spektralno širino, 
se lahko zaradi odboja signala 
na obeh koncih kabla oblika 
signala zelo spremeni in moti 
delovanje naprave.

Zaključek je lahko zelo kratek. 
Zaradi optimalnega prenosa 
energije in za ohranitev oblike 
signala se je modro potruditi 

in zagotoviti impedančno prilagoditev povsod na 
prenosni poti. VSWR je preveč poenostavljena 
veličina, da bi številka povedala vse.

Šum v komunikacijahŠum v komunikacijah
Gaus, NF, F
Šumno število NF je pomembno predvsem pri 
malošumnih vhodnih stopnjah sprejemnika. 

PN lokalnega oscilatorja. Idealni lokalni oscilator 
ima na izhodu le eno spektralno komponento in 
sicer na želeni frekvenci. Ker so oscilatorji realne 
naprave, imajo na svojih bokih tudi neželene 
komponente. Fazni šum se meri v enotah dBc pri 
določenem odmiku od nosilca.

Gostota moči in moč signala (dBm/Hz in dBm pri 
B). Če želimo podati moč signala neodvisno od 
pasovne širine, potem izračunamo gostoto moči 
signala. To naredimo tako, da izmerjeno moč 
signala delimo s pasovno širino signala.

Primer:
Če je izmerjena moč šuma -80 dBm, merjeno v 
pasovni širini 100 kHz, potem je gostota moči 
-130 dBm/Hz.

Merjenje RF moči signalaMerjenje RF moči signala
Za merjenje RF moči se uporabljajo različne sonde. 
Sonda z enostavnim detektorjem vršne napetosti 
je uporabna le za spektralno čiste signale. V 
prisotnosti višjih harmonskih komponent rezultat 
lahko zelo odstopa. Boljša je sonda s pravim-

Slika 6: Teoretični diagram BPSK signala
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RMS detektorjem, ki kaže vrednost kvadriranega 
signala, ker je le-ta sorazmerna moči signala. 
Najboljša je meritev RF moči s sondo, ki moč meri 
posredno preko sproščene toplote. Morda tu lahko 
moti manjša hitrost meritve.

Faktor oblike lahko zelo vpliva na rezultat meritve. 
V tabeli je podano odstopanje rezultatov merjenja 
moči ε(dB) z detektorjem vršne napetosti za 
zgornji primer oblik signalov: za sinusni signal 
f1 in sestavljen signal z višjimi harmonskimi 
komponentami: a . f1 + b . f2 + c . f3 + …

Usr(V) Uef(V) Uv(V) ε(dB)

sin 0,635 0,707 1,000 0

sin + 0,702 0,723 1,023 0,19

cos + 0,580 1,031 1,458 3,28

Tabela 2: Različne vrednosti popačenega signala 

Vpliv odbojnosti na rezultat merjenja moči je 
lahko zelo moteč, zato se vedno priporoča uporaba 
atenuatorjev za pravilno impedančno zaključitev 
merjenca.

Merjenje frekvence signalaMerjenje frekvence signala
Frekvenca signala se meri v Hz. Poznamo dva 

osnovna načina merjenja frekvence:
• štetje impulzov neznane f v časovnem oknu 

znane frekvence (za visoke frekvence) ali
• štetje znanih impulzov v časovnem oknu 

neznane frekvence (za nizke frekvence).

Za doseganje štetja zelo visokih RF frekvenc se 
običajno uporabi osnovni števec, pred njim pa 
ustrezni preskaler, ki frekvenco signala deli z 
znanim številom. Za zanesljivo meritev frekvence 
potrebujemo dovolj visok nivo signala.

Slika 7: Izmerjeni spekter 2 Mb/s BPSK postaje

Slika 8: Meritev amplitude in faze pasovnega sita za frekvenco 2,360 GHz
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Točnost meritve lahko povečamo z merjenjem 
frekvence harmonskih komponent signala, če 
imajo le-te dovolj moči (pred-popačenje signala). 
Pri meritvi uporabimo pasovno sito.

Merjenje signala s SAMerjenje signala s SA
S SA merimo signal v frekvenčnem prostoru.

SA je širokopasovni sprejemnik, zato je treba 
biti pozoren na IMD produkte, da ne prekrmilimo 
vhodnega mešalnika. Posebej še, kadar merimo 
harmonske signale ali popačenja majhnih 
vrednosti, pri tem pa morda pozabimo na velikost 
osnovne komponente, ki je sicer ni na trenutno 
izbranem zaslonu.

Šum N – Gauss-ov beli šum, logaritmični detektor 
(N + 2,51 dB), vpliv izbrane pasovne širine 
merjenja na rezultat, zato moramo biti vedno 
pazljivi na to, kaj merimo?

Za preračun razlike nivoja moči šuma v izbrani 
pasovni širini merilnika uporabljamo to enačbo:

10 log(B2 / B1)

Merjenje IMD s SA.

Povečanje vhodnega signala za 10 dB pomeni na 
zaslonu: 
• povečanje osnovnega izhodnega signala za 10 

dB, 
• povečanje signala IMD 2. reda IM2 za 20 dB, 
• povečanje signala IMD 3. reda IM3 za 30 dB.

Na ta način lahko ugotovimo, katera popačenja 
merimo.
 
Z zmanjšanjem pasovne širine meritve (SA MF) 
povečamo dinamično področje meritve. To ne 
velja za merjenje tistih digitalnih signalov, ki imajo 
moduliran signal podoben naključnemu šumu.

Zaradi velikega razpona frekvenčnega odmika od 
nosilca (frekvenca je na x osi), ki nas zanima pri 
meritvi PN, je smiselno uporabiti logaritemsko 
skalo. Nivo se podaja v dBc, da neposredno 
odčitamo razmerje od nosilca, čeprav le-tega 
ni v vidnem polju diagrama. Zato so vrednosti 
razmerja PN vedno negativne.

Na teoretičnem BPSK diagramu so podani 
izračunani prispevki moči v osnovni pasovni 
širini signala in zunaj nje. Lahko vidimo, da je v 
osnovni pasovni širini signala (na primer 10 MHz 
za BPSK signal hitrosti 10 Mb/s) le približno 77 
% moči ali -1,11 dB. Ostalo, 23 %, je v bočnih 
komponentah, kar je -6,45 dB celotne moči. 

Razmerje med osnovnim pasom in prvim 
maksimumom v spektru je 13,25 dB. Pravimo, 
da je vrednost prvega maksimuma -13,25 dBc, 
čeprav BPSK moduliran signal pravzaprav ne 
vsebuje nosilca.

Na sliki se vidi ujemanje signala in teoretičnega 
spektra ter podobnost BPSK signala in šuma. Pri 

Slika 9 in 10: Meritev 90° zamika I/Q signala na x-časovni osi in bolje v x-y Lissajou-jevem diagramu

Slika 11: Očesni diagram 10 Mb/s BPSK postaje

KONSTRUKTORSTVO

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



26

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

merjenju takih signalov veljajo pravila, kot pri 
merjenju šuma.

Primera:
Za merjenje slabljenja neželenega bočnega pasu 
uporabimo metodo substitucije, ko v vmesni točki 
za željeni bočni pas uporabimo atenuator signala. 
Nato signala na izhodu izenačimo in iz vrednosti 
uporabljenega atenuatorja neposredno dobimo 
slabljenje neželenega bočnega pasu. Atenuator je 
umerjen v dB.

Merimo razmerje signal šum. To razmerje lahko med 
meritvijo povečamo tako, da uporabimo manjšo 
pasovno širino MF spektralnega analizatorja. 
Takrat se nivo šuma zmanjša, medtem pa nivo CW 
signala ostane, saj je njegova širina manjša od 
pasovne širine merilnika.
Z dodatkom TG lahko s SA merimo skalarno 
vrednost prilagoditve in prehodnega slabljenja 
(SNA).

Merjenje signala z VNAMerjenje signala z VNA
VNA je vektorski analizator, kar pomeni, da lahko 
meri kompleksne vrednosti veličin (vektor ima 
velikost in smer - fazo). Namenjen je merjenju S 
parametrov S11, S12, S21 in S22. 
S11 je odbojnost in odraža kompleksno vhodno 
impedanco merjenca Zv. 

S21 je prenosna karakteristika in odraža ojačenje / 
slabljenje merjenca.
Z VNA merimo lastnosti vezja: odbojnost, 
prilagoditev, prehodno slabljenje, ojačenje, 
pasovno širino, impedanco.
VNA je kombinacija treh osnovnih enot: SA, 
sledilnega izvora in faznega detektorja.
Za merjenje S11 je potreben še RF merilni 
mostič, da lahko merimo odbiti del moči. Večina 
komercialnih vektorskih analizatorjev ima mostič 
že vgrajen. 
Z meritvijo parametra S21 ugotavljamo prehodno 
slabljenje, pasovno širino, zaporno slabljenje 
zunaj prenosnega pasu, potek faze signala znotraj 
prenosnega pasu.

Merjenje signala z Merjenje signala z 
osciloskopomosciloskopom
Z osciloskopom merimo signal v časovnem 
prostoru. V novejšem času ima osciloskop 
vgrajeno funkcijo FFT, ki omogoča osnovno 
preverjanje frekvenčnega spektra merjenega 
signala. Instrument je namenjen indikaciji 
frekvence (1 / T), amplitude in oblike signala. 
Nenadomestljiv je pri merjenju časovnih razmer 
signala, amplitudnega in časovnega razmerja 
med signali. Zelo zaželjena je funkcija zakasnjene 
časovne baze, ki omogoča podrobno raziskavo 

Slika 12: Izmerjena smernost enostavne antene za 13 cm
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signala (na primer merjenje popačenja zaradi 
tresenja – ''jitter''). S spominsko nadgradnjo 
omogoča raziskovanje enkratnih pojavov in 
odstopanja signala.

Zelo pomemben parameter pri prenosu digitalnih 
signalov je očesni diagram. Pomeni prikaz prehodov 
stanj digitalnega signala potem, ko signal potuje 
po prenosni poti. Pri merjenju očesnega diagrama 
z osciloskopom potrebujemo taktni signal za 
sinhronizacijo z merjenim moduliranim signalom. 
Torej prikazujemo merjeni signal v taktu prenosne 
hitrosti.

Nekateri radioamaterji prisegajo na meritve nivoja 
RF signala z osciloskopom. Pri tem zlahka pride 
do večjega odstopanja, saj sonde osciloskopa ne 
poskrbijo za primerno prilagoditev v točki merjenca. 
Prav tako pri meritvi zlahka pozabimo na frekvenčni 
razpon osciloskopa in zato prekmalu razglasimo, da 
je naš signal lepe sinusne oblike, čeprav je resnica 
lahko nekje drugje. Ta se po navadi skriva ravno v 
neželenih višjih harmonskih komponentah.

Dobitek anteneDobitek antene
S črko g označujemo dobitek antene, istočasno pa 
ojačenje ojačevalnika. Vendar dobitek antene g 
ne pomeni ojačenja antene, kot se včasih zmotno 
povzema po angleški besedi ''gain''! V slovenskem 
jeziku moramo bolj paziti na pravilnost rabe izraza. 
Antena namreč signala ne ojači, temveč signal 
pretvori v sevanje in izseva v prostor, praviloma 
v različnih smereh z različno jakostjo. Antena je 
pasivni element in torej lahko izseva največ toliko 
moči, kot ji jo dovedemo.

Smernost antene je razmerje med močjo, izsevano 
v glavno smer in skupno izsevano močjo.

Izkoristek antene je razmerje med skupno 
izsevano močjo in dovedeno močjo. 

dobitek g = izkoristek η . smernost Γ
 
Izotropni vir in dipol:
• E.R.P. = razmerje proti idealnemu dipolu
• E.I.R.P. = razmerje proti idealnemu izotropnemu 

viru
• gDIP = gIZO / 1,64    zato v enotah velja: dBd = 

dBi – 2,15 dB

Razmerje E.I.R.P. pomeni, kolikšno moč bi morali 
dovesti idealnemu izotropnemu viru, da bi v 
obravnavani smeri naše antene dobili izmerjeno 
moč.

Enoti dBd in dBi izražata razmerje in v sebi skrivata 
pomen in sicer razmerje proti idealnemu dipolu ali 
idealnemu izotropnemu izvoru. Pri interpretaciji 
dobitka antene moramo zato poznati osnovo na 
katero se podatek nanaša. 

Primer:
Antena ima po podatkovnem listu dobitek G = 10 
dBi. To pomeni, da ima v primerjavi s pol-valovnim 
dipolom dobitek G = 7,85 dB.

Viri in povezave:
• ''Kako na pamet izračunam radijsko zvezo?'', 

Marko Čebokli S57UUU
• ''Toplotni šum v radijskih zvezah'', Matjaž 

Vidmar S53MV

Slovarček pogostih okrajšav:
B   pasovna širina    Bandpass
CW  stalni, ne-modulirani, nosilec   Conti nuous Wave

dB  decibel – deseti na bela   Decibel 
E.I.R.P.   efekti vna izotropna izsevana moč  Eff ecti ve Isotropic Radiated Power
E.R.P.   efekti vna izsevana moč    Eff ecti ve Radiated Power
IMD   inter-modulacijska popačenja  Inter-Modulati on Distorti on
IT  informacijska tehnologija   Informati on Technology
MDS   najmanjši, še zaznavni signal   Minimal Decodable Signal
MF  medfrekvenca    IF – Intermediate Frequency
N   šum      Noise
NF   šumno število     Noise Factor
PN   fazni šum     Phase Noise
RMS  efekti vna vrednost    Root Mean Square
RF   radijska frekvenca   Radio Frequency
SA   spektralni analizator   Spectrum Analyzer
SINAD   razmerje signal, šum, popačenje  (Signal + Distorti on + Noise) / (Distorti on + Noise)
SNA  skalarni analizator   Scalar Network Analyzer
S/N  razmerje med signalom in šumom   SNR - Signal to Noise Rati o
TG  sledilni izvor    Tracking Generator
VNA  vektorski analizator   Vector Network Analyzer
VSWR   napetostno stojno valovanje  Voltage Standing Wave Rati o
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Avtorja sta pravzaprav dva 
ruska radioamaterja R6DAN 
(zaslon, grafi ka, nadzor) in 
RX9CIM (digitalna obdelava 
signalov). Artur SP3OSJ pa je 
zmanjšal celoten projekt na 
vsega tri ploščice tiskanih vezij, 
odpravil vse žične povezave in 
pripravil tiskana vezja tako, da 
se ujemajo konstrukcijsko ena 
na vrh druge, skupaj z izbranim 
pripadajočim aluminijastim 
ohišjem, ter ustreznimi 
sestavnimi komponentami 
(slika 6).

Razviti sta dve vrsti radijskih 
postaj. Prva analogna in druga 
verzija z direktnim vzorčenjem 
DDC/DUC. Prva varianta naj bi 
bila open sorce – odprto kodna, 
pri drugi varianti pa je potrebno 
kupiti programsko licenco. 
Ena verzija low power 20W in 
druga verzija 100W izhodne 
moči. Programska licenca velja 
predvsem za 100W različico s 
komercialnim imenom VisAir.  
Za obe  varianti se dobijo tiskana 
vezja, lahko pa si naročite tudi 
že delno narejena tiskana vezja 
za transiver  VisAir.  Sprejemnik 
je dvojno balansiran QSD 
Tayloe detektor, Oddajna stran 
pa je enostavna zasnova PA – 
predojačevalnik, driver ter PA 
za končnih 20W moči na izhodu 
(slika 8).  Dodani so optični 
enkoderji za frekvenco, BPF in 
LPF (slika 9,10) za vsak band 
posebej.

Transiver Tulipan deluje v 
frekvenčnem območju 50Hz - 
30MHz.

SDR KV radijska postaja TulipanSDR KV radijska postaja Tulipan
Avtor: Andrej Lukič, S53RI

E-pošta: s53ri@hamradio.si

Тransiver Тulipan,  je premišljeno zasnovana samostojna Radioamaterska 
postaja z narejenim neodvisnim oddajnikom in sprejemnikom SDR. 
Uporabljena je neposredna transformacija oziroma  digitalna obdelava 
signalov DSP. V spodnjem  opisu govorimo predvsem o Tulipan low power 
- 20W različici, prirejeni  verziji Poljskega radioamaterja Arturja SP3OSJ.

Slika 1: Blok shema

Slika 14: SDR Tulipan
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Slika 2: Dsp Tx

Opremljen je z grafi čnim 
kontrolerjem TFT LCD 
zaslona in oblikovan z 
zaslonom na dotik avtorja 
Vladimirja R6DAN. 
Omogoča sprejemanje 
in posredovanje vseh 
popularnih načinov emisij 
(FM, AM, CW, SSB,FSK), 
različnih načinov uporabe 
z uporabo digitalnih 
vhodov/ izhodov, 
oddajno linijo transiverja 
in računalniško 
kontroliranim VOX-om.

Ima enega lahko tudi 
dva tonska signala v 
oddajnem načinu. V 
načinih sprejema, AM 
in FM se lahko prilagodi 
pasovna  širina v območju 
0 – 10.000Hz z 50 Hz 
korakom.

V primeru sprejema 
SSB in CW je obseg 
prilagajanja med 0 – 
3.700 Hz v korakih po 
50 Hz, medtem ko je pri 
oddajanju  sposobnost, 
da se prilagodi pasovna 
širina oddajnega signala 
v območju 50 - 3500 
Hz (zgoraj in spodaj). 
Odstopanje v načinu FM 
pa je 6 kHz. Uporabljeni 
so digitalni fi ltri za delo 
na 3dB / -60dB in so za 
faktor boljši od 1.1, ter 
slabljenje signalov, ki se 
odraža na ravni -70dB. 
Programska oprema 
omogoča nastavljanje 
digitalnih fi ltrov za vsak 
band posebej, kjer jih 
lahko tudi po potrebi 
shranimo v interni 
spomin. Občutljivost 
sprejemnika je v območju 
0,5  - 1μV.

• O b č u t l j i v o s t 
sprejemnika  med 
drugim zajema:                                                                                                                                    
Samodejni Notch 
Filter, Shift - premik 
prisotnega fi ltra, NB 
- redukcija hrupa - 
noise blanker.

• SQL – squelch ali 
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Slika 3: Dsp Rx
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Slika 4: Procesor za Dsp

zaklepanje šumov, VOX, odmev, kompresor 
(mikrofon EQ). 

• Možnost blaženja neravnih transmisij (ročna 
regulacija s pomočjo grafi čnega vmesnika 
zagotavlja dušenje drugega stranskega boka 
več kot 50 dB). 

• Vgrajen je že elektronski CW taster. 

• Fleksibilna prilagoditev 
kontrole  prehoda, ki temelji na 
porazdelitvi frekvence  vhodnih 
fi ltrov me delovanjem.
• Povezovanje s tremi 
različnimi konverterji  144MHz, 
432MHz, 1200MHz.
• CAT preko vmesnika USB 
(CAT protokol TS – 570).

Blok shema RTX Tulipan je 
prikazana na sliki 1.

Glavna sestavna modula 
naše naprave sta Avala (slika 
5) in DSP, zaradi katerega 
ima  transiver Tulipan zelo 
dobre karakteristike, zlasti pri 
sprejemniku. Modul SDR Avala, 
ki je uporabljen v sprejemnem 
in oddajnem delu ter  za 
katerega je znano, da je avtor 
YU1LM, je bil razvit že pred 
nekaj leti.

Srce cele naprave pa je 
mikroprocesor STM32F407GT6 
(slika 7). Vse informacije so 
prikazane na 5 - palčnem 
TFT LCD ekranu pri resoluciji 
800x480 in grafi čnim 
kontrolerjem RA8875, ki je 
povezan z mikroprocesorjem 
prek linije FSMC, ter  protokolom  
8080. Da bi pospešili prikaz 
informacij na prikazanih 
straneh je uporabljen  tudi 
zunanji statični CMOS 8 – Mbit 
RAM,CY62157EV30L oziroma 
SRAM. Izmenjava podatkov 
med SRAM na LCD ekranu 
poteka s pomočjo neposrednega 
dostopa do pomnilnika oz. DMA. 
Tiskano vezje s  krmilnikom 
DSP komunicira po serijskem 
perifernem vmesniku ali 
tako imenovani SPI liniji.  Za 
beleženje podatkov se uporablja  
zunanji feroelektrični 256K-bit 
RAM oziroma  F-RAM pomnilnik  
FM25W256, ki pa je priklopljen 
še na neodvisno napajanje oz. 
S-RAM baterijo 3V. Linija SPI 
poveže tudi krmilnik z zunanjim 

sintetizatorjem frekvence. Trenutni krmilnik deluje 
z 14 - bit DAC (analogno-digitalnim pretvornikom) 
DDS AD9951-AD9952. Na tiskanem vezju z 
mikroprocesorjem je nameščena še vsa ostala 
potrebna periferija za delovanje.  Modul DSP je 
zgrajen z mikrokontrolerjem STM32F407VET6 
(slika 4). Tukaj sta dodana in uporabljena še dva 
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Slika 5: Avala
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Slika 6: Sestavne komponente Tulipana

neodvisna RX/TX  24 - bit pretvornika 192kHz, CS 
4272, katera pa delujeta z zelo nizkim šumom: 
-114 dB.  Zasnova posameznega sklopa RX/TX je 
razvidna na slikah 2 in 3.
                                                                                              
Nadzor oz. samo rokovanje se izvaja z uporabo 
zaslona na dotik, lahko pa uporabljamo zunanjo 
analogno tipkovnico. Glavni mikrokontroler je 
opremljen s tremi enkoderji, kjer eden nadzira 
vrednosti frekvence in opcije v  glavnem 
menijskem programu. Preostala dva pa sta 
uporabljena za spreminjanje več potrebnih 
funkcijskih nastavitev. Načeloma niti ni potrebno 
uporabljati zunanje tipkovnice za krmiljenje, saj 
je dovolj TFT LCD ekran na dotik za udobno delo 
s samim SDR transiverjem (slika 12).

Kontrole radijske Kontrole radijske 
postajepostaje
Torej glavni mikrokontroler je 
opremljen s tremi enkoderji:                                                                                                       
• Optični enkoder primarni 

– glavni, je zasnovan za 
nastavitev frekvence kakor 
tudi za urejanje menija in 
spreminjanje parametrov. 
Drugi enkoderji so mehanski 
gumbi in so uporabljeni, 
da se lahko izbira ter 
nastavlja parametre, oz. 
kjer je omogočena možnost 
nastavljanja z dotičnim 
enkoderjem.

• Prvi enkoder (spodnji) 

nadzoruje zgornjo in spodnjo frekvenco 
pasovne širine sprejemnika. Uporaba funkcije 
SHIFT pa nam omogoča premik frekvenčnega 
fi ltra zgornje in spodnje meje fi ltra hkrati oz. 
(naprej-nazaj). Pri uporabljenem SHIFT nam 
omogoča spreminjanje zgornje meje pasovne 
širine. Ta enkoder se uporablja tudi kot Select  
modus kodirnik.

• Drugi enkoder (zgornji) regulira nivo hrupa 
NB – noise blanker, RFG -občutljivost DSP 
modula v načinu sprejema, SQL - nastavitev 
blokade šuma oz. Squelča. Po drugi strani 
se v oddajnem načinu regulira PWR - raven 
izhodne moči 0 - 100%, MIC - stopnjo 
ojačenja mikrofona, SPD - nastavitev hitrosti 
elektronskega tasterja ter CTR - nastavitev 
zvočne samokontrole. Funkcija drugega 
enkoderja je tudi v tem, da med odprtim 
glavnim menijskim programom omogoča 
vnos in  aktiviranje menijskih vrstic za način 
urejanja in vpisovanja novih parametrov in kot 
»OK« tipka.

Potenciometer s stikalom se uporablja za 
nastavitev jakosti slišanega signala in deluje kot 
ON/OFF tipka za vklop/izklop radijske postaje.

Kontrola frekvence radijske postaje je možna na 
tri načine:
◊ Uporaba glavnega Enkoderja,ki spreminja 

frekvenco v odvisnosti od hitrosti vrtenja 
gumba. 

◊ Vizualna sprememba frekvence direktno na 
ekranu z dotikom na slap - waterfall. 

◊ Ročni vnos frekvence s pritiskom več kot 2 
sekunde v okno prikaza frekvence. S tem 
pritiskom na to okno frekvence se nam 
odpre okno za vpis oz. popravo frekvence. 
S pritiskom na prvi enkoder pa se nam 
omogoči spreminjanje enote MHz, kHz in 
Hz. Po pritisku na OK potrdimo in zapustimo 
ročno nastavljanje frekvence.
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Slika 7: Glavni procesor
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Slika 8: 
Zgradba PA
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Slika 9: LPF
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CATCAT
CAT kontrola deluje preizkušeno z raznimi 
programi kot so Ham Radio Deluxe, DM780, znani 
log UQ5EQF z digitalijami itd.. 
Vse sem preizkušal v programskem okolju 
Windows 7 in 10. 
Morda se bo potrebno  še malo poigrati z različnimi 
gonilniki za Windows 10, z Windows 7 pa deluje 
dobro.
Morate pa vedno v programih izbrati nastavitev 
simulacije za Kenwood TS-570!

Slika 10: BPF

Zgradba glavnega menuja:
0 - Global option,
1 - Calibration Imbalance,
2 - DDS Confi guration, 
3 - TX Options, 
4 - Tx Equalizer,                                            
5 - Set Date Time, 
6 - BPF Confi guration, 
7 - Scale pan, 
8 - Elkey confi guration, 
9 - Reset setting.
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Slika 11: Primerjava M0NKA - Tulipan

• 0 – Global Option: 
◊ Tukaj nastavljamo splošne 

nastavitve.
• 1 - Calibration neravnovesje: 
◊ Omogoča kalibracijski način 

zatiranja zrcalnega kanala 
na prenosu in ureja dva 
parametra, gain in fazo. 
Nastavitev se izvede za 
vsako območje posebej. 
Pred nastavitvijo je 
potrebno  izbrati najvišjo 
možno raven tona, pred 
začetkom popačenja signala 
v panorami.

• 2 – DDS Confi guration: 
◊ Nastavitev korekcijskih 

faktorjev za USB,LSB, CLK 
frekv.,Frekvenčni faktor, DDS 
1 mux..

• 3 – TX Option: 
◊ Nastavljamo parametre za 

dobro in pravilno delovanje 
oddajnika. Parametri: Default 
Rx-Tx Delay, Filter LO/HI, Agc 
Tx -Agc Level, Kompresor Tx-
level, Two-tone mode, VOX…

• 4 - RX/TX Equlizer: 
◊ odpre grafi čni izenačevalnik, s katerimi lahko 

prilagodi frekvenčni odziv prejetih postaj 
med sprejemom, med prenosom frekvenčni 
odziv mikrofona signala.

• 5 - Set Date-Time:  
◊ Nastavitev datuma in ure. Za nastavitev 

datuma in ure uporabimo dva enkoderja. 
Glavnega in stranskega. Uporabimo lahko 
tipke ali pa ekran na dotik.

• 6 - BPF konfi guracija:
◊ v tem  elementu menija se odpre okno, v 

katerem v naprej  nastavljate pasovne fi ltre. 
Krmilnik lahko nadzira največ 
deset nastavitev pasovnih 
fi ltrov. Če imate manj od 
deset nastavitev, lahko ostala 
razpoložljiva mesta pustite 
prazna. Za nastavitev želenih 
vrednosti digitalnih fi ltrov 
lahko uporabimo  gumb 
glavnega enkoderja, lahko 
uporabimo ekran na dotik 
in pa tipke na tipkovnici. 
Vnesite vrednosti oziroma, 
začetek in konec pasu fi ltra 
brez prekrivanja. Primer 
območje 0 - začetek  1500, 
konec 2500; območje 1 - 
začetek 2500, 4000 konec in 
tako naprej.

• 7 – Scale pan: 
◊ Nastavitev panorame na 

ekranu.

• 8 – Elkey confi guration: 
◊ Nastavitev elektronskega tipkanja. Lahko 

uporabimo običajni taster – straight key 
ali pa elektronic key – elektronski taster. 
Za tipkanje s katerim koli računalniškim 
programom, vedno nastavimo v nastavitvah 
na »Straight key« in »delay Break in«.

• 9 - Ponastavi nastavitev: 
◊ 0 - Reset osnovnih nastavitev  - ponastavitev 

na začetne nastavitve.                                                                              
◊ 1-  Shema BPF Tulip (Reset pasovno 

prepustni fi ltri za sistem za Tulip)

Slika 12: Čelna stran Tulipan

KONSTRUKTORSTVO

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



39

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

Programska opremaProgramska oprema
Za namestitev programa v STM32 mikrokontroler 
potrebujete USB programator za STM 
mikrokontrolerje ter ustrezno programsko 
opremo STM32 ST-LINK Utility. Sam programator 
se za nekaj Evrov dobi brez težav na spletu, sam 
program pa je zastonj. Programira se dvakrat: 
enkrat osnovni fi rmware – Control.hex in drugič, 
ko se naloži še program za delovanje DSP - DSP.
hex. Programiranje je enostavno in nebi smelo 
predstavljati kakšen poseben  problem.

Zaključek in moje osebno Zaključek in moje osebno 
mnenjemnenje
Predstavljen Tulipan je kompaktna verzija 

Kratek opis tipk na TFT LCD zaslonu
Tipka    Pomen Akcija z dolgim priti skom ti pke

ANT Preklop dveh anten Načini selekcioniranja anten

ATT Vklop Atenuatorja Izbor parametrov Atenu-
atorja

PRE Vklop – Izklop Predojačeval-
nika

Izbor parametrov Predo-
jačevalnika

AGC On/Off  AGC Selekcioniranje AGC ( Fast, 
Medium,Slow,Long)

NB On/Off  redukcija hrupa Izbira stopnje redukcije 
NB1,NB2,NB3

BIN Način Pseudo - Stereo NIČ

SQL Redukcija Squelch NIČ

SPLIT Vklop za razliko med odda-
jno in sprejemno frekvenco

NIČ

A/B Menjava med oddajno in 
sprejemno frekvenco

NIČ

A =B Oddajna frekvenca je enaka  
sprejemni

NIČ

MENU Vhod za nastavitve radijske 
postaje

NIČ

ANF On/Off  Auto Notch Filter NIČ

SHIFT Vklop ta premikanje 
frekvenčnega fi ltra na 

sprejemu

NIČ

MEM Odprtje okna za shranjevan-
je frekvenc

NIČ

MODE Odprtje okna za izbor ra-
zličnih načinov uporabe

NIČ

TONE Eden ali dva tona NIČ

INPUT Selekcioniranje vhoda rtx-a 
Mic ali Lin

NIČ

VOX Vklop in Izklop Vox funkcije NIČ

Tipke desno spodaj

ANF MENU

VOX NIČ

TUNE NIČ

Tipke desno zgoraj

ANT Nastavitev antene

PRE Jakost predojačevalnika

ATT Stopnja atenuatorja

AGC Izbor hitrosti  AGC

NB Stopnja NB ( NB1, NB2, NB3)

Opis tipk na radijski postaji
Leva stran

Potenciometer Power/Volume

Enkoder RX-NB, RFG, SQL____TX-PW, MIC, CTR

Enkoder Filter, Shift 

Kratek priti sk ti pke Dolgi priti sk ti pke

Spodnje ti pke

(1)160m MEM

(2)80m MODE

(3)40m BIN

(4)30m INPUT

(5)20m ZOOM PANORAMA

(6)17m SPLIT

(7)15m A/B

(8)12m SHIFT

(9)10m SQL

(0)GEN EXIT

narejena na tiskanih vezjih iz projekta Arturja 
SP3OSJ, ki je napravil izvedbo brez žičnih povezav 
z uporabo vrstičnih letvic, podobno kot je to 
narejeno v projektu mcHF M0NKA. Uporabljena  
je tehnologija SMD z 0805 elektronskimi gradniki. 
Za izdelavo je potrebno kar nekaj veščine s SMD 
gradniki in je lahko kar lep izziv tudi za začetnike. 
Posebno je treba biti pozoren pri spajkanju 
mikrokontrolerjev in ostalih integriranih vezij. 

Izhodna moč po posameznem frekvenčnem 
območju je z uporabljenima dvema izhodnima 
MOSFET tranzistorjema RD16HHF okoli 20W. 

Celoten projekt si lahko res temeljito ogledate 
na spletni strani Arturja SP3OSJ, kjer so tudi 
vsi napotki za gradnjo. Lahko pa si pogledate 
tudi na Youtube test sprejemnega in oddajnega 
dela našega kolega S52UV Stojana iz Kojskega, 
ki je kolikor je meni znano prvi pri nas napravil 
omenjeni RTX projekt Tulipan. Mislim, da boste 
potencialni graditelji presenečeni nad delovanjem 
in na koncu  vam ne bo žal porabljenega časa in 
denarja. 

Sama uporaba je pokazala lep in jasen sprejem 
signalov, seveda na drugi strani pa čista in lepa 
modulacija brez smeti. Prožnost in  vzdržljivost 
so še en dodaten argument za izbor gradnje. 
Seveda moram tukaj dodati, da je to projekt 
brez popravkov. Ko je enkrat vse na svojem 
mestu, nekaj malega nastavitev na sprejemnem 
in oddajnem delu, transiver takoj deluje. Moram 
vas tudi opozorit pri na nabavi na e-bayu pred 
ponaredki sestavnih delov, predvsem pri izhodnih 
tranzistorjih. Pred dobrim letom, ko sem se odločal 
kateri projekt narediti, sem izbiral med M0NKA 
in Tulipanom. Pri prvem me je motil predvsem 
majhen ekran in kup nenehnih popravkov. Vem, 
da je tudi tisti projekt dober in zelo zanimiv. 
Vendar že moje oči zahtevajo večji ekran (slika 
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11). Morda je moja zamera temu projektu, edino 
to, da ni take organiziranosti radioamaterske 
skupnosti kot je to pri M0NKA projektu. 

Ta projekt Tulipan originalno izvira od ruskih 
radioamaterjev in so se predvsem posvetili 
večji različici z imenom VisAir.  Njihova radio-
konstruktorska skupnost je na projektu tudi 
zelo aktivna - forum, ter se VisAir nenehno še 
dograjuje in izpopolnjuje. Nekaj malega sem si 
dopisoval tudi z avtorjem Vladimirjem R6DAN in 
mi je vedno tudi prijazno odgovoril. 

Vrli Kitajci so mojstri kopiranja in boste malega 
Tulipana tudi že zasledili na kakšni prodajni 
kitajski strani v zelo podobni  varianti. Torej na 
vsakemu posamezniku je kateri projekt si bo izbral 
in verjemite ni večjega veselja vzpostavljanja 
radioamaterskih zvez s transiverjem, katerega ste 
sami naredili in se pri tem tudi še veliko dobrega 
naučili.

Predvsem to slednje je pri celi stvari zelo 
pomembno za razvoj naše radioamaterske 
skupnosti tukaj pri nas doma in ne kako lepo, 
moderno  škatlo ste si morda privoščili v trgovini 
in jo postavili na polico (slika 13). 

Vsem potencialnim graditeljem želim veliko 
uspeha in zadovoljstva pri vašem delu, ter 
odkrivanju nekaj novega, kar vas bo gotovo 
obogatilo v prihodnosti. Predvsem pa ne obupajte 
takoj, ker za vsako težavo se zdravilo najde in 

si poiščite ustrezno pomoč. Čeprav imam kar 
dolgoletne izkušnje v konstruktorstvu, se vedno 
najde nekaj in človek potrebuje kakšen nasvet 
od koga drugega. Pri meni tudi ni nič drugače in 
se moram za vse dobronamerne informacije in 
nasvete zahvalit vsem, ki so mi kakorkoli po svoje 
pomagali. 

Zahvaliti se moram Vladimirju R6DAN, Arturju 
SP0OSJ, Franciju S51RM in Stojanu S52UV 
pri katerem sva tudi napravila prve korake pri 
odpravljanju težav in pa prve teste. Torej vzemite 
spajkalnike v roke in lotite se dela, veselje pa bo 
prišlo potem samo od sebe….

Vir:
• Ruski forum za SDR Tulipan:  
◊ http://www.cqham.ru/forum/showthread.

php
• Prikaz delovanje kompletnega sdr Tulipana: 
◊ https://www.youtube.com/watch?v=c6WT_

WZVkR8
◊ https://www.youtube.com/watch?v=j0qAtJ 

dv24Y
• Link youtube S52UV: 
◊ www.youtube.com/watch?v=X0U9ND_nkGw

• Link kjer se dobijo tiskanine, ohišje in 
gumbi,navodila za gradnjo za »low power 
verzijo: 
◊ http://sp3osj.pl/

• Spletna stran YU1LM, SDR Avala: 
◊ http://yu1lm.qrpradio.com/sdr20transce 

iver20yu1lm.htm

Slika 13: Izgled končanega Tulipana

KONSTRUKTORSTVO
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Odprto UKV Odprto UKV 
ARG prvenstvo ARG prvenstvo 
radiokluba radiokluba 
PostojnaPostojna

Bač, 22.04.2017
Radioklub »Proteus« Postojna 
že vrsto let uspešno organizira 
ARG tekmovanja, kljub temu, 
da v njihovih članskih vrstah 
ni aktivnih ARG tekmovalcev. 
Tudi letos so predzadnji 
teden v aprilu organizirali 
UKV ARG odprto prvenstvo. 
Za tekmovalno lokacijo so 
ponovno določili območje 
Bača. V zgodnjih jutranjih 
urah se je zbrala izvedbena ekipa. Po kratkem 
opisu postopka postavitve oddajnikov, so se na 
posamične vnaprej določene točke za oddajnike, 
odpravili člani radiokluba, ki so poskrbeli za 
postavitev oddajnikov. Kmalu za tem so prišli na 
zbirno mesto tudi tekmovalci. Ker sta bila start 
in cilj ne daleč narazen, je priprava na začetek 
potekala dokaj mirno in sproščeno. Malce moteče 

ARG - RADIOGONIOMETRIJAARG - RADIOGONIOMETRIJA
Avtor: Franci Žankar, S57CT

E-pošta: S57CT@HamRadio.si

Udeleženci tekmovanja radiokluba Postojna

RADIOGONIOMETRIJA - ARG

Rezultati  tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Simon KOSOVEL S53AAN 78:44 3 2 5

2. Manuel Alberto MONTES S53AAN 81:33 3 36 1

3. Uroš TOZAN S53AAN 101:23 3 4 7

4. Andraž SAMEC S53AAN 121:41 3 115 4

5. Jani BRATOŽ S53AAN 123:49 3 1 8

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 73:28 4 33 6

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 56:13 5 116 9

2. David ČUFER S53AAN 90:21 5 31 3

3. Marti n ŽNIDARIČ S59PLK 139:17 4 118 7

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 65:50 5 34 8

2. Andrej TROJER S53CAB 71:05 5 37 12

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 83:11 5 112 5

4. Robert MLAKAR S59DXX 84:16 5 113 10

5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 85:56 5 117 2

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 67:14 3 32 11

2. Ivo KETE S53AAN 75:52 3 35 6

3. Jože ONIČ S59DXU 95:32 3 114 4

4. Janko KUSELJ S53JPQ 110:03 3 111 1

Čas lova - 140 minut!

Veterani: Andrej TROJER - S50TA, Ivo JEREB - S57AL, 
Miroslav KUŽNER - S52KK, Robert MLAKAR - S58Y, 
Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB

Ekipa na lisicah: Robert VILHAR - S53WW, Marko 
MUROVEC - S56ZMU, Martin DEBEVC - S57MA, Janez 
PENKO ŠAJN - S56JPS, Darko MISLEJ - S52WD
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Udeleženci tekmovanja radiokluba Domžale

Rezultati  tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Drejc TROJER S53CAB 58:34 3 44 12

2. Samo VETRIH S53AAN 63:17 3 4 14

3. Pavel TROJER S53CAB 71:38 3 3 5

4. Ruj GROŠELJ SIMIĆ 73:49 3 46 1

5. Simon KOSOVEL S53AAN 75:19 3 1 16

6. Leon KMETIČ S59DHP 112:07 3 111 11

7. Uroš TOZAN S53AAN 132:27 1 5 3

* Tilen ŽVANUT S53AAN 147:39 2 6 8

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Nina RADI S59DIQ 95:43 4 2 2

2. Polona PUC S53AAN 99:19 2 43 7

3. Jana KETE S53AAN 125:21 2 40 9

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 64:12 4 114 15

2. Žak GAJŠAK S53JPQ 68:41 4 35 13

3. Tomislav HARING S53JPQ 81:33 4 37 10

4. Bor GROŠELJ SIMIĆ 91:11 4 45 4

5. Samo GAJŠAK S53JPQ 97:11 4 34 6

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. David ČUFER S53AAN 56:32 5 31 10

2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 56:52 5 118 5

3. Niko GABERC S59DIQ 59:42 5 33 14

4. Marti n ŽNIDARIČ S59PLK 90:14 5 121 11

5. Slavko VALJAVEC S59UAR 121:36 5 122 9

6. Peter OREŠNIK S53CAB 120:06 4 42 1

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 65:34 5 38 16

2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 91:14 5 120 8

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 118:24 5 115 13

4. Janez HALOŽAN S59DPG 99:23 2 36 7

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Jože KOSI S59DIQ 64:53 3 112 12

2. Ivo KETE S53AAN 75:36 3 39 6

3. Stanko ČUFER S53AAN 98:34 3 32 15

4. Jože ONIČ S59DXU 109:14 3 117 2

5. Janko KUSELJ S53JPQ 65:52 1 113 4

Čas lova - 140 minut!

je bilo manjše število tekmovalcev. Druge športne 
pa tudi šolske dejavnosti so tokrat odpeljale stran 
mlajše tekmovalce. Za rekreativne tekmovalce pa 
je UKV področje morda malo pretežko. Suha in 
ne preveč mrzla sobota pa je udeležencem nudila 
obilo tekmovalnih užitkov.

Odprto KV ARG prvenstvo Odprto KV ARG prvenstvo 
radiokluba Domžaleradiokluba Domžale
Domžale, 06.05.2017
Prvo majsko soboto so se ARG tekmovalci zbrali 
na Gorjuši v bližini Domžal. KV ARG odprto 
prvenstvo je bilo v organizaciji radiokluba 
Domžale. Priprave na tekmovanje so potekale 
že od poznih jesenskih dni, ko je bil izbran teren 
Krumperka z Gorjušo in dogovorjeno startno in 
ciljno mesto ob Jamarskem domu. Glede na to, 
da sem pred 30. leti na istem terenu začel takrat 
kot predsednik ARG komisije (danes je to ARG 
manager) takrat kot vodja državnega KV ARG 
prvenstva, je bilo pri izbiri terena obilo nostalgije 
in hkrati zadovoljstva. Z Marjanom - S51MW, sva 
že v mesecu aprilu pregledala teren in določila 
možno postavitev. Večina ostalega dela pa je bilo 
potrebno opraviti na sam tekmovalni dan. Ekipa, 
ki je postavila oddajnike na terenu ( Marjan - 
S51MW, Goran - S55OO, Boštjan - S50CA, Marko 
- S57GT in Grega - S53SL) je že v zgodnjih 
jutranjih urah odšla na teren. S Tomijem - S53CO, 
Lojzetom - S57LM in Darjo - S57UZA pa smo 
pripravili vse potrebno na startnem in ciljnem 
mestu. Po prihodu in registraciji tekmovalcev se 
je začelo tekmovanje, ki je potekalo nemoteno 
in tekoče. Večina tekmovalcev je svoje delo 
uspešno opravila. Najboljši tekmovalec je našel 
vseh 5 oddajnikov v manj kot eni uri. V okolici 
Jamarskega doma je za ta kraj značilna kraška 

RADIOGONIOMETRIJA - ARG
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Bojan MAJHENIČ - S52ME, Franci ŽANKAR - S57CT

Starejši veterani: Franci ŽANKAR - S57CT, Ivo KETE - S52IVO, Jože KOSI - 
S57UOI, Stanko ČUFER - S57CD, Jože ONIČ - S51T, Janko KUSELJ - S59D

Udeleženci tekmovanja v Železni jami

jama, Železna jama. Jamarsko 
društvo Simon Robič, s katerim 
si delimo članstvo v Zvezi 
organizacij za tehnično kulturo 
Domžale, nam je omogočilo, da 
so se tekmovalci, obiskovalci 
in delovna ekipa udeležili 
vodenega ogleda jamarske 
zbirke in Železne jame z nekaj 
prelepimi kapniki. Po tem 
prijetnem dogodku smo imeli 
podelitev medalj in diplom 
najboljšim. Sledilo pa je zame 
veselo, prijetno presenečenje. 
Pripravili so ga radioamaterji, 
s katerimi se v ARG dejavnosti 
srečujemo že dolgo vrsto let, 
predsednik ZRS in tudi moji 
domači. Ob mojem jubileju, 
30. letnici delovanja na ARG 

Na startu: Tomi KORDEŽ - S53CO, Drejc TROJER, Jože 
KOSI - S57UOI

Gregor OREŠNIK, Peter OREŠNIK - S52AA, Urban 
OREŠNIK

RADIOGONIOMETRIJA - ARG
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področju, so mi čestitali in se mi zahvalili za 
moje dolgoletno delo. Dobil sem kar nekaj lepih 
priložnostnih daril. Ob druženju ob zaključku 
smo se posladkali z »lisičkino« torto - darilom 
tekmovalcev.

Odprto UKV ARG Odprto UKV ARG 
prvenstvo ZRS prvenstvo ZRS 
20172017
Komenda, 13.05.2017
Državno tekmovanje na 
UKV področju je potekalo 
pod okriljem radiokluba 
»27. julij« Radomlje. Izbrani 
teren v Komendi je bil že 
večkrat uporabljen, pa 
vendar se tekmovalci vedno s 
strahospoštovanjem podajo na 
vodnat in od deževja večkrat 
razmočen teren. Vreme je, 
kljub predhodnim grožnjam, 
na sam tekmovalni dan, 

Ženske: Nina RADI - S57ONR, Ana ČUFER - S52NAO, 
Jana KETE - S52SDR

Pionirji: Samo VETRIH - S58MSB , Drejc TROJER, Nik GREGORIČ - S58NEL, 
Pavel TROJER, Uroš TOZAN

Stanko ČUFER - S57CD

Rezultati  tekmovanja:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Leon KMETIČ S59DHP 78:19 3 114 3

2. Nik GREGORIČ S53AAN 88:34 3 2 1

3. Samo VETRIH S53AAN 96:28 3 5 10

4. Drejc TROJER S53CAB 99:34 3 36 13

5. Uroš TOZAN S53AAN 116:04 3 4 6

6. Simon KOSOVEL S53AAN 121 3 3 14

7. Mati ja KOČEVAR S53AAN 71:20 2 6 5

8. Nik KLADNIK S59DHP 89:15 2 113 8

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 43:32 4 1 11

2. Nina RADI S59DIQ 90:30 4 8 7

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 59:10 4 115 2

2. Tomislav HARING S53JPQ 84:17 4 39 9

3. Samo GAJŠAK S53JPQ 122:17 4 37 12

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 58:22 5 111 2

2. Niko GABERC S59DIQ 67:04 5 40 10

3. David ČUFER S53AAN 70:33 5 31 13

4. Peter OREŠNIK S53CAB 85:04 5 42 6

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 62:21 5 41 7

2. Andrej TROJER S53CAB 65:48 5 35 11

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 83:15 5 118 14

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 85:07 5 116 9

5. Janez HALOŽAN S59DPG 106:16 4 43 3

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Ivo KETE S53AAN 68:32 3 33 12

2. Stanko ČUFER S53AAN 70:01 3 32 8

3. Jože ONIČ S59DXU 78:45 3 117 5

4. Janko KUSELJ S53JPQ 83:47 1 112 1

GENERALNA RAZVRSTITEV:

V generalni razvrsti tvi je objavljena le kategorija, v kateri je sprememba, 
glede na državno razvrsti tev.

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 43:32 4 1 11

2. Nina RADI S59DIQ 90:30 4 8 7

3. Jana KETE S53AAN 90:50 4 34 4

Čas lova - 140 minut!

RADIOGONIOMETRIJA - ARG
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»zdržalo«. Postavljavec lova, Roman - S52NJ, se je 
glede na predhodno vremensko napoved pravilno 
odločil glede dolžine in težavnosti. Ob dobri karti 
terena in primernem tehničnem znanju lov ni bil 
pretežak za nikogar. Tekmovalci so zadovoljni 
končali tekmovanje. Najboljšim so bile podeljene 
medalje in diplome.

Odprto UKV ARG prvenstvo Odprto UKV ARG prvenstvo 
radiokluba Ormožradiokluba Ormož
Ormož, 20.05.2017
Jeseni je stekel pogovor o možnosti organizacije 
UKV in KV ARG tekmovanja v dveh dneh zapored, 

Rezultati  tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Drejc TROJER S53CAB 79:32 3 35 14

2. Samo VETRIH S53AAN 96:13 3 3 2

3. Nik GREGORIČ S53AAN 115:16 3 8 4

4. Pavel TROJER S53CAB 103:50 1 4 6

* Uroš TOZAN S53AAN 148:40 3 2 11

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Nina RADI S59DIQ 73:07 4 5 12

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 84:59 4 36 3

2. Marko KUŽNER S59DPG 96:53 4 115 15

3. Jakob IVAČIČ S59DXU 127:10 4 40 9

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 60:09 5 37 7

2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 65:09 5 111 16

3. Sti pe PREDANIĆ 9A1GIJ 88:52 5 113 13

4. David ČUFER S53AAN 89:30 5 31 10

5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 96:29 5 129 1

6. Marti n ŽNIDARIČ S59PLK 102:38 4 119 4

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 65:13 5 39 3

2. Andrej TROJER S53CAB 65:59 5 34 12

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 76:34 5 118 15

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 85:37 5 114 9

5. Janez HALOŽAN S59DPG 87:55 4 38 5

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 72:52 3 32 14

2. Zvonimir MAKOVEC S59PLK 83:29 3 120 11

3. Jože ONIČ S59DXU 110:39 3 117 6

4. Jože KOSI S59DIQ 128:27 2 121 2

5. Janko KUSELJ S53JPQ 56:04 1 112 8

Čas lova - 140 minut!

ter želja po novem Sprint tekmovanju, ki se je 
na mednarodnih tekmovanjih že uveljavilo, pri 
nas pa je bilo preizkušeno le v okviru treningov. 
Organizacijo sta prevzela radiokluba Ormož in 

Ljutomer. Tretji vikend v maju 
je bil tako v celoti namenjen 
ARG tekmovanjem. 

V soboto je bilo najprej 
izvedeno UKV tekmovanje. 
Postavitev in organizacija 
je bila v rokah radiokluba 
Ormož. »Lisice« so bile 
kmalu na terenu, tekmovalci 
pa pripravljeni na startnem 
mestu. Tekmovanje 
je potekalo po načrtu. 
Lepo sončno vreme in 
ravno pravšnji teren so 
tekmovalcem ponudili 
obilo športnih užitkov. 
Po tekmovanju je sledila 
podelitev in pa okrepčilo iz 
»Hanzijeve kuhinje«. 

Že v času UKV tekmovanja pa 
so potekale priprave na prvo 
uradno »Sprint« tekmovanje. Pred startom Sprint tekmovanja

Ciril SLAVINEC - S57ESC, Darja ŽANKAR - S57UZA
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preizkušali le na treningih. Tokrat v Ormožu je bilo 
torej prvo uradno tekmovanje. Tekmovalci so bili 
tako pripravljeni na nov izziv. Start je potekal hitro 
in v veselem vzdušju. Tekmovanje samo pa še 
hitreje. Razdalje med oddajniki niso bile prav velike 
- nekje okoli 100m, vendar pa je bil pravi izziv v 12 
sekundah določiti smer oziroma lokacijo oddajnika. 
Med obema setoma oddajnikov je vmesni oddajnik 
namenjen temu, da se tekmovalci ob registraciji 
pokažejo gledalcem. Le ti so navdušeno navijali in 
vzpodbujali tekmovalce. Po končanem tekmovanju 
je potekala vesela razprava o tem, kako so se 
tekmovalci znašli v tekmovanju in kako bi se dalo 
še izboljšati rezultat. Najboljšim so bile podeljene 
medalje, prav vsi pa so si zaslužili diplome.

Odprto KV ARG prvenstvo Odprto KV ARG prvenstvo 
radiokluba Ljutomerradiokluba Ljutomer
Ljutomer, 21.05.2017

Na hladno, vetrovno 
nedeljsko jutro pa se je 
začelo še zadnje iz sklopa 
načrtovanih dvodnevnih 
ARG tekmovanj in 
sicer klasično KV ARG 
tekmovanje. Člani 
radiokluba Prlek Ljutomer 
so se resno lotili izvedbe 
le tega. Na žalost pa se 
tekmovanja, zaradi drugih 
obveznosti, v nedeljo ni 
udeležila večina do sedaj 
vestnih tekmovalcev. 
Kljub skromni udeležbi, je 
tekmovanje lepo uspelo. 
Najboljši tekmovalci so 
bili poleg medalj nagrajeni 
z lepimi priložnostnimi 
darili.

Odprto ZRS sprint tekmovanje Odprto ZRS sprint tekmovanje 
20172017
Ormož, 20.05.2017
Sprint je dokaj novo ARG tekmovanje na KV 
področju. V tekmi je na manjšemu terenu 
postavljeno deset oddajnikov, z dvema vmesnima 
oddajnikoma. »Lisice« delajo v časovnem ciklu 12 
sekund in sicer prvih pet s počasnejšim tipkanjem 
telegrafskih znakov, drugih pet pa s hitrejšim. 

Na mednarodna tekmovanja je ta zvrst ARG-
ja umeščena že kar nekaj let. Doma pa smo jo 

Udeleženci tekmovanja radiokluba Ljutomer

Rezultati  tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Samo VETRIH S53AAN 15:43 8 3 17

2. Drejc TROJER S53CAB 28:20 8 35 8

3. Nik GREGORIČ S53AAN 32:26 8 8 1

4. Pavel TROJER S53CAB 34:15 8 4 13

5. Uroš TOZAN S53AAN 54:41 8 2 4

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Nina RADI S59DIQ 45:20 10 5 14

2. Darja ŽANKAR S53CAB 49:43 9 122 5

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 26:49 10 115 11

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 23:03 12 37 3

2. David ČUFER S53AAN 27:54 12 31 18

3. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 27:59 12 111 12

4. Sti pe PREDANIĆ 9A1GIJ 35:04 12 113 7

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 26:23 12 39 19

2. Andrej TROJER S53CAB 33:25 12 34 16

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 34:09 12 118 10

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 63:07 12 114 2

5. Janez HALOŽAN S59DPG 49:06 11 38 6

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 28:58 8 32 15

2. Jože ONIČ S59DXU 48:48 8 117 9

Čas lova - 90 minut!

Rezultati  tekmovanja:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 52:49 3 7 3

2. Drejc TROJER S53CAB 64:02 3 43 11

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Darja ŽANKAR S53CAB 104:15 3 130 4

2. Nina RADI S59DIQ 112:03 3 6 1

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 70:38 5 44 12

2. Sti pe PREDANIĆ 9A1GIJ 78:01 5 123 5

3. Marti n ŽNIDARIČ S59PLK 126:29 5 128 8

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 74:08 5 45 7

2. Andrej TROJER S53CAB 84:27 5 42 9

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 95:23 5 127 2

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 107:22 5 125 10

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Jože ONIČ S59DXU 94:01 1 126 6

Čas lova - 140 minut!
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Darja ŽANKAR - S57UZA, Pavel TROJER, Andrej TROJER 
- S50TA, Drejc TROJER. V ozadju: Jože ONIČ - S51T

Udeleženci Pionirskega prvenstva ZRS

Pionirsko KV ARG prvenstvo Pionirsko KV ARG prvenstvo 
ZRS 2017ZRS 2017
Cerknica, 03.06.2017
Pionirsko KV ARG prvenstvo je potekalo v Cerknici. 
Kot že vrsto let do sedaj, je to tekmovanje v 
sklopu modelarskih tekmovanj Zveze organizacij 
za tehnično kulturo. Pri izbiri terena in postavitvi 
»lova« je pomagal Robi - S58Y, kot bivši domačin. 
Delo komisije na oddajnikih pa so prevzeli člani 
radiokluba Postojna. Pri postavljanju tehnike, na 
startu in cilju pa je pomagal še Peter - S52AA. Po 
otvoritveni slovesnosti 41. državnega tekmovanja 
mladih modelarjev in radioamaterjev, smo odšli 
na tekmovalno lokacijo. Teren je bil kar zahteven, 
prepreden z nizkim gostim grmičevjem. Iskanje 
»lisic« čez drn in strn se tokrat ni najbolje obneslo. 
Mladi tekmovalci so morali uporabiti znanje 

tehnike, orientacije in primerno izdelati strategijo 
iskanja, da so uspešno opravili zahtevano nalogo. 
Med tekmovalci je bilo tudi nekaj začetnikov, zato 
je bil uspeh za njih pravzaprav že najti en oddajnik 
in brez zamude priti v cilj. Vsi udeleženci so dobili 
za svoje delo diplome, najboljši medalje, s strani 
Zveze organizacij za tehnično kulturo pa so bili 
tudi nagrajeni.

Odprto KV ARG prvenstvo ZRS Odprto KV ARG prvenstvo ZRS 
20172017
Ajdovščina, 10.06.2017
Zadnje tekmovanje v spomladanskem delu 
ARG sezone je potekalo v Ajdovščini. Zbirno 
mesto je bilo ob čudovitem izviru reke Hubelj. 
Organizatorji, člani radiokluba Ajdovščina, so že v 
zgodnjih jutranjih urah sledili mojim navodilom za 

Rezultati  tekmovanja:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Samo VETRIH S53AAN 75:17 3 9 13

2. Pavel TROJER S53CAB 81:06 3 10 5

3. Leon KMETIČ S59DHP 82:52 3 111 1

4. Nik GREGORIČ S53AAN 88:20 3 1 3

5. Uroš TOZAN S53AAN 91:12 3 8 14

6. Tilen CURK S53AAN 86:24 2 115 6

7. Mati ja KOČEVAR S53AAN 104:20 2 2 7

8. Simon KOSOVEL S53AAN 106:05 2 4 11

9. Gašper SAMEC S53AAN 67:16 1 32 10

10. Hana MAMIČ S53AAN 79:08 1 6 8

11. Andraž SAMEC S53AAN 101:33 1 114 4

12. Zala LOZAR S53AAN 115:06 1 5 2

** Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 66:06 0 31 9

** Manuel Alberto MONTES S53AAN 63:42 0 113 12

Čas lova - 120 minut!
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Juniorji: Samo GAJŠAK - S52SIR, Marko KUŽNER - 
S54MA, Tomislav HARING - S55TH

Seniorji: David ČUFER - S57DN, Matjaž ŠTOKELJ, Niko 
GABERC - S56SON

Ivo KETE - S52IVO

Rezultati  tekmovanja:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 71:42 4 115 17

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 96:06 4 39 12

3. Tomislav HARING S53JPQ 89:33 2 40 8

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 56:26 5 111 9

2. David ČUFER S53AAN 56:54 5 32 20

3. Niko GABERC S59DIQ 68:44 5 41 13

4. Slavko VALJAVEC S59UAR 108:32 5 121 4

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 70:22 5 37 2

2. Ivo JEREB S59DRW 72:04 5 43 19

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 89:18 5 119 15

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 95:09 5 117 7

5. Janez HALOŽAN S59DPG 79:24 3 42 11

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo KETE S53AAN 77:06 3 34 18

2. Jože ONIČ S59DXU 78:50 3 118 1

3. Stanko ČUFER S53AAN 88:35 3 33 14

4. Jože KOSI S59DIQ 98:37 3 114 10

5. Janko KUSELJ S53JPQ 58:49 1 112 6

GENERALNA RAZVRSTITEV:

V generalni razvrsti tvi so objavljene le kategorije, v kateri so spremembe, 
glede na državno razvrsti tev.

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 72:24 4 36 16

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 71:42 4 115 17

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 96:06 4 39 12

3. Tomislav HARING S53JPQ 89:33 2 40 8

4. Bor GROŠELJ SIMIĆ 118:12 2 31 3

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 70:22 5 37 2

2. Ivo JEREB S59DRW 72:04 5 43 19

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 89:18 5 119 15

4. Mitja KOČEVAR S53AAN 93:07 5 120 5

5. Miroslav KUŽNER S59DPG 95:09 5 117 7

6. Janez HALOŽAN S59DPG 79:24 3 42 11

Kategorija *IZVEN* - 3,5 MHz

1. Drejc TROJER S53CAB 58:06 3 38 11

2. Pavel TROJER S53CAB 61:30 3 2 6

3. Leon KMETIČ S59DHP 75:50 3 113 1

4. Iztok ROJC S53AAN 94:11 3 35 3

Čas lova - 140 minut!

postavitev oddajne tehnike. Po razdelitvi le-te, so 
se pripravili in odšli na teren.

Kmalu po zaključku prijav, so se tekmovalci 
odpeljali na startno lokacijo, čisto na rob 
tekmovalnega terena.

Jutranje sonce je napovedovalo vroč dan. K sreči 
je bil teren gozdnat, tako da je nudil tudi prijetno 
ohladitev pred samim tekmovanjem. Postavitev 
»lova« je bila po mnenju tekmovalcev kar težka. 
Potrebno je bilo obilo kondicije in spretnosti branja 
karte terena. V samem tekmovanju so v kategoriji 
»izven« sodelovali tudi mladi tekmovalci, 
čeprav to ni bilo njihovo uradno tekmovanje. 
Za njih je bil to pravzaprav primeren trening 
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pred udeležbo na mednarodnem mladinskem 
prvenstvu. Večina je našla vse zahtevane 
oddajnike v primernem času. V senci dreves 
in ob prijetnem hladu Hublja, so tekmovalci ob 
zaključku tekmovanja veselo razpravljali o lovu 
in analizirali uporabljene strategije. Na začetku 
zaključne slovesnosti podelitve medalj in diplom, 
je udeležencem tekmovanja povedal nekaj 
besed predsednik radiokluba Ajdovščina, Jože 
Batič - S53BJ. Kot dober poznavalec je podal 
kratek opis zgodovinskih dejstev uporabe reke 
Hubelj vzpodbudne besede pa so bile namenjene 
tekmovalcem. Sledila je podelitev medalj in 
diplom odprtega KV prvenstva ZRS.

Ob zaključku pa so člani radiokluba Ajdovščina še 
prijetno presenetili njihovega tekmovalca Iva - 
S52IVO ob njegovem »okroglem« jubileju. 

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.

12. Balkansko 12. Balkansko 
ARG prvenstvo 2017ARG prvenstvo 2017
Divčibare, Srbija 
od 23. - 25. 6. 2017
12. balkansko ARG prvenstvo je 
potekalo med 23. in 25. junijem 
2017 v Divčibarah v Srbiji. To je 
planota s smučarskim središčem 
v bližini Valjevega. Nahaja se na 
okrog 1000 m nadmorske višine. 
Na prvenstvu je tekmovalo 85 tekmovalcev iz 8 
držav. K prijetnemu vzdušju med tekmovalci je svoj 

delež dodala tudi slovenska ekipa v kateri je bilo kar 
25 tekmovalcev. Z velikim številom tekmovalcev pa 
sta nastopili še ekipi iz Romunije z 19 tekmovalci 
in Srbije s 17 tekmovalci. Organizatorji letošnjega 
prvenstva so se potrudili in prvenstvo dobro 
pripravili. Naša ekipa je na tem prvenstvu osvojila 
10 medalj. Tekmovanje obsega dve tekmi, katerih 
seštevek časov in odkritih oddajnikov se šteje kot 
končni rezultat. Na tem prvenstvu so bile medalje 
podeljene glede na pravila Balkanskih prvenstev, 
samo za skupno uvrstitev - UKV in KV tekmovanje 
skupaj.

Z naslovom Balkanskega prvaka so se s prvenstva 
vrnili Simon Kosovel - S58SKC v kategoriji M14, 
Matjaž Štokelj v M21, Ivo Jereb - S57AL v M40 in 
Stanko Čufer - S57CD v M60.

Srebrne medalje so osvojili Uroš Tozan v M14, 
Marko Kužner - S54MA v M19 in David Čufer - 
S57DN v M21, bronaste medalje pa Jani Bratož 
v M14, Andrej Trojer - S50TA v M40 in Ivo Kete 
- S52IVO v M60.

Čestitke vsem.

1. Svetovno mladinsko 1. Svetovno mladinsko 
ARG prvenstvoARG prvenstvo

Avtor: Andrej Trojer, S50TA
E-pošta: Andrej.Trojer@rtvslo.si

Turčianské Teplice, Slovaška
od 30.06. - 04. 07. 2017
Slovenska mladinska reprezentanca 
se je udeležila 1. Svetovnega mla-
dinskega prvenstva iz amaterske 
radiogoniometrije, ki je potekalo od 
30.  junija do 4. julija 2017 v kraju 
Turčianske Teplice na Slovaškem.

Slovenski udeleženci Balkanskega ARG prvenstva
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Tehnično-športno disciplino ARG (Amatersko 
Radio Goniometriranje) ali ARDF (Amateur Radio 
Direction Finding), po domače pa kar "lov na 
lisico", ki je mešanica med orientacijskim tekom in 
radioamaterstvom uspešno prenašamo na mlajše 
generacije tudi v Sloveniji.

Tudi v letošnji sezoni je Zveza radioamaterjev 
Slovenije – ZRS organizirala 7 državnih tekmovanj 
v ARG-ju. Tekmovanj, ki so bila organizirana po 
različnih krajih Slovenije, se je tekom celotnega 
leta udeležilo 16 mladeničev do šestnajstega leta 
starosti. Najboljši štirje tekmovalci (Drejc Trojer, 
Leon Kmetič, Samo Vetrih in Tomislav Haring), 
ki so na državnih tekmovanjih zbrali največje 
število točk so se uvrstili v Slovensko mladinsko 

reprezentanco, ki je zastopala Slovenijo na 1. 
Svetovnem mladinskem prvenstvu iz amaterske 
radiogoniometrije (1.st World Youth ARDF 
Championship), ki je potekalo od 30. junija do 4. 
julija v Turčianskih Teplicah na Slovaškem.

Vsi štirje predstavniki Slovenske mladinske 
reprezentance so tudi tokrat zelo solidno predstavili 
znanje iz ARG-ja. Nastopili so na treh tekmovanjih 
in sicer v soboto v klasični KV disciplini, v nedeljo 
Sprint tekmovanje in v ponedeljek v klasični UKV 
disciplini. Dosežena je bila ena uvrstitev med 
deseterico (Samo Vetrih 9. mesto Sprint), štiri 

uvrstitve med dvajseterico 
(Samo Vetrih 13. mesto UKV in 
17. mesto KV, Tomislav Haring 
14. mesto UKV, Drejc Trojer 
18. mesto Sprint). Leon Kmetič 
je svojo najboljšo posamično 
uvrstitev dosegel z osvojenim 
27. mestom v Sprintu. Vodja 
reprezentance sem že drugo 
leto zapored bil Andrej Trojer, 
ki tudi  že več kot desetletje 
nastopam na tekmovanjih iz 
ARG-ja. Član tokratne odprave 
ARG reprezentance je bil še 
Sebastjan Haring - S55SS, ki 
se mu zahvaljujem za izkazano 

pomoč pri spremljanju ekipe.

Tekme so bile organizirane na zelo visokem 
nivoju in na dokaj zahtevnem gozdnatem terenu, 
predvsem velja to omeniti za obe klasični tekmi. 
Uvrstitve so bile v primerjavi z lanskoletnim 
tekmovanjem nekoliko boljše tako, da lahko 
rečem, da smo svojo državo zgledno zastopali in 
prikazali tak nivo znanja, ki ga Slovenija v ARG-ju 
trenutno premore. 

Da smo lahko sodelovali na 1. Svetovnem 
prvenstvu v ARG-ju se moram tudi letos zahvaliti 

Zvezi organizacij za tehnično 
kulturo – ZOTKS, ki nam je 
v celoti fi nancirala odhod na 
prvenstvo.

Podrobne informacije si lahko 
ogledate na spletni strani 
http://wyac2017.rob.sk/index.
html

Čestitke vsem.

Podrobnejše rezultate vseh 
tekmovanj najdete na ARG 
spletni strani
http://arg.hamradio.si/.

Samo VETRIH - S58MSB, Tomislav HARING - S55TH, 
Leon KMETIČ - S52ELK, Drejc TROJER
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Rezultati ZRS UKV tekmovanj 2017 Rezultati ZRS UKV tekmovanj 2017 
(marec, maj, junij ter 50 in 70 MHz)(marec, maj, junij ter 50 in 70 MHz)

Avtor: Miha, S51FB
E-pošta: s51fb@slovhf.net

Uradni rezultati  ZRS marčevskega UKV tekmovanja

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL
ODX 
QRB

Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi  op

1 S57M JN76PO 261 80673 SP1JNY JO73GL 767 3 1.14% MarkV+Javornik 1000 2x9el. Tonna+20el. 963

2 S59P JN86AO 219 67807 YO3DDZ KN34AN 811 3 1.35% TS590+2xJavornik 1500 4x2M5WL+4x0206EF 0

3 S50L JN75ES 216 62295 SN7L JO91QF 710 10 4.42% 0

4 S59K JN76IA 29 5163 YU1ES KN04GG 498 2 6.45% ic/746 100 1x16 625

5 S59DME JN75PP 24 4280 HA6W KN08FB 476 3 11.11% Yaesu 897 20 Yagi 156

6 S54MTB JN75OT 16 2659 DR1H JN59OP 521 1 5.88% YAESU FT-991 100 Multi  dipole + tuner 220

7 S58K JN65WP 9 1899 IS0BSR JN40MW 654 1 10.00% 50 3x4x5L 670

8 S52INA JN75OT 12 1815 OK2EZ JN99BS 492 3 20.00% YAESU FT-991 100 Multi  dipole + tuner 220

145 MHz - single op high power

1 S57O JN86DT 430 152113 F4HBY IN97AT 1378 19 4.23% ts590sg+Javornik 1500
3 x 8x4 el loop +4x9 +4x17 

+3x17 el yagi
307

2 S51SL JN76JC 170 44032 IS0BSR JN40MW 738 16 8.60% TS 2000 500 4x 6 el 840

3 S53V JN76UH 151 40601 DK7TY JO62NM 716 10 6.21% FT1000MP+Javornik 600 11 el ECO Yagi 492

4 S57LM JN76HD 90 24698 DA0FF JO40XL 593 5 5.26% FT847 100 F9FT 17 el. 313

5 S54O JN75NT 67 18130 DA0FF JO40XL 645 4 5.63% 1000 0

6 S50J JN65VO 45 13478 DA0FF JO40XL 613 7 13.46% TS2000X 100 17elF9FT 150

7 S53FO JN76ID 17 3533 DL6IAK JN48IX 550 4 19.05% javornik+ts850 200 2x8el 320

8 S52IT JN76AA 20 3450 OM2Y JN88RS 400 2 9.09% TS2000 100 9 elm Yagi 300

9 S51FO JN75DM 16 1573 I0FHZ JN62AP 367 2 11.11% ts2000 50w 5EL YAGI 400

145 MHz - single op low power

1 S51WC JN75OT 63 16973 SN9D JO90PP 617 3 4.55% FT100D 25 17 el F9FT 250

2 S58RU JN65WM 42 11114 DA0FF JO40XL 624 2 4.55% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 265

3 S57NAW JN76PA 47 8667 IQ1VM JN45CD 560 2 4.08% TS-711E 25 9 el. 340

4 S57UZX JN75LT 29 4291 OM3W JN99CH 460 3 9.38% Ft225 25 7 el. 7

5 S52ZD JN75TV 28 3997 YU7ACO KN05RD 462 7 20.00% 25 11 el yagi 0

6 S52EA JN76MG 22 3870 HA6W KN08FB 456 1 4.35% IC910 25 12 el. yagi 0

7 S57CN JN75NT 20 1436 DL9RAR JN68HW 396 2 9.09% 10 GP 183

8 S56LXB JN65XU 9 838 IK5CZI/4 JN54PF 277 4 30.77% ICOM 290E 10 GP 133

9 S57WW JN86CM 7 573 HG3X JN96EE 171 0 0.00% IC-202 2,5 9 EL F9FT 300

10 S52AU JN76GC 6 224 IQ3AZ JN65QQ 102 0 0.00% 10 1EL 0

435 MHz - multi  op

1 S59P JN86AO 95 31886 IQ1KW JN34OP 721 11 10.38% FT 1000 + Menina 600 3x21 el F9FT 1508

2 S50L JN75ES 27 6106 IQ1KW JN34OP 576 5 15.62% 0

3 S58K JN65WP 2 278 IZ4JMU JN54WE 227 0 0.00% 10 17el. Tonna 670

435 MHz - single op high power

1 S51ZO JN86DR 65 20342 IQ1KW JN34OP 743 4 5.80% TS-940s+Menina+LNA 0.5db 500 8x33el BV 317

2 S54T JN75EW 60 16712 DA0FF JO40XL 602 3 4.76% MENINA II 100 4X28el 0

3 S51WX JN75OS 19 6974 IQ1KW JN34OP 639 0 0.00% 0.8 dB - 200 2 x 18 el. Dk7zb 201

4 S57LM JN76HD 19 4398 IZ7UMS JN81GD 577 1 5.00% FT847 50 Yagi 21 el. 313

5 S50J JN65VO 17 3963 IQ1KW JN34OP 528 1 5.56% TS2000X 50 2x19el 150

6 S53FO JN76ID 5 703 IZ4JMU JN54WE 312 0 0.00% ic402 30 15el 320

7 S57WW JN86CM 3 144 OE6DRG/P JN77KC 121 0 0.00% 25 9 EL F9FT 300

435 MHz - single op low power

1 S58RU JN65WM 25 5282 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 265

2 S52AU JN76GC 3 71 S50L JN75ES 40 0 0.00% 10 1EL 0

1,3 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 35 10720 IQ1KW JN34OP 721 3 7.89% FT225RD + DB6NT 100 55 el F9FT 0

2 S50L JN75ES 10 1855 OM3KII JN88UU 426 0 0.00% 0
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Generalni_rezultati  marčevsko 2017

Več operaterjev

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 487977 67807 159430 107200 60480 16800 14100 62160

2 S50L 111375 62295 30530 18550

3 S57M 80673 80673

4 S59K 5163 5163

5 S59DME 4280 4280

6 S58K 3289 1899 1390

7 S54MTB 2659 2659

8 S52INA 1815 1815

En operater

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 S51ZO 429840 101710 99050 95080 41320 26540 59340 6800

2 S57O 152113 152113

3 S54T 86430 83560 2870

4 S58RU 73274 11114 26410 14470 4260 6600 10420

5 S50J 49703 13478 19815 8910 7500

6 S57LM 46688 24698 21990

7 S51SL 44032 44032

8 S53V 40601 40601

9 S51WX 34870 34870

10 S59GS 24000 24000

11 S53FO 20448 3533 3515 13400

12 S54O 18130 18130

13 S51WC 16973 16973

14 S57NAW 8667 8667

15 S57UMP 7380 2980 4400

16 S57UZX 4291 4291

17 S52ZD 3997 3997

18 S52EA 3870 3870

19 S52IT 3450 3450

20 S53XX 3180 3180

21 S51FO 1573 1573

22 S57WW 1523 573 720 230

23 S57CN 1436 1436

24 S56LXB 838 838

25 S52AU 579 224 355

1,3 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 33 9905 IQ1KW JN34OP 743 1 2.94% IC-202S+TRANSV+,LNA 0,5db 100 1,8m DISH 317

2 S58RU JN65WM 11 1447 IK3TCH/4 JN54QF 244 1 8.33% Yaesu FT-736R 108 Flexa Yagi FX-2317 265

3 S53FO JN76ID 6 1340 DR5T JN47KW 485 0 0.00% db8nt+ic202 100 2x67el 320

4 S50J JN65VO 6 891 IK4ADE JN54OE 258 3 33.33% TS2000X 10 55elF9FT 150

5 S54T JN75EW 4 287 S51ZO JN86DR 172 0 0.00% FT736R 10 55el 0

6 S57WW JN86CM 2 23 S59P JN86AO 16 0 0.00% 10 F9FT 35 EL 300

2,3 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 11 3024 DK0NA JO50TI 529 1 8.33%
FLEX1500  + xverter Murka 14/144 

+ DB6NT
40 100 cm Dish 0

2,3 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 16 4754 IQ1KW JN34OP 743 1 5.88% IC-202s+DB6NT+ LNA  1.0db 50 1,8m DISH 317

2 S58RU JN65WM 2 213 I3NGL JN65DR 126 0 0.00% Yaesu FT817 15 Yagi Anjo YA235043 272

3,4 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 5 840 OM3KII JN88UU 280 1 16.67%
FLEX1500  + xverter Murka 14/144 

+ DB6NT
15 100 cm Dish 0

3,4 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 9 2066 DK0NA JO50TI 530 0 0.00% IC-202s+DB6NT+ LNA  NF 1.0 15 1,8m DISH 0

5,7 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 5 705 HA8V KN06HT 351 3 37.50%
FLEX1500  + xverter Murka 14/144 

+ DB6NT
3 100 cm Dish 0

5,7 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 9 1327 HA8V KN06HT 331 0 0.00% IC-202s+DB6NT+ LNA 1,0db 4 1,8m DISH 0

2 S58RU JN65WM 3 330 I3NGL JN65DR 126 0 0.00% Yaesu FT-817 10 parabola fi  65 cm 272

3 S57UMP JN76QK 2 149 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 1 - 0ZIF 0,1 HORN 1200

10 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 15 3108 I6XCK JN63QO 394 1 6.25%
FLEX1500  + xverter Murka 14/144 

+ DB6NT
10 100 cm Dish 0

10 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 17 2967 IK3GHY JN65DM 337 1 5.56% IC-202s+DB6NT + LNA 1.0 NF 18 1,2m DISH 0

2 S59GS JN75NP 5 1200 OK2C JN99AJ 471 0 0.00% TRiglaV 5 DISH 123 cm 0

3 S58RU JN65WM 6 521 I3NGL JN65DR 126 1 14.29% Yaesu FT-817 10 parabola fi  60 cm 272

4 S50J JN65VO 3 375 IK3TCH/4 JN54QF 245 0 0.00% 4 0,4 dish 150

5 S57UMP JN76QK 3 220 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1200

6 S53XX JN76DI 1 159 S51ZO JN86DR 159 0 0.00% 8 80cm off s. 500

24 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 2 136 HA2D JN87TB 108 0 0.00% IC-202s+DB6NT+LNA 2.0db 0.5 48cm DISH 317
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Uradni rezultati  ZRS majskega UKV tekmovanja

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL
ODX 
QRB

Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi  op

1 S59DEM JN75DS 597 249500 F4CWN JN03KN 1088 20 3.24% Javornik-144/14+FT1000mp 1500 2x17 + 2x10 + 3x8 + 4x4 0

2 S59P JN86AO 336 119212 IT9IPQ JM78SG 928 6 1.75% TS-590 + Javornik 1500
4 x 2M5WL + 2x4x6el 

YU7EF
301

3 S50L JN75ES 237 76812 YO5VAE KN27EG 783 4 1.66% Kenwood TS-590s 500 17 el. 1114

4 S59DME JN75PP 52 13131 YO2YA/P KN16NH 610 1 1.89% Yaesu 897 20 Yagi 156

145 MHz - single op high power

1 S57Q JN76PB 472 186688 IT9BDM JM77IW 905 13 2.68% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

2 S57O JN86DT 408 151176 DL1BI/P JO31TA 787 24 5.56% ts590sg+Javornik 1500
3x8x4 el loop +4x9+3x-

17+4x17 el yagi
301

3 S57M JN76PO 303 107710 LZ4BF KN23HJ 816 6 1.94% Mark V+Javornik 1000 2x9el.+20el. 0

4 S50G JN76JC 236 85410 IT9BDM JM77IW 909 13 5.22% Kenwood TS-590S/Javornik 1000 2x15, 4x8, 2x11 850

5 S59K JN76IA 99 28813 SN7L JO91QF 673 5 4.81% IC 746 16 el 625

6 S54O JN75NT 79 24473 DA0FF JO40XL 645 2 2.47% FT736 1000 17el 200

7 S57RT JN66WB 64 19167 DA0FF JO40XL 571 12 15.79% IC910 100 12 EL.YAGI 1079

8 S50J JN65VO 55 18737 DL0HG JO40IG 643 5 8.33% TS2000X 100 17elF9FT 150

9 S500R JN86CR 58 17035 DR2X JO40QL 653 2 3.33% IC706MKIIG 50 16 el yagi 320

10 S57LM JN76HD 53 16089 DA0FF JO40XL 593 3 5.36% FT847 100 F9FT 17 el. 313

11 S52IT JN76AA 22 4243 OM2Y JN88RS 400 2 8.33% IC910 100 12 elm yagi 300

12 S53MM JN76GD 14 3566 DA0FF JO40XL 589 1 6.67% 200 15el 641

13 S51AN JN76BI 14 2971 9A0V JN95PE 422 1 6.67% YAESU FT-991 100 13 el. yagi 525

14 S56RJI JN76PF 15 2585 9A0V JN95PE 332 0 0.00% TS-2000 100 MOBIL 0

15 S50TA JN76HD 10 2033 DL2CC JN48WM 445 0 0.00% 0

145 MHz - single op low power

1 S57TA JN65VL 86 26128 IT9BDM JM77IW 843 3 3.37% MGF1302 25 17 el F9FT 458

2 S51WC JN75OT 73 20689 SN7L JO91QF 676 1 1.35% FT100D 25 17 el F9FT 250

3 S58RU JN65WM 60 18503 DR2X JO40QL 645 1 1.64% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 266

4 S57UZX JN75LT 25 4746 DL2CC JN48WM 489 2 7.41% FT 225 25 11 el. yagi 220

5 S57MQE JN76BI 3 1007 9A0V JN95PE 422 1 25.00% ft -480 10 6 el. yagi 0

6 S57WW JN86CM 6 307 S57Q JN76PB 87 1 14.29% IC-202 2,5 9 EL F9FT 300

435 MHz - multi  op

1 S59DGO JN75FO 150 50203 DK5OZ JO62GD 741 3 1.96% ts590+menina 700 4x ef7021+2x ef7021 1796

2 S59P JN86AO 119 39843 SP1JNY JO73GL 772 4 3.25% FT-1000 + menina 600 3x21el. F9FT 301

3 S50L JN75ES 3 333 IZ4JMU JN54WE 264 1 25.00% Kenwood TS2000 50 2X21el. 1114

435 MHz - single op high power

1 S51ZO JN86DR 80 26669 IQ1KW JN34OP 743 2 2.44% TS-940s+Menina+MGF-1302 0,5db 500 8x33el BV 317

2 S54T JN75EW 81 25948 DA0FF JO40XL 602 2 2.41% MENINA II 100 4X2M9WLA 300

3 S50G JN76JC 46 14942 IQ1KW JN34OP 614 3 6.12% YAESU FT-1000MP/Menina 500 2x24 el. yagi 850

4 S51WX JN75OS 39 13777 DA0FF JO40XL 653 2 4.88% 0.8 dB - 200 2 x 18 el. Dk7zb 201

5 S57LM JN76HD 19 4525 YT5W KN04OO 542 2 9.52% FT847 50 Yagi 21 el. 313

6 S53FO JN76ID 18 3257 DL0LB JN49QA 512 0 0.00% ic 402 30 15el 320

7 S50J JN65VO 13 2657 OK2A JO60JJ 538 1 7.14% TS2000X 50 2x19el 150

8 S53MM JN76GD 5 1168 DA0FF JO40XL 589 1 16.67% 200 2x15el 641

435 MHz - single op low power

1 S57NAW JN76PB 108 39634 DL7ANR JO62JR 763 3 2.70% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948

2 S58RU JN65WM 29 6987 DA0FF JO40XL 624 1 3.33% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 266

3 S57WW JN86CM 7 846 OL3Z JN79FX 406 0 0.00% 25 9 EL F9FT 300

1,3 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 42 14167 IQ1KW JN34OP 721 3 6.67% FT225RD + DB6NT 100 55el F9FT 301

2 S59DGO JN75FO 43 9845 IQ1KW JN34OP 579 4 8.51% FT840 DB6NT 100 EF2327 1796

3 S50L JN75ES 1 50 S53FO JN76ID 50 0 0.00% Kenwood TS2000 50 55 el. 1114

1,3 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 30 9665 IQ1KW JN34OP 743 2 6.25% IC-202s+Transv+MGF-1305, 0,5db 100 1,8m Dish 317

2 S53FO JN76ID 13 3100 I1KFH JN45FG 495 4 23.53% db6nt+javornik+ts850 120 2x67 el 320

3 S50J JN65VO 6 1051 IQ1KW JN34OP 528 1 14.29% TS2000X 10 55elF9FT 150

4 S58RU JN65WM 6 929 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736R 108 Flexa yagi FX-2317 266

5 S54T JN75EW 2 73 S59DGO JN75FO 38 0 0.00% FT736R 10 55el F9FT 300

6 S57WW JN86CM 1 16 S59P JN86AO 16 1 50.00% 10 35 EL F9FT 300

2,3 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 14 4141 DL0GTH JO50JP 593 2 12.50% FLEX1500 + Murka + DB6NT 40 100cm DISH 301

1 S51ZO JN86DR 15 3920 DL0GTH JO50JP 594 0 0.00% IC-202s+DB6NT+Preamp 0,7db 50 1,8m Dish 317

2 S58RU JN65WM 2 213 I3NGL JN65DR 126 0 0.00% Yaesu FT-817 + TRV 15 Yagi Anjo YA235043 266
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3,4 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 9 2058 OL9W JN99CL 358 1 10.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 15 100cm DISH 301

3,4 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 11 2234 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT+Preamp. 1.0db 15 1,8m Dish 317

5,7 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 8 1739 OL9W JN99CL 358 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 3 100cm DISH 301

5,7 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 11 2324 OK2M JN69UN 369 0 0.00% IC-202s+DB6NT+Preamp. 1.0db 4 1,8m Dish 317

2 S58RU JN65WM 5 609 IZ3KSO JN55VU 167 1 16.67% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi  65cm 266

3 S57UMP JN76QK 2 263 HA2D JN87TB 185 0 0.00% 1 - 0ZIF 0,1 HORN 1200

10 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 21 4986 OL4A JO60RN 480 3 12.50% FLEX1500 + Murka + DB6NT 10 100cm DISH 301

10 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 28 6485 OL4A JO60RN 475 1 3.45% IC-202s+DB6NT+Pream. 1.0db 5 1,2m Dish 317

2 S58RU JN65WM 12 1821 IK5HGY JN54JD 288 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi  60cm 265

3 S57UMP JN76QK 5 646 HA2ML/P JN87TB 185 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1200

4 S50J JN65VO 3 328 I3VWK JN55VT 158 0 0.00% 4 0,4 dish 150

24 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 4 338 HA2ML/P JN87TB 108 1 20.00% IC-202s+TB6NT+pream. 2.0db 0,5 0,48m Dish 317

Generalni_rezultati  majsko 2017

Več operaterjev

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 718577 119212 199215 141670 82820 41160 34780 99720

2 S59DGO 349465 251015 98450

3 S59DEM 249500 249500

4 S50L 78977 76812 1665 500

5 S59DME 13131 13131

En operater

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 S51ZO 546155 133345 96650 78400 44680 46480 129700 16900

2 S57NAW 198170 198170

3 S57Q 186688 186688

4 S50G 160120 85410 74710

5 S57O 151176 151176

6 S54T 130470 129740 730

7 S58RU 115588 18503 34935 9290 4260 12180 36420

8 S57M 107710 107710

9 S51WX 68885 68885

10 S50J 49092 18737 13285 10510 6560

11 S53FO 47285 16285 31000

12 S57LM 38714 16089 22625

13 S59K 28813 28813

14 S57TA 26128 26128

15 S54O 24473 24473

16 S51WC 20689 20689

17 S57RT 19167 19167

18 S57UMP 18180 5260 12920

19 S500R 17035 17035

20 S53MM 9406 3566 5840

21 S57UZX 4746 4746

22 S57WW 4697 307 4230 160

23 S52IT 4243 4243

24 S51AN 2971 2971

25 S56RJI 2585 2585

26 S50TA 2033 2033

27 S57MQE 1007 1007

Uradni rezultati  ZRS junijskega UKV tekmovanja

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL
ODX 
QRB

Err. 
nr.

Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

145 MHz - multi  op

1 S55AW JN75DS 174 86622 CN8LI IM63NX 2221 4 2.25% FT-1000MP + Javornik 144/14 1500 2x17, 2x10, 3x8, 4x4 1268

2 S59P JN86AO 172 70238 EA7WP IM97BD 1812 5 2.82% TS-590 + Javornik 1500
4 x 2M5WL + 2x4x6el 

YU7EF
301

3 S59R JN76OM 147 57364 EA7CD IM86QS 1830 7 4.55% FT1000MPMV 1500
2x18el.+2x18el.+8x-

4el.+8x4el.
1524

4 S56K JN76KI 100 33230 EA5EX IM98FD 1626 8 7.41% FT1000+DB6NT 150 2X14 el.yagi 1570

5 S50L JN75ES 78 26764 EA7MT IM87GC 1766 5 6.02% 0

145 MHz - single op high power

1 S57O JN86DT 250 113083 OD5ET KM73TW 2165 12 4.58% ts590sg+Javornik 1500
3x8x4 el loop+3x17+4x-

17+4x9 el yagi
307

2 S57Q JN76PB 233 100649 EA7DL IM87CS 1822 6 2.51% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

3 S57M JN76PO 129 53354 5B4VL KM64ET 1940 3 2.27% MarkV+Javornik 1000 2x9e.+20el. 963

4 S57LM JN76HD 47 18640 TA2NC KM69HU 1618 1 2.08% FT847 100 F9FT 17 el. 313

5 S52IT JN66WB 47 13319 SN9D JO90PP 648 3 6.00% ic910 100 12 elm. yagi 1072

6 S52ZD JN75TV 27 5926 YO2LEA KN06WK 485 2 6.90% 25 11 el yagi 0

7 S50J JN65VO 10 1608 HG6Z JN97WV 529 0 0.00% TS2000X 100 17elF9FT 150

8 S52INA JN66XA 9 758 S59P JN86AO 173 0 0.00% FT817 5 Mobilka diamond 1019
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145 MHz - single op low power

1 S58RU JN65WM 19 3341 F6KFH JN39OC 641 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 8

2 S56LXB JN65XU 10 870 IZ3WEU JN55ST 188 1 9.09% ICOM 290E 10 HB9CV 133

3 S57MQE JN76BI 10 804 S57O JN86DT 174 0 0.00% 25 2X6 yagI 0

4 S57WW JN86CM 5 355 S56K JN76KI 104 1 16.67% IC-202 2,5 4 EL F9FT 300

435 MHz - multi  op

1 S59DGO JN75FO 107 33197 YR8D KN27OC 842 6 5.31% TS590 700 4x ef7019 + 2x ef7019 1796

2 S53D JN76BD 84 22036 SN7L JO91QF 684 0 0.00% ATF/Menina/FT1K 600 2x23, 4x19 1562

3 S59P JN86AO 41 13889 SP2DDV JO83VE 743 3 6.82% FT-1000 + menina 600 3x21el. F9FT 301

4 S50L JN75ES 4 533 I4CIV JN63FX 250 1 20.00% 0

435 MHz - single op high power

1 S51ZO JN86DR 23 7797 IQ1KW JN34OP 743 0 0.00%
TS-940S+Menina+MGF-1302, 

0,5db
500 8x33el BV 317

2 S52IT JN66WB 24 4463 IQ1KW JN34OP 545 1 4.00% ic910 50 20 elm. yagi 1072

3 S50J JN65VO 21 3748 IQ1KW JN34OP 528 2 8.70% TS2000X 50 2x19el 150

4 S57LM JN76HD 16 3494 IQ1KW JN34OP 603 1 5.88% FT847 50 Yagi 21 el. 313

5 S52INA JN66XA 1 61 S59DGO JN75FO 61 1 50.00% FT817 5 Mobilka diamond 1019

435 MHz - single op low power

1 S57NAW JN76PB 62 18277 HB9HLM JN36KW 652 1 1.59% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948

2 S58RU JN65WM 29 5611 IQ1KW JN34OP 533 1 3.33% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 9

3 S53DB JN65UM 14 1896 IK3XTT JN55LK 215 2 12.50% Kenwood TS2000 2x9 jagi 0

4 S57UZX JN75MT 8 1194 IZ4JMU JN54WE 308 3 27.27% FT 790 25 21 el yagi 500

5 S57WW JN86CM 1 16 S59P JN86AO 16 0 0.00% F9FT 9el 300

1,3 GHz - multi  op

1 S53D JN76BD 96 32011 DG6ISR JO61PK 592 2 2.04% FHX35/TS2K Â¸150 1.8m 1562

2 S59P JN86AO 45 15240 IQ1KW JN34OP 721 6 11.76% FT225RD + DB6NT 100 55el F9FT 301

3 S59DGO JN75FO 18 3855 OM6A JN99JC 508 1 5.26% FT840 DB6NT 100 0

4 S50L JN75ES 2 66 S53D JN76BD 46 0 0.00% 0

1,3 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 43 13875 IQ1KW JN34OP 743 3 6.52% IC-202s+Transv.+MGF-1302. 0,5db 100 1,8m Dish 317

2 S50J JN65VO 15 2501 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150

3 S58RU JN65WM 14 2270 IQ1KW JN34OP 533 2 12.50% Yaesu FT-736R 10 Flexa Yagi FX-2317 9

4 S57WW JN86CM 6 1839 DL0GTH JO50JP 608 2 25.00% 15 F9FT 35el 300

5 S53XX JN76DI 3 1194 YU1LA KN04FR 513 0 0.00% 0

6 S51AN JN66VM 5 216 S59DGO JN75FO 115 1 16.67% 2,5 55 el. yagi 1629

7 S57UZX JN75MT 1 80 S53D JN76BD 80 0 0.00% xverter 5 50 500

2,3 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 18 5608 DR9A JN48EQ 619 1 5.26% FLEX1500 + Murka + DB6NT 40 100cm DISH 301

2,3 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 20 5984 IQ1KW JN34OP 743 3 13.04% IC-202s+DB6NT+Pream. 0.7db 50 1,8m Dish 317

2 S58RU JN65WM 4 607 I3GWE JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Anjo YA235043 9

3,4 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 2 127 OE4WOG/P JN77WM 103 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 15 100cm DISH 301

3,4 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 10 2194 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT+Preamp. 1,0db 15 1,8m Dish 0

5,7 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 8 1484 HA8V KN06HT 351 1 11.11% FLEX1500 + Murka + DB6NT 3 100cm DISH 301

2 S53D JN76BD 3 591 IN3HOG JN56MA 239 0 0.00% ZIF 100m 90cm 1562

5,7 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 12 2236 OL9W JN99CL 338 1 7.69% IC-202s+DB6NT+Preamp. 1,0db 4 1,8m Dish 0

2 S58RU JN65WM 7 1034 IN3HOG JN56MA 227 1 12.50% Yaesu FT-817+TRV 15 parabola fi  65 cm 9

3 S50TA JN76MC 1 119 S51ZO JN86DR 119 0 0.00% ZIF 0,1 10 db 1260

10 GHz - multi  op

1 S59P JN86AO 27 6534 OL4A JO60RN 480 2 6.90% FLEX1500 + Murka + DB6NT 10 100cm DIRH 301

2 S53D JN76BD 10 2274 IQ1KW JN34OP 566 0 0.00% ZIF 100m 90cm 1562

10 GHz - single op

1 S59GS JN75NP 35 11596 IQ1KW JN34OP 631 3 7.89% TRiglaV 5 123 cm 933

2 S51ZO JN86DR 32 8711 IQ1KW JN34OP 743 4 11.11% IC-202s+DB6NT+Preamp. 1.0db 5 1,2m Dish 0

3 S58RU JN65WM 12 2121 IQ1KW JN34OP 533 1 7.69% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi  48cm 10

4 S50J JN65VO 9 1816 IQ1KW JN34OP 528 1 10.00% 4 0,4 dish 150

5 S57UMP JN76QK 1 71 9A1CMS JN86DM 71 2 66.67% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1200

6 S50TA JN76MC 1 52 S59GS JN75NP 52 1 50.00% ZIF 0,1 23 dB Horn 1260

24 GHz - single op

1 S51ZO JN86DR 3 310 HA2D JN87TB 108 0 0.00% IC-202s+DB6NT+Preamp. 2.0db 0,5IC 0,48m 0
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Uradni rezltati  ZRS 50 MHz tekmovanja

 Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL
ODX 
QRB

Err. 
nr.

Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

50 MHz - multi  op

1 S56Y JN65UU 305 272456 4Z5DZ KM72KI 2352 9 2.87% K3, 100
2x5el YU7EF, 7el YU7EF, 

5elYU7EF
0

2 S51A JN75JX 193 178710 5B4AIX/P KM64DV 1920 15 7.21% K3 80 5el 700

3 S51AF JN75UX 76 85416 EA8DBM IL18OH 3449 7 8.43% 0

4 S51TX JN76HG 56 41648 UW2M KN99DA 1792 6 9.68% FT 819 20 4 el 1500

50 MHz - single op

1 S59A JN76XQ 286 322476 EA8BPX IL18SK 3466 15 4.98% TS590 100 4x7el 336

2 S52W JN75ON 209 239219 EA8AQV IL28ED 3325 9 4.13% FT2000 90 5 el. F9FT 180

3 S57L JN76GC 182 205984 TF3JB HP00XX 3719 5 2.67% TS480 5 el. 180

4 S57JZ JN66VC 207 193531 GM8IEM IO78HF 1866 12 5.48% YAESU FT-857 10element+7element 0

5 S57TA JN76CC 166 160597 GM8IEM IO78HF 1885 5 2.92% IC 706 100 6 el. DJ9BV 1029

6 S51ZO JN86DR 128 134120 EI3GYB IO53OT 1936 5 3.76% TS-940s+tTansv.OE9PMJ 100 2x5 el S58A 317

7 S500R JN86CR 102 101157 5B4AIF KM64FT 1898 4 3.77% 1500 0

8 S52EZ JN86BP 48 64928 GM3POI IO88OW 1855 3 5.88% FT950 100 GP 220

9 S52AU JN76LB 70 61520 GM3POI IO88OW 1858 6 7.89% KENWOOD TS-480 100 YAGI 0

10 S51W JN66UD 51 45602 UT3IZ KN87XX 1841 5 8.93% Kenwood TS 590 SG 100 dipol, 3el. beam, 6 el. yagi 650

11 S50J JN65VO 22 26474 UW2M KN99DA 1878 0 0.00% 150

12 S52IT JN76AA 13 9639 5B4AIF KM64FT 1988 8 38.10% 300

50 MHz - multi  op with MGM

1 S53K JN75RX 123 126999 GM8IEM IO78HF 1955 4 3.15% SUNSDR PRO II 20 5el. YU7EF 420

50 MHz - single op with MGM

1 S56A JN76GB 43 50487 GM3POI IO88OW 1840 0 0.00% TS-480 100 F9FT 5L 400

Uradni rezultati  ZRS 70 MHz tekmovanja

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL
ODX 
QRB

Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

70 MHz - multi  op

1 S50C JN76JG 45 44619 GM8IEM IO78HF 1898 1 2.17% JESPA 70/14 - IC-7600 100 7 el. yagi 1500

2 S51A JN75JX 14 4776 OH2BYJ KP10QO 1721 0 0.00% Kenwood TS-590SG + 28/70 HM 80 5el 700

70 MHz - single op

1 S51DI JN76VL 47 48374 GM0EWX IO67UL 1931 0 0.00% Transverter+ TS450 100 8 el yagi, 7 el Yagi 240

2 S51ZO JN86DR 14 13019 GI4OWA IO64IX 1880 0 0.00% TS-940s+Transv.OE9PMJ/OZ2M 20 6el yagi YU7EF 317

3 S52AU JN76LB 3 76 S57D JN76GC 33 0 0.00% 0

Generalni_rezultati  junijsko 2017

Več operaterjev

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 567143 70238 69445 152400 112160 2540 29680 130680

2 S53D 487590 110180 320110 11820 45480

3 S59DGO 204535 165985 38550

4 S55AW 86622 86622

5 S59R 57364 57364

6 S56K 33230 33230

7 S50L 30089 26764 2665 660

En operater

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 S51ZO 575735 38985 138750 119680 43880 44720 174220 15500

2 S59GS 231920 231920

3 S58RU 129336 3341 28055 22700 12140 20680 42420

4 S57O 113083 113083

5 S57Q 100649 100649

6 S57NAW 91385 91385

7 S50J 81678 1608 18740 25010 36320

8 S57M 53354 53354

9 S57LM 36110 18640 17470

10 S52IT 35634 13319 22315

11 S57WW 18825 355 80 18390

12 S53XX 11940 11940

13 S53DB 9480 9480

14 S57UZX 6770 5970 800

15 S52ZD 5926 5926

16 S50TA 3420 2380 1040

17 S51AN 2160 2160

18 S57UMP 1420 1420

19 S52INA 1063 758 305

20 S56LXB 870 870

21 S57MQE 804 804
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Takrat je na Lampeduzi ostal ves material, saj 
smo načrtovali udeležbo tudi v naslednjem letu. 
Žal se naslednje leto ni izšlo. Tako je velika 
količina materiala ostala skladiščena pri našem 
najemodajalcu. 

Letos pozimi mi je večkrat padlo na misel, da 
bo potrebno ta material pripeljati domov na 
popravilo, saj se bo najemodajalec g. Sebastiano 
slej kot prej naveličal, da mu zasedamo garažne 
prostore. Tako smo se dogovorili, da gremo v maju 
na Lampeduso in odpeljemo material. Predtem 
smo se pozanimali, če je material še tam. Ker g. 
Sebastiano ne zna besede angleško, je to opravil 
Dane S53T s pomočjo italijanskih sodelavcev iz 
Rima.

Dogovorili smo se, da gremo tja dol trije 

penzionisti, ker pač nismo zasedeni s službami 
in imamo dovolj časa. Ekipa je bila sestavljena iz 
naslednjih članov: Silvo - S50X, Slavc -S57DX in 
Drago - S59A. Hkrati smo tudi planirali, da bomo 
vsaj kakšen dan od tam tudi aktivni, kolikor bo 
čas dopuščal in če bodo možnosti.

Na pot smo odšli v sredini maja. Krenili smo v 
soboto zjutraj. Pred tem je Drago že v petek 
prevzel najeti kombi. V soboto je Drago krenil iz 
Radgone že navsezgodaj, da je po dogovoru ob 
šestih pobral Silvota v Arji vasi. Ob sedmih pa 
sta že bila pri meni na Vrhniki. Sledila je obvezna 
jutranja kavica in ostali priboljški, nakar smo okoli 
osme ure krenili na dolgo pot proti jugu Italije. 
Na meji ni bilo gneče oziroma sploh nismo vedeli, 
kdaj smo jo prestopili. Smo mislili, da bo kakšna 
gneča, ker so napovedovali poostrene kontrole 

zaradi srečanja G8 v Italiji. 
Kaj kmalu smo nagruntali, 
da bo treba voziti zmerno 
(do 110 km/h) zaradi porabe 
goriva. Tudi zmerna vožnja 
je porabo zmanjšala samo na 
9,5 l. Peljali smo se jadranski 
magistrali, ker smo imeli dobre 
izkušnje iz prehodnih let. Vsi, 
ki ste kdaj vozili po Italiji, 
veste kako dolga in neskončna 
je! Vozili smo cel dan, da smo 
se pripeljali nekam na jug. 
Vmes smo se kar velikokrat 
ustavili zaradi počitka, kavice 
in seveda obiska toaletnih 
prostorov. Mene osebno vedno 
preseneča urejenost postajališč 
in čistoča toaletnih prostorov. 
Bi pričakoval, da bo proti jugu 
slabše, pa je enako povsod. 
Tam nekje proti jugu smo 

Mini DX-pedicija na IG9Mini DX-pedicija na IG9
Avtor: Slavko, S57DX

E-pošta: s57dx@siol.net

Italijanski otok Lampedusa smo obiskali že leta 2013 (IG9Y) in 2014 
(IO9Y). Otok je zanimiv predvsem zato, ker v največjih tekmovanjih šteje 
kot svoj množitelj. Čeprav je to italijanski otok, geografsko spada pod 
afriški kontinent in se nahaja v zoni 33. Leta 2013 smo sodelovali v CQ WW 
DX SSB tekmovanju in dosegli lepo uvrstitev. Leto zatem smo imeli enak 
namen, vendar nas je doletela nesreča v obliki hudega orkana. Potem, ko 
smo že postavili antenske sisteme za vse bande, je prihrumel orkan in 
nam podrl oziroma hudo poškodoval skoraj vse antene. Zadnji dan pred 
tekmovanjem smo postavili nekaj zasilnih anten in potem sodelovali v novi 
kategoriji Multi op/ Single TX/ Low power. Na koncu se je vse dobro izšlo, 
saj smo v tej kategoriji tudi zmagali.
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imeli namen presekati Italijo in se odpeljati na 
nasprotno stran. Seveda, kot se rado zgodi, so se 
načrti podrli in smo krepko zašli s poti. Na koncu 
smo se vozili okoli mesta Foggia in tudi navigacija 
ni prav dosti pomagala! Tako smo zalutali še 
naprej proti jugu. Šli smo skoraj do Taranta, kjer 
smo končno krenili proti zahodu. Po celonočni 
vožnji smo končno prispeli čisto na konec škornja. 
Velja omeniti, da je Silvo pokazal svoje vozniške 
sposobnosti in vozil v enem kosu preko 1500 km!

Zjutraj smo v Villa San Giovanni kupili karto za 
trajekt, ki pelje preko ožine na Sicilijo. Tudi tu ni 
šlo brez zapletov, saj smo dobili karto za osebni 
avto namesto za kombi. Pa smo šli nazaj zamenjat 

karto.... Ko smo končno prišli na 
Sicilijo, nas je čakalo še nekaj 
ur vožnje. Na avtocesti pa zopet 
zaplet! Na vstopni postaji nam 
je avtomat dal napačen listek. 
In so bili seveda problemi na 
izstopni postaji. Jaz in Silvo ne 
znava niti besede italijansko 
oziroma si znava samo naročiti 
kapučino. Tako je v vseh takih 
primerih nastopil Drago s 
svojimi lingvističnimi bravurami 
in pogajalskimi sposobnostmi. 
Po dolgem pregovarjanju (in to 
zaradi ušivih 3,5 EUR) je uspel 
pregovoriti uslužbenko, da 
smo ji plačali na roko in nam 
je končno odprla rampo! Bravo 
Drago! 

V nadaljevanju smo prevozili 
celo Sicilijo in se sredi dneva 
znašli na našem cilju, v 

pristanišču Porto Empedocle, na jugu Sicilije. V 
miru smo si privoščili kosilo v nam predhodno 
poznani restavraciji. V nadaljevanju pa ležerno 
posedanje v bifeju na obali, vroč kapučino in 
hladno pivo. Ker je tam bilo poletje že v sredini 
maja, je bil prav prijeten pogled na pomanjkljivo 
oblečena dekleta in zagorelo kožo! Proti večeru 
smo kupili karto za trajekt na Lampeduso in čakali 
na odhod. Po urniku trajekt odpluje ob enajstih 
zvečer, vkrcavanje pa se je začelo že kakšno uro 
prej. Zanimivo, da smo si vsi zapomnili možakarja, 
ki je razporejal vozila pred vstopom na trajekt. 
Je bil še vedno enako zoprn in zatežen, kot pred 
leti....Ob enajstih pa po voznem redu proti jugu. 
Na trajektu seveda nismo vzeli prenočišča, temveč 

smo spali po naslonjačih in 
v spalkah po tleh. Skratka, 
ni nam bilo hudega. Zjutraj 
je trajekt najprej pristal na 
majhnem otočku Linosa. Ta 
otok je vulkanskega izvora, 
kar se lepo vidi tudi po barvi 
skalovja, ki je vseh mogočih 
barv. Čeprav Linosa spada 
pod Lampeduso, sta si otoka 
popolnoma različna. Linosa je 
vulkanska, Lampedusa pa ne. 
Ko se s severa približujemo 
Lampedusi je lepo vidno, kako 
se plasti narivajo. Lampedusa 
je nastala, ko se je afriška 
tektonska plošča narinila 
na evropsko. Vse skale so 
bele barve in se vidi, da niso 
vulkanskega izvora. Z Linose 
smo po kratkem postanku 
nadaljevali naprej proti jugu. 
In kmalu je bila na vidiku 
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Lampedusa. Pristali smo po načrtu nekje ob 
09:30.

Navkljub dogovoru nas v pristanišču ni nihče 
dočakal. Ker zadeve poznamo že od prej, smo 
se odpeljali do aparmajskega naselja Le Amfore, 
kjer smo stanovali prejšnja leta. Seveda smo si 
zapomnili šifro za odpiranje vrat, vendar tudi tam 
ni bilo nikogar. Nakar sem le poklical g. Sebastiana, 
ki je nato prišel tja. Srečanje po nekaj letih je 
bilo zelo prisrčno, bilo je celo veliko objemanja in 
poljubljanja! Pač južnjaška gostoljubnost. Čeprav 
g. Sebastiano ne zna angleško, se nam je vseeno 
pohvalil, da je bil pozimi na dopustu v Sloveniji in 
da mu je bilo zelo všeč. Pa saj je treba razumeti. 
Če nekdo pride s kamnitega 
otoka, kjer nič ne raste, na 
primer na Bled, mu skoraj mora 
biti všeč....Hehe. G. Sebastianu 
smo izročili nase darilo in sicer 
darilni komplet zlate in srebrne 
radgonske penine. Darila je bil 
izredno vesel. To se je pokazalo 
tudi v nadaljnjih dogovorih. 
Najprej nas je hotel nastaniti 
nekje v mestu, pa mi nismo 
bili preveč navdušeni. Pa smo 
ga naprosili, da nas je nastanil 
v nekem drugem bungalovu, 
ki se mu reče Damusso. Je 
imel pripombe, da tam lahko 
prenočujeta samo dve osebi, 
mi pa smo mu razložili, da 
bo eden od trojice itak stalno 
na contest lokaciji Punto 
Alaimo. Tako smo se hkrati še 
dogovorili, da lahko par dni 
koristimo Alaimo. Po vseh teh 

dogovorih smo se odpeljali 
v mesto, kjer smo iz njegove 
garaže prevzeli ves material, 
razen anten. Ker so mu bile v 
napoto, jih je itak že pred tem 
skladiščil na oni vmesni lokaciji 
Damusso. In se je vse super 
izšlo. Smo se nastanili tam in 
imeli pri roki ves aluminij.

Po nastanitvi smo seveda 
najprej odšli na contest lokacijo 
Punto Alaimo. V trenutku, 
ko smo se pripeljali tja, se je 
ponovila zgodba iz leta 2013. 
Ljubezen na prvi pogled. Ne 
vem zakaj, ampak jaz osebno 
sem zaljubljen v ta Punto 
Alaimo.... Verjetno zato, ker 
je v resnici sanjska lokacija! 
Približno 75 m nad morjem, 
klif, morje okoli in vse prosto, 
brez ovir do Evrope! Tako smo 

kar takoj dali na mizo Dragotovo FT-1000MP Mark 
V in šli postavljat antene. Odločili smo se, da pač 
ne bomo postavljali nič posebnega, pač nekaj za 
par dni aktivnosti. Vzeli smo kar spodnji del od 
3,5 vertikalke in jo raztegnili na 10 m, dodali 10 
radialov in vertikalka za 7 MHz je narejena. Enako 
smo naredili tudi za 14 MHz. Si predstavljate, 
kakšen SWR je bil? Po moje je bil zaradi debeline 
antene SWR 1 : 1 nekje od 13 do 15 MHz....hehe. 
14 MHz smo postavili par metrov od klifa, 7 pa 
na objekt. Zraven smo postavili še dvojni dipol za 
3,5 in 7 MHz, katerega pa smo rabili bolj malo. 
Drago je zganjal pile up-e kar takoj na začetku. 
Z eno roko je še zlagal skupaj tehniko in urejal 
operatersko mesto, z drugo pa že gonil CW ročico!
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Že kar takoj so se začeli lepi pile up-i. Seveda 
ni IG9 nič posebnega, ampak če na bandih ni 
nič drugega, je tudi to dovolj. Skladno s CEPT 
licencami, smo uporabljali IG9/ vsak svoj znak. V 
nadaljevanju smo se vsi trije menjavali naslednje 
tri dni. Na frekvenci smo bili malo manj kot tri dni, 
naredili pa smo skupaj nekaj preko 5.000 zvez. 
Skratka, ponovno lepo doživetje. Ki bi ga veljalo 
ponoviti. 

Tiste dni smo stanovali v bungalovu Damusso. Za 
prehrano je skrbel Silvo (kot ponavadi), se je pa 
tokrat zelo izkazal tudi Drago, ki je kar nekajkrat 
skuhal zelo dobre obroke. Hvala bogu nismo bili 
odvisni od mene! Če bi čakali name, bi pomrli od 
lakote....hehe.

Medtem smo tiste dni pripravljali robo na 
transport. Vse antene, cele in polomljene, 
je bilo treba skrajšati na max. 3 m dolžine 
zaradi prostora v kombiju. “Šraufanje” nam je 
vzelo kar nekaj časa. V četrtek popoldan smo 
zaključili s klofarijo in celo popoldne ter večer 

porabili za nalaganje vse robe v kombi. Tako 
smo bili pripravljeni za odhod domov naslednji 
dan. Zvečer smo se šli še malo turizma na Via 
Roma v mestu Lampedusa. Nekaj časa nam je 
vzelo kupovanje spominkov, največ pa gašenje 
žeje. Se je poznalo, da je to tudi v resnici Afrika. 
Bilo je že precej vroče, ni primerjave z našim 
podnebjem. Naslednje jutro smo se poračunali 
z g. Sebastianom in se odpeljali v mesto, kjer 
smo nabavili karto za trajekt. Izkoristili smo še 
tistih par ur, ki so nam ostale do odhoda trajekta. 
Seveda smo bili zopet na Via Roma, kjer smo 
občudovali lokalne lepotice in pili lokalno pivo! 
Ker še ni sezona, turistov še ni bilo, na korzu so 
se sprehajali samo domačini.

Ob enajstih pa na trajekt. Vse je potekalo po 
načrtu, vkrcavanje, postanek na Linosi in zvečer 
smo bili na Siciliji. V Messino smo prispeli šele 
sredi noči. Tako smo morali malo počakati na 
trajekt, katerega smo dočakali ob štirih. Tako smo 
navsezgodaj zjutraj bili zopet na celini. 

Nazaj smo šli po drugi strani, mimo 
Salerna, Neaplja in Rima naprej 
proti severu. Pot je potekala brez 
posebnosti. Vmes je prišlo povabilo 
od Robija I0/S53R, naj se pri njemu 
v Rimu ustavimo na pivo. Žal nam 
časovno ni zneslo. Kot poznam 
Robija (in sebe tudi) to potem ne bi 
bilo samo eno pivo, kar pomeni, da 
bi se zasedeli za celo popoldne....
hehe. Robi, vseeno hvala za prijazno 
povabilo! Torej, mukotrpna vožnja se 
je nadaljevala preko celega dneva. In 
zopet isti občutek, kot pred leti. Ko 
smo začenjali videvati prve table z 
napisom Venezia, smo imeli občutek, 
da smo že skoraj doma! Pa ni čisto 
tako, je še precej kilometrov do 
doma. Dober občutek je bil tudi ta, 
da smo za celodnevno vožnjo preko 
cele Italije, malo pred našo mejo 
plačali cca. 68 EUR za cestnino. Za 
tako dolgo pot in toliko kilometrov se 
je vsaj meni zdelo malo. Skratka, ob 
enajstih zvečer v soboto smo bili na 
Vrhniki na lokaciji S59EIJ. Tam smo 
seveda zmotili Janeza S51DX med 
contestom.... Nas je pa pričakala 
Pavla S56DX s svežo kavo in malico. 
Silvo in Drago sta kasneje nadaljevala 
proti domu, jaz pa z veseljem domov 
v svojo posteljo.

Lepa nova izkušnja. Očitno bom za 
vedno zaljubljen v Punta Alaimo! 
Lepo doživetje, vredno ponovitve. 
Skoraj prepričan sem, da bomo še 
kdaj šli na IG9!
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Tako sem se pred leti odločil delati iz Gorjancev in 
preizkusiti novo mobilno anteno VP-1 montirano 
na prtljažnik avtomobila, čas dogajanja pa v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat sem 
imel malega Fiata 126p ali pejčka, kakor smo 
mu rekli, glede na njegovo velikost. Težko sem 
spravil vanj postajo in še sebe tako, da bi udobno 
sedel spredaj in imel prost pogled naprej, kjer 
se je stacioniral klubski kolega Jože S57CN, ki 
pa je delal UKV kontest. Lokacijo sva izbrali izza 
hriba pod vojašnico, da se nismo videli, ker se 
tam nismo prijavili. V vojašnici bi morali dati svoje 
podatke in sledil bi obisk patrulje in nazadnje nam 
morda sploh ne bi dovolili delati od tam. Avto sem 
parkiral pod drevo, da sem imel senco. Antena 
ni potrebovala radialov, zanjo sem dal kar nekaj 
dolarčkov klubskemu kolegu Dominiku S51GD, ki 
takrat ni imel postaje, imel pa je anteno. Tako 

sem bil hitro pripravljen na začetek tekmovanja.

Vključil sem radijsko postajo in v etru je bilo 
kar živo, bal sem se le, kdaj se bo izpraznil 
akumulator, čeprav sem delal z malo močjo. 
Akumulatorje si je Jože izposodil pri Tasotu, ki 
jih je takrat izdeloval kot obrtnik. Kdor misli, da 
sem imel kakšne moderne pripomočke se moti, 
saj smo takrat večina uporabljali le svinčnik in 
radirko. Doma smo prepisali podatke v pole, ki so 
bile že stokrat fotokopirane in izračunali rezultat. 
Imele so po petdeset kolon na strani in če sem 
se zmotil, kje pri koncu, sem moral vse še enkrat 
prepisati. Kasneje sem ugotovil, da je bolje pisati 
s navadnim  svinčnikom, kjer se je dalo napako 
zradirati in popraviti, potem pa vse skupaj 
fotokopirati. Fotokopija je delovala kot original. 
Do večera sem naredil kar nekaj zvez in vse je 

Field day na GorjancihField day na Gorjancih
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

Namen tekmovanja je vzpostavljanje radioamaterskih zvez iz lokacij v 
naravi, z začasno postavljenimi antenami in brez uporabe električnega 
omrežja, citat povzet iz pravil S5 Field day.
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kazalo na dober rezultat. Potem sem se spomnil, 
da bi bilo dobro zapeljati avto bliže sosedom, da 
bomo ponoči bolj skupaj. Vžgal sem avto in krenil 
po bregu, kar je bila napaka, saj sem pozabil, da 
sem pod drevesom in bo antena zadela prvo vejo 
in se zlomila. To se je tudi zgodilo. Bil sem bolj 
jezen kot Butalski policaj, ko mu je Cefi zelj ušel 
pri sprednjih vratih, med tem, ko ga je on čakal 
pri zadnjih. Ogledali smo si škodo in ugotovili, 
da se da še delati, le zvezati jo je bilo treba z 
gumijastimi trakovi. Teh nikoli ni manjkalo v 
prtljažniku.

Toda to še ni bilo vse. Proti večeru je Gorjance 
zajela tako gosta megla, da se ni videlo niti do 
sosedovega avtomobila, čeprav sva bila čisto blizu 
skupaj. Enkrat sem šel malo ven, da si pretegnem 
noge in zašel tako, da nisem več vedel, kje sem. 
Avtomobilov nisem videl in taval sem na slepo 
po travniku, da bi našel pot nazaj. Kar naenkrat 
se je prižgal v vojašnici močan refl ektor in kot 
v kriminalkah osvetlil poljano pod seboj. Vrgel 
sem se na tla, saj nisem hotel, da me snop iz 
stražarskega mesta ujame in morda kakšen 
zagretež sproži rafal iz mitraljeza, kjer bi me 
sprašil kot zajca. Čakal sem, da je šel snop mimo 
in se poskušal orientirati kje sem. Desno sem 

videl obrise gozda, torej moram levo pod hrib, 
kjer se je snop svetlobe skril. Tekel sem nazaj in 
še enkrat legel na tla, da je šel čez me, potem 
pa nekako ušel v zavetje. Avtomobila pa vseeno 
nisem našel. Kje sem hodil, ne vem, vem le to, 
da sem se znašel pred Jožetovim avtomobilom, 
čeprav bi se moral pred svojim, kar pomeni, da 
sem naredil veliko zanko. 

Nekako me je minil čar tekmovanja, saj sem imel 
vsega zadosti in sem legel na zadnji sedež, kjer 
sem utrujen zaspal. Mislim, da se je isto zgodilo pri 
Jožetu, ker nisem več slišal nobenih glasov, saj je 
Jože sicer znan po tem, da je glasen. Dopoldne se 
je megla umaknila in posijalo je sonce. Pokrajina je 
postala neverjetno prijazna in hitro sem pozabil na 
nočne dogodke. Iz kasarne ni bilo nikogar, kar je 
pomenilo, da me ponoči niso videli. Z Jožetom sva 
se podprla s požirkom tekoče dobrote iz domače 
lekarne in okoli poldneva zaključila z delom. 
Pospravljanja ni bilo veliko tako, sva se kmalu 
odpravila v dolino. Pa je minilo še eno od tekmovanj 
na Gorjancih, kjer smo v UKV tekmovanjih dosegali 
vrhunske rezultate, posebej še, ko smo postavili 
na vrh kontejner s priključkom na elektriko in 
antenskim stolpom. To je zdaj tekmovalna lokacija 
radiokluba S59DJR Novo mesto.

Udeležil rečem zato, ker vsak, ki je kdajkoli 
tekmoval v WW tekmovanju ve, da je to odločno 
premalo, posebej še za 
QRP. To je tekmovanje 
ostalega sveta proti 
Ameriki. Moj raport bi 
moral biti RST plus moč 
postaje, torej recimo 
599 100 za sto vatov, 
a kaj naj dajem za dva 
vata moči. Kasneje 
sem ugotovil, da bi 
lahko uporabil klasično 
599/QRP. Amerikanci 
so se dobro slišali na 
mojo anteno FD-4, le 
mene niso slišali, če pa 
že, potem sem moral 
vsakemu vsaj dvakrat ali 
trikrat ponoviti raport. 

To je bilo utrudljivo, saj nisem imel niti pravega 
tasterja niti računalnika ali drugega pripomočka, 

QRP v WW tekmovanjuQRP v WW tekmovanju
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

Moje prvo WW tekmovanje sega v leto 1980, ko sem za drag denar prišel 
do QRP postaje »home made“ za področje 80 metrov CW, moči dveh vatov. 
Duša mi ni dala miru, da se ne bi udeležil v ARRL DX CW kontestu.
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le svinčnik in papir. Rezultat je 
bil pričakovano slab, a sem bil 
nadvse zadovoljen z njim. To 
pa zato, ker sem ugotovil, da 
sem takrat prvi v naši skupni 
državi sploh tekmoval v QRP 
kategoriji.

Leta 1982 pa sem že imel 
Heathkit HW-7 s tremi obsegi 
za 40, 20 in 15 metrov CW, 
izhodne moči okoli dveh vatov. 
Na strehi pa tri elementni 
beam, lastne izdelave za 14 
MHz obrnjen proti zahodu. Šlo 
mi je bolje in naredil sem kar 
nekaj zvez več, kot prvič tako, 
da sem bil prav zadovoljen, 
še posebej potem, ko je 
prišla iz Amerike diploma z 
doseženim prvim mestom v 
YU in štirinajstem v Evropi. 
Tega ne pišem zaradi rezultata, 
ampak zato, ker se vidi, da 
se takrat nihče ni ukvarjal 
s tako malimi močmi v WW 
tekmovanjih. Tudi kasneje so 
se v kategoriji QRP uporabljale 
„prave“ radioamaterske 
radijske postaje, le moč se 
jim je znižala na pet vatov, za 
kolikor je deklariran QRP, to pa 
ni isto kot moj HW-7. Nekoč 
mi je nekdo svetoval, naj malo 
privijem gumb za moč, a je 
pozabil, da te možnosti nisem 
imel, ima pa jo vsaka sto vatna 
postaja. Tudi nisem prepričan, da ni kdaj kdo 
uporabil te priložnosti.

S QRP-jem sem dosegal lepe rezultate tudi v RTTY 
načinu, pa tudi kasneje, ko sem kupil „pravo“ 
radioamatersko postajo FT-107M in postavil 
na stolp pet elementni Fritzlov beam. Nabavil 
sem si tudi računalnik znano „mavrico“, pa sem 
bil kljub temu še vedno v velikem zaostanku s 
tehniko. Spomnim se, ko me je po tekmovanju 

poklical prijatelj in vprašal, 
koliko sem naredil USA-tov, 
koliko Mpl imam, meni pa se 
še sanjalo ni, kako je on prišel 
čez noč do vseh teh podatkov. 
Kasneje sem tudi sam prišel do 
teh programov, da mi ni bilo 
treba več ročno vtipkati znaka 
ali časa v okno programa, 
ampak le s klikom miške, na 
vpogled pa sem imel sproti vso 
statistiko. Kdor tega ni poskusil 
sam, ne ve, o čem govorim, je 
pa dobro, da se spomnimo za 
nazaj, kako je bilo.

Pred leti sem kupil radijsko 
postajo TS-480sat, ki vsaj po 
velikosti spominja na mali QRP. 
Povezal sem jo z microHam 
vmesnikom na računalnik preko 
zvočne kartice, s programom 

MMTTY in tekmovalnim programom N1MM. 
Leta 2015 sem v CQ WW RTTY dosegel z malo 
močjo deseto mesto na svetu. Veliko bolj sem bil 
zadovoljen, ko sem z močjo dveh vatov naredil vse 
kontinente, kot kasneje 5BDXCC. Spomnim se, 
ko sem poskusil narediti ZL1XX brez dodatnega 
VFO-ja, ker je poslušal plus 1-3. Klical sem ga 
malo višje toliko, da bi še slišal odgovor, a to je 
bilo premalo. Vsi so mi tipkali up, up, jaz pa jim 
nisem mogel povedati, da sem brez te možnosti. 

Potem sem spremenil taktiko 
in dodal znaku še QRP. DX me 
je slišal in me vprašal, koliko 
moči imam in ko mu odtipkam, 
da dva vata, se mi je zahvalil 
za zvezo in dal raport 559.

Še nekaj moram pripomniti k 
vsemu temu. Kdor ni sposoben 
sedeti za postajo dan ali dva, 
lahko tekmuje tudi samo za 
zabavo. Radioamaterstvo 
je hobi, to pa pomeni delati 
nekaj, kar nam je v veselje.
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Tudi letos je mešana slovensko-hrvaška ekipa 
odšla na ekspedicijo na otok Vis s ciljem doseči 
(izboljšati) lanski rezultat v IOTA kontestu. Z 
doseženim rezultatom smo zadovoljni, prav 
tako pa z delovanjem celotne ekipe, novimi 
izkušnjami, novimi poznanstvi, druženjem. Še 
posebej smo veseli, da je bil objavljen članek o 
ekspediciji v slovenskem in hrvaškem časopisu. 
»Radioamaterizem združuje«.

Ne smemo pa pozabiti, da v jeseni dve naši ekipi 
odhajata v Afriko (9G5W) in na Korziko (TK0C). 
Nameravajo se udeležiti CQWW kontesta, aktivni 
pa bodo tudi pred tem na vseh bandih.

Pričakovano najatraktivnejša ekspedicija v 
januarju/februarju 2018, 3Y0Z je v polnih 
pripravah. Pridobili so nekaj novih sponzorjev, 
prav tako pa tudi fi nančnih sredstev. Ekipa 
»starih mačkov« bo prav gotovo dala vse od 
sebe, da bodo razveselili mnogo operatorjev z 
novo državo.

3Y0Z – Bouvet
Ekipa 3Y0Z je izredno hvaležna Fundaciji Northern 
California DX za njihov prispevek v višini 100.000 
USD za našo DXpedicijo na Bouvetu. Počaščeni 
smo in privilegirani, da smo prejeli največjo 
donacijo, ki jo daje NCDXF.

Ta prispevek NCDXF nam nalaga odgovornost, 
tako ekipi, kot vsakemu posamezniku in nam 
pomeni tudi zaupanje, da bomo zastavljeno nalogo 
opravili tako, kot se pričakuje od nas. Mi kot ekipa 
sprejemamo to odgovornost. Obljubljamo, da se 
bomo potrudili in nič manj kot to. Naš cilj je, da je 
vaš klicni znak v našem dnevniku in da se varno 
vrnemo domov.

Zahvaljujemo se NCDXF in vsem, ki ste nam 
pomagali fi nančno in za vaše dobre želje. 

Hvala vam.
Ekipa DXpedition Bouvet Island
http://www.bouvetdx.org/

9X2AW – Rwanda
Harald, DF2WO, bo od 15. do 30. novembra 2017 

ponovno aktiven iz Kigalija v Ruandi kot 9X2AW. 
Harald je v nedeljo 12. marca zapustil Kigali in se 
bo ponovno vrnil novembra. Končni dnevnik je bil 
naložen, ko je Harald prišel domov v DL.

A52AL – Botswana

Alex, IW5ELA, bo od 7. do 15. septembra 2017 v 
okrožju Okavango v Bocvani aktiven kot A25AL. 
Delal bo CW, uporabljal pa bo vertikalko. QSL via 
H/c.

FO/F6CTF – Tahiti Isl.

Poiščite Jean-Pierre, F6CTF, ki bo od junija do 
septembra 2017 aktiven kot FO / F6CTF iz Tahitija 
(in / MM) na 7, 14, 18, 21 MHz. QSL H /c, direkt 
ali eQSL.

KV AKTIVNOSTI

DX novice avgustDX novice avgust
Avtor: Hubert Tratnik, S53Z 

E-pošta: hubi.tratnik@gmail.com

Jesen je pred vrati in s tem se tudi končuje poletno mrtvilo. Najavljeno je 
kar nekaj ekspedicij, nestrpno pa pričakujemo največja tekmovanja. Nekaj 
jih je že za nami in tudi tokrat so Slovenci posegali po najvišjih mestih. 
Ekipa S50HQ je s pripravami začela že zelo zgodaj in funkcionirala zelo 
dobro, rezultat pa je 6. mesto na svetu pred vsemi sosednjimi državami.

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



65

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

VK9CZ – Cocos Kelling Isl.

Keith, GM4YXI, in Chris, GM3WOJ, se vračata 
na otok Cocos-Keeling med 23. oktobrom in 6. 
novembrom 2017. Dejavna bosta spet kot VK9CZ 
(klicni znak je potrjen). V marcu/aprilu 2013 
so aktivirali VK9CZ in sedaj boste imeli novo 
priložnost za delo VK9C, če zamudite VK9CI. 
Sodelovala bosta tudi v tekmovanju CQ WW SSB, 
v Multi-2 kategoriji. Več informacij najdete na 
spletu.

VP2ESM & VP2EHC - Anguilla
Henri, OH3JR, in Seppo, OH1VR, bosta kot 
VP2EHC (Henri) in VP2ESM (Seppo), spet aktivna 
z Anguilla, med 21. novembrom in 2. decembrom 
2017. Sodelovala bosta tudi v  CQWW CW 
kontestu. Delala bosta od 160-10m, CW, SSB in 
RTTY. QSL samo direktno na njun naslov.

TO2SP – St. Barts

Polish Dx Group bodo aktivni z otoka St Barts, 
od 16 do 30. novembra 2017. Člani ekipe so: 
SP3CYY, SP3GEM, SP6EQZ, SP6IXF, SP6JIU, 
K1CC. Ekipa je izkušena, saj so bili že na 3B7SP, 
PJ5/SP6EQZ, PJ5/SP6IXF, FJ/SP6IXF, 5T0SP, 
J88HL, VK9XSP, S79SP, 5J0P, 8Q7SP. Upajo, da bo 
njihov pozivni znak TO2SP. QTH in letalske karte 
imajo rezervirane in plačane. Njihov glavni cilj 
je sodelovanje v CQWWDX CW v Multi Unlimited 
Category. Pravijo, da so po dolgotrajnem iskanju 
našli zelo dobro lokacijo na severni strani otoka 
blizu obale, ki je odprta proti glavnim smerem 

(NA, EU, AS in JA).
Delali bodo od 160 – 10m, CW, SSB in RTTY, s 
štirimi postajami, ojačevalci in usmerjenimi 
antenami. Spletna stran je še v izdelavi.

J5T – Guinea Bissau

Italian DXpedition Team (IDT) najavlja naslednjo 
ekspedicijo v sredini novembra 2017. Delali 
bodo z Bubaque Island (J5 Guinea-Bissau), IOTA 
referenca AF-020, pozivni znak pa bo J5T. Člani 
ekipe so I1HJT, I2YSB, IK2CIO, IK2CKR, IK2DIA, 
IK2HKT, IK2RZP in JA3USA. Delali naj bi s štirimi 
postajami na vseh hf (brez 50 MHz), CW in SSB. 
RTTY bo samo na izbranem bandu.

3XY4D – Guinea

F5RAV, Luc, in F5NVF, Gérard, bosta aktivna iz 
Ratoma (Republic of Guinea), v mesecu oktobru 
in novembru 2017. Podrobnosti še niso znane in 
bodo objavljene kmalu.

9M0W – Spratly Isl. (Prestavljeno!)
Zaradi zaprtja Layang Layang resorta med 
decembrom in februarjem 2018 je ekspedicija na 
otok Spratly (AS-051) prestavljena. Nov datum 
je 10 - 20. 3. 2018. Ekipo sestavljajo:  YT1AD, 
HL5FUA, WD5COV, K3LP, K9JM, YT3W, ZL3WW, 
K6MKF, K6SRZ, N6TQS, VK3FY, VK3GK, PY2XB, in 
še 3-5 lokalnih operaterjev iz 9M6. Delali bodo z 
dveh lokacij, od 160 - 6m, CW, SSB in digitalni 
načini dela.
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 A25BE, A25BI & A25SP – Botswana

UPDATE - Pavel R2AD, Yuri RM0F in Elena RC5A 
bodo aktivni iz Kasana v Bocvani kot A25BE, A25BI 
in A25SP med 15. in 25. septembrom 2017. QRV 
na 160-6m CW / SSB. QSL preko osebnih znakov. 
QSL preko OQRS / ClubLog / LoTW.

5T5T – Mauretania

Med 15. – 29. septembrom 2017, bo 8 – 10 dni 
aktiven pozivni znak 5T5OK. V ekipi bodo: Petr 
OK1BOA, Palo OK1CRM, David OK6DJ, Petr OK1FCJ, 
Pavel OK1GK, Ruda OK2ZA, Karel OK2ZI in kot gosta 
5T5JL in 5T5AI. Delali bodo s šestimi postajami in 
samo 100W (kolikor je dovoljeno), CW, SSB in RTTY.
Antene:
• 6m 5el YAGI
• 20m-10m 1x SpiderBeam, 1x HexBeam, 1x 

Ultrabeam 2el
• 40m 4 square, vertikalka
• 80m vertikalka z dvignjenimi radiali
• 160m toploaded vertikalka

Sprejemne za nižje bande: DHDL, beverages

QSL via OK6DJ, OQRS, LoTW.
OK6DJ QRZ naslov: David Beran, Dolni Kamenice 
55, Holysov 34562, Czech Republic.

9U4M – Burundi

MDXC Team bo še enkrat aktiven iz Afrike in sicer 
bodo na bregovih jezera Tanganyika, Bujumbura. 
Vodja ekipe je Antonio, IZ8CCW, pomaga pa mu 
Gabriele I2VGW. Licenca je potrjena, delali pa 
bodo kot 9U4M, od 6. do 17. novembra 2017. Po 
ocenah, ki so jih naredili veliko amaterjev rabi 
Burundi na nižjih bandih, WARC in še posebej v 
digimode, zato bodo posvečali pozornost le temu. 

Ekipo sestavljajo izkušeni operatorji iz 8-ih držav. 
V zraku bo pet postaj non stop, vsi načini dela. 
Več informacij bo na voljo na uradni spletni strani.

9L1T – Sherbro Island, AF-056, Sierra Leone

Italijanska ekipa napoveduje, da bo njihova 
naslednja DXpedicija sredi marca 2018 otoka 
Sherbro AF-056, Sierra Leone kot 9L1T. Ekipo 
sestavljajo: I1HJT I2YSB IK2CIO IK2CKR IK2DIA 
IK2HKT in JA3USA. Delali bodo s tremi postajami 
na vseh frekvenčnih pasovih (brez 50 MHz), CW 
in SSB. RTTY način dela bo samo na izbranem 
bandu.

St. Brandon DXpedition – 3B7

Seb, F5URX je objavil novico o novi DXpediciji na 
arhipelag St Brandon - 3B7. Sprva načrtovana 
oktobra 2017 je dobila termin od marca do 
aprila 2018, ker naj bi bili takrat najbolj ugodni 
pogoji. Od objave so zelo intenzivno delali na 
projektu, ki prinaša številne nove izzive in ima 
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zaradi specifi čnosti svoje značilnosti in zahteve. 
Oblikovana je bila izkušena in zelo motivirana 
ekipa. Njihov edini in najpomembnejši cilj bo 
zadovoljiti amatersko radijsko skupnost. Kar 
zadeva operacije Tromelin in Juan de Nova, bodo 
posebej pozorni na najbolj občutljiva področja: 
Zahodna obala Amerike, Japonska in Oceanija. P

revoz je zagotovljen z 50% plačilom, seveda 
pa računajo na fi nančno podporo mednarodne 
amaterske skupnosti. Tako kot v preteklosti, 
si tudi sedaj prizadevajo, da stroške ohranjajo 
na  minimumu, ne da bi zmanjšali tehnično 
opremljenost in trajanje odprave. Spletna stran je 
aktiviran in na njej lahko spremljate informacije 
o poteku priprav. Na voljo je tudi Facebook in 
Twitter. http://www.saintbrandondx.com

9G5W – Ghana

S54W, S57GM, S57SU, S57UN, S59A, S59ZZ 
& OZ7AM bodo aktivni iz Kokrobite, Ghana kot 
9G5W od 21. -29. novembra 2017. QRV od 160-
10m. Aktivni bodo tudi v CQWW CW tekmovanju. 
QSL via S59ZZ, LoTW. Informacije in donacije na 
spletni strani https//: www. ghana.si

3XY4D – Republic of Guinea

F5RAV, Luc & F5NVF, Gérard, bosta oktobra in 
novembra 2017 v Ratomi, republika Gvineja. 
Podrobnosti bodo kmalu objavljene.

Bangladesh IOTA DXpedition

Ekipa v sestavi G3KHZ (Derek), SM6CVX 
(Hans), DL6KVA (Axel), G4EDG (Steve), S21ED 
(Tuhin) in S21TV (Anup), bodo QRV iz IOTA AS-
127 in IOTA AS-140 v Bangladešu. Aktivnosti 
se začnejo okoli 13. oktobra in potekajo do 27. 
oktobra.2017. Aktivni bodo od 40 - 15 metrov, 
CW in SSB. Uporabljali bodo vertikalne dipole za 
vse bande. QSL za AS-127 gre preko SM6CVX in 
za AS-140 preko G3KHZ. QSL samo prek biroja ali 
direktno na qrz.com naslov.

ZC4MK – Cyprus SBA
Adrian, G0KOM, (ZC4) bo od 27. – 31. oktobra 
2017, ponovno aktiven s Cipra po letu 1991, ko 
ga je zapustil. S seboj bo vzel FT-100 in IC-706 
MKIIG. Pri postavljanju anten mu bo pomagal 
prijatelj in lahko, da bo QRV tudi v CQ WW SSB 
kontestu. Aktivnost lahko tudi podaljša, saj mu 
licenca velja 12 mesecev.

XW9WJR – Vietnam
Bill, WA7WJR je pravkar prejel 3-letno Vietnamsko 
licenco za aktivacijo Vietnama. Tam bo konec 
avgusta in septembra 2017. Aktiven bo iz Bien 
Hoa, Vung Tao in morebitno otoka Phu Quoc, CW 
(od 5 do 100 W).
Oprema vključuje:
• Element K2
• RM Italija HF Linearni Amp
• Buddipole Ant
• EFHW Ant
• Vibroplex Vibekeyer

Zahvaljuje se g. Nguyen Bac Ai (XV2A), ki vam 
pomagal, da bo lahko aktiven.

HD8M – Galapagos Isl., SA-004

KV AKTIVNOSTI

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



68

CQZRS LETNIK XXVII, 3/4 - 2017

Skupina 7163 z veseljem sporoča, da bodo aktivirali 
otok Isabela, Galapaški otoki (SA-004). Na 
otoku  bodo od 14. do 21. septembra, načrtujejo 
pa aktivnost od 160-6 metrov na SSB, CW in 
digitalne načine (večinoma FT8). Operaterji bodo 
WB2REM, KG0YL, HC5DX, N1MWJ in WY1G. QSL 
je preko OQRS, direktno na WB2REM (s SASE) in 
preko biroja prek KG0YL. Dnevniki bodo naloženi 
na LoTW in eQSL po Dxpediciji. Za več informacij 
pojdite na http://www.hd8m.com ali poglejte v 
QRZ.com. [Tnx WB2REM]

PX0F – Fernando de Noronha

Fabio, PP5BZ, bo ponovno aktiviral Fernando de 
Noronha kot PX0F. Tokrat bo qrv v CQ WW CW 
tekmovanju (25. in 26. novembra 2017). QSL 
preko H /c.

PJ4Q – Bonaire
PJ4Q (ops: W4PA, PJ4DX, PJ4NX, PJ4KY in 
G3XTT) bodo aktivni v CQ WW SSB tekmovanju 
(28.-29. oktobra). Izven tekmovanja bodo delali 
večinoma CW in na WARC bandih med 23. 
oktobrom in 1. novembrom 2017.QSL za PJ4Q 
gre preko W4PA.

YN2CC – Nicaragua

Mike, AJ9C, bo ponovno aktiven iz Granade 
(Nikaragva) kot  YN2CC, med 21. in 29. novembrom 
2017. QRV na 160-6m, SSB /CW /RTTY. Sodeloval 
bo v CQWW CW kot SOAB (LP). QSL preko LoTW, 
H /c.

PJ7, FS – St. Martin, Sint Marteen
Joe, W3HNK in James, K3NK, bosta aktivna iz St. 
Martin in Sint Maarten med 23. oktobrom in 1. 
novembrom 2017.
• W3HNK kot PJ7A in FS5KA (SSB)
• K3NK kot PJ7 / K3NK in FS / K3NK (CW / Digi)

• Oba operatorja bosta QRV kot FS5KA v CQ WW 
SSB tekmovanju.

QSL preko H /c.

V47JA – St. Kitts
John, W5JON (kot V47JA ), bo spet deloval iz Calypso 
Bay, St. Kitts, West Indies. Počitniški dom se nahaja 
200 čevljev od karibskega morja. Aktiven bo od 15. 
oktobra do 7. novembra 2017 in sicer od 6-160m 
(vključno 60m) SSB. Načrtuje tudi sodelovanje v 
CQWW SSB tekmovanju (28/29 oktober), SOAB. 
Delal bo z Kenwood TS-590S in ojačevalcem Elecraft 
KPA500, antene pa bodo vertika višine 31' za 10-
40 m, vertikalka višine 35' za 40/80 m in skrajšani 
dipol za 160m. Na 6m bo imel 4el. yagi. QSL samo 
direkt na W5JON ali LoTW.

8P9MT – Barbados
Mac, WT4BT, bo od 4. do 10. novembra 2017 
na Barbadosu deloval kot 8P9MT. QRV bo na HF 
bandih. Dnevniki bodo naloženi na LoTW. QTH: 
Vila v New Moon.

PJ7PL – Sint Maarten
Philip, WA1ZAM, bo od 20. do 5. novembra 
2017 ponovno aktiven iz St.Maartena kot PJ7PL . 
V počitniškem slogu bo qrv na 30-10m, SSB 
in RTTY. Sodeloval naj bi tudi v CQWW SSB 
tekmovanju (28.-29. oktober). QSL preko 
WA1ZAM.

V3421AO – Belize

Robert, DL7VOA, bo od 18. do 30. novembra 2017 
v Hopkinsu, Belize. Javljal se bo kot V34AO. QRV 
na 160-10m, sodeloval pa bo tudi v CQ WW DX 
CW tekmovanju. QSL preko H /c.

6Y4V, 6Y4F, 6Y4J, 6Y4E - Jamaica
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AA4V, N4SF, K8AJA in W4HE, bodo aktivni na 
Jamajki med 21. in 31. oktobrom 2017. Njihovi 
pozivni znaki bodo 6Y4V, 6Y4F, 6Y4J in 6Y4E, 
sodelovali pa bodo tudi v CQ WW DX SSB 
tekmovanju kot 6Y4V (kategorija M2).

PJ7T – Sint Maarten
LU1FM, LU2JCW,   LU3FMD, LU6FOV in LU9FHF 
bodo aktivni iz Sint Maarten-a kot PJ7T med 24. 
oktobrom in 4. novembrom 2017. QRV na HF 
bandih. QSL preko LU1FM, LoTW. Več informacij 
na njihovi spletni strani.

Baker & Howland DXpedition

Služba ZDA za ribe in divje živali (FWS) se 
je strinjala, da bi bila DXpedicija na Baker in 
Howlandove otoke (KH1) sprejemljiva, imajo pa 
zelo stroge pogoje pod katerimi bi izdali posebno 
dovoljenje  (SUP). KH1 (otok Baker je 1.830 
navtičnih milj jugozahodno od Honolula - 8-dnevno 
potovanje) je na četrtem mestu najbolj iskanih 
DXCC in od zadnje ekspedicije na začetku tega 
tisočletja je že 15 let (YT1AD in ekipa). FWS je 
pred kratkim podal tudi močno podporo aktivaciji 
tega otoka, kljub ekološko zelo občutljivemu 
področju (spomnimo se članka o KH1 Baker Isl. 
ekspediciji. Pričakujemo (upamo) lahko, da bomo 
v bližnji prihodnosti lahko slišali to redko DXCC na 
bandih. 

VP2MDL – Montserat

Ekipa, ki jo sestavljajo DJ6TF, DK1BT, DL4WK, 
DL7DF, DL7UFR, DL7VEE in SP3DOI, bodo od 6. do 
20. novembra v Montserratu delala kot VP2MDL . 
QRV z dvema postajama od 160m do 10m na   CW, 
SSB, RTTY in PSK31. Več informacij tukaj: http://
www.dl7df.com/vp2m/

St. Pierre & Miquelon

Člani Cambridge University Wireless Society, 
bodo dejavni iz St. Pierre in Miquelon med 18. in 
22. septembrom 2017. QRV na HF pasovih, vse 
modulacije. QSL preko H /c. Pozivni znaki bodo: 
FP / M0WUT, FP / M0BLF, FP / DK2AB, FP / G3ZAY, 
FP / DH5FS in FP / G7VJR .

FJ/AI5P & FJ/N0KV – St. Barts

AI5P, N0KV, W0ZA in WD0E, bodo aktivni iz St. 
Bartsa kot FJ / AI5P in FJ / N0KV med 17. in 26. 
oktobrom 2017. QRV na 80-10 m CW, SSB, RTTY 
in sateliti. QSL preko H /c (AI5P / N0KV).

4U1UN

UNARC / 4U1UN še vedno razpravlja z DPI 
(Department of Public Information) o trajni 
ponovni aktivaciji postaje. Upajo, da bodo imeli 
priložnost pogajanja tudi z novo administracijo. 
Želimo si, da se to čim prej tudi uresniči.
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RADIOAMATERSKE DIPLOME

Kot se verjetno spomnite, smo tega leta imeli 
neverjetno smolo. Ko smo imeli postavljene že vse 
antene za M/M, je nekaj dni pred tekmovanjem 
je prihrumel orkan, ki je trajal več dni. Orkanski 
vetrovi so nam podrli oziroma poškodovali 
večino anten. V petek, pred tekmovanjem, smo 
vzpostavili nekakšno zasilno stanje. Ker smo 
bili za nižje bande praktično brez anten, smo v 
naglici postavili enostavne nizke dipole za vse tri 
spodnje bande. Marco HB9OCR je predlagal, da 
delamo v novi kategoriji – Multi op./ Single TX/ 
Low power. To je bila praktično tudi edina možnost 
konkurenčnega sodelovanja. Na koncu smo uspeli 
zmagati z zelo slabimi antenami! In sedaj je 
končno, po nekaj letih, prišla tudi plaketa. Slika 
plakete je v prilogi.

IO9Y – CQ WW DX SSB – 2014IO9Y – CQ WW DX SSB – 2014
Avtor: Slavko, S57DX

E-pošta: s57dx@siol.net

Leta 2014 je slovenska ekipa ponovno sodelovala v CQ WW DX SSB 
tekmovanju z otoka Lampedusa Island. Otok v tem tekmovanju šteje kot 
poseben množitelj African Italy in spada v zono 33.

Radioamatersko Izobraževalno SrečanjeRadioamatersko Izobraževalno Srečanje

03. februar 2018 - FE Ljubljana - Tržaška cesta 2503. februar 2018 - FE Ljubljana - Tržaška cesta 25

Vabljeni na radioamatersko izobraževalno srečanje,Vabljeni na radioamatersko izobraževalno srečanje,
ki bo v soboto, 03. februarja 2018 ob 9:00 naki bo v soboto, 03. februarja 2018 ob 9:00 na

Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Organizator: Zveza radioamaterjev Slovenije: www.hamradio.siOrganizator: Zveza radioamaterjev Slovenije: www.hamradio.si

VabljeniVabljeni
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Radioamaterske diplome Radioamaterske diplome 
Ureja: Miloš Oblak, S53EO

E-pošta:s53eo@yahoo.com

 
GERMAN UNITY 2017  AWARD                   GERMANY 
Diplomo izdaja grupa Bavarian Radio Friends (BRF) iz 

 - 
izgled, na sliki je diploma iz 2016.  
Veljajo samo zveze v teko  zveze na dan 3. oktobra. 
Zveze iz  za diplomo. SWL OK. 
Za diplomo je potrebno imeti zveze 

 (DA - DR).  

Diploma se izdaja v PDF formatu  
in  Za tiskano diplomo je potrebno poslati 5 EUR 
ali 8 USD ali 6 IRC. 
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204, 
D-95634 Tirschenreuth,  Germany 
e-mail:  de3ear@darc.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com 

 
13 RIVERS OF THE WORLD AWARD               RUSSIA 
Diploma se izdaja za potrjene zveze z ami  13 

ih svetovnih rek. Za vsako od skupin je potrebna zveza 
skupino 10 pa samo 1 zveza z BY - skupno 19 

zvez. Vsaka postaja je lahko v zahtevku navedena le enkrat. 
Ni datumskih omejitev, v  

 
1.  Amazon:  CP, HC, HK, OA, FY, PY, YV 
2.  Nile:  E3, ET, ST0, SU, TN, 5H, 5X, 5Z, 9U, 9X 
3.  Mississippi:  W, VE 
4.  Ob, Lena, Amur:  BY, JT, UN, R(9J, 9K, 9O, 9Y, 0A, 0C,               
 0J, 0Q, 0S, 0W, 0Y) 
5.  Congo:  D2, TJ, TL, TN, 5H, 9J, 9Q, 9U, 9X 
6.  Mekong:  BY, HS, XU, XW, XZ, 3W 
7.  Niger:  TJ, TT, TU, TY, TZ, XT, 3X, 5N, 5U, 7X 
8.  La Plata:  CP, CX, LU, PY, ZP 
9.  Eufrat:  EP, TA, YI, YK 
10. Yangtze, Huang He:  BY 
Diploma se izdaja v elektronski obliki (PDF) 

-mailu. Za 
tiskano diplomo se lahko dogovorite z izdajateljem diplome.  
Aleksandr Ivanets RV6AMZ,  352656 KRASNODAR, 
Mostovsky R-n,  S. Unarokovo,  Russia 
e-mail:  rv6amz@mail.ru 
Internet:  http://en.rv6amz.ru/diploms.php 
 

CINCO CONTINENTES COMUNICADOS    ARGENTINA 
Diplomo izdaja Radio Club Argentino LU4AA za potrjene 
zveze s po eno postajo iz petih  kontinentov: Afrika, Amerika, 
Azija, Evropa in Oceanija. Diploma se izdaja za vse zveze na 
CW, SSB, DIGI ali MIXED. Veljajo vsi HF bandi. Za zveze na 
5 bandih (3.5, 7, 14, 21, 28 MHz , skupno 25 QSO) se dobi 
diploma LAUREADO. Ne veljajo zveze potrjene preko LOTW, 
eQSL, zveze preko repetitorjev ali interneta. 
GCR, fotokopijo obeh strani QSL  + 10 USD 
Radio Club Argentino,  Award Manager, Casilla de Corr. 97, 
C1000WAA - Buenos Aires,  Argentina 
e-mail:  awardmanager@lu4aa.org 
Internet:  http://www.lu4aa.org 
Opomba
nahajajo mnoge 

-mailu dogovorite z 

pogoje za osvojitev diplome. 

 
GREY URAL DIPLOMA               RUSSIA 
Diploma se izdaja za zveze po 1. januarju 2015 s postajami z 
Urala - Rusija. 

diplomi je lahko posebna ba, da so bile vse zveze 
narejene na QRP  
Potrebna je vsaj 1 zveza iz vsakega od 6 regionov na Uralu. 
SWL OK. Regioni so: 
- Chelyabinsk (CB) 8/9 A..B 
- Sverdlovsk (SV)  8/9 C..D 
- Perm (PM)  8/9 F..G 
- Bashkir Republic (BA) 8/9 W 
- Orenburg (OB)  8/9 S..T 
- Kurgan (KN)  8/9 Q..R 
Diploma se izdaja v elektronski obliki v PDF formatu in je 

e-mailu na naslov managerja.  
e-mail:  ra9avl@mail.ru 
Internet:  http://www.qrz.ru/awards/detail/3007.html 
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ALEXANDER ABAKUMOV AWARD             RUSSIA 
Diploma iz seri  

-  raziskovalcu in popotniku iz 14. 
stoletja. Bil je guverner ruskega mesta Novgorod in je vodli 
raziskovalno ekspedicijo na polarni Ural do izliva reke Ob v 
Severno morje. Za diplomo veljajo zveze po 1. januarju 2015. 
Diploma je lah

 
Za diplomo je potrebno: 
- Novgorodskaya Obl. (R1T) = 5 QSO 
- Leningrad Region (R1C) = 10 QSO 
- Vologda Region (R1Q) = 5 QSO 
- Arkhangelsk Region (R1O) = 5 QSO 

-mailu 
managerju za diplome RK6AX. Za vsako diplomo je  potrebno 

njihovi spletni strani. Za tiskano diplomo, plastificirano, 
velikosti A4, je potrebno poslati 7 IRC ali 7 EUR. Manager 

-mail naslov. 
Lukashov Valentin V.,  P.O.Box 77, 
SOCHI  354200,  Russia 
e-mail:  rk6ax@mail.ru 
Internet:  http://dolphins49.jimdo.com 

 
CERTIFICATO DEL MEDITERRANEO 90       ITALIA 
Italijanski radioamaterji praznujejo 90-letnico svoje zveze 
(ARI). Za to -90 za zveze v 

18, 21, 24 in 28 MHz - 8 bandov  
3A, 3V, 4O, 4X, 5A, 5B, 7X, 9A, 9H, CN, E4, E7, EA, EA6, 
EA9, F, I, IS0, IT9, OD, S5, SU, SV, SV/A, SV5, SV9, TA, TK, 
YK, ZA, ZB2, ZC4. 

zjavo, da so bile vse 

lahko dobite v elektronski obliki. Za tiskano diplomo je 
potrebno poslati 10 EUR ali 12 USD. Manager sprejema 

-mail naslov. 
Luciano Lucini IK2QPO,  Via Botticelli 30, 
I-20133 MILANO,  Italia 
e-mail:  luciano.lucini@email.it 

 

MARCHE LIMUSIN AWARD                  FRANCE 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz francoskih 
departmanov Creuze (23) in Haute Vienne (87). Ni datumskih 
omejitev. SWL OK. Diploma se izdaja za zveze na: 
- HF (1.8 - 
departmana = 6 QSO 
- 
vsakega  departmana = 4 QSO 

 
GCR  10 EUR  ali 10 IRC 
Didier Vintezout F1MKC,  3 Route du Puy Chat 
F-87130 CHATEAUNEUF LA FORET,  France 
 
VELE ROMANE AWARD                ITALIA         
Diploma se izdaja za zveze z najmanj 55 teritoriji, ki so jih 
obiskovali Rimljani pri svojem trgovanju. Njihove ladje na jadra 
so poleg  v Sredozemlju prihajale vse 
Vzhoda in  Indije. Veljajo zveze po 1. januarju 1985, na vseh 

 
Spisek 60 veljavnih teritorijev lahko dobite pri S53EO ali  na 
spletni strani izdajatelja diplome. Zvez ni potrebno imeti 
potrjenih, po
redu teritorijev. Diploma se izdaja v elektronski obliki in je 

e-mailu na naslov managerja.  
e-mail:  corsetti.paolo@libero.it 
Internet:  http://ik3ger.it/dxinfo/awards/vele_romane/Rules.pdf 

 
SWEDISH LIGHTHOUSES AWARD            SWEDEN 
Diplomo izdaja Norrk pings Radio Club SK5BN/7S5LH za 

ladjah ali kopnu. Veljajo zveze po 1. januarju 2001 na vseh 

Ime svetilnika mora biti 
SWL OK. EU postaje potrebujejo 8 

 
GCR  5 EUR  ali  5 USD 
Swedish Lighthouse Award,  c/o Norrköpings Radioklubb, 
Nelinsgatan 24 kv.,  SE-603 55 NORRKOPING,  Sweden 
e-mail:  lighthouse@sk5bn.se 
 
PENNSYLVANIA KEYSTONE AWARD              U.S.A. 
Diploma se izdaja iz 
Pensilvanije, USA (W3, K3, N3,..). Ni datumskih omejitev, 

Posebna nalepka se dobi za 
 

isek iz dnevnika, 
sortiran po abecednem redu pozivnih znakov. V zahtevku 
mora biti podpisana izjava, da so bile vse zveze v resnici 

 
GCR  3 IRC 
Michael Kalbaugh N3HLK,  119 Catalpa Street, 
Middletown, PA 17057-2013,  U.S.A. 
e-mail:  n3hlk@arrl.net  
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Načrt je bil zelo preprost, 
uporabljene so le 3 elektronske 
cevi: ena 6J6 (kristalni 
oscilator, močnostna končna 
stopnja oddajnika) in dve 6SK7 
(prva za detektor, druga za NF 
ojačevalnik) slika 2.

Glavne tehnične značilnosti 
postaje PARASET so:
• regeneracijski sprejemnik 

s področjem pokrivanja 
od 3.3 do 7,6MHz (v dveh 
frekvenčnih območjih, od 
3,3 do 4,5MHz in od 4,5 do 
7,6MHz), modulacija AM in 
CW,

• oddajnik CW,
• 5W izhodne moči oddajnika 

v frekvenčnem območju 
sprejemnika,

• oddajnik je kontroliran s 
kristalom.

Paraset so uporniki in agentje uporabljali predvsem 
v Franciji, Belgiji, Nizozemski in Norveški. 
Paraset ima zaradi svoje regeneracijske zasnove 
sprejemnika precej zoprno lastnost - nihajni krog 
regeneracije v eter spušča slaboten signal tudi 
takrat, ko je Paraset na sprejemu. To so s pridom 
izkoriščali Nemci, ki so lahko z goniometrom brez 
večjih težav določili položaj sprejemno oddajne 
postaje. Izguba agentov, ki so jih na ta način polovili 
Nemci je vplivala na odločitev, da so v Franciji, 

Belgiji in Nizozemski hitro prenehali z uporabo 
Paraseta. Najdlje so ga uporabljali na Norveškem 
in tu je slika Paraset sprejemno oddajne postaje 
(postaja, usmernik in ostala oprema, ki je bila v 
kompletu v kovčku, ki je služil za lažje prenašanje, 
pa tudi prikrivanje telekomunikacijske naprave 
med transportom), ki jo je uporabljal norveški 
operativec Oluf Reed Olsen, ki je bil agent MI6, 
ter slika na kateri je Oluf Reed Olsen pri delu s 
Parasetom. Paraset je že modifi ciran in omogoča 
priklop zunanjega morsejevega tipkala sliki 3 in 4.

Bayou Jumper – moderna verzija Bayou Jumper – moderna verzija 
»PARASET« WWII postaje»PARASET« WWII postaje

Avtor: Miloš Dermota, S57D
E-pošta: milos.dermota@siol.net

Med drugo svetovno vojno se je pokazala potreba po majhni prenosni 
sprejemno oddajni postaji, ki bi jo lahko odporniška gibanja in agentje 
uporabljali za komunikacijo med Londonom in okupiranim delom celinske 
Evrope, zato so že pred letom 1940 v zahodnem Londonu in kasneje po 
letu 1940 v Whaddon Hallu, ter od leta 1942 v Little Horwoodu izdelovali 
malo prenosno vohunsko radijsko postajo, ki je imela produkcijsko oznako 
The Whaddon Mk VII. Postajo so sprva izdelovali samo za britansko tajno 
službo MI6, kjer so jo imenovali preprosto samo Mk VII. Kasneje, ko je 
postajo dobila v uporabo tudi SOE (Special Operations Executive) - oddelek 
za tajne operacije, pa so jo zaradi tega, ker so jo odporniškim gibanjem 
spuščali s padali, preimenovali v "PARASET". Sprva so postaje izdelovali v 
lesenih ohišjih, kasneje pa v kovinskih škatlah. Prva produkcija radijskih 
postaj ni imela napisov na sprednji plošči: PARASET slika 1.

Slika 1
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PARASET danesPARASET danes
Originalni Paraseti so 
danes zelo redki, saj so jih 
po vojni žal veliko količino 
uničili. Zaradi preprostega 
vezja so med radioamaterji 
priljubljeni za izdelovanje 
replik. Nekaj replik je bilo 
izdelanih tudi v Sloveniji. 
Jaz vem za tri. Naredili so 
jih Božo S57EZB, Franc 
S52GG in Janez S57J. Vezje 
PARASET postaje je mogoče 
res preprosto, zakomplicira 
pa se pri nabavi materiala 
za izdelavo replike, saj so 
sestavni deli z vsakim dnem, 
ki preteče, težje dobavljivi 
in zahtevajo zvrhano 
mero potrpežljivosti in 
iznajdljivosti pri izdelavi ali 
pri iskanju na internetu. 
Potem je tu še dokaj 
zakomplicirana sprednja 
plošča v katero je treba izvrtati precej lukenj 
različnih velikosti. To vse je tudi mene nekako 
odvrnilo od izdelave "originalne" replike. Vendar 
tudi za take, kot sem jaz in meni podobni obstaja 
"luč na koncu tunela". Na internetu sem naletel 
na zelo zanimivo skupino QRP entuziastov iz 
ZDA: "Four State QRP Group" http://www.4sqrp.

com/index.php. Poleg drugega se ukvarjajo 
tudi s prodajo KIT kompletov zanimivih za QRP 
navdušence in eden izmed mnogih KIT kompletov, 
ki jih ponujajo je tudi »Bayou Jumper«- moderna 
verzija PARASET postaje, http://4sqrp.com/kits/
Bayou%20Jumper/bayoujumper.php. Kdor me 
dobro pozna, zagotovo ve, da ni minilo veliko 
časa med odkritjem zanimivega KIT kompleta in 
"usodnim" klikom na mojem PayPal računu, HI. In 
čez kakšen mesec dni me je carina "razveselila" 
z obvestilom o prispeli poštni pošiljki. Ko sem s 
težkim srcem in tresočo roko nakazal Cesarju kar 
je cesarjevega, so mi na pošti izročili tako težko 
pričakovani paket. Med čakanjem na paket nisem 
izgubljal časa. Naročil sem kristale v ustreznih 
"retro" FT243 ohišjih, naredil pa sem tudi čez 
300 zvez v telegrafi ji, da sem svoje znanje 
sprejemanja telegrafi je povrnil na raven agenta, 
ki bo uporabljal špijonsko postajo.

Slika 2

Slika 3 Slika 4
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BAYOU JUMPERBAYOU JUMPER
Avtorja "Bayou Jumper" 
radijske postaje sta Jim 
Giammanco N5IB in David Cripe 
NMØS. KIT komplet vsebuje 
vse potrebne sestavne dele 
za izdelavo moderne verzije 
PARASET sprejemno oddajne 
postaje. Vsebina KIT kompleta: 
4 vrečke z drobnim elektro 
in montažnim materialom, 
preklopnik, tiskano vezje in 
sprednja plošča z napisi slika 5.

Tiskano vezje je dvostransko 
z metaliziranimi luknjicami 
in s tiskanim položajem 
elementov. Sprednja plošča je 
tudi izgotovljena in vsebuje vse 
potrebne izvrtine in napise.

Glavne tehnične značilnosti 
postaje Bayou Jumper so:
• regeneracijski sprejemnik 

s področjem pokrivanja 
7MHz radioamaterskega Slika 5

Slika 6
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Slika 7

frekvenčnega pasu v razponu od 120 do 
150kHz,

• oddajnik CW,
• 5W izhodne moči oddajnika v frekvenčnem 

območju sprejemnika (končna stopnja 
oddajnika IRF510 Power MOSFET),

• oddajnik je kontroliran s kristalom.

Po napisanem vidimo, da imamo opravka s pravo 
moderno reinkarnacijo slavne WWII postaje The 
Whaddon Mk VII - PARASET. Na spletni strani 
dobimo zelo natančna navodila za sestavo in 
umerjanje postaje. Obstaja tudi Yahoo skupina 
posvečena prav tej postaji, https://groups.
yahoo.com/neo/groups/BayouJumper/info. Tam 
lahko najdemo kakšno dodatno idejo za izdelavo, 
odgovor na kakšen problem in ustrezno rešitev 
ter mnogo drugih stvari. Sprejemnik in oddajnik 
sta ločena. Načrt sprejemnika in oddajnika slika 
6 in 7.

Sestavljanje postaje poteka brez večjih 
posebnosti. Treba je paziti, da damo pravilne 
elemente na prava mesta, še posebno je treba 
biti previden pri kondenzatorjih, ki so izredno 
majhni, drug drugemu podobni in z nečitljivimi 
napisi. Tu mi je zelo prav prišel AVR tester 
elektronskih komponent s katerim sem pomeril 
in sortiral vse kondenzatorje. S tremi ločenimi 
tuljavami je treba naviti eno toroidno jedro, 
ostale tuljave vsebuje ploščica tiskanega 
vezja. Ker je večina sestavljavcev sporočala, 
da so z določenimi 19 ovoji tuljave, ki določa 
frekvenco sprejemnika  prišli na višjo frekvenco 

od predvidene, sem že takoj dodal en navoj in 
tako znižal frekvenčno območje sprejemnika. 
Mnogo lažje je v slučaju potrebe odvzeti, kot 
pa dodati ovoj. Fino nastavljanje območja 
sprejemnika se potem uravnava s širjenjem ali 
stiskanjem ovojev in s trimer kondenzatorjem 
C30. Če smo še vedno previsoko, se lahko 
paralelno kondenzatorju C20 doda še dodatno 
kapaciteto 10 ali 22pF. Regeneracijo se uravnava 
s trimer kondenzatorjem C21. Nivo regeneracije  
poskušamo najprej popraviti s stiskanjem 4 ovojne 
tuljave na toroidu. Če nam nivo regeneracije ne 
ustreza, dodamo paralelno trimer kondenzatorju 
C21 še kondenzator C31 (22pF). Dober nivo 
regeneracije je, če nam oscilator začne nihati pri 
položaju gumba "REGEN" od 9 do 12 ure. Ker 
doma nimam posebnih inštrumentov, sem vsa 
nastavljanja izvedel s pomočjo postaje ICOM IC-
7300. Sestavljen Bayou Jumper, tokrat še brez 
modifi kacij slika 8, 9 in 10.

Kot pri vseh radioamaterskih gradnjah, se tudi 
pri tej postaji da narediti nekaj modifi kacij in 
izboljšav. Tudi jaz sem jih naredil nekaj:
• dodal sem vmesnik s katerim lahko na postajo 

priključim elektronsko tipkalo. Celoten tok 
oddajnika namreč teče preko morsejevega 
tipkala. To pomeni da je tok prevelik za 
direktno priključitev "elektronca". Tako sedaj 
s tipkanjem krmilim vmesnik, ta pa preko 
močnostnega FET tranzistorja oddajnik;

• dodal sem pomožni ton oddajnika. Tako 
lahko sedaj slišim svoje oddajanje morsejeve 
abecede v slušalkah. Prvotno je tako PARASET, 
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kot Bayou Jumper brez 
tona tipkanja. To zadostuje 
za uporabo ročnega 
morsejevega tipkala, pri 
elektronskem tipkalu pa 
je uporaba tona nujna, saj 
brez tega ne slišimo "črtic" 
in "pikic";

• dodal sem LED indikacijo 
sprejema in oddaje. Hkrati 
LED diodi simbolično 
ponazarjata dve žarnici na 
originalnem PARASETu;

• dodal sem zaščito proti 
statiki na tranzistorju 
Q6, ki služi kot zaščita 
pri obrnjeni polariteti 
napajanja postaje (100nF in 
470kOhm paralelno na G in 
S tranzistorja Q6 – IRF510);

• na "ring" in "tip" kontakta 
vtikača slušalk sem 
zaporedno dodal dva 100nF 
kondenzatorja in s tem 
zaščitil izhod NF ojačevalnika 
NJM2113 (U1). Tako lahko 
sedaj brez skrbi priključim 
namesto slušalk tudi aktivne 
računalniške zvočnike ali 
druge naprave. Pozor: vezje 
NJM2113 ni dobavljivo v 
Evropi ter je zelo občutljivo 
na kratek stik na konektorju 
slušalk, zato previdnost 
ni odveč. Kar nekaj 
sestavljavcev KIT kompleta 
je z neprevidnim ravnanjem 
uničila integrirano vezje! 
Integrirano vezje dajte 
obvezno na ustrezno 
podnožje (podnožja KIT 
komplet ne vsebuje). 
Posebnost NF izhoda je 
tudi ta, da je izhod NF 
ojačevalnika NJM2113 
vezan na »ring« in »tip« 
stereo vtičnice, »sleeve« 
(masa) pa je izolirana od 
vsega (tudi od skupne mase 
celotne naprave). Tu se potem priključi tonski 
oscilator;

• modifi ciral sem VFO potenciometer. Pred 
modifi kacijo je bila najnižja frekvenca na 
najvišji številki gumba, sedaj pa je na najnižji. 
Tudi smer spreminjanja frekvence je sedaj 
taka, kot smo jo navajeni - vrtenje levo na 
nižjo in vrtenje desno na višjo frekvenco;

• namesto originalnega VFO gumba, ki se je 
privijačil direktno na os potenciometra sem 
uporabil gumb s prenosom vrtenja 1: 6,75 
("vernier dial"). Sedaj je nastavljanje frekvence 

sprejemnika dosti lažje. Naj pri tem opozorim, 
da sem moral odspajkati VFO potenciometer 
R8 in ga znižati do ploščice tiskanega vezja. 
Porezati je treba vse plastične in kovinske 
distančnike. Kljub vsemu sem moral pod gumb 
podložiti 4mm podložko. Ustrezno podložko 
v obliki podnožja gumba mi je iz 4mm gume 
izrezal čevljar;

• ojačal sem tudi ročko vgrajenega morsejevega 
tipkala, tako da je sedaj trša in prijetnejša za 
tipkanje;

• obseg mojega sprejemnika je bil od 6.995 

Slika 8
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do 7.155MHz, kar je 
preveč za delo samo na 
telegrafskem območju 40m 
obsega. S povečanjem 
upora R5 (originalno 
33kOhm) se zmanjša 
obseg sprejema. Torej sem 
zaporedno uporu R5 dal še 
precizni več obratni trimer 
potenciometer vrednosti 
200kOhm. Frekvenčni obseg 
sprejemnika sem nastavil 
od 6.998 do 7.043MHz. To 
hkrati prispeva k še lažjemu 
nastavljanju sprejemne 
frekvence, saj tako z 
vrtenjem VFO potenciometra 
spreminjamo manj kHz 
sprejemnega območja.

Načrt dodanega tonskega 
oscilatorja slika 11.

Umerjanje postaje. Vidi se modri več obratni 
precizni trimer potenciometer 200kOhm. Prvotna 
modifi kacija bele barve je odspajkana in je v 
zraku slika 12.

Prvi preizkus Bayou Jumper postaje. Postaja 
deluje in v logu so prve štiri zveze: PA7KR 
(983km), F8FXA (971km), PA1LEX (948km) in 
OK1GS (470km) slika 13.

Moji RBN (Reverse Beacon Network) spoti:
Date / Time  Spott er Frequency S/N
2017-05-05 20:59 LZ7AA 7029.1 kHz 13 dB
2017-05-05 20:53 OH6BG 7029.2 kHz 30 dB
2017-05-05 20:45 HB9BXE 7029.1 kHz 26 dB
2017-05-05 20:45 HB9JCB 7029.1 kHz 23 dB
2017-05-05 20:45 DJ9IE 7029.1 kHz  30 dB
2017-05-05 20:45 HB9DCO 7029.1 kHz 20 dB
2017-05-05 20:45 GW8IZR 7029.1 kHz 29 dB

Slika 10

Slika 11
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2017-05-05 20:45  G4MKP 7029.2 kHz 21 dB
2017-05-05 20:45  EA5WU 7029.1 kHz 15 dB
2017-05-05 20:45  G7SOZ 7029.1 kHz 9 dB
2017-05-05 20:45 ON5KQ 7029.1 kHz 27 dB
2017-05-05 20:45 DJ2BC 7029.1 kHz 31 dB
2017-05-05 20:45 HA6PX 7029.1 kHz 9 dB
2017-05-05 11:41 DK9IP 7034.1 kHz 9 dB
2017-05-05 11:41 HB9BXE 7034.0 kHz 8 dB

Zavedati se moramo, da je regeneracijski 
sprejemnik zelo širok, tako da lahko pri zasedenem 
frekvenčnem področju hkrati 
slišimo več signalov. To 
lahko ponazorim s tem, če 
napišem, da je sprejemnik 
širok kot garažna vrata. Da bi 
zmanjšali neželene motnje, 
si pomagamo z atenuatorjem 
in s spreminjanjem nivoja 
regeneracije. Nivo regeneracije 
vpliva na sprejem, tako da ga 
lahko uporabimo za precizno 
nastavitev sprejemnika. To 
vse so lastnosti - slabosti 
in sladkosti prvobitnega 
radioamaterstva na katerega 
smo v sedanjih časih, ko za 
svoje radioamatersko delo 
uporabljamo najnovejše SDR 
in DSP postaje že v veliki meri 
pozabili.

Delujoč izdelek je treba seveda 
zaradi funkcionalnosti, pa tudi 
končnega vtisa dati v ustrezno 
ohišje. Jaz sem svoje mizarske 
(ne)spretnosti preizkusil z 
izdelavo in barvanjem lesenega 
ohišja. Uporabil sem bukove 
vezane plošče. Za stranice sem 
uporabil 4mm debelo vezano 
ploščo, za dno pa 12mm. 
Debelejše dno sem uporabil 
zaradi lažjega sestavljanja, 
predvsem pa zaradi tega, da 
sem lahko na dno privijačil 
narejene modifi kacije. V kotih 
škatle so letvice 1cm X 1cm 
X 5cm na katere se privijači 
sprednja plošča postaje. 
Dimenzije plošč za izdelavo 
lesene škatle so slika 14:
• 18,4cm X 12,4cm, debelina 

12mm (1kom.)
• 19,2cm X 6,5cm, debelina 

4mm (2kom.)
• 12,4cm X 6,5cm, debelina 

4mm (2kom.)

Lesene dele sestavimo in 
pustimo, da se lesno lepilo 

posuši. Ko je sestavljena lesena škatla dovolj trdna 
za obdelavo, obrusimo površine z vibracijskim 
brusilnikom, tako da dobimo gladke pravokotne 
kotne spoje. Nato sledi večkratno barvanje z 
akrilno barvo ter po potrebi fi no brušenje škatle 
med nanosi barve. Končni rezultat je gladka in 
enakomerno pobarvana površina lesene škatle. Dve 
ploščici vezij narejenih modifi kacij sem z lesnimi 
vijaki pritrdil na dno lesene škatle. Ploščici sta 
podloženi z antistatično peno. Vidi se tudi ožičenje 
do originalnega vezja Bayou Jumperja slika 15.

Slika 13
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Takole zgleda končni izdelek, 
Bayou Jumper pritrjen v leseno 
ohišje slika 16.

Po 17.4.2017 je na voljo 
nova izboljšana verzija Bayou 
Jumper postaje. Upoštevane 
so že nekatere modifi kacije, 
dodani pa so tudi označeni 
spajkalni otočki za priklop 
zunanjih izboljšav. Novo 
verzija ima sprednjo ploščo ter 
ploščo tiskanega vezja v zeleni 
barvi.

Za samostojno delo s postajo 
je nepogrešljiv »crystal 
spotter«, samostojni zunanji 
mali oscilator s pomočjo 
katerega najdemo frekvenco 
oddajnika na VFO-ju 
sprejemnika. Vgrajen lokalni 
oscilator namreč preobremeni 
sprejemnik in si z njim ne 
moremo pomagati. Nivo 
signala oscilatorja, ki ga slišimo 
s sprejemnikom ima obliko 
črke »V«. Tam kjer ne slišimo 
oscilatorja imamo minimum, 
sprejemnik je preobremenjen, 
ker je točno na frekvenci 
kristala in to pomeni, da smo 
s sprejemnikom prišli na 
točno frekvenco oddajnika. 
Dodaten popravek naredimo 
takrat, ko nas kliče postaja z 
nastavitvijo ustreznega nivoja 
regeneracije. Slika zunanjega 
oscilatorja slika 17.

Na nasprotni strani ploščice 
tiskanega vezja je pritrjena 
mala tipka s katero vključimo 
delovanje oscilatorja s tem, 
ko pritisnemo na za to 
predvidene kontakte kristal 
- s pritisnjenim kristalom 
hkrati pritisnemo tudi ploščico 
tiskanega vezja ob mizo in 
sklenemo kontakte v tipki ter 
vključimo oscilator.

Kot sem že omenil, je regeneracijski sprejemnik 
zelo širok. Močne signale slišimo tudi, če oddajajo 
+/- nekaj kHz stran, zato je zelo priporočljivo, 
da se na CQ odzovemo tudi s klicnim znakom 
kličoče postaje, ki se ji javljamo na CQ. Tako 
kličoči zagotovo ve, da kličemo njega in ne koga 
drugega. Pri vsem modernih postajah z ozkimi 
fi ltri se je na to dobro prakso v veliki večini žal že 
dodobra pozabilo.

Ovire s katerimi se srečamo pri delu s postajo 
Bayou Jumper so:
• širok sprejemnik, nima CW fi ltra,
• oddajnik je kontroliran s kristalom. To pomeni, 

da lahko delamo samo na tistih frekvencah za 
katere imamo kristale (po želji si sicer lahko 
poleg kristala naredimo VXO s katerim za nekaj 
kHz premikamo frekvenco kristala),

• relativno majhna (QRP) izhodna moč oddajnika 
(5W),

• postaje morajo priti na frekvenco našega 

Slika 14
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oddajnika, torej je strategija 
dela klicanje CQ. Zelo redko se 
zgodi, da naletimo na postajo, ki 
dela točno na frekvenci našega 
oddajnika in jo lahko pokličemo 
oziroma se odzovemo na CQ,

• če je postaja, ki jo sicer lepo 
in odlično slišimo oddaljena le 
nekaj 100Hz od naše oddajne 
frekvence, nas ne bo slišala 
zaradi ozkih CW fi ltrov. 

Priporočilo je, da je SWR antene 
za delo z Bayou Jumper postajo 
manjši ali enak 1:1,5, saj končna 
močnostna stopnja oddajnika nima 
zaščite proti previsokemu SWRu. 
Doma postavljena dipol antena 
ima odličen SWR, za portable 
delo pa sem kupil ročni antenski 
uglaševalec 4S-Tuner, katerega 
KIT komplet se prav tako kot 
Bayou Jumper dobi pri "Four State 
QRP Group". Komplet vsebuje vse 
potrebne dele, vključno z ohišjem. Izdelan je v 
Pittsburg tehniki (sprednja plošča je hkrati tiskano 
vezje, elementi se spajkajo na strani tiskanega 
vezja, spajkalni otočki so brez lukenj), maksimalna 
priključna moč oddajnika je 10W, vsebuje dva LED 
indikatorja (za dober in slab SWR – FWD/REV), 
odlična lastnost tega antenskega tunerja je tudi 
ta, da skozi celoten postopek uglaševanja SWR, 
ki ga zazna končna stopnja oddajnika ne preseže 
1:2. Narejen antenski tuner odlično deluje in 
zaradi dveh indikatorjev je močno olajšano in 
pohitreno uglaševanje antene. Slika narejenega 
antenskega uglaševalnika 4S-Tuner slika 18.

Postaja Bayou Jumper lepo deluje. Do sedaj sem 
z njo naredil 173 QSO in 21 različnih DXCC držav 
(stanje 11.7.2017). Kot 157 zvezo in 21 DXCC 
državo sem končno uspel narediti tudi Slovenijo. 

Prva S5 zveza je bila narejena z Mirkom S52CU/P, 
ki je delal SOTA aktivacijo na lokaciji Sveti Jakob 
S5/CP-026 (TNX, Mirko!). S postajo Bayou Jumper 
imam do sedaj narejene 4 zveze s SOTA aktivatorji 
v 3 DXCC državah: LX, HB9 in S5. Naredil bi lahko 
bistveno več, če bi aktivatorji delali na frekvencah 
mojih kristalov.

Delati s postajo Bayou Jumper/Paraset da 
radioamaterstvu še poseben čar in vrednost. Vesel 
sem prav vsake vzpostavljene zveze posebej. 
Najdaljši QRB do sedaj je 1522km. Verjetno bi s 
postajo naredil še bistveno več, če bi bili pogoji 
razprostiranja radijskih valov boljši, pa tudi anteno 
bi moral imeti postavljeno višje. Trenutno je moj 
doma izdelani dipol za 7MHz postavljen tako, da 
se z višine 7m spusti na višino 3m nad zemljo, 
kar je bistveno prenizko za kakšne bolj resne DX 
zveze.

Slika 16
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Slika 19

Za prenašanje postaje (tako, kot med 
drugo svetovno vojno) sem kupil 
priročen mali kovček v katerega se 
zloži vse potrebno za delo: postaja 
Bayou Jumper, antenski uglaševalec 
4S-Tuner, crystal spotter,  elektronski 
taster, ročka za elektronski taster, 
kristali, BNC/SO239 adapter, slušalke 
ter različni kabli za priključevanje. 
Na spodnji sliki so slušalke in kabli 
odstranjeni zaradi boljše vidljivosti 
ostalih stvari slika 19.

Sedaj mi manjka samo še padalo, 
HI. Tistim, ki se bodo odločili izdelati 
to simpatično postajo želim veliko 
uspeha in pravega prvobitnega 
radioamaterskega užitka pri delu na 
7MHz, CW, QRP, XTAL TX.

73, Miloš S57D

Radioamaterji, ki so zadnja leta 
prihajali v Nemčavce na UKV 
srečanja, so spoznali Stanka kot 
vedrega, na šalo pripravljenega 
mojstra v kuhinji. Pripravljal je 
nepozaben bograč in dobrote 
z žara. Tudi letos smo se že 
pripravljali na to prireditev. 
Bila je jubilejna, na žalost se je 
Stanko ni mogel udeležiti. 
Z njegovim nenadnim 
odhodom smo prekmurski radioamaterji izgubili 
radioamaterja in prijatelja, ki nam je ogromno 
pomagal. Bil je mojster na področju mehanike, 
njegova garaža pa delavnica, v kateri je nastalo 
veliko idej in izdelkov. Vedno, ko smo prišli 
napovedani ali pa tudi ne k njemu domov, nas 
je pričakal na dvorišču, na vratih svoje garaže. 
Včasih smo od njega odšli tudi precej pozno. Nikoli 
mu ni bilo težko poslušati in uresničevati naših 
včasih tudi bolj čudnih idej. Pa ne samo Stanko, 
vsa njegova številčna družina je bila prijazna do 

Stanko Vrbnjak – S57BWOStanko Vrbnjak – S57BWO
1964 – 20171964 – 2017

Včasih si želiš, da GSM sploh ne bi obstajal. Tega si zadnjo sredo v juliju še nisem 
predstavljal tako zelo, kot me je to spoznanje začelo prežemati nekaj čez 20. uro 
zvečer. Novica o nenadni smrti Stanka nas je vse pustila brez besed. Verjetno nas 
večina, ki smo ga poznali osebno in se z njim družili, ni mogla zadržati solz ob tej 
nenadni novici. 

nas, bolj ali manj »motečih« 
obiskovalcev. Občasno so v 
Nemčavce na srečanje prišli 
v kontrolo kuharja in nam še 
zapeli in zaigrali. Pa Stanko 
ni bil takšen samo do nas, 
radioamaterjev. Sodeloval je v 
skoraj vseh društvih v domači 
vasi, nekaterih drugih društvih v 
okoliških vaseh, pomagal je tam 
kjer je le lahko. Bil je človek, 

ki je veliko več dal, kot pa je sam potreboval ali 
prejel. Zaradi tega bo vedno ostal med nami. Ni 
odšel za vedno od nas. Tako, kot nas je pričakal 
na svojem dvorišču, bo ostal na mojem dvorišču, 
na lokaciji kluba na Vaneči, na dvoriščih mnogih 
radioamaterjev in znancev širom Pomurja.
Ne spomnim se točno, kdaj sva se s Stankom 
spoznala, se pa bom za vedno spominjal žalostnega 
slovesa na domačem pokopališču, kjer smo se v 
velikem številu še zadnjič poslovili od njega. 

RTV klub Murska Sobota, S55HH
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