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zRS info
6  Kostanjev piknik radiokluba Mozirje S51DSW
 Avtor: Robert Hudolin, S51DSW
7		 33.	Srečanje	radioamater	–	planinec	
	 Avtor:	Vladimir	Valentinčič,	S52AC	
10	 RK	Mozirje	in	CQ	WW	SSB	2017	–	28.-29.10.2017
 Avtor: Robert Hudolin, S51DSW
12	 Kratka	zgodovina
 Avtor: Leo Xhoko, S50R 
15	 Tempora	mutantur	et	nos	mutamur	in	i l l is
	 Avtor:	Perpar	Zdenko,	S51WQ
16	 Radioamatersko	tehnično-izobraževalno	srečanje	
	 	 RIS	2018	je	uspelo!
	 Avtor:	Jure	Mikeln,	S52CQ
21	 Pregled	delovanja	mariborskega	SKED	–	a	
	 	 v	obdobju	od	14.	12.	1998	pa	do	danes
	 Avtorica:	Silva	Vizjak,	S52S
23	 Obisk	članov	radiokluba	Domžale	v	regijskem	
	 	 centru	za	obveščanje	Ljubljana
	 Avtor:	Franci	Žankar,	S57CT	
23	 Delovanje	skupine	za	novelacijo	izpitnih	vprašanj	
	 	 in	priročnika	ZRS!
	 Avtor:	Jernej	Golc,	S59KM
24	 50	let	radioamaterstva	v	Cirkulanah
	 Avtorja:	Mateja	Golc,	S59MG	in	
	 Andrej	Bogdan,	S58TA,	predsednik	Radiokluba	Cirkulane

antenSKa tehniKa
25	 Eksperimenti	na	enostavnih	antenah	
	 	 domače	izdelave
	 Avtor:	Jože	Konda,	S52AB
33	 Koaksijalni	WARC	dipol	
	 Avtor:	Mag.	Marijan	Miletić,	S56A

KonStRuKtoRStvo
34	 USB	vmesnik	za	starejše	radijske	postaje
	 Avtor:	Marko	Pavlin,	S54MTB
50	 Hišni	HotSpot	MMDVM
 Avtor: Aleksander Stare, S56AL 
57	 Idejna	zasnova	radioamaterske	postojanke	
  Radiokluba Ptuj
	 Avtorica:	Sanja	Špindler,	dipl.	inž.	arh.	(UN)
61	 »Roofing«	ali	krovni		f i lter	za	FT897D	(FT	857D)
	 Avtor:	Janez	JARC,	S53V

uKv teKmovanja
67	 Uradni	rezultati	ZRS	novembrskega	
	 	 2017	UKV	tekmovanja
67	 Rezultati	UKV	Pokal	2017
	 Avtor:	Miha	Habič,	S51FB

RubRiKa: RaDioGoniometRija aRG
69	 4.	SVETOVNO	MLADINSKO	ARDF	PRVENSTVO	
	 	 2020	V	SLOVENIJI
	 Avtor:	Franci	Žankar,	S57CT

Kv aKtivnoSt
68	 10.	obletnica	aktivnosti	SOTA	Slovenija
	 	 Avtor:	Rado	Križanec,	S58R	
69	 DX	NOVICE
 Avtor: Hubert Tratnik, S53Z 
76	 CQ	WW	160	m	CW	(2018)
	 Avtor:	Karl	D.	Bučar,	S52AW
78	 Petdeset	let	v	ZRS,	kot	bi	mignil
	 Avtor:	Janez	Močnik,	S53MJ
80	 TK0C	–	med	ribičijo	in	namiznim	tenisom
	 Avtor:	Sandi	Špindler,	S57K

RaDioamateRSKe Diplome
87	 Radioamaterske	diplome	
	 Ureja:	Miloš	Oblak,	S53EO

noStalGija
89	 Radioamaterstvo	jugovzhodne		Slovenije,	
	 	 februar	1950	–	apri l	1964
	 Avtor:	Jože	Konda,	S52AB
95	 Začetki	UKV	tekmovanj	Radiokluba	Maribor
	 Avtor:	Perpar	Zdenko,	S51WQ
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Drage radioamaterke 
in radioamaterji,
če	 sem	 pretekli	 uvodnik	 pričel	
z	 zimo,	 bom	 tokratni	 uvodnik	
pričel	s	pomladjo.	Saj	ne,	da	bi	se	
meteorološka	 pomlad	 že	 pričela,	
tudi	 pogled	 skozi	 okno	 nam	
sporoča,	da	pomladi	še	ni.
Tukaj	in	pred	vami	pa	je	že	nova	
številka	 našega	 glasila	 CQ	 ZRS,	
v	 katerem	 bo	 zaradi	 angažiranja	
predsednika	ZRS	Bojana	(S52ME),	
več	strani.	Tako	se	ne	bo	več	dogajalo,	da	bom	članke	avtorjev	mno-
žično	»prestavljal«	na	eno	od	naslednjih	številk,	kar	med	avtorji	se-
veda ni bilo dobro sprejeto.
Tako	 v	 tokratni	 številki	 objavljamo	 nadaljevanje	 članka	 USB	 CAT	
vmesnika.	Avtor	vmesnika	Marko	(S54MTB)	se	je	zadeve	lotil	profe-
sionalno,	uporabil	ustrezne	čipe	in	naredil	USB	CAT	vmesnik,	ki	ga	bo	
marsikdo	od	nas	zgradil	in	tudi	uporabljal.	Vmesnik	je	namreč	idea-
len	za	povezavo	starejših	radijskih	postaj,	ki	nimajo	USB	vmesnika	
ali	pa	nimajo	avdio	signalov	na	voljo	na	USB	vmesniku.	Z	Markotovim	
vmesnikom	pa	bomo	na	USB	lahko	povezali	tako	rekoč	katero	koli	
starejšo	radijsko	postajo	(s	CAT	vmesnikom)	vključno	z	avdio	signali.	
Ni	pa	ta	vmesnik	edina	»novodobna«	samogradnja	v	tokratni	številki	
našega	glasila.	Aleksander	(S56AL)	se	je	potrudil	 in	napisal	članek	
»Hišni	HotSpot	za	MMDVM«,	kar	v	bistvu	pomeni,	da	vmesnik	deluje	
v	DMR	 sistemu.	 Kljub	 razpredenemu	omrežju	 se	 še	 vedno	 najde-
jo	kraji,	kjer	signala	omrežja	DMR	ni.	V	takšnem	primeru	si	 lahko	
pomagamo	z	napravo	HotSpot.	Gre	za	napravo,	ki	se	na	eni	strani	
poveže	na	splet,	na	drugi	pa	ima	simpleksni	radijski	vmesnik.	Prek	
tega	z	običajno	DMR	radijsko	postajo	vstopamo	v	omrežje	podobno,	
kot	prek	(digitalnega)	repetitorja.
Jože	(S52AB)	nadaljuje	s	svojim	razmišljanjem	o	antenah	za	KV.	Po-
leg	tega,	da	so	v	članku	opisane	različne	antene,	je	dodal	tudi	me-
ritve	teh	anten,	kar	članku	dodaja	dodatno	težo.	Zanimivo	branje,	še	
posebej,	če	se	boste	odločili	v	prihajajoči	pomladi	potegniti	in	preiz-
kusiti dodatno anteno.
V	tokratni	številki	pa	ne	spreglejte	reportaže	naših	odličnih	tekmo-
valcev,	ki	 so	odpotovali	 na	Korziko	 in	pod	pozivnim	znakom	TK0C	
dosegli	odličen	rezultat!	Kaj	odličen	–	vrhunski	rezultat!	Verjamem,	
da	boste	članek	»požrli	na	dušek«,	podobno	kot	jaz	in	si	boste	želeli,	
da	bi	bili	v	tej	vrhunski	ekipi	radioamaterjev.
Ko	že	teče	beseda	o	željah,	naj	povem	še	mojo	željo:	pišite	v	ured-
ništvo,	kaj	vse	se	je	dogajalo	v	vašem	radioklubu,	vašem	»shack-u«,	
na	SOTA	aktivaciji...	še	vedno	pa	v	uredništvu	potrebujemo	pomoč	
pri	občasnem	prevajanju	iz	angleščine,	nemščine,	in	drugih	jezikov.	
Tisti,	ki	bi	pomagali	pri	prevodih,	se	mi	oglasite	na	moj	email.

73 de jure, S52CQ

uvoDniK

oRGani KonfeRenCe - zRS
Mandat	2016	-	2019

pReDSeDniK zRS:
Bojan	Majhenič,	S52ME
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Člani:
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Jože	Cokan,	S55N
Stanko	Habjanič,	S55HS
Stojan Kuret, S51WI

DiSCiplinSKa KomiSija zRS
predsednik:
Rado	Jurač,	S52OT

Člani:
Jože	Lešnik,	S51LW
Andrej	Jevšnik,	S51JY

iaRu liason:
Miha	Habič,	S51FB
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uReDniŠKi oDboR
Glavni urednik:
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Predsednik ZRS (Bojan Majhenič, S52ME)

Po	elektronskih	komunikacijah	člani	upravnega	odbora	ZRS	tako	kot	
že	vrsto	let	vsakodnevno	komuniciramo	in	s	tem	prihranimo	čas,	ki	bi	
ga	porabili	za	pot	do	sestankov.	Na	ta	način	si	vsak	lahko	izbere	čas,	
kdaj	bo	opravil	svoj	del	dela	za	članstvo	ZRS.

Upam,	 da	 ste	 zadovoljni	 z	 zadnjo	 številko	 CQ	 ZRS	 5/6	 2017	 s	
priloženim	koledarjem.	Težo	pošiljke	nam	je	s	pomočjo	tiskarja	uspelo	
spraviti	pod	250	g,	konkretno	na	243	g.	Koledar	je	bil	natisnjen	na	
nekoliko	 debelejši	 150	 gramski	 papir.	 Verjetno	 je	 le	 redkokateri	
bralec	CQ	opazil,	da	 je	bila	notranjost	natisnjena	na	malo	 tanjšem	
70	 gramskem	 papirju.	 To	 bo	 omogočalo,	 da	 bo	 glasilo	 številk	 1/2		
in	3/4	lahko	imelo	na	račun	tako	zmanjšane	teže	koledarja	dodatnih	16	strani.	Odkar	je	Jure	prevzel	
urednikovanje,	 je	prispevkov	dovolj	oziroma	toliko,	da	ni	bojazni	z	njimi	napolniti	še	vseh	dodatnih	
strani.	Piscem	prispevkov	 iz	radioklubov	se	oproščam,	v	kolikor	ni	bil	prispevek	objavljen.	Trudili	se	
bomo,	da	bo	objavljen	v	naslednji	številki.	Enako	velja	tudi	za	strokovne	prispevke,	zanimive	za	nas	
radioamaterje	konstruktorje.	Predvsem	tehnični	prispevki,	po	mojem	osebnem	mnenju,	dajejo	poseben	
čar	radioamaterstvu,	saj	kolikor	vidim	po	odzivih	članstva,	jih	kar	precej	drži	v	rokah	spajkalnik.	Tako	
kot	je	dejal	pokojni	Arči,	uživamo	pri	spajkanju	ob	vonju	kolofonije.	Veseli	me,	da	je	kar	precej	mladih	
navdušenih	nad	to	radioamatersko	zvrstjo.

Časi,	ko	se	je	do	električnih	in	mehanskih	komponent	za	radioamaterstvo	težko	prišlo,	so	zgodovina.	S	
pomočjo	elektronskih	trgovin,	se	da,	v	kolikor	čas	ni	pretirano	moteč	dejavnik,	nabavit	skoraj	vse,	po	
izjemno	ugodnih	cenah.	Modulov,	pol	produktov	primernih	za	radioamatersko	rabo	je	v	izobilju,	tako	
da	se	v	domači	delavnici	da	napraviti	skoraj	vse,	o	čemer	smo	včasih	 le	sanjali.	Poseben	prispevek	
pri	 izdelavi	raznovrstnih	mehanskih	komponent	prinašajo	vedno	bolj	zmogljivi	3D	-	tiskalniki,	CNC	-	
rezkarji.	Skoraj	ni	omejitve,	kaj	se	da	z	njimi	vse	 izdelati,	 le	 idejo	je	treba	imeti.	Verjamem,	da	bo	
marsikateri	radioamater	na	osnovi		tega,	kar	je	preizkusil,	napravil	za	svojo	dušo,	s	pridom	izkoristil	
tudi	v	kakšne	druge	profesionalno	namene.

Na	osnovi	pobude	lanskoletnega	sestanka	Predsedniki	ZRS	smo,	koledar	ZRS	2018	natisnili	v	nakladi	
3000	izvodov.	1300	izvodov	je	bilo	standardno	vloženih	že	v	zadnje	glasilo	CQ	ZRS;	preostanek	smo		
glede	na	število	članov	radiokluba	poslali	še	enako	dodatno	število	le	teh.

Promocijsko	smo	razdelili	velik	del	koledarjev	zainteresirani	radioamaterski	javnosti	po	vsej	Sloveniji,	
nekaj	pa	poslali	tudi	v	tujino.	Prepričan	sem,	da	se	bo	ta	poteza	ZRS	v	bližnji	prihodnosti	obrestovala.
Februarju	smo	s	pomočjo	FE	Ljubljana	izvedli	RIS	2018.	Poslušalcev	je	bilo	preko	100	kljub	slabemu	
vremenu.	 Jutranja	kavica	s	pecivom	se	 je	prilegla.	Hvala	 tudi	gostincem	v	 restavraciji	 FE	Ljubljana	
za	pripravljena	kosila.	Hvala	Juretu	za	vse,	kar	 je	vložil	v	organizacijo	RIS	2018	 in	pa	gostitelju	FE	
Ljubljana.	Tudi	na	tekmovanju	telegrafije	se	je	kar	nekaj	dogajalo,	hvala	Draganu	za	organizacijo	in	
donacijo	 lepih	nagrad	tekmovalcem.	Ne	nazadnje	pa	zahvala	vsem	predavateljem,	saj	brez	njihovih	
prispevkov	takšnih	izobraževanj	ne	bi	bilo.	

QSL	-	ke	smo	razdelili,	še	več	pa	dobili	za	OUT	BOX.	Na	prireditvi	smo	še	razdelili	skoraj	ves	preostanek	
natisnjenih	koledarjev.	Malenkost	nezloženih	jih	je	še	ostalo,	če	bi	še	kdo	želel	imeti,	se	naj	poveže	s	
pisarno ZRS.

Iz	osebnih	 razlogov	 je	po	desetih	 letih	kot	 voditelj	SKED	 -	ov	 	S50ZRS	 	na	3605,00	kHz	 in	UKV	 -	
repetitorjih	povezanih	v	mrežo,	poslovil	starosta	radioamaterjev	Janko	S59D.	Za	njegov	10	-	letni	trud,	
obveznost,	ki	 jo	 je	vsako	prvo	sredo	v	mesecu	s	srcem	opravljal,	se	javno	zahvaljujem.	Na	 letošnji	
konferenci,	ki	bo,	tako	kot	je	zapisano	v	koledarju	ZRS	2018,	v	soboto,	10.3.2018,	bomo	Janku	podelili	
Posebno	priznanje	za	10	-	letno	vodenje	SKED	-	ov.	Janko,	HVALA	ti.

Upam,	da	se	bomo	za	naslednje	voditelje	SKED	-	ov	čim	prej	dogovorili,	kdo	jih	bo	vodil	naprej.	Menim,	
da	bi	naj	sodelovale	vse	regijske	ekipe	iz	skupine	ARON	-	a.	Tako	bi	mesečno	preverjali	usposobljenost	
in	tehnično	uporabo	namenske	radioamaterske	opreme.	Ker	je	regijskih	ARON	ekip	14,	ne	bi	smela	biti	
težava,	da	vsaka	ekipa	enkrat	letno	vodi	SKED	ZRS.

Kot	 sem	 že	 omenil,	 bo	 potekala	 47.	 konferenca	 ZRS	 v	 soboto,	 10.3.2018.	 Dnevno	 dogajanje	 	 bo,	
podobno	kot	lani,	začetek	ob	8.00,	bolšji	sejem	do	12.00,	za	bograč,	kavico	in	pijačo	bo	poskrbljeno;	

Bojan	Majhenič,	S52ME

uvoDniK
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zRS info

Kot vsako leto, sta tudi letos bila 
»zadolžena«	 za	 kostanj	 Janja	 S55JM	
in	 Negro	 S55KM,	 ki	 sta	 se	 podala	 v	
gozd	 in	 nabrala	 to	 dobroto	 in	 razlog	
za	 tradicionalno	 druženje.	 Na	 že	 znani	
lokaciji	 v	 Varpoljah,	 smo	 se	 zbrali	 v	
soboto	21.	oktobra.	Poleg	pečene	dobrote	
črne	 barve,	 so	 bile	 na	mizah	 tudi	manj	
črne	 dobrote,	 ki	 jih	 ponavadi	 pripravijo	
naše	Y-ke.	Poleg	vsemogočih	tem,	ki	so	
predmet	 naših	 pogovorov	 in	 srečanj	 je	
minil	prijeten	popoldan.

Skratka,	 kot	 vedno	 je	 bilo	 tudi	 letošnje	
druženje	 prijetno	 in	 zanimivo,	 tako	 da	
bomo	verjetno	nadaljevali	s	to	tradicijo.

Kostanjev piknik radiokluba mozirje 
S51DSW

avtor: Robert hudolin, S51DSW
e-pošta: robi.hudolin@gmail.com

Ker mora upravni odbor in gonilne sile radio kluba skrbeti tudi za ostale ne-
tekmovalne člane kluba, smo tudi letos organizirali tradicionalni kostanjev 
piknik.

med	13.00	 in	14.00	bomo	podeljevali	 priznanja	ZRS.	Ob	14.00	začetek	konference.	Vabljeni	 v	 čim	
večjem	številu.
Štiriletno	mandatno	obdobje	sedanjemu	upravnemu	odboru	ZRS	se	počasi	izteka.
V	septembrski	številki	CQ	ZRS	bomo	pripravili	javni	razpis	za	nov	upravni	odbor,	ki	bo	pričel	marca	2019	
s	primopredajo	in	delom.	

Za	 udeležbo	 na	 sejmu	 FH	 2018	 že	 potekajo	 priprave.	Možni	 kandidati	 se	 bodo	 za	 zastopanje	 ZRS	
prijavili	s	pomočjo	objavljenega	javnega	razpisa	na	spletni	strani	ZRS.	Termin	sejma	je	letos	prestavljen	
na	začetek	junija,	nekaterim	tekmovalcem	to	najbolj	ne	odgovarja,	kolikor	poznam	to	problematiko,	je	
protestiral	proti	temu	terminu	tudi	nemški	DARC,	vendar	brez	pravega	uspeha.	Ponovno	se	je	pokazalo,	
da je denar sveta vladar.

V	Uradnem	 listu	 št.	10/18	z	dne	22.2.2018,	 je	bil	 objavljen	Splošni	akt	o	načrtu	uporabe	 radijskih	
frekvenc	(	NURF-4).	Sedaj	še	čakamo		na	sprejetje	dopolnil	»Splošnega	akta	o	pogojih	za	uporabo	
radijskih	frekvenc,	namenjenih	radioamaterski	in	radioamaterski	satelitski	storitvi«.		Po	sprejetju	tega	
akta,	bo	omogočen	med	drugimi	tudi	radijski	promet	na	60m	pasu.

Že	od	lanskega	leta		potekajo	delovni	sestanki	pripravljalne	skupine	za	pripravo	Evropskega	prvenstva		
ARG	–	2019	septembra	na	Rogli.	V	končni	fazi	je	izdelava	in	podpis	pogodbe	s	hotelirjem	Rogle.	Na	
prireditvi	se	pričakuje	okoli	300	do	350	tekmovalcev	s	svojimi	spremljevalci.	Ker	bo	to	organizacijsko	in	
finančno	zelo	zahteven	projekt,	vabim	vse,	ki	so	pripravljeni	pomagati	pri	izpeljavi	te	prireditve,	da	to	
sporočijo	organizacijskemu	odboru.

predsednik zRS
Bojan Majhenič, S52ME
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33. Srečanje radioamater – planinec 
Avtor: Vladimir Valentinčič, S52AC 

e-pošta: vlado.valentincic@gmail.com

O  organizaciji 33. Srečanja smo se člani RK Kobarid dogovorili že na 
zadnjem srečanju. Pred seboj smo imeli  obeležja, ki se bodo odvijala ob 
100. Obletnici Čudeža pri Kobaridu, da tudi radioamaterji dodamo skromen 
prispevek k obletnici konca te velike morije.

Sklenili	smo,	da	se	dobimo	na	
srečanju	dan	prej	kot	običajno	
in	 da	 ta	 dan	 posvetimo	 vsem	
padlim	 vezistom	 in	 vsem	
preminulim	 radioamaterjem	
sveta	 do	 sedaj.	 Zavedali	 smo	
se	,	da	je	pred	nami	kar	veliko	
nalog.	 Zato	 smo	 pripravili	
skrben	 in	 natančen	 načrt	 in	
si	 razdelili	 naloge.	 Začasno	
radijsko	 dovoljenje	 nam	 je	
poteklo,	takoj	smo	vložili	vlogo	
za	nov	znak,	zavedali	smo	se,	
da bo potrebno natisniti tudi 
novo	 QSL	 –	 ko.	 Mogoče	 smo	
si	 zastavili	 malo	 prezahteven	
program	 glede	 na	 	 naša	
materialna	in	denarna	sredstva.	
Sledili	 smo	 dediščini	 zapisa	 našega	 pokojnega	
predsednika: 
	 »Radioamaterji	 klubov:	 S59DAJ	 –	 Kobarid,	
S59DAP	 –	 Tolmin	 in	 S51RBC	 Gornjega	 Posočja	
smo	 se	 dogovorili,	 da	 bomo	 aktivno	 spominsko	
obeležili	 potek	 bojev	 na	 našem	področju	 v	 letih	
1915	–	1917.	Aktivirali	bomo	poseben	pozivni	znak:	
S5100WW1.	 Pod	 tem	 pozivnim	 znakom	 bomo	
vzpostavljali	 radijske	 zveze	na	vseh	 frekvenčnih	
območjih,	 po	možnosti	 do	 zaključka	 spominskih	
akcij	na	prvo	svetovno	vojno.«.	

Pokojni predsednik se je 
prizadeval na vseh frontnih 
linijah	 dostojno	 obeležiti	 ta	
spomin.	 Vzpostavili	 smo	 stik	
z	 vsemi,	 za	 katere	 smo	upali,	
da	 nam	 lahko	 pomagajo:	
Občino	 Kobarid,	 Kobariškim	
muzejem,	Fundacijo	Poti	miru,	
PGD	Kobarid,		Centrom	šolskih	
in	obšolskih	dejavnosti	Kavka,	
vsemi	 Radioklubi	 od	 Idrije	 do	
Sežane,	 Kabelsko	 TV	 Nova	
Gorica.	 Vsi	 so	 bili	 pripravljeni	
sodelovati	 in	 pomagati.	 Akcija	
je	 stekla.	 Na	 vrhu	 Kuka	
smo	 počistili	 kontejner	 in	
antenske	stolpe,	odstranili	smo	
nepotrebne antene in parabole, 
ki	so	včasih	prenašale	analogne	

TV	 signale	 naših	 komercialnih	 TV	 hiš.	 Na	 točko	
smo	 tudi	 pripeljali	 še	 nekaj	 rabljene	 opreme	
za	 namestitev	 naših	 naprav.	 Tudi	 električno	
instalacijo	 v	 prostoru	 je	 bilo	 potrebno	 obnoviti,	
saj	so	 jo	življenjsko	nevarno	obgrizli	 lačni	polhi.	
Na	 enem	 od	 stolpov	 smo	 pripravili	 konstrukcijo	
za	 montažo	 rotatorja	 za	 namestitev	 	 antenskih	
sistemov.

Prvo	posvetovanje	sem	opravil	s	sošolcem	Janezom	
–	 S51J.	 Glede	 na	 njegove	
dolgoletne	 izkušnje	 me	 je	
zanimalo,	v	katerem	dnevnem	
času	bi	lahko	vzpostavili	največ		
zvez in katere antene bi bile 
najboljše.	 Odločili	 smo	 se	 za	
nočni	 čas	med	 20.	 zvečer	 	 in	
8.	 zjutraj.	 Nabavili	 smo	 žico	
in napravili antene za 3,5MHz 
in	 7MHz.	 Tri	 elementni	 beam,	
antene	in	kable	nam	je	pripeljal	
tudi	 Miran	 –S50O.	 Miran	 se	
je	 odločil,	 da	 bodo	 delali	 tudi	
z	 njihove	 točke	 na	 Črnem	
vrhu	 nad	 Cerknem.	 Prvi	 dan	
srečanja,	v	petek	7.	julija,	smo	
postaviti	 antenske	 sisteme	 na	
Kuku	 	 in	 na	 SCOD	 na	 Livških	
Ravnah,	 kjer	 smo	 gostovali.	
Kabelska	TV		nam	je	omogočila	
dostop do interneta. Vse je bilo 
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pripravljeno,	 le	 vreme	 nam	 ni	 bilo	 naklonjeno.	
Okoli	21.30.	se	je	nevihta	umirila,	tako	smo	lahko	
varno	 vklopili	 vse	 radijske	 postaje	 in	 PC	 –je.	 S	
Črnega	vrha	so	nam	sporočili,	da	so	vzpostavili	že	
preko	petsto	zvez.	Še	bolj	smo	zagrizli.

V	 zadnjih	 treh	 letih	 smo	 s	 	 posebnimi	 znaki	
S5100WW	 (2015)	 ,	 S51STWW	 (2016)	 	 in	
S5100ANWW	(2017)		vzpostavili		več	tisoč	zvez	in	
tako	s	pomočjo	QSL	kartic	predstavili	Soško	fronto,	
Kobariški	muzej	in	Pot	miru	na	vseh	kontinentih.
Na	tem	mestu	bi	se	rad	zahvalil	vsem,	ki	so	bili	
pripravljeni	priskočiti	na	pomoč,	še	posebej	velja	
zahvala	 Občini	 Kobarid,	 Radioklubu	 Cerkno	 in	
Tolmin.

in kdo smo radioamaterji 
planinci?
Naš	 idejni	 vodja,	 udeleženec	prav	vseh	 srečanj,		
S57HPW	–	Janez	je	zapisal:
•	 »Radioamaterji	planinci	smo	skupina	prijateljev	
z	vseh	koncev	Slovenije.

•	 Pred	 33	 leti	 bilo	 je	 v	 maju	 1984,	 ko	 sva	 se	
srečala	na	UKV	frekvenci	in	potem	tudi	v	živo	v	
Framu	Takrat	Ivan	YU3HIR	s	Kobarida	in	Janez	
YU3HPW	s	Frama.

Ko	se	srečajo	radioamaterji	v	živo	se	pogovor	hitro	
razvija	v	razne	smeri	tako	je	pogovor	nanesel	tudi	
na	planinstvo.	Padla	je	odločitev		da	se	srečamo	na	
Triglavu.	Zraven	sem	pritegnil	še	Tanjo	z	sekcije	
radiokluba	YU3DCF	Kostanjevica	na	Krki	in	tako	se	
je	začelo.	Na	prvem	srečanju	konec	avgusta	1984	

na	vrhu	Triglava	pa	nismo	bili	samo	trije	ampak	8	
s	Kobarida	3	z	Kostanjevice	na	Krki	in	7	s	Frama.

Na	 naslednjih	 srečanjih	 so	 se	 nam	 priključili	 še	
prijatelji	 z	 drugih	 koncev	 Slovenije.	 Vsako	 leto	
se	dobimo	na	drugem	koncu	naše	lepe	Slovenije.	
Tako		smo	si	na	račun	naših	srečanj	radioamaterjev	
planincev	ogledali	kar	33	koščkov		Slovenije.	Od	
Triglava	do	Bele	krajine	od	Prekmurja	do	Jadrana	
po	dolgem	in	po	čez		že	vseh	33	let	si	vsak	od	nas	
prizadeva,	da	so	naša	srečanja	prijetna	in	vesela.	
Preden	 se	 srečanje	 konča	 si	 že	 zastavimo	 novi	
cilj	 za	naslednje.	Kdo	od	nas	 je	najbliže	 lokaciji	
se	pozanima,	kaj	vse	se	da	pogledat	v	bližnji	 in	
dani	okolici,		ker	srečanje	traja	2	dni	je	potrebno	
poiskat	 lokacijo	 (planinski	 dom,	 kmečki	 turizem	
….),	 da	 se	 lahko	 poveselimo	 obujamo	 spomine	
načrtujemo	 in	prespimo.	V	vseh	teh		 letih	so	se	
stkale	prave	nitke	prijateljstva.	Doživeli	 in	videli	
smo	 veliko	 lepega	 osvojili	 nekaj	 vrhov	 gora	 in	
planin. 
                                                            
naša himna:

Mi	radioamaterji	ta	pravi	smo	ljudje
prijatelje	si	zbiramo,	pač	ni	važno	kje.

Saj	to	so	naša	srečanja
enkrat  v leto dni,
veselo	si	zapojemo,
da	še	v	goro	doni.

Postaje	naše	vklopimo,	čujemo	se	vsi,	se	vsi																																																																																																																											
najrajši	pa	v	živo	pogledamo	si	v	oči.

Radi	mi	potujemo	po	deželi	želi	tej,
načrte	naše	kujemo	za	leto	dni	naprej.

Ko	pride	čas	slovesa,	solzne	solzne	so	oči,
čez	leto	dni	se	vidimo,	veseli	smo	vsi.
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Imamo	 tudi	 majice	 na	 	 hrbtni	 strani	 je	 obris	
Slovenije	krogci	pa	označujejo	kraje	kjer	smo	bili		
na	prednji	strani	pa	del	himne	in	planinec	z	radijsko	
postajo.	Od	vsega	začetka	se	piše	dnevnik	tako	si	
lahko	vedno	pogledamo	kje	smo	bili	kaj	smo	videli	
in	doživeli.	Prav	tako	se	beleži	prisotnost	imen	in	
tudi	pozivnih	znakov	udeležencev.	Na		posameznih	
srečanjih	nas	je	bilo	med	18-32.«

Naša	 najstarejša	 udeleženke	 ga.	 Mimi	 s	
Kostanjevice	na	Krki	je	tako	nazorno	in	doživeto	
opisala	naše	srečanje	:	
•	 »Zlati	časi,	kam	hitite,	smo	si	rekli	ob	našem	
33.	srečanju.		Saj	ni	res,	pa	je.	Le	kdaj	je	to	
minilo?

•	 Organizacijo	 letošnjega	
srečanja	 so	 prevzeli	 naši	
vrli	 Primorci.	 Posvetili	
so	 ga	 spominu	 na	 konec	
1. svetovne vojne, na 
mukotrpno	 soško	 fronto,	
ki	 se	 je	 zaključila	 s	 tako	
imenovanim	 »čudežem	 pri	
Kobaridu«.	Člani	RK	Kobarid	
in	 njihovi	 gostje	 smo	 se	
spoštljivo	 poklonili	 vsem,	
ki so v tej vojni trpeli in 
dotrpeli. 

Za	naše	bivanje	so	izbrali	center	
šolskih	 in	obšolskih	dejavnosti	
»Kavka«	na	Livških	Ravnah.	Od	
tam	smo	obiskovali	kraji,	ki	so	
vredni	 spomina.	 Večina	 se	 je	
zbrala	že	v	petek	popoldne.	

V	soboto	smo	se	 jim	pridružili	
še	 ostali.	 Tako	 smo	bili	 zbrani	

vsi:	Štajerci,	Primorci,	Dolenci,	
Podravci,	 Pomurci,	 Notranjci…	
Vesel	 nasmeh,	 vroč	 objem,	
poljub.	 Srečni	 smo	 bili	 kot	
otroci.	

Vkrcali	smo	se	v	mini	avtobus,	
ki	 vozi	 do	 Tolminskih	 Korit.	
Joj,	 prejoj,	 kakšna	 pot.	 Cesta	
dobesedno	 vkopana	 v	 strmo	
steno	pobočja.	Pogled	navzdol,	
strašen,	pristanemo	na	prijazni	
jasi.	Od	tam	pa	pot	pod	noge,	
ves	 čas	 pošteno	 navkreber,	
več	 ali	 manj	 po	 senci,	 ki	 je	
ublažila	vročino.	Čez	dobre	pol	
ure	hoda,	čudež	od	čudeža	pri	
Kobaridu. 

Pred	 nami	 zasije	 Spominska	
cerkev	Svetega	Duha	v	Javorci.	
Leseno	 svetišče,	 posvečeno	
padlim	 avstro-ogrskim	

branilcem	 Tolminskega	 bojišča	 Soške	 fronte.	 To	
je	gotovo	najlepši	spomenik	vojakom	1.	Svetovne	
vojne,	 ki	 so	 ga	 zgradili	 pripadniki	 3.	 Gorske	
brigade,	v	čast	in	spomin	na	njihove	tukaj	padle	
tovariše.	 Glavno	 sporočilo	 pa	 je	 zapisano	 nad	
vhodom:	PAX	(mir).

Tesnobo,	 ki	 jo	 občutimo	ob	pogledu	na	 svetišče	
žalostnega	 spomina,	 nam	 ublaži	 pogled	 na	
očarljivo	 verigo	 tolminsko-bohinjskih	 gora	 ter	
valovito	mehkobo	okoliških	hribov.	

Popoldne	 smo	 obiskali	 muzej	 na	 prostem,	 za	
turiste	obnovljene	strelske	jarke	soške	fronte	na	
Okopih.	Občuduješ,	objokuješ	trpljenje	in	uničena	
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življenja.	Močno	dojameš,	kaj	pomeni	beseda	Mir.	
Zvečer	 sledi	 uradni	 del	 srečanja,	 kajti	 vsako	
srečanje	ima	svoj	protokol.	Obnovi	se	spomin	na	
srečanje	 preteklega	 leta.	 Sledi	 sproščen	 klepet,	
obujanje	spominov	na	zgode	in	prigode	v	okviru	
družin,	društva,	otrok,	vnukov…

Ponoči	pada	pohleven	dež.	Zjutraj	je	dan	umit	in	
počesan	 in	 odpravimo	 se	 na	 Kuk.	 Spet	 pot	 pod	
noge,	 krepko	 navzgor,	 nič	 prehudo.	 Na	 vrhu	 pa	
nebeški	pogled	na	vse	strani,	uživali	smo,	kot	bi	
bili	 na	 vrhu	 sveta.	 Mimogrede	 smo	 ugotavljali,	
da	so	bili	tokratni	planinski	pohodi	kratki	(morda	
tudi	zato,	ker	smo	se	rahlo	postarali),	vsebinsko	
pa	zelo	bogati.	Nismo	osvajali	visokih	planinskih	
vrhov,	z	vsake	poti	pa	smo	se	vračali	bogatejši,	
predvsem	 pa	 še	 bolj	 prepričani,	 da	 smo	 srečna	
generacija,	ki	nima	izkušen	in	preizkušenj	vojne.	
Naj	 se	 to	 zgodi	 tudi	 našim	 otrokom,	 vnukom,	
pravnukom...	Naj	zgodovina	dopove	vsem	ljudem	
vseh	generacij,	da	je	edina	prava	beseda	–	MIR.	

Za	 zaključek	 našega	 tridnevnega	 druženja,	 so	
nam	 naši	 gostitelji	 ponudili	 še	 malo	 kulinarične	
zgodovine	 in	 razvajanja	 brbončic.	 Ogledali	 smo	
si	muzej	sirarstva	v	mlekarni	Planika	v	Kobaridu,	
imeli	 degustacijo,	 v	 društvenem	 domu	 pa	 še	
sladka	presenečenja.

Preden	smo	se	razšli,	smo	na	pokopališču	obiskali	
naša	 prijatelja,	 ki	 sta	 bila	 večkrat	 z	 nami.	Nato	
pa	 prisrčno	 slovo	 z	 obljubo,	 da	 se	 ob	 letu	 spet	
snidemo.«	

Za	zaključek	33.	Srečanja	RA	–	planinec	smo	se	
na	Trgu	svobode	v	Kobaridu	udeležili	še	koncerta	
»Zbogom	 orožje«	 vojaških	 orkestrov	 iz	 šestih	
držav,	udeleženk	prve	svetovne	vojne.	

RK Mozirje in CQ WW SSB 2017 – 
28.-29.10.2017

avtor: Robert hudolin, S51DSW
e-pošta: robi.hudolin@gmail.com

Kot je že v naslovu omenjeno, je od 28. do 29. oktobra potekalo eno 
največjih, če ne kar največje tekmovanje radioamaterjev na svetu CQ WW 
SSb 2017.

Po	 odličnem	 rezultatu	 na	 spomladanskem	
podobnem	tekmovanju	smo	se	odločili,	da	tudi	to	
tekmovanje	odklofamo.

Ker	je	bilo	potrebno	še	marsikaj	pred	tekmovanje	
postoriti,	 smo	 se	 dogovorili,	 da	 večino	 opreme	
postavimo	v	prihajajočem	 tednu	v	popoldanskih	
urah.	Tekmovanje	je	tako	kot	spomladi,	potekalo	
na	preverjeni	lokaciji	v	Cirkovcah.

Lokacije	sogovornikov	na	karti
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Za	to	tekmovanje	je	Jože	izdelal	nov	preklopnik	za	
preklapljanje	anten	glede	kota	sevanja	pri	faziranih	
vertikalkah,	 pripravil	 je	 tudi	 skupno	 komando	
za	 preklop	 dveh	 kompletov	 faziranih	 vertikalk.	
Novost	 na	 tekmovanju	 je	 bil	 dodaten	 komplet	
dveh faziranih vertikalk za 7 MHz ter vertikalka 

za 3,5 MHz, ki 
smo	 jo	 obesili	
na	 podaljšek	
stolpa. Skupna 
dolžina	 stolpa	
je	bila	na	koncu	
kakšnih	 20	 m.	
Tokrat	 smo	
se	 srečevali	 z	

20	metrski	stolp	 Spider	beam	

Postaja	in	spremljanje	dogajanja	na	
bandih Antene	na	tekmovalni	lokaciji						

novimi	izzivi,	tako	med	postavljanjem	in	delom.

V	okolici	tekmovalne	so	se	letos	pasle	radovedne	
kravice,	 ki	 jim	 ni	 bilo	 mar,	 če	 bi	 se	 zapletle	 v	
kakšno	 sidrno	 vrvico	 in	 vse	 skupaj	 odvlekle	 na	
drugo	 lokacijo.	Rešitev	 smo	našli	 s	 prestavitvijo	
njihovega	 pašnega	 področja	 :).	 Druga	 težava	
je	 bil	 veter,	 ki	 nam	 je	 močno	 nagajal	 že	 med	
postavljanjem	stolpov	in	anten.	Veter	ni	ponehal	
tudi	ponoči	med	tekmovanjem,	ampak	postrojenje	
anten	je	na	srečo	zdržalo	vse	sunke	vetra,	tako	da	
je	tekmovanje	potekalo	nemoteno.	

Za	postajo	se	nas	je	spet	izmenjalo	več	operaterjev	
(S50SL,	S55BA,	S52ON,	S55K,	S55KM,	S55X	 in	
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Delovni	kotiček	s	mešalno	mizo	

Ekipa	pospravljalcev	po	zaključku:	Jaka,	Jože,	Barbara,	Robi,	Miro,	Blaž	in	
Uroš

S56VHR),	v	ozadju	pa	je	potekalo	
prijetno	 druženje	 ob	 obloženih	
mizah,	 ki	 so	 jih	 pripravile	 naše	
članice.

Podrobne	 analize	 tekmovanja	
bom	mogoče	omenil	v	prihodnjih	
novičkah,	za	enkrat	pa	bi	priložil	
nekaj	 fotografij	 in	 neuradne	
rezultate,	 12	 od	 79	 v	 Evropi	 in	
24	od	143.

Antene	pripravljene	za	naslednje	tekmovanje

Začetek	dejavnosti	kluba		sega	že	v	
daljno	leto	1954,	ko	je	bila	v	sklopu	
Društva	 ljudske	 tehnike	 Nikola	
Tesla	 v	 Cerknem	 ustanovljena	
radioamaterska	 sekcija.	 Leta	
1957	 se	 je	 sekcija	 formirala	 kot	
samostojni	 klub,	 ki	 ga	 je	 vodil	
Anton	 Grajžl.	 Zato	 leto	 1957	
štejemo	 kot	 ustanovno	 leto	 radio	
kluba	 Cerkno.	 Decembra	 1958	 je	

Kratka zgodovina
avtor: leo Xhoko, S50R 

e-pošta: leo.Xhoko@rtvslo.si

Radio klub Cerkno - S50e  je v preteklem letu praznoval 60. letnico 
uspešnega delovanja. 

HFTA	delavnica
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klub dobil dovoljenje za delo radijske 
postaje	 s	 pozivnim	 znakom	 	 YU3IXY	
in	 	s	 tem	se	 je	 tudi	začela	aktivnost	
na	 radijskih	 valovih.	 	 Leta	 1963	
prevzame	pokroviteljstvo	nad	klubom	
tovarna	 ETA	 Cerkno,	 kjer	 je	 radio	
klub	 imel	 svoj	 prostor.	 Pomemben	
mejnik	 je	 leto1970,	 ko	 postane	
predsednik	kluba	Franc	Tušar,	ki	je	še	
posebej	 zaslužen	 za	 gradnjo	 lokalne	
radijske	 postaje	 Cerkno.	 Postaja	 je	
pričela	 z	 oddajanjem	 3.	 januarja	
1971	in	deluje	še	danes	pod	imenom	
Radio	 Odmev.	 S	 prihodom	 Mirana	
Vončine	 –	 S50O	 v	 klub,	 aktivnosti	 v	
klubu	 precej	 oživijo.	 Novo	 članstvo	
poskrbi,	 da	 se	 leta	 1980	 postavi	
radioamaterska	 lokacija	 na	 Črnem	
vrhu	nad	Cerknim,	ki	 je	 z	 lokacijo	 v	
cerkljanski	kotlini	neprimerno	boljša.	

Z	 dobrimi	 antenami	 in	 tehnično	
opremo	se	članom	kluba	odpre	pravi	
svet	radijskih	zvez.	Zaradi	pospešene	
gradnje	 Smučarskega	 centra	 Cerkno	
na	 Črnem	 Vrhu	 je	 bilo	 leta	 1986	
potrebno	lokacijo	preseliti	drugam.	Z	
angažiranjem	 takratnega	 direktorja	
tovarne	ETA	Rafaela	Mavrija	postavijo	
bivalni kontejner in antenske stolpe 
na	 najvišji	 točki	 smučišča	 (1298	
m.n.v	).	Na	novi	lokaciji	se	prične	delo	
z	novo	dodeljenim	znakom	YT3E.	 	Z	
lokacije	na	Črnem	Vrhu	člani	dosegajo	
izvrstne	 rezultate	 v	 tekmovanjih,	
graditi	 pa	 pričnejo	 tudi	 svoje	 lastne	
postojanke.	Leta	2002	Slovenija	dobi	
mandat	 za	 organizacijo	 Svetovnega	
prvenstva	 ekip	 (WRTC).	 Z	 bližnjih	

lokacij	 so	 s	 pomočjo	 organizacije	
radio	 kluba	 Cerkno	 tekmovale	
japonska	 (Črni	 vrh),	 ruska	 (Vojščica	
na	 Vojskem),	 nemška	 (Vojsko)	 in	
španska	(Šentviška	planota)	ekipa.	V	
WRTC	tekmovanju	sta	sodelovala	tudi	
naša	 člana	Danilo	Brelih	–	S50U	kot	
tekmovalec	 Slovenske	 ekipe	 in	 Leo	
Xhoko	-	S50R	kot	član	sodniške	ekipe.

V	teh	letih	člani	kluba	redno	posegajo	
po	 najvišjih	 mestih	 v	 številnih	
mednarodnih	tekmovanjih.	Naštejemo	
lahko	 več	 kot	 20	 uvrstitev	 v	 »TOP	
10«	na	svetu	in	kar	nekaj	rekordov	v	
svojih	kategorijah.	Znaki	kot	so	S50K	
(Marko),	S50O	(Miran),	S54E	(Tone),	
S50R	(Leo),	S50D	(Dani),	S51J	(Janez)	
in	 S50U	 (Danilo)	 so	 vam	 sigurno	
poznani	iz	tekmovanj.	Vzpostavljenih	
je bilo preko 460.000 radijskih zvez. 

S50E	za	EUHFC	-	S50R	-Leo

S50E	Pozimi

S503E	-pozimi
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Delavnica	HFTA-S57XX

Poleg	 tekmovalnih	 odlikovanj	 so	 klub	 in	
člani	dobili	tudi	številna	druga	priznanja	in	
nagrade:	Nagrada	občine	Idrija,	Bevkovo	
priznanje	 občine	 Cerkno,	 Zlate,	 Srebrne	
in	Bronaste	plakete	ZRS.

Od	leta	1990	v	klubu	razvijajo	tudi	digitalne	
komunikacije.	 Uspešnost	 potrjuje	 že	
dolgoletno	delo	DX	clustra	S50CLX,	ki	ga	
z	 veseljem	 uporabljajo	 radioamaterji	 iz	
celega	 sveta.	 Strežnik	 še	 vedno	 pošilja	
podatke	na	teletext	stran	TV	SLO	597.

V zadnjih letih se je klub spet posvetil 
navduševanju	mladih	 za	 radioamatersko	
delo. Zato je velika pridobitev nov klubski 
prostor	 v	 več	 namenskem	 	 objektu	 v	
Cerknem.

Ob	 vseh	 prelomnih	 dogodkih	 so	 bile	
izdane	 tudi	 priložnostne	 poštne	 znamke	
in	kuverte	Pošte	Slovenije	z	motivi	naših	
lokacij.	 Kaj	 več	 o	 našem	 delu	 si	 lahko	
ogledate	na	naši	 internetni	 strani	 	www.
s50e.si. 

Ob	60.	letnici	radio	kluba	Cerkno	so	člani	
vzpostavili	 okrog	 6.000	 zvez	 s	 pozivnim	
znakom	S557E.	QSL	kartice	se	že	na	QSl	
biroju.

Praznovanje na Črnem 
vrhu – S50E
Obletnico	 kluba	 smo	 obeležili	 	 16.	
septembra	 2017	 na	 Črnem	 Vrhu		
(Smučarski	center	Cerkno).	
Zbranim	 članom	 kluba	 in	 drugim	
obiskovalcem	so	se	pridružili		še	slovenski	
Old	 Timerji,	 	 ki	 so	 prejeli	 spominske	
značke	ZRS.

Program	praznovanja	je	poleg	dobrodošlice	
udeležencem,	 pozdrava	 predsednika	
ZRS	 in	 Radio	 kluba	 Cerkno,	 podelitve	
priznanj	 ZRS	 in	 Radio	 kluba	 zaslužnim	
članom,	 	 obsegal	 tudi	 bogat	 strokovni	
program.	Jure	–	S57XX	in	Leo	–	S50R	sta	
predstavila	 program	 HFTA	 za	 obdelavo	
lokacij	glede	na	geografsko	lego,vpliv	na	
razširjanje	 radijskih	 valov	 ter	 rezultate	
za	 konkretno	 lokacijo	 S50E.	 Sledilo	 je	
predavanje	o	izkoriščanji	sončne	energije,	
ki	 ga	 je	 pripravila	 firma	 Pronavitas.	
Člani	 kluba	 so	 predstavili	 organizacijo	
aktivnosti	 S50HQ	 v	 IARU	 tekmovanju.		
Janez	–	S51J	pa	je	predstavil	nekaj	idej	o	
tehničnih	samogradnjah.	Predavanjem	je	
sledilo	kosilo	v	hotelu	»Alpska	perla«		 in	
družabno	srečanje	vseh	udeleženih.

S50E	-jeseni

Zbrani v hotelu Alpska perla
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V	Radioklubu	Maribor	 smo	 se	 že	 leto	 pred	našo	
70.	 obletnico	 (2016)	 začeli	 pripravljati	 na	
poživitev	 dejavnosti,	 da	 prikažemo	 okolici	 naše	
delo,	 naš	 hobi	 in	 da	 tudi	 obnovimo	 naše	 vrste.	
O	 uspehih	 teh	 raznovrstnih	 akcij	 smo	 že	 pisali,	
manj	pa	o	neuspehih.	Prav	se	mi	zdi,	da	članstvu	
posredujemo	tudi	naše	neuspešne	izkušnje.	

Kot	prvo	smo	se	odločili	oživiti	ARG.	Cilj	je	bil,	da	
pokažemo	mladini	 to	 dejavnost	 in	 da	 pridobimo	
kakega	tekmovalca	v	jubilejnem	letu.	Po	izkušnjah,	
izpred	tridesetih	let,	ko	smo	podobno	akcijo	izvedli	
po	osnovnih	šolah,	smo	tudi	tokrat	ravnali	enako.	
Takrat	 smo	 naredili	 nekajdnevne	 tečaje	 iz	 ARG	
s	 sodelovanjem	učiteljev	 in	 v	 veliko	navdušenje	
otrok.	 Uspeh	 je	 bil	 enkraten	 in	 šole,	 ki	 smo	 jih	
izpustili,	so	nam	to	užaljeno	očitale.	Prepoznavni	
smo	 bili	 tako,	 da	 če	 smo	 imeli	 preštevilne	
prijavljene	 tečajnike	za	 radiooperaterje,	za	našo	
klubsko	učilnico,	smo	zlahka	dobili	učilnico	kake	
šole	 (vedno	 zastonj).	 	 Učitelji	 so	 takrat	 morali	
izvajati	še	izven	šolske	dejavnosti	v	obliki	krožkov	
in	vsaka	pobuda,	tudi	izven	šole,	je	bila	prisrčno	
dobrodošla.	

Tokrat	 smo	 izbrali	 7	 mariborskih	 osnovnih	
šol,	 glede	 na	 bližnji	 park	 ali	 gozd.	 Poslali	 smo	
ponudbo	 in	 naš	 program.	 Na	 pogovor	 pa	 sem	
po	 daljšem	 usklajevanju	moral	 sam,	 ker	 je	 pač	
bila	 to	moja	 ideja.	 Zelo	 sem	bil	 presenečen,	 da	
o	radioamaterstvu	ravnatelji	niso	vedeli	praktično	
nič.	 Razen	 enega,	 ki	 je	 imel	 na	 mizi	 lonček	 za	
pisala	z	znakom	ZRS.		Začudeni	so	me	poslušali	
kot	nekoga,	ki	je	priletel	z	Marsa,	ki	zdaj	razlaga	o	
neki	organizaciji,	ki	dela	neke	radijske	zveze	in	se	
gre	 neko	 športno	 tehnično	 disciplino	 imenovano	
ARG.	 Šele	 ko	 sem	 v	 imenu	 kluba	 podaril	 šoli	
knjižico	Uvod	v	amatersko	radio-goniometriranje	
od	Iva	Sesartiča	in	vztrajal,	da	jo	prelistajo,	so	me	
vzeli	malo	resneje.	Kako	bi	to	pripravili	in	določili	
spremljevalnega	učitelja,	pa	naj	bi	se	zmenili	šele	
na	sestanku	v	zbornici,	o	čemer	bi	me	obvestili.	
Izjema	je	bil	le	en	ravnatelj,	ki	je	takoj		poklical	
dve	učiteljici.	Ko	je	ena	od	teh	izvedela,	da	je	to	
izven	šolska	dejavnost	je	takoj	protestno	zapustila	
sestanek.	 Kasneje,	 prepričana	 (ali	 prisiljena)	 od	
ravnatelja	 in	 prisotna	 na	 vajah	 je	 spremenila	
mnenje.	Še	kako	radostno	je	prenašala	lisico	in	jo	

tempora mutantur et nos mutamur 
in illis

avtor: perpar zdenko, S51WQ
e-pošta: zdenko.perpar@amis.net

Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.

postavljala.	Boljšega	pomočnika	sem	redko	imel.	
Še	 to	moram	 omeniti.	 Na	 teh	 sedmih	 šolah	 sta	
bila	dva	ravnatelja	in	pet	ravnateljic.	Uganili	ste,	
da	smo	uspeli	izpeljati	samo	dva	tečaja	in	to	tam,	
kjer	sta	bila		ravnatelja	moška.	Ravnateljice	bodisi	
ne	 prepričajo	 svojega	 učiteljskega	 zbora,	 ali	 pa	
jim	je	za	dodatno	(tehnično)	znanje	šolarjev	malo	
mar.	Samo	ena	se	je	opravičila,	da	tečaja	naj	ne	bi	
bilo,	ker	otrok	to	ne	zanima.	To	je	rekla	meni,	ko	
vem,	če	otrokom	pokažemo	to	kombinacijo	športa	
in	tehnike,	da	so	takoj	zelo	neverjetno	navdušeni.	
Celo	pisali	so	esej	o	tem		v	svoje	šolsko	glasilo.
Ja,	tempora	mutantur...

Naslednje	kar	smo	si	zastavili	 je,	da	po	daljšem	
času	pripravimo	tečaj	za	radioamaterje	operatorje	
A	kategorije.	Z	namenom,	da	osvežimo	članstvo	
in	 ponudimo	 še	 komu	 ta	 lep	 in	 koristen	 hobi.	
Tokrat	naj	bi	bilo	tako	široko	zastavljeno,	kolikor	
bi	 bilo	 le	mogoče.	O	 tej	 nameri	 bi	 obvestili	 vse	
dijake	 poklicnih	 in	 srednjih	 šol	 ter	 študente	 v	
Mariboru.	 Zamislili	 smo	 si	 obvestilo	 vpadljive	
barve,	 z	 vabilom	 na	 tečaj	 in	 kratkim	 opisom	
radioamaterske	 dejavnosti.	 Posebej	 poudarjeno,	
da vso potrebno znanje elektronike dobijo na 
tečaju.	Obvestilo	sem	osebno	odnesel	na	22	šol,	
kjer	 sem	 dobil	 dovoljenje	 in	 poleg	 klubskega	
pečata	 še	 šolskega,	 kar	 je	 zagotavljalo,	 da	 je	
obvestilo	 odobreno	 in	 legitimno	 izobešeno	 na	
uradno	 šolsko	 tablo	 obvestil.	 Po	 pogovoru	 z	
ravnatelji	 sem	 računal	 tudi	 na	 podporo	 kakega	
profesorja, da opozori dijake na to obvestilo 
in	 priložnost	 prijave	 na	 tečaj.	 Celo	 na	 tiho	 sem	
upal,	da	pritegnemo	kakega	profesorja.	Nekaj	šol	
sem	 izpustil	 zavestno,	 ker	 sem	 se	 ustrašil	 tako	
velikega	 zalogaja,	 ki	 ga	potem	ne	bi	 zmogli.	 Po	
moji	oceni	je	teden	dni,	2x	na	dan,	šlo	mimo	teh	
obvestil	vsaj	6	do	7000	dijakov	in	profesorjev.	Ni	
mogoče,	da	so	bila	obvestila	spregledana.	Največji	
pesimist	glede	naše	nadobudne	mladine	je	uganil.	
Glede na obvestilo se ni prijavil niti en kandidat. 
RES,	 NITI	 EN!	 Nikomur	 ni	 bilo	 mar,	 danes	 v	
komunikacijski	dobi,	da	bi	spoznal	še	kaj	radijske	
tehnike	mimo	šolskega	programa.	Tudi	namigov	s	
strani	profesorjev	verjetno	ni	bilo.	Zakaj	le?	Nekoč	
je	bil	profesor	ponosen,	če	ga	 je	njegov	učenec	
presegel.	 Danes	 pa	mu	 je	 učenec	 z	 več	 znanja	
bodoča	konkurenčna	grožnja.		Se	morda	motim?
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Še	mala	zanimivost.	Na	enem	od	mladinskih	ARG	
taborov,	kjer	so	otroci	izdelovali	lisičarja	in	vadili	
lov	 na	 lisico	 smo	 imeli	 študentko,	 pedagoško	
moč,	 ki	 je	 lepo	 korektno	 skrbela	 za	 otroke.	 Pri	
tem	pa	ni	pokazala	niti	trohice	volje	videti	kako	
in	 kaj	 otroci	 izdelujejo,	 niti	 se	 ni	 odzvala	 na	
prigovarjanje,	da	naj	vsaj	poskusi	spoznati	kako	
se	signali	lisice	širijo	in	locirajo.	Študentka	fizike,	
mogoče	 bodoča	 profesorica.	 Toliko	 o	 našem	
šolstvu.	

ja, tempora mutantur...
Ljudje	se	učimo.	Na	podlagi	dobrih	izkušenj	dobro,	
na	podlagi	slabih	pa	še	bolje.

V	klubu	smo	spoznali,	da	so	vse	aktivnosti,	ki	smo	
jih	izpeljali	v	počastitev	jubileja,	lepo	uspele	vse	
tiste,	 ki	 so	 nam	 bile	 ponujene	 na	 podlagi	 naših	
promocij	 in	 razstave.	Tam,	kjer	 smo	se	ponujali	
pa	slabo	in	v	primeru	srednjih	in	poklicnih	šol	celo	
katastrofalno.	Naj	naše	izkušnje	koristijo	še	komu.

RIS	 srečanje	 poleg	 zanimivih	 predavanj	
predstavlja	 tudi	prijetno	srečanje	S5	(in	ostalih)	
radioamaterjev.	 Letos	 jo	 je	 vreme	 kar	 precej	
zagodlo	 organizatorjem,	 saj	 je	 bilo	 napovedano	
obilno	sneženje,	ki	 je	marsikaterega	obiskovalca	
odvrnilo	 od	 obiska	 in	 tudi	 naredilo	 obilo	 težav	
marsikateremu	predavatelju.	Na	dan	predavanja	
se	je	izkazalo,	da	sploh	ni	bilo	tako	kritično,	kot	je	
bilo	napovedano.	Res	pa	je,	da	je	bila	Primorska	
zaradi	 zaprte	 avtoceste	
odrezana od Ljubljane in 
tako so nekateri predavatelji 
stali	v	koloni	namesto,	da	bi	
bili	na	srečanju.

Če	bi	za	vse	tiste,	ki	še	nikoli	
niste	 obiskali	 RIS	 srečanja	
hotel	 RIS	 srečanje	 opisati	
na kratko, bi rekel, da je 
RIS	 mešanica	 zanimivih	
predavanj	 s	področij,	ki	 so	
zanimiva	za	radioamaterje.	
Hkrati s predavanji poteka 
Morse	Runner	 tekmovanje,	
organizator	 tekmovanja	
podjetje	 Hamtech	 pa	
najboljše	 tekmovalce	
nagradi	z	lepimi	nagradami.	
Za piko na i pa je RIS lepa 
priložnost,	 da	 se	 v	 živo	

Radioamatersko tehnično-
izobraževalno srečanje RIS 2018 je 

uspelo!
avtor: jure mikeln, S52CQ

e-pošta: stik@svet-el.si

ZRS je tudi letos s pomočjo Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani (FE) 
organizirala tradicionalno radioamatersko srečanje RIS, ki se običajno 
odvija prvo soboto v februarju.

Slika	1:	Projekt	FabLab,	kjer	je	prof.	dr.	Janez	Bešter	povabil	ZRS	k	sodelovanju	
na projektu FabLab

zRS info

srečate	z	 radioamaterji,	 s	katerimi	 ste	ponavadi	
v kontaktu bodisi preko radijskih valov ali preko 
spleta.

Predavanja	 je	 odprl	 predsednik	 ZRS	 Bojan	
Majhenič,	S52ME,	ki	je	pozdravil	vse	prisotne	ter	
se	zahvalil	FE	za	vso	pomoč	pri	izvedbi	srečanja.	
Predavanja	je	pričel	prof.	dr.	Janez	Bešter,	S51OA,	
ki	je	udeležence	pozdravil	v	imenu	dekana	FE,	v	
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nadaljevanju	 pa	 je	 postregel	
z	 zanimivim	 predavanjem	 na	
temo	 komunikacij	 in	 kadrov.	
Pokazal	 je,	 kako	 na	 FE	
poskrbijo za kadre in povabil 
ZRS	k	sodelovanju	na	področju	
mentorstva	na	projektu	FabLab	
po	celi	Sloveniji.

Predavanja je nadaljeval Iztok 
Saje,	 S52D,	 ki	 je	 predstavil	
WSJT protokol, posebej pa se 
je	ustavil	na	FT8	protokolu,	ki	
je	danes	vedno	bolj	zanimiv.

Nakazal	 je	 tudi	 konfiguracijo	
postaje,	zvočnih	kartic	in	anten	
za	delo	 z	 FT8,	 kjer	 preko	ene	

zvočne	kartice	pobiramo,	preko	
druge	pa	kličemo	CQ.

Sledilo je predavanje Marjana 
Miletića,	 S56A,	 ki	 je	 pokazal	
praktično	uporabo	FT8.	Marjan	
se	 je	 tik	 pred	 RIS	 srečanjem	
vrnil	 s	 Kosova,	 kjer	 je	 imel	
postajo	in	užival	v	pile-up,	ki	ga	
je	 imel	 s	 kosovskim	 pozivnim	
znakom.	Kosovo	 je	bil	namreč	
pred	kratkim	priznan	kot	nova	
DXCC	država.

Marjan je tudi opozoril, da 
so	 FT8	 zveze	 drugačne,	 kot	
»običajne«	 radioamaterske	
zveze,	 kjer	 moramo	 slišati	
signal.	 Marijan	 je	 povedal,	 da	
je	naredil	tudi	FT8	zveze,	ki	jih	
ni	 slišal	 in	 jih	 tudi	 ni	 videl	 na	Slika	2:	FT8	je	leta	2017	prevzel	komunikacije	na	KV	področju

Slika	3:	Gneča	na	sprejemu	na	Kosovu

Slika	4:	Fotka	10	GHz	postaje	narejene	z	RedPitaya	ploščo
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zaslonu	računalnika.	Povedal	je	
tudi	nekaj	praktičnih	nasvetov	
(ločilni	 transformator,	 kje	 se	
nahajajo	prazni	kanali	 ipd.)	 in	
dodal	svoje	dosežke.

Predavanja je nadaljeval Pavel 
Reberc,	 S57RA,	 ki	 je	 pokazal	
kako	 popularno	 platformo	
RedPitaya	 uporabimo	 kot	 srce	
10 GHz radijske postaje.

Zvone	Pivk,	S52O	pa	je	pokazal	
samogradnjo	 KV	 radijske	
postaje	Mini	 SW2016,	 ki	 jo	 je	
sestavil. Avtorjev postaje Mini 
SW2016	je	več,	komunikacija	o	
nabavi postaje pa poteka preko 
Romana.

Postaja	SW	Mini	2016	vsebuje	
DDS,	 velik	 barvni	 LCD	 zaslon,	
elektronski	 taster,	 CAT	
povezavo	 (kot	 nadgradnjo),	
Zvone pa je v svojo postajo 
dodal	tudi	avtomatski	antenski	
tuner. Zvone je s to postajo 
naredil	 preko	 2000	 radijskih	
zvez	 kot	 SOTA	 aktivacije.	 SW	
Mini	 2016	 je	 namreč	 odlična	
izbira	 za	 SOTA	 operaterje,	 saj	
je	 postaja	 majhna	 in	 porabi	
malo	električne	energije.

Sandi,	S57K	 in	Sanja	Špindler	
sta	 prikazala	 s	 čem	 vsem	 se	
mora	radioklub	spopasti	kadar	
gre	 v	 gradnjo	 radioamaterske	
postojanke. Sanja je prikazala, 
kako se je projekta lotila kot 
arhitekt,	 Sandi	 pa	 je	 razložil,	
kako se je lotil birokratskih 
ovir	 in	 nakazal	 rešitve	 tudi	 za	
ZRS,	 s	 katerimi	 bi	 ZRS	 lahko	

Slika	5:	KIT	komplet	SW	Mini	2016

Slika	6:	Izdelana	SW	Mini	2016

Slika	7:	Idejna	izvedba	radioamaterske	postojanke,	kot	
si	jo	je	zamislila	Sanja Slika	8:	Idejna	izvedba	notranjosti	bivalnika
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olajšala	podobne	gradnje	ostalim	radioklubom	in	
radioamaterskim	posameznikom.

Marko	 Čebokli,	 S57UUU	 nam	 je	 predstavil	 kako	
se	 lotiti	 načrtovanja	 frekvenčnih	 sit	 oziroma	
popularno	filtrov.	Vsako	 sito	 ima	več	 členov,	vsi	

pa	 določajo	 frekvenčni	 odziv	 sita.	 Velikokrat	 v	
samogradnji	 pozabimo	 na	 to,	 da	 je	 odziv	 filtra	
določen	 ne	 samo	 z	 elementi	 filtra,	 pač	 pa	 tudi	
z	 vhodno	 in	 izhodno	 impedanco,	 na	 katero	 je	
priključen	filter.

Jure	Mikeln,	S52CQ	je	predstavil	samogradnjo	VNA	
–	vector	network	analizatorja,	ki	bi	ga	lahko	imel	
vsak	radioamater,	ki	se	ukvarja	s	samogradnjami.	
VNA,	 ki	 ga	 je	 naredil	 Jure,	 je	 načrtoval	 IZ1PMX	
Alfredo	 in	 deluje	 od	 nekaj	 kHz	 do	 250	 MHz.	 S	
pomočjo	BlueVNA	Android	aplikacije	pa	s	pomočjo	
pametnega	 telefona	 deluje	 do	 180	 MHz.	 Na	
telefonu	(ali	 tablici)	 lahko	tako	opazujemo	odziv	
meritev	v	barvah,	jih	shranjujemo	in	tudi	naložimo	
za	kasnejšo	uporabo.	Pomembno	pri	VNA	je	tudi	
to,	da	ima	dva	vhoda,	na	katera	lahko	priključimo	
filter,	ki	ga	želimo	izmeriti.

VNA	 avtorja	 Alfreda	 je	 izredno	 praktičen,	 saj	
omogoča	 meritve	 anten,	 kablov,	 pasivnih	
komponent	 kot	 so	 kondenzatorji,	 tuljave	 in	
kremenčevi	 kristali.	 Takšen	 instrument	 nam	
precej	olajša	meritve	na	terenu,	saj	je	prenosen	
in	ne	porabi	veliko	električne	energije.

Slika	9:	Odzivi	filtra

Slika	10:	Izgled	VNA

Slika	11:	Pogled	na	okno	BlueVNA	aplikacije,	 ki	 kaže	
katere	meritve	lahko	opravimo	z	VNA

Slika	12:	MPPT	polnilnik	LiPo	celic
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Gregor	Maček	nam	je	predstavil	
uporabo	litijevih	celic	v	lastnih	
projektih.	Litijeve	celice	so	sicer	
odličen	 vir	 energije,	 vendar	
je	 potrebno	 z	 njimi	 ustrezno	
ravnati,	 sicer	 lahko	 pride	 tudi	
do	požara	ali	celo	eksplozije!

Gregor	 je	 predstavil	 načine	
polnjenja	in	uporabe	LiPo	celic.	
Predstavil je tudi MPPT polnilnik 
LiPo	 celic,	 ki	 zna	 z	 najvišjim	
izkoristkom	 polniti	 baterijo	 iz	
solarnega	panela.

Darko Volk, S57UUD pa je 
predstavil	 samogradnjo	 in	
predelave popularne postaje 
UBTX.	Darko	se	je	lotil	postaje	
tako, da jo je razdelil na 
posamezne	 module,	 ki	 jih	 je	
relativno enostavno lahko 
zamenjati	 in	 tako	preveriti,	ali	
je	odziv	postaje	boljši	ali	slabši.

Med	predavanji	in	med	pavzo	za	kosilo	je	potekalo	
Morse	Runner	tekmovanje.

Nastavitve - single call, da bi imeli vsi tekmo-
valci enake pogoje, so izključene vse motnje.  
Čas tekmovanja 10 minut, dovoljena dva poskusa 
- šteje boljši.

Podeljeno je bilo osem praktičnih nagrad, ki jih je 
doniralo podjetnje S5TEHNIKA.net d.o.o. - splet-
na ham-trgovina HAMtech: 
1. ENDFED	PORTABLE	ANTENA	100W/4-band	(40,	
20,	15,	10m)

2.	Portasol ProPiezo 75 KIT plinski spajkalnik za 
delo na terenu

3. IRODA	SolderPro	180	-	180W	plinski	spajkalnik
4. Multifunkcijski	 tester	 TC-1	 (L,	 C,	 R,	 Diode,	
Transistor,	IR,	...	tester)

Slika	13:	Darko	Volk	je	predstavil	samogradnjo	in	predelavo	UBTX	postaje	

5. Komplet	 orodja	 (izvijači,	 pincete,	 ...	 s	
spajkalnikom)

6. Multifunkcijski	tester	v	KIT	sestavljanki
7. Ročni	LCD	multimeter
8.	Ročni	LCD	multimeter
9.	Ročni	LCD	multimeter

Zaključek
RIS	2018	je	kot	že	tolikokrat	do	sedaj	bil	tudi	tokrat	
uspešen.	Kljub	slabemu	vremenu	in	neočiščenim	
cestam	 se	 ga	 je	 udeležilo	 nekaj	 več	 kot	 100	
udeležencev.	Gotovo	bi	bila	številka	udeležencev	
višja,	 če	 bi	 bilo	 vreme	 lepše,	 vendar	 pa	 je	 tudi	
100	 udeležencev	 lepa	 številka.	 Organizatorji	
se	 moramo	 še	 enkrat	 zahvaliti	 Fakulteti	 za	
elektrotehniko	 v	 Ljubljani,	 še	 posebej	 prof.	 dr.	
Janezu	Bešterju,	S51OA	in	njegovim	sodelavcem,	
ki	 so	 poskrbeli,	 da	 je	 bilo	 tehnično	 vse	 odlično	
pripravljeno	 in	parkirišče	okoli	 fakultete	 zgledno	

spluženo.	 Seveda	 pa	
se	 moramo	 zahvaliti	
tudi	 avtorjem	
predavanj	za	zanimive	
prezentacije,	 brez	
katerih RIS ne bi bil 
to, kar je.

Naj	 sklenem	 to	
kratko	 reportažo	 z	
vabilom	 na	 naslednje	
RIS	 srečanje,	 ki	
se	 bo	 predvidoma	
dogajalo	 prvo	 soboto	
v februarju. Vabljeni 
avtorji	 s	 svojimi	
prispevki in seveda 
tudi	občinstvo.

MESTO CALL NAME QSO MULT SCORE

1./2 S51Z Zoran 48 45 2160

1./2 S52AW Karli 48 45 2160

3 S52K Sandi 44 41 1804

4 S55Z Dragan 39 39 1482 kot sponzor se je odrekel nagradi

5 S51RE Miro 40 36 1440

6 S53ZJ Sergej 34 34 1156

7 S53EL Matjaž 28 20 560

8 S59MA Aleš 23 22 506

9 S50KK Kristjan 8 8 64 Čestitke mladeniču 
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Rečeno,	storjeno	 in	 tako	 je	prvi	SKED	potekel	v	
ponedeljek	14.	12.	1998	na	frekvenci	145.550	s	
pričetkom	od	19,00	uri	po	UTC.	To	je	pomenilo,	da	
smo	v	zimskem	času	vodili	SKED	ob	20,00	uri	po	
našem	času,	v	letnem	času	pa,	ker	je	bolj	dolgo	
svetlo	zunaj,	pa	ob	21.00	uri.

V	glavnem	se	vsi	Radio	klubi	držimo	tega	časa,	le	

zRS info

pregled delovanja mariborskega 
SKED – a v obdobju od 14. 12. 1998 

pa do danes
avtorica: Silva vizjak, S52S

e-pošta: silva.vizjak@gmail.com

Pisali smo leto 1998 – bilo je poletje, ki smo v S59ABC-ju zaključili s 
tečajem za radioamaterje, opravili v juniju 1998 izpite…. Pa nas pa je član 
RK S59DPG, iz Ptujske gore Lojze Pikl »žical», da bi tudi mi pričeli ponovno 
voditi SKeD.

RK	Cirkulane,	S59DDR	pa	ima	pričetek	ob	18.00	v	
zimskem	in	ob	20.00	uri	v	letnem	času.

Moram	povedati,	da	je	ta	SKED	najbolje	obiskan,	
povprečno	 več	 kot	 30	 operaterjev	 na	 eno	
vodenje. Vzrok za tako dober obisk je tudi zato, 
ker	delamo	z	vertikalno	polarizacijo	 in	vedno	 iz	
iste	točke.
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Kar	 pa	 si	 želimo	 voditelji	
SKED-a:	 Danilo	 Lorber,	 S54L	
in	Silva	Vizjak,	S52S	da	bi	 se	
javljalo	 več	 naših	 članov	 iz	
S59ABC	na	ponedeljkov	SKED.

Morda	 bi	 povedali	 kakšno	
novico,	 kaj	 zanimivega	 in	
koristnega,	 pa	 tudi	 kakšna	
dobra	 šala	 včasih	 prav	 pride	
za	popestritev	ponedeljkovega	
večera.

Našim	 	 javljavcem	 pa	 se	
vsako	 leto	oddolžimo	 tako,	da	
v	 mesecu	 oktobru	 priredimo	
srečanje	 »	 kostanjev	 piknik	 »	
na	naši	tekmovalni	točki	na	Sv.	
Urbanu,	 kamor	 pridejo	 radio	
amaterji	 iz	 Slovenije,	 Hrvaške	
pa tudi iz Avstrije. To so zelo 
prijetna	 druženja,	 saj	 se	 mnogi	 prvič	 srečajo	
v	 živo,	 mnogi	 pa	 se	 	 po	 več	 letih	 razveselimo	
ponovnega	snidenja.

Na	 tej	 naši	 tekmovalni	 točki	 smo	 tekmovali	 na	
S5	maratonu.	Na	kratkem	valu	pa	dela	s	te	točke	
v	 glavnem	Marko	 Derganc,	 S51DS.	 Včasih	 smo	
delali	na	UKV	področju	S5	maratone,	do	lanskega	
leta	pa	sta	Bojan	Wigele,	S53W	in	Zoran	Stojkovič,	
S57Y	delala	ZRS	prvenstvo.

Voditelji	prvih	SKED-ov	so	bili:	Danilo	Lorber,	S54L,	
Karel	Seifried,	S57MFC,	Renato	Dibelčar,	S55RD.	
Občasno	so	pomagali	Rudi	Osonkar,	S57RO	in	Igor	

Vidovič,	S51C	ter	Saša	Tonejc,	S57ATO.

Danes	 je	 za	 Radio	 klub	 Maribor	 velik	 dan	 –	 na	
vrsti	je	1000.	SKED,	saj	bo	14.12.2018	že	20	let,	
od	kar	se	vsak	ponedeljek	 javljamo	po	radijskih	
valovih.
Dodala	bi	 še,	da	se	 je	na	 tem	 jubilejnem	1000.	
SKED-u	javilo	106	prijaviteljev.

Še	 enkrat	 hvala	 vsem,	 ki	 pomagate	 oblikovati	
našo	 UKV	 sekcijo,	 ki	 podeljujete	 točke	 ob	
raznih	 tekmovanjih	 ter,	 da	 se	 kot	 zavedni	 člani	
Radio kluba Maribor bolj aktivirate tudi na UKV 
področju.
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Ogled	 in	 predstavitev	
dela	 Regijskega	 centra	 za	
obveščanje	 Ljubljana	 nam	 je	
predstavil	Tilen	Cestnik,	S56CT.	
V	 dveh	 urah	 kolikor	 smo	 bili	
na	 obisku	 nam	 je	 na	 zanimiv	
način	 predstavil	 organizacijo	
in	 način	 delovanja	 ReCO.	
Poleg	nalog	operaterjev	nas	je	
seznanil	tudi	s	komunikacijsko	
opremo	 s	 katero	 razpolagajo	
ter	 s	 tehničnimi	 novostmi	
katere	pričakujejo	v	naslednjih	
letih.	 V	 času	 predstavitve	
smo	 spremljali	 tudi	 trenutne	
aktivnosti	 -	 klice	 na	 številko	
112.	Tukaj	 velja	 omeniti	 izredno	kratek	odzivni	
čas	 v	 katerem	 se	 operaterji	 v	 centru	 odzovejo	
klicu	v	 sili.	Zanimiva	 je	bila	 tudi	predstavitev	s	
praktičnimi	 primeri	 sprejetih	 klicev	 v	 center	 iz	

Obisk članov radiokluba Domžale 
v regijskem centru za obveščanje 

ljubljana
Avtor: Franci Žankar, S57CT 
email: S57Ct@hamRadio.si

Zanimanje članov radiokluba Domžale, ki v okviru Civilne zaščite občine 
Domžale že dolgo vrsto let skrbi za zveze v izrednih razmerah se je za 
ogled Centra za obveščanje pričelo že pred časom, ko je kar 17 članov 
radiokluba opravilo usposabljanje za uporabnike sistema zvez zaRe.

preteklosti,	ko	se	njihovi	operaterji	srečujejo	tako	
s	hudo	 tragičnimi	dogodki	kakor	 tudi	 s	povsem	
neprimernimi	klici.		Sledila	so	še	naša	vprašanja	
na	katere	nam	je	z	veseljem	odgovoril.

zRS info

Koordinacija	omenjene	aktivnosti	je	bila	dodeljena	
Radioklubu	Cirkulane	S59DDR.	Na	povabilo	Zveze	
radioamaterjev	 Slovenje	 vsem	 radioamaterjem	

Delovanje skupine za novelacijo 
izpitnih vprašanj in priročnika ZRS!

avtor: jernej Golc, S59Km
e-pošta: radioklub.cirkulane@gmail.com

na sestanku predsednikov radioklubov na zRS dne, 19. 11. 2016 v pekrah 
je bila sprejeta pobuda, da se ustanovi delovna skupina pri zRS, ki pripravi 
predlog novelacije izpitnih vprašanj in priročnika ZRS za opravljanje izpita 
Radioamaterja operaterja.

in	radioklubom	v	Sloveniji	se	vas	je	kar	nekaj	že	
odzvalo	 in	se	vam	zahvaljujemo	za	vaš	odziv	 in	
pripravljenost	 pomagati	 pri	 zastavljeni	 nalogi.	
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Od	takrat	naprej	se	je	radioamaterstvo	v	Cirkulanah	
širilo.	Od	začetnih	štirih	članov	je	številka	narasla	
kar	na	157	članov.

V	teh	50	letih	smo	v	našem	klubu	
postorili	 marsikaj,	 predvsem	
pa	 smo	 se	 vedno	 imeli	 lepo	 in	
nepozabno. 

V	 letošnjem	 letu	 torej	
praznujemo	 50	 let	 naše	
dejavnosti.	 Zato	 vas	 že	 sedaj	
vabimo	na	HamFest	ob	50	letnici	
radioamaterstva	 v	 Cirkulanah,	
ki	bo	v	soboto,	2.	junija	2018.

V	jeseni	bomo	pa	bomo	na	lokaciji	
našega	 Doma	 radioamaterjev	
gostili	srečanje	oldtimerjev	ZRS.	
Vljudno	že	sedaj	vabljeni	na	oba	
dogodka.

Letos	pa	bomo	tudi	bolj	aktivni	
na	frekvencah.	

Uporabili	 bomo	 priložnostni	
klicni	 znak	 S550DDR,	 ki	 bo	
aktiven	 od	 1.5.	 2018	 do	 30.4.	
2019.	

50 let radioamaterstva
v Cirkulanah

avtorja: mateja Golc, S59mG in 
andrej bogdan, S58ta, predsednik Radiokluba Cirkulane

e-pošta: radioklub.cirkulane@gmail.com

Leta 1968 se je v Cirkulanah začelo intenzivneje razvijati radioamaterstvo. 
V tistem času so v Radioklubu Ptuj začeli razmišljati, da bi ustanavljali 
sekcije tudi izven ptuja. tako je nastala Sprejemno-oddajna sekcija 
Cirkulane, Yu3DDR.

Stane	S52GD	(ex	YU3TUN)	v	prvih	prostorih	YU3DDR,	1968

zRS info

Delovanje	 skupine	 je	 usmerjeno	 na	 delovanje	
naslednjih	področij:
•	 Izvedba	 novelacije	 izpitnih	 vprašanj	 za	
Radioamaterja	operaterja

•	 Izdelava	gradiva	in	navodil	za	izvedbo	tečajev	
za	radioamaterja	operaterja

•	 Izvedba	in	prenova	Priročnika	za	radioamaterja	
operaterja

•	 Priprava	osnutkov	predlogov	 in	postopkov	 za	
opredelitev	potrebnih	znanj	za	N	in	A	razred

Trenutno	 smo	 v	 fazi	 zbiranja	 obstoječih	 gradiv	

in	 analizi	 obstoječega	 stanja	na	 tem	področju	 v	
mednarodnem	 prostoru	 (ARRL,	 RSGB,	 DARC,	
IARU…).	V	Sloveniji	obstaja	že	tudi		kar	nekaj	dobre	
prakse	 z	 izvajanjem	 tečajev	 za	 radioamaterja	
operaterja	in	s	tem	tudi	gradiv	za	predavatelje	in	
udeležence.	

Vsi,	 ki	 bi	 želeli	 delti	 svoje	 izkušnje	 pri	 pripravi	
gradiv	 za	 tečaje	 za	 radioamaterja	 operaterja	
in	 sodelovati	 pri	 zgoraj	 omenjenih	 aktivnostih	
sporočite	 vaš	 kontakt	 na	 elektronski	 naslov	
radioklub.cirkulane@gmail.com.

Obletnico	 pa	 bomo	 obeležili	 še	 z	 drugimi	
aktivnostmi	 skozi	 vse	 leto.	 Veseli	 bomo,	 če	 se	
nam	pridružite!
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Pogost	 problem	 radioamaterja	 operaterja	 je	
pomanjkanje	 prostora,	 reakcije	 okolice	 in	 ne	
nazadnje	tudi	finančne	zmožnosti	pri	postavljanju	
anten.	 Od	 nekdaj	 se	 je	 ta	 problem	 reševal	 na	
različne	 načine.	 Pogosto	 mora	 biti	 antena,	 brez	
katere	operaterske	aktivnosti	pač	ni,	nevpadljiva	
glede	na	okolico,	potrebno	pa	jo	je	tudi	ustrezno	
uglasiti	 na	 frekvence,	 na	 katerih	 nameravamo	
imeti	 svojo	 aktivnost.	 Rešitve	 z	 magnetkami,	
isotronkami	in	podobne,	kot	sem	sam	do	sedaj	tudi	
ugotovil,	so	sicer	ustrezne	za	povsem	nezahtevno	
delo,	vendar	po	do	sedaj	zelo	negativnih	izkušnjah	
vpliva	 na	 telo	 (tudi	 mojih	 izkušnjah),	 morajo	
biti	 postavljene	 vsaj	 10	 do	 15	metrov	 stran	 od	
območja,	 kjer	 se	 ljudje	 kakorkoli	 zadržujejo	 v	
času	oddaje	na	takih	antenah	in	to	že	pri	močeh	
od	 nekaj	 Watov	 naprej.	 Torej	 z	 magnetkami,	
posebno	pa	z	isotron	antenami,	se	ne	gre	šaliti!

Izvedba	 tokrat	 izbranih	 anten	 domače	 izdelave	 
V	zadnjem	času	so	med	ostalimi	rešitvami,	postale	
popularne	 EndFet	 (EF)	 antene	 raznih	 variant.	
Včasih	 smo	 tej	 vrsti	 anten	 rekli	 Fuksove	 antene	
ali	 enostavno	 »longvajerce«	 -	 LW,	 dolge	 žice,	
najpogosteje	 od	 10	 pa	 do	 42	 metrov.	 Redkeje	
tudi	več,	glede	na	razpoložljiv	prostor.	Prilagajali	
smo	jih	z	enostavnimi	antenskimi	prilagojevalniki,	
ki	 so	 običajno	 vsebovali	 tuljavo	 in	 kondenzator.	 
Značilnosti	novejših	izvedb,	torej	tudi	te,	ki	jo	je	
mogoče	kupiti,	je	žica	dokaj	točno	določene	dolžine,	
napajana		prek	ustreznega	baluna	in	da	pri	menjavi	
frekvenčnega	 obsega,	 ni	 potrebna	 korekcija	
prilagajanja	na	sami	točki	napajanja	antene	da	bi	
se	VF	moč	dovedena	na	to	točko,	tudi	optimalno	
izsevala.	Srce	antene	je	ustrezno	izveden	balun	na	
priključku	antene.	Nahaja	se	v	vodotesni	plastični	
škatlici,	 zalit	 s	 plastiko,	 tako,	 da	 sama	 izvedba	
baluna,	iz	razumljivih	vzrokov,	ni	vidna.	Na	spletu	
obstaja	 namig	 kako	 pristopiti	 realizaciji	 te	 vrste	
antene	in	odločeno	je,	da	se	glede	na	navidezno	
enostavnost,	 poizkuša	 doseči	 podoben	 rezultat	
pri	 prilagoditvi,	 kot	 so	ga	proizvajalci	 te	antene.		
Za	 začetni	 poizkus-snemanje	 parametrov	 na	
originalu	verzije	za	klasična	območja	od	40	do	10	

metrov,		je	bil	postavljen	kupljen	original	na	mestu	
bodoče	 eksperimentalne	 verzije.	 Pri	 meritvi	 je	
ugotovljeno,	da	so	parametri,	na	katere	operaterji	
posvečajo	 največ	 pozornosti	 (SWR),	 doseženi	 v	
največji	 možni	 meri.	 Parametri	 so	 bili	 izmerjeni	
z	 antenskim	 analizatorjem	 AA	 170.	 S	 tračnim	
metrom	je	bila	na	tleh	izmerjena	dolžina	žice,	ki	je	
bila	v	mejah	od	20,25	pa	do	20,35	metra,	glede	na	
silo,	s	katero	je	bila	žica	napeta.	Proizvajalec	daje	
dolžino	 20,35	 metrov,	 kar	 je	 v	 zraku	 minimalni	
poves	antenske	žice.	V	tem	primeru	je	bila	žica	na	
višini	od	3,3	do	3,8	metra	višine.

izdelava kopije ef antene
1. izbira feritnega prstana:
Da	 se	malo	 poigram,	 sem	 pričel	 poskus	 z	 jedri	
neznanih	 vrednosti.	 Iz	 obstoječe	 zaloge	 feritnih	
jeder neznanih vrednosti, je bilo potrebno izbrati 
ustrezne,	ki	bi	ustrezno	opravljali	transformacijo	v	
KV	področju.	Najprej	je	bilo	po	amaterskih	metodah	
potrebno	 ugotoviti,	 katera	 jedra	 sploh	 ustrezno	
transformirajo	na	 tem	območju.	Najprej	moč,	ki	
se	 bo	 uporabljala	 za	 delo	 na	 tej	 anteni,	 recimo	

eksperimenti na enostavnih antenah 
domače izdelave

Avtor: Jože Konda, S52AB
e-pošta: s52ab.joze@gmail.com

V začetku moram v naprej poudariti, da to ni inženirski zapis, niti to ne 
poizkuša biti, ampak zapis narejen po čisto amaterskih, sam jih imenujem, 
po »kovaških« metodah narejenih poizkusov, v obdobju julij – oktober 
2017 , brez ustrezne inženirske podlage. Temu primerno je tudi izrazoslovje 
v zapisanem. Toliko, bili ste opozorjeni :).
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20W.	Torej:	TX	–	Watmeter	–	umetno	breme	50	
Ohmov	(DL).	Nato	vstavljanje	jedra:	TX	–	testno	
jedro	–	Watmeter	–	DL.	Moč	se	ne	sme	bistveno	
zmanjšati	pri	SWR-u	1:1.	Preizkus	je	bil	opravljen	
na	spodnjem	in	zgornjem	frekvenčnem	območju,	
na	katerem	bo	antena	predvidoma	delovala.	Ker	je	
bil	načrt	testa	delati	preizkus	tudi	na	80	metrskem	
področju,	je	bil	test	narejen	tudi	za	to	področje. 
Sledi	 določanje	 induktivnosti	 (slika-1),	 med	
priključkom	 za	 oplet	 kabla	 (ozemljitev)	 ali	
začetkom	ovojev	 (točka	1),	priključkom	antene-
srednja	 žila	 koaks	kabla	 (točka	2)	 in	 antenskim	
priključkom	(točka	3).	

Ker	QRP	verzija	originalne	antene	nima	priključka	1,	
je	ta	parameter	odčitan	na	5	področni	verziji	(S52AS). 
Po podatkih s spleta se na izbrani toroid navije 
dva	ovoja	 in	 induktivnost	primerja	z	originalom.	
Toroidu,	 kjer	 je	 ta	 približna	 vrednost	 dosežena,	
se	 navije	 nadaljnjih	 2	 x	 7	 ovojev,	 s	 tem,	 da	 je	
drugi	del	ovojev	navit	na	nasprotni	strani	toroida	
v	 nasprotni	 smeri	 do	 antenskega	 priključka	
(slika-1).	Vrednosti	induktivnosti	naj	bi	se	čim	bolj	
približale	originalu.	V	primeru,	da	se	 temu	uspe	
približati,	se	navije	končno	navitje,	ki	ima	dodatno	
žico		na	prvih	dveh	ovojih,	ki	je	prepletena	z	žico	
2	x	7	ovojev	in	gre	na	antenski	priključek-srednja	
žica	koaksa.	Primerjano	z	originali,	naj	bi	bil	odnos	
transformiranja	med	 1-2	 in	 1-3,	 v	 obsegu	med	
1:50	do	1:70.	Po	naših	čisto	internih	standardih,	

je	 prišel	 v	 poštev	 ferit,	 ki	 je	 pri	 5	 ovojih	 imel	
induktivnost	med	15	in	25	mikroH.	To	je	bil	širši	
izbor.	 Ožji	 izbor	 je	moral	 izpolnjevati	 vrednosti,	
ki	 so	 se	 najbolj	 približale	 originalu	 na	 opisanih	
točkah	merjenja.	Med	 točko	 1	 in	 2	 je	 vstavljen	
kondenzator	100	pF/1KV.

Začetni test
Odmerjena	 je	 bila	 žica	 2,5mm/2	v	 dolžini	 20,3	
metra	 in	 dvignjena	 na	 že	 navedeno	 višino.	 Po	
daljšanju	 in	 krajšanju	 žice,	 menjavi	 balunov,	
dodatnem	testu	s	kapaciteto	med	točko	1	 in	2,	
se	 je	vrednostim	po	posameznih	področjih,	več	
ali	manj	približalo.	Še	največ	odstopanja	je	bilo	
na	 21	MHz	 glede	 na	 ostala	 področja	 40,	 20	 in	
10	metrov.	Na	to	se	v	tem	prvem	delu	poizkusa	
nisem	oziral.	V	nadaljevanju	je	bila	navita	tuljava	
za	podaljšanje	antene	za	področje	80	metrov.	V	
tem	primeru	je	imela	tuljava	100	mikroH,	navita	
na	 plastiki-juvidurju,	 240	 ovojev,	 kar	 je	 nekaj	
manj	 kot	 ima	 induktivnost	 originalna	 verzija.	
Dolžina	 navite	 žice	 je	 okoli	 15	metrov,	 premer	
Cul	 žice	 pa	1mm.	 Izza	 tuljave	 je	 dodanih	 okoli	
2,6m.	 žice	 preseka	 2,5	 mm/2.	 Za	 obešanje	
antene	so	bili	zaradi	slabih	izkušenj	s	plastičnimi	
izolatorji,	 uporabljeni	 keramični	 izolatorji.	
Podobni	parametri	kot	pri	originalu	za	5	področij,	
so	 bili	 hitro	 doseženi.	 15	 metrsko	 področje	
pa	 je	 vztrajalo	 pri	 odstopanju	 od	 originala. 

Slika	2
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Narejene	so	bile	spremembe:		žica	na	
originalu	je	bila	tanjša	od	uporabljene	
in	je	zato	na	eksperimentalni	verziji,	
zamenjana	 z	 žico	 iz	 t.i.	 »motalice«,	
ki se je za poljsko telefonijo 
uporabljala	v	bivši	JLA	in	sicer	samo	
ena	žica.	Takoj	po	zamenjavi,	 so	 se	
parametri	še	bolj	približali	originalu.	
Na	 večjem	 toroidu	 pa	 so	 bili	 ovoji	
z	 žico	 iz	 plastične	 izolacije,	 previti	
s	 Cul	 žico	 premera	 2mm	 (slika	 1),	
kar	 je	 dodatno	 približalo	 parametre	
testne	 antene	 originalu,	 predvsem	
na	 višjih	 področjih.	 Kljub	 temu,	
je	 bilo	 odstopanje	 na	 21	 MHz	 še	
najvišje.	 SWR	 se	 ni	 uspelo	 spraviti	
izpod	 okoli	 1:2.2,	 medtem,	 ko	 na	
ostalih	 področjih,	 ta	 ni	 presegal	
vrednosti	 1:1.7	 .	 Najnižji	 je	 bil	 na	 80	 in	 40	
metrskem	 področju,	 kjer	 ni	 presegal	 vrednosti	
1:1.1.	Glede	na	vložen	čas	pri	poizkusih,	je	bilo	
doseženo	stanje	preizkusne	antene,	povsem	po	
pričakovanjih.	

Referenčne  antene
Preizkus	 te	 antene	 bo	 še	 zanimivejši,	 če	 jo	
primerjam	 z	 antenami,	 ki	 so	 za	 vse	 obsege	
uporabne	z	minimalno	dela	in	minimalnimi	stroški.	
Seveda,	 tako	 kot	 obstoječa,	 brez	 uglaševanja	
po	 posameznih	 področjih.	 Usposobljeno	 z	
materialom,	ki	ga	imam	na	razpolago	po	predalih	
in	 policah.	 Spomnil	 sem	 se	 časov	 izpred	 skoraj	
20	let,	ko	mi	je	Rudi	S58RU	za	preizkus,	posodil	
izdelan	balun,	ki	se	koristi	na	multiband	vertikalki	
italijanskega	proizvajalca,	dolžine	okoli	12,5m	za	
vsa	KV	področja.	

V	 starih	 dnevnikih-zvezkih	 sem	 našel	 nekaj	
sicer	 skopih	 podatkov	 iz	 tega	 obdobja	 in	 se	
odločil,	da	usposobim	obstoječo	staro	Harrisovo	
vertikalko,	ki	je	skupaj	z	uvodnimi	žicami,	imela	
nekje	to	dolžino.	Navil	sem	19	bifilarnih	navojev	
na	železno	jedro	T200-2	(sredina	koaksa	gre	na	
drugi	strani	na	anteno,	oplet	pa	na	drugi	strani	
na	srednjo	žico	koaksa-začetek,	oplet	koaksa	se	
veže	na	radialni	sistem)	s	predvidenim	prenosnim	
razmerjem	 1:4,	 ki	 pa	 ga	 nisem	 preverjal.	 V	
preizkus	 sem	nato	vključil	 še	obstoječo	 inv.	 L,	
obešeno	na	 to	vertikalko	na	višini	 5	metrov,	 s	
horizontalno	 dolžino	 okoli	 25	 metrov,	 ki	 pa	 z	
dobršnim	 delom	 te	 dolžine	 gre	 iznad	 kovinske	
brajde	na	terasi,	na	višini	1,5	metra,	ki	pa	sem	
jo	pred	 leti	uspešno	uporabljal	 za	delo	na	137	
in	500	 (472)	kHz.	Torej	 zelo	 skromno.	V	 tretji	
varianti,	 torej	 End	 Fed	 in	 vertikalka,	 je	 v	 test	
vključena	še	povezava	vertikalke	in	inv.	L	skupaj.	
Parametri	 na	 vseh	 treh	 antenah,	 izmerjeni	 z	
SWR	mostičkom	 po	 konceptu	 S53MV	 iz	 enega	
od	CQZRS	izpred	kar	nekaj	let	ali	desetletij,	so	
razvidni iz Tabele 1.

Na	prvi	pogled	je	nič	kaj	vzpodbudna	slika	na	80	
in	 40	metrskem	področju.	Vendar	 samo	na	prvi	
pogled,	 obremenjen	 s	 famo,	 imenovano,	 kot	 se	
običajno	uporablja,	»SWR	v	piko«.	No,	ni	 ravno	
tako.

Kratka SWR digresija ali malo 
heretike
Naš	priznani	 strokovnjak,	 ki	mu	nikakor	ne	gre	
oporekati	 kar	 izjavi,	 S53MV,	 je	 v	 omenjenem	
članku	 opisa	 izdelave	 SWR	mostička,	 na	 koncu	
teksta napisal v povzetku, nekako takole: »Z 
reflektometrom	 se	 da	 narediti	 veliko	 zanimivih	
meritev	 in	 to	 ne	 samo	 na	 antenah.	 Žal	 so	
proizvajalci	 priveskov	 za	 radijske	 postaje,	
temeljito	 izkoristili	 neznanje	 radioamaterjev	 in	
preplavili	tržišče	s	skoraj	neuporabnimi	škatlicami.	
Prilagojenost,	 valovitost	 ali	 SWR,	 še	 zdaleč	
ni	 najpomembnejša	 lastnost	 radioamaterske	
antene,	če	pa	je	zmerjena	z	netočnim	merilnikom,	
je	 rezultat	 še	 toliko	 bolj	 nepomemben.	 SWR	
škatlice	 imajo	 ponavadi	 le	 rdeče	 pobarvano	
polje	 nad	 valovitostjo-SWR	 3,	 vendar	 to	
vnaša	 le	 1,25	 dB	 izgub	 zaradi	 neprilagojenosti	
bremena-antene,	 to	 je	 manj	 od	 četrtine	 S	
stopnje,	 kar	 korespondent	 ne	 bo	 nikoli	 opazil«. 
Torej je pretirana zaskrbljenost zaradi, na videz 
slabega	SWRja	v	tem	primeru	na	80	in	40	metrih	
pri	vertikalki	in	na	21	MHz	pri	EF	anteni,	odveč.	
Najslabša	 prilagoditev	 v	 primeru	 povezanosti	
vertikalke	 in	 inverted	 L	 skupaj	 –	 1:8	 (oz	 celo	
1:14-glede	 na	 vlažnost	 zemljišča	 in	 ostale	
razmere),	povzroči	izgube	zaradi	neprilagojenosti	
okoli	4	dB,	kar	je	manj	kot	eno	S	stopnjo.	Problem	
je	 samo,	 da	 tovarniške	 postaje	 avtomatično	
zmanjšujejo	 moč	 že	 pri	 znatno	 nižji	 vrednosti	
od	valovitosti-SWR	3.	Tako	je	bilo	tudi	v	mojem	
primeru,	vendar	se	to	da	uspešno	rešiti,	kar	bo	
prikazano	kasneje.	Torej,	če	visok	SWR	in	posledice	
žarčenja	dovodnega	kabla	ne	predstavljajo	težav	
pri delovanju ostalih elektronskih naprav, kot 

5 band EndFed
domača izdelava

Vertikal 12 m.
z balunom 1:4

Vertikal & inv. L
z balunom 1:4

kHz gama SWR a v dB gama SWR a v dB gama SWR a v dB

3500 - 0,72 6,14 3,17 0,78 8,1 4,1

3600 0,05 1,11 0,01 0,69 5,45 2,81 0,76 7,3 3,7

3800 0,54 3,35 1,5 0,76 7,3 3,7

7050 0,17 1,41 0,13 0,47 2,77 1,08 0,48 2,85 1,14

7200 0,02 1,04 0,00 0,50 3 1,25

10130 0,48 2,85 1,14 0,12 1,2 0,06

14100 0,22 1,56 0,22 0,22 1,56 0,22 0,14 1,3 0,09

18100 0,36 2,12 0,60 0,41 2,4 0,8

21150 0,36 2,1 0,6 0,03 1,06 0,00 0,22 1,56 0,22

24900 0,27 1,74 0,33 0,41 2,4 0,8

28000 0,1 1,22 0,04 0,25 1,67 0,28 0,21 1,53 0,2

28500 0,28 1,08 0,35 0,26 1,70 0,30 0,25 1,67 0,28

Tabela 1
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so	 računalniki,	 televizorji	 in	
ostala	 elektronska	 krama,	 se	
preveč	zaradi	tega,	ne	sekirajte. 
S	tem	v	zvezi	ne	bo	odveč	navesti	
malo	 spomina	na	šestdeseta	 in	
začetek	 sedemdesetih	 let,	 ko	
tovarniških	 postaj	 še	 ni	 bilo	 v	
izobilju	in	tudi	SWR	metrov	ne	v	
večjem	številu.	Prvi	SWR	meter,	
ki	 mi	 je	 takrat	 rešil	 neznanko	
okoli te postavke, je bil za tiste 
čase	kvalitetno	 izdelan	SWR,	ki	
ga	 je	 izdelal	 laboratorij	 ZRS.	Z	
njim	sem	po	že	par	letih	dela	na	
svoji	postaji,	odčital	to	vrednost,	
ki	 je	 znašala	 okoli	 1:15(!).	 Ko	
sem	to	nekako	popravil		v	polje	
izpod	 »rdečega«,	 nisem	 pri	 delu	 opazil	 nobene	
razlike.	 Kontrolo	 signala	 proti	 anteni,	 smo	 pač	
preprosto	kontrolirali	s	tlivko	ali	malo	baterijsko	
žarnico	v	antenskem	vodu	ali	kar	v	sami	izhodni	
stopnji	 in	 jo	 pri,	 za	 današnje	 čase	 zahtevnem	
uglaševanju,	regulirali	na	maksimum	svetilnosti.	
In	to	je	bilo	to.	Ampermetri	s	termočleni,	so	bili	
za	 povprečnega	 operaterja,	 težko	 dostopni.	 Po	
prihodu	tovarniških	postaj	v	naše	PPS	in	koaksov	
do	anten,	se	je	to	spremenilo.

parametri uglašenosti antene 
(op.1)
Idealni	podatki	za	popolnoma	uglašeno	anteno,	ki	
jih	uporabljamo	v	amaterski	praksi	so:	
•	 SWR  1.0
•	 Rs		50	omov
•	 Xs  0
•	 Zmag		50	omov
•	 Theta  0

Ti	parametri	se	v	praksi	ne	dosežejo.	Kratka	razlaga	
posameznih	 pojmov	 antenskega	 analizatorja	 za	
amaterske	potrebe:
•	 SWR	 =	 dostikrat	 obrazložena	 in	 uporabljana	
postavka,	ki	jo	ni	potrebno	še	tukaj	ponavljati

•	 Rs	=	aktivni	upor	antene	v	Ohmih,	kjer	so	pri	
anteni v serijo spojeni aktivni in reaktivni upor

•	 Xs	=	reaktivni	upor	antene	v	Ohmih
•	 Zmag	=	magnituda	kompleksne	impedance.	Je	
vsota	Rs2	plus	Xs2	v	Ohmih

•	 Theta	=	je	kot	med	Rs	in	Xs,	je	inverzni	tg	od	
Xs/Rs

•	 RL	 =	 koeficient	 izgub	 –	 20	 log	 (koeficient	
refleksije).	 Čimvečji	 in	 negativen	 je,	 tem	
boljše	je

•	 Rho	=	koeficient	refleksije	od	0	do	1.	Če	je	0	
ni	refleksije,	če	je	1,	je	refleksija	maksimalna.

•	 Phase	 =	 kot	 med	 direktnim	 in	 reflektiranim	
valom	in	je	lahko	med	0	in	180	stopinj.	

(op.1: Mladen 9A4ZZ)

Kot	 praktični	 prikaz	 približka	 idealno	 uglašene	
antene,	so	prikazani	parametri	v	Tabeli	2.	Doseženi	
so	za	druge	potrebe,	opisane	v	nadaljevanju.
 
Vendar	 tudi	 v	 primeru,	 da	 se	 tem	 idealnim	
parametrom	 na	 anteni	 približamo,	 se	 žal	 še	
vedno	 ne	 ve,	 kako	 antena	 dejansko	 funkcionira	
v	 prostoru,	 kjer	 se	 nahaja.	 Ta	 zapis	 poizkuša	
pojasnit	 tudi	način,	kako	se	po	čisto	preprostih,	

Tabela	2

Slika 3

Slika 4
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amaterskih	 metodah,	 približati	
odgovoru	na	to	vprašanje.

potencial zemlje in 
delovanje antene
Pri	 pregledovanju	 vsakovrstne	
literature okoli izvedbe in 
uglaševanja	 anten,	 je	 prvo	mesto	
dano	izvedbi	in	kontroli	žarilnika.	Tudi	
pri	monopol	izvedbah.		Uglaševanju	
radialov,	 ki	 so	 zelo	 pomembni	 pri	
izvedbi	monopol	 anten	 (popularno	
imenovanih	vertikalk),	se	namenja	
malo	ali	nič	kontroli	dela	tega	dela	
antenskega	sistema.	Osebno	za	te	potrebe	že	ves	
čas	uporabljam	ampermeter	s	termočlenom,	ki	mi	
zadovolji	potrebe	okoli	meritev	toka,	ki	se	dovaja	
do	prilagoditvenih	elementov,	samega	antenskega	
toka	 in	 –	 večinoma	 popolnoma	 zanemarjene	
vrednosti	 –	 toka,	 ki	 pri	 samem	prilagoditvenem	
delu	antene,	teče	proti	zemlji.	Da	gre	za	še	kako	
važno	 postavko	 okoli	 merjenja	 in	 delovanja	
antene, prikazuje slika 4 in slike, ki prikazujejo 
višino	 vrednosti	 tokovno	 napajane	 vertikalke,	
ki	 ima	 stopnjo	 prilagoditve	 daleč	 od	 idealne	 in	
vrednost	 toka,	ki	 je	dosežen	s	prilagajanjem	pri	
samem	oddajniku.	

Poudarjam,	da	gre	v	tem	primeru	za	prikaz	tokovno	
napajane	antene,	krajše	od	lambda	četrt.	Pestrost	
prikazov RF toka pri tej vertikalni anteni, ki je 
uporabljena	za	vse	amaterske	obsege,	na	ostalih	
obsegih,	tu	ni	prikazana.	Na	sliki	5	se	vidi	odčitek	
RF	 toka	 pri	 oddajniku	 v	 neprilagojenem	 stanju	
antene	in	odčitek	RF	toka,	ki	se	neposredno	dovaja	
v	koaksialni	kabel	neposredno	izza	prilagoditvene	
enote-kuplerja.	

Na	sliki	6	se	vidi	izmerjena	vrednost	antenskega	
toka	 in	 toka,	 ki	 teče	 proti	 zemlji	 pri	 obstoječi	
neprilagoditvi	 in	 antenskega	 toka	 in	 toka	 proti	
zemlji	z	prilagoditvijo,	ki	je	približek	prilagojenosti,	
prikazani	v	tabeli	2.	

Razlike	so	znatne.	Če	zaščita	tranzistorske	končne	

stopnje	 glede	 na	 dokaj	 veliko	 neprilagoditev,	
ne	 dovoli	 večje	 moči	 proti	 anteni	 kot	 okoli	 20	
Watov,	 je	 ta	 v	 primeru	 prilagoditve	 dovajana	
v	 polni	meri,	 kot	 jo	 zmore	 oddajnik,	 torej	 okoli	
70	 Watov.	 To	 moč	 se	 da	 odčitati	 takoj	 izza	
prilagoditve	 pri	 oddajniku,	 kot	 na	 instrumentu,	
ki	 kaže	 tok	proti	 zemlji.	 Tok	na	 samem	začetku	
antene	 izza	 baluna,	 pa	 je	 še	 bolj	 zanimiv… 
Torej,	 cilj	 prilagajanja	 antenskega	 sistema,	 v	
katerega	 sklop	 gre	 tudi	 potencial	 zemlje,	 so	
simetrične	vrednosti	toka	v	obeh	smereh,	tako	proti	
anteni	kot	proti	zemlji.	Vključiti	pa	je	potrebno	na	
splošno	zanemarjen	faktor	pri	postavljanju	anten,	
to	je	njena	okolica.

antena in vpliv okolice
Za postavljanje anten velja pravilo, da 
se	 antena	 postavi	 čim	 dlje	 od	 zgradb	 in	
dreves.	 Čim	 dlje,	 tem	 bolje.	 Predstavljeno	
stanje,	 ki	 sledi,	 daje	 možnost,	 da	 temu	 ni	
vedno	 tako,	 kar	 okoli	 tega	 velja	 kot	 pravilo.	 
Kot	 prvi	 in	 prepričljiv	 primer	 bom	navedel	 svoj	
primer.	Na	»spodnji«	lokaciji,	mestni	pogoji	dela,	
več	 stanovanjska	 zgradba,	 prvo	 nadstropje	 od	
treh,	južna	stran	zgradbe.	S52ST,	S52AS	in	sam,	
se	 odločimo	 aktivirati	 v	 tako	 imenovani	 MEPT	
aktivnosti.	QRPP	moč	oddajnika	izpod	enega	Wata,	
v	CW	FSK	načinu	dela	na	frekvenci	10.140	kHz.	
Moč	oddajnika,	nabavljenega	v	kitu,	z	2N7000	v	
PA	stopnji,	 celoten	sklop	napajan	s	5	V,	daje	v	

Slika	 5:	 PPS,	 3.5MHz,	 levo-brez	 prilagajanja;	 desno-prilagojeno	 izza	
kuplerja proti anteni

Slika	6:	Antenska	hišica;	prvi	levi-tok	proti	zemlji,	neprilagojeno;	drugi	z	leve-tok	proti	anteni,	neprilagojeno;	tretji	
z	leve-tok	proti	anteni,	prilagojeno	in	skrajno	desno-tok	proti	zemlji,	prilagojeno.
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izhodu	okoli	100	mW,	pri	meni	
v	 začetku	 nastavljen	 na	 60	
mW.	Kot	anteno	si	na	balkonu	
postavim	 klasični	 dipol,	 ki	 ga	
uglasim	 z	 GDmetrom.	 Koaks	
priklopljen	 direktno.	 Na	 SWR	
se	sploh	ne	oziram,	niti	ga	ne	
merim.	 Meritve	 z	 antenskim	
analizatorjem	 prikažejo,	 da	
so rezultati prikazani na tej 
stvarčici,	 vse	prej	kot	 idealni.	
Kljub	 temu	 vztrajam.	 Ko	 je	
zadeva	 v	 pogonu,	 svoj	 signal	
spremljam	 na	 posebni	 mreži	
sprejemnikov	 za	 to	 ozko	
področje,	širine	100	Hz.	Kljub	
parametrom	na	anteni,	povsem	
skreganimi	 s	 pravoverno	
metodo,	 ki	 velja	 za	 pravilo,	
presenečen	ugotovim,	da	mi	je	

signal	 na	 teh	 sprejemnikih,	 imenovanih	
»Graberji«,	 nepričakovano,	 nenavadno	
močan.	In	to	ne	samo	v	Evropi,	temveč	
tudi	 po	 svetu.	 Včasih	 je	 moj	 signal	
celo	 najmočnejši	 iz	 Evrope.	 Od	 Nove	
Zelandije, Avstralije, Floride do Aljaske: 
kako	 je	 to	 možno	 ?!	 Večstanovanjska	
zgradba	 glede	 na	 položaj	 antene	 po	
diagonali	 popolnoma	 zakriva	 smer	 proti	
ZL	in	VK.	V	dveh	tretjinah	dolžine	antene	
tudi proti Floridi in Aljaski. Dipol je pod 
balkonom	in	tudi	sicer	ne	dlje	kot	dober	
meter	 oddaljen	 od	 zidu	 stavbe..	 Na	
nasprotni	strani	visoka	in	gosto	poraščena	
drevesa,	 popolnoma	 »zapro«	 anteno.	
Podrobnosti	opisanega	se	da	preveriti	na	
moji	 spletni	 strani	 pod	 poglavjem	 »My	
MEPT	result.«.	Da	bi	raziskal	svoj	primer,	
sem	se	spomnil,	da	bi	z	najobičajnejšim	
merilcem	polja	preizkusil	nivo	signala	po	
zgradbi	in	okolici.	Ugotovil	sem,	da	so	v	
času	 oddaje,	 v	 pomoč	 sevanju	 antene,	
vključene	 kovinske	 instalacije,	 ki	 so	 na	
nek	način	galvansko	spojene	z	opletom,	
ki	je	vezan	na	posebno	ozemljitev,	ki	jo	
imam	za	ta	QRPp	oddajnik.	Da	bo	zadeva	
še	 bolj	 zanimiva,	 če	 anteno	 merilca	
polja	prislonim	k	deblu	drevesa	v	bližini	
antene,	 kazalec	 instrumenta	 zazna	 VF	
polje,	ki	ga	v	zelo	šibkem	nivoju,	oddaja	
celo	drevo,	ki	na	meni	nepoznan	način,	
pride	v	resonanco	z	oddajno	anteno.	Torej	
pri	 oddaji	 pomagajo	 določene	 kovinske	
instalacije	 zgradbe	 in	 celo	 drevesa.	 
Na	 podlagi	 teh	 ugotovitev,	 sem	 se	 na	
hribu	 odločil,	 da	 povežem	 med	 sabo	
vse	 kovinske	 dele	 stavbe	 in	 v	 okolici,	
kot	 je	 brajda	 in	 vse	 z	 žicami	 privedem	
na	zbirno	mesto	v	antenski	hišici,	da	bi	
s	preostalimi	 radiali	v	zemlji,	kolikor	 jih	
je	v	desetletjih	od	montaže,	še	ostalo	v	

Tabela 3

Raporti skimmer postaj, datum 29. avgust 
2017

Antena Vertikal 12 m z balunom 1:4 za vsa KV področja od 3,5 MHz navzgor
Frekvenca: 7 MHz CW, 20 wpm; SWR 1:2,7 (3,4); Xs_0,09

Oddajni čas: 20W od 19:03 do 19:17 ; 5W od 19:29 do 19:43
1W od 19:51 do 20:13 ; 0,5W (500mW) od 20:23 do 21:16, vsi časi v GMT-UTC

KV propagacije na 40m področju: Fair; sig Noise Lvl S3-S4(!) /  (SFI 84, SN 17, A 11, K 4)

Skimmer
station

20 W
SNR  dB

5 W
SNR  dB

1 W
SNR  dB

0.5 W (500mW)
SNR  dB

DJ2BC 21 15, 13 12, 8 5,7,14,7, 7

OH6BG 19, 22 13, 11 12, 11, 10 9,15,26, 13

ON5KQ 19, 17 15, 10 16 24,13, 14

ES5PC 14, 17 15, 9 7,7, 7 7

RM6AA 13 8 - -

DL1RNN 13 13, 7 8 9

SM6FMB 10, 11 6, 8 5, 4 -

DF4XX 8 6 - -

DF4GB 21, 25 17, 17 17, 14, 16 13,22,12,15,12

OL7M 20, 21 - - 13, 7

F5RRS 10 11, 9 6 10

DO4DXA 13 - - -

DQ8Z 13, 14 9, 7 10,6, 5 -

G4MKP 12 7 7 -

DK9IP 12, 12 6 6 -

SK3W 18 20, 15 17,12, 11 22,25, 16

LA6TPA 9, 8 - - -

HB9JCB 11 14, 7 - -

HB9BXE 14, 15 11, 8 - 6

G0LUJ 6, 8 - - -

SV8RV 5 - - -

SV3EXP 11, 11 7, 6 3, 3 2

M0VSE 7 - - -

DJ2BC 16 - 9 -

DK0TE - 7, 8 - -

DL8LAS - 3, 4 - -

UD4FD - 4 - -

Tabela 4
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zemlji,	 čim	 bolje	 opravili	 nalogo,	 ki	 jo	
ima	 potencial	 zemlje	 z	 dodatki,	 na	 ta	
drugi	pol	antene.	Očitno,	po	preprostih,	a	
nedvomnih	meritvah	prikazanih	zgoraj,	
ta	na	kratkem	valu,	dobro	opravlja	svojo	
funkcijo.	 Na	 dolgovalovnih	 in	 srednje	
valovnih	 frekvencah	 pa	 precej	 manj	
učinkovito,	 kar	 je	 zaradi	 omejenosti	
s	 prostorom,	 razumljivo.	 To	 ureditev	
povezave	vseh	kovinskih	delov	v	okolici	
v	 antenski	 sistem,	 na	 svoji	 QRZ.com	
web	 strani,	 izrecno	 poudarja	 tudi	 moj	
LF/MW	 korespondent	 (prof.	 dr.)Tom,	
DK1IS.

Test razpoložljivih anten 
in njihova primerjava
Že	pri	samem	uglaševanju	anten	je	bilo	
mimogrede	 narejenih	 nekaj	 zvez.	 Na	
hitro	 se	 je	 dalo	 ugotoviti,	 da	 je	 EF	 na	
nižjih	področjih	za	lokal	povsem	solidna	
tudi	 na	 tej	 višini,	 da	pa	nastopi	 težava	
na	višjih	KV	področjih	predvsem	v	času	
dlje	časa	trajajočega	suhega	vremena	in	
slabše	 prevodnosti	 zemlje	 (poletje).	 V	
gneči	je	malo	možnosti,	posebno	z	dokaj	
malo	močjo,	s	katero	se	je	delalo	poizkuse	
(do	okoli	maksimalno	50W).	Kljub	temu	
je	z	EF	vzpostavljenih	kar	nekaj	QSOjev	
na	 vseh	 področjih	 do	 vključno	 28	 MHz	
tudi	 v	 poletnem	času.	Ker	 pa	 so	QSOji	
za	 tak	 prikaz	 	 neprimeren	 pokazatelj,	
sem	 se	 odločil,	 da	 teste	 opravim	 na	
»Reverse	 Beacon	 Netvork«	 (RBN).	
Merilca	 polja	 tokrat	 nisem	 uporabljal. 
Ko	 so	 bile	 vse	 naštete	 antene	 nekako	
pripravljene	 za	 preizkus	 s	 parametri	
prikazani	 v	 tabelah,	 sem	 se	 odločil	 za	
preizkus	delovanja	in	njihove	medsebojne	
primerjave.	Kar	zanimivo	je	bilo.	Najprej	
je bil opravljen test na vertikalki. Tabela 
3	 prikazuje	 njene	 parametre	 za	 vsako	
KV	področje		od	3,5	MHz	do	28	MHz,	odčitane	z	
antenskim	analizatorjem	AA	170	(S52AS).	

Na	frekvenci	7	MHz	je	nato	opravljen	test	na	RBN,	
z	različnimi	močmi	(Tabela	4).	

Na	frekvenci	14	MHz	pa	je	opravljena	primerjava	
dela	EF	in	vertikalne	antene.
 
Zaključna opažanja testov
1. Testiranja so bila opravljena v obdobju od 

sredine	julija	do	oktobra	2017.	Vsa	navedena	
opažanja,	so	plod	praktičnih	preizkusov.	Tu	je	
prikazano	okoli	četrtine	vsega	gradiva,	ki	se	
je	v	času	eksperimentov	nabralo.	Predstavljen	
je	povzetek	večine	dela	in	zapisov,	kar	se	je	
zabeležilo	v	tem	času.

2.	 Z	 ustrezno	 izbiro	 feritnih	 oziroma	 železnih	
jeder se da narediti preprosto anteno za vsa 
radioamaterska	področja	za	nezahtevno	delo,	
vsaj	na	ravni	običajnega	dipola.

3. V	 tokratnem	 testu,	 so	 bila	 v	 cilju	
eksperimentiranja	 za	 EF	 uporabljena	 jedra	
neznanih vrednosti, po predhodni opisani 
meritvi	 ustreznosti.	 Od	 jeder	 poznanih	
vrednosti,	 so	 bila	 uporabljena	 jedra	 FT140-
43	 in	 FT240-43	 za	 EF	 anteno.	 Vertikalna	
antena	 je	 bila	 ves	 čas	 testov	 napajana	 prek	
T200-2,	navitega	v	odnosu	1:4,	kar	pa	ni	bilo	
preverjano.	Na	vertikalki	so	testirana	tudi	jedra	
FT140-43	in	FT240-43	s	prenosnim	razmerjem	
1:9,	vendar	so	s	tem	odnosom	transformiranja	
doseženi	slabši	rezultati,	kar	je	bilo	pričakovano	
glede	na	dolžino	vertikalne	antene

Primerjava delovanja anten: EndFed – vertikal višine 12 metrov 
Datum: 07.oktober 2017 v času od 17:07 do 20:14 UTC 

Frekvenca 14 MHz, CW, 50 W 
Antena 1: EndFed (LW), domača izdelava za 5(8) področij, 3.3 m. iznad zemlje, smer 135 

stopinj 
napajana prek baluna prenosnega razmerja 1:51 

Antena 2: Vertikal, dolžina okoli 12 metrov, napajana prek baluna 1:4 
KV pogoji na tem področju: »Fair«; Sig.Noise Lvl: S0-S1; SFI 81; SN 22; K 1

 
Skimmer

End Fed – parametri 
gama: 0.14/SWR: 1:1,33/a=0.09 dB 

snr  v  dB

Vertikal 12m. – parametri 
gama: 0.24 / SWR: 1:1.63 / a=0.26 dB 

snr  v  dB

GW8IZR 25, 23, 34, 32, 32, 30, 25, 26 34, 33, 31, 31, 30, 32, 30, 15

G0LUJ 19, 25, 20, 20, 17, 18 23, 14, 13, 10

OH8WW 26, 27, 26, 26, 26, 23, 31, 29 31, 24, 29, 29, 31

RV3DBW 8, 7, 4, 3, 6, 5, 3 12, 20, 25, 25

W1NT 11, 9, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 17, 16 12, 11, 9, 9, 16, 20, 16, 15

WZ7I 15, 15, 11, 12, 13, 20, 16, 16, 19, 17 13, 11, 15, 15, 15, 18, 15

OH6BG 20, 40, 41, 41, 34, 37, 38, 43 13, 9, 16, 16, 39, 28

EA5WU 16, 18, 24, 26, 25, 26, 33, 26 32, 32, 27, 32, 27, 41, 24, 35, 38

OL7M - 5

AA4VV 9, 11, 8, 10, 12, 12, 16, 16 8, 11, 11, 13, 15, 16

VE2WU 16, 17, 19, 18, 23, 24, 22, 22, 26 18, 18, 18, 21, 22, 20

EI9KF 12, 20, 17, 12, 11, 9, 11, 12, 8, 11 15, 15, 11, 16, 16, 15, 16, 17, 17

V51YJ - 6, 5, 5

ES5PC - 3

GI4DOH 20, 27, 19 20, 25, 25

LA6TPA 10, 13, 9, 13, 13, 11 7, 14, 7, 14, 11, 14, 16, 15

W3UA 6, 8, 10, 12, 14, 13, 14, 11 7, 7, 13, 15, 14, 14

S50ARX - 7, 6, 7, 6, 13

W4KKN 10, 11, 8, 9, 8 6, 6, 6, 6, 7, 7

W3LPL 13, 10, 11, 13, 14, 15, 14, 16, 12 15, 15, 9, 16, 13

TF3Y 9, 21, 19, 20, 16, 19 7

N4ZR/3 4 5, 5

M0VSE 15 -

SE5E 8 -

KM3T 7 7, 11, 7

KM3T/2 - 4

K1TTT 5 4

VU2PTT - 8

ET3AA - 7, 7

BA7JA - 7, 7, 8

Tabela	5:	Primerjava	EF&vertikal	na	14	MHz
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4. »Slab«	 SWR	 do	 določene	 vrednosti	 nima	
bistvenega	 vpliva	 na	 delovanje	 antene,	 kar	
je razvidno iz tabel. Testirano je bilo do 
razmerja	1:14.	Bistvenih	razlik	na	kontrolnih	
skimmer	 postajah	 ni	 opaziti.	 Niti	 niso	 pri	
meni	zaznane	kakšne	težave	na	računalniku	
ob	 postaji,	 kljub	 temu,	 da	 se	 je	 koaksialni	
kabel	 z	 navedenim	 odnosom	 SWR	 nahajal	
v	 neposredni	 bližini	 računalniških	 kablov.	
Postaja	in	kupler,	(kadar	sem	ga	uporabljal),	
sta	 bila	 v	 vsakem	 primeru	 ozemljena	 prek	
srednje	 žile	 dodatnega	 koaksialnega	 kabla	
proti	zemlji.	Zaščita	končne	stopnje	v	odnosu	
na	 »slab«	 SWR,	 preprečuje,	 da	 bi	 oddajnik	
delal	 s	 polno	močjo.	 Oddajniki	 z	 vgrajenim	
kuplerjem,	 pa	 običajno	 ne	 prilagajajo	 v	
primeru,	 da	 je	 SWR	 višji	 od	 1:3.	 V	 tem	
primeru	 je	 primerno	 uporabiti	 ustrezno	
kvalitetno	 izdelan	 in	 ozemljen(!)	 kupler.	
Uporaba	 kvalitetno	 izdelanega	 kuplerja,	 s	
kvalitetnimi	 sestavnimi	 deli	 (kondenzatorji	
z	 nosilci	 na	 keramiki,	 tuljavo	 izdelano	 po	
možnosti	 z	 posrebreno	 in	 polirano	 bakreno	
cevjo	čim	večjega	premera	 in	preklopnikom	
na	keramiki),	ne	vnaša	bistvenega	slabljenja	
signala	proti	anteni.	Uglaševanje	kuplerja	je	
najbolje	izvesti	z	antenskim	analizatorjem

5. EF	antena	naj	bo	v	vsakem	primeru	ozemljena.	
Včasih	 zadovoljivo	 deluje	 že	 samo	 kratka	
sonda	zapičena	v	kolikor	toliko	kvalitetno	 in	
ne	presuho	zemljo,	da	odpravi	težave,	ki	so	
se	pojavile	na	elektronskih	napravah	v	bližini.	
Seveda	 pa	 je	 bolje	 uporabiti	 kvalitetnejšo	
ozemljitev.	 V	 mojem	 primeru	 ta	 v	 tem	
jesenskem	obdobju	znaša	od	1,5	do	2	Ohma,	
tako	radialne	(VF),	kot	strelovodne	instalacije.	
RF	 feritna	 zapora	 na	 koaksialnem	 kablu	 se	
izvede	neposredno	pri	 samem	priključku	na	
balun	(slika	3).	V	nobenem	primeru	se	ta	ne	
vstavlja	na	kak	drugi	del	voda	na	relaciji	TX	
–	balun.

6. Pri	 delovanju	 EF	 antene	 je	 opazna	 velika	
razlika	primerjalno	med	poletjem	in	jesenjo.	
Suhim	 zemljiščem	 in	 zemljo	 namočeno	 z	
jesenskim	deževjem.	To	 je	 zaznano	 tudi	pri	
vertikalki,	 kjer	 je	 tok	 proti	 zemlji	 odvisen	
od	 namočenosti	 terena	 okoli	 antene,	 s	 tem	
pa	 tudi	 učinkovitosti	 antenskega	 sistema	
vertikalne	 antene,	 v	 katerega	 spada	 poleg	
vertikalnega	 žarilnika,	 tudi	 radialni	 sistem,	
v	 sistem	VF	 ozemljitve	 spojena	 strelovodna	
instalacija,	vse	kovinske	konstrukcije	v	bližini	
antene	in	celo	drevesa.

7. Primerjava	 obeh	 anten	 EF	 in	 vertikalke	
v	 lokalu(!),	 na	 razdalji	 4	 do	 5	 km,	 na	
frekvenci	3,5	in	7	MHz,	daje	vertikalki	za	3	
do	4	S	stopnje	boljši	 signal	od	EF	antene,	
s	 smerjo	 proti	 merilni	 postaji.	 Obe	 anteni	
sem	 primerjal	 na	 RBN	 skimmerjih	 v	 času	
izjemno	 slabih	 pogojev	 (13-14.oktober	
2017	 –	 »POOR«	 na	 vseh	 področjih,	 nivo	

šuma	 S4-6).	 Potem,	 ko	 se	 na	 EF	 tudi	 z	
daljšim	 pozivanjem	 ni	 uspelo	 registrirati	
na	nobeni	skimmer	postaji,	je	z	isto	močjo	
na	 vertikalki,	 zaznalo	 kar	 nekaj	 skimmer	
postaj	RBN	sistema.

8.	 EF	 je	 priporočljivo	 postaviti	 tako,	 da	 je	
čim	 večji	 del	 antene	 postavljen	 vertikalno	
ali	 poševno	 na	 horizontalni	 del.	 Meritve	
z	 antenskim	 analizatorjem,	 so	 pokazale	
slabše	 rezultate	v	kolikor	 je	antena	v	 celoti	
horizontalno	postavljena	ali	celo	med	žicami	
drugih	 anten.	 Iz	 že	 od	 prej	 pridobljenih	
izkušenj,	mi	je	poznano	dejstvo,	da	je	treba	
pri	 postavljanju	 žičnih	monopolov	 v	 katerih	
skupino	 spada	 tudi	 EF	 antena,	 upoštevati	
vertikalni del.

9.	 Na	 sliki	 4	 so	 prikazane	 točke	 meritev	
antenskega	 toka	 v	 PPS	 in	 pri	 samem	
antenskem	 delu	 v	 antenski	 hišici.	 Do	 sedaj	
sem	predvsem	pri	delu	na	137,	503	 in	473	
kHz,	 uporabljal	 kontrolo	 toka	 na	 točki	 proti	
anteni	 v	 sami	 PPS.	 Vsekakor	 bi	 bilo	 zelo	
koristno za popolno kontrolo delovanja 
antenskega	sistema	(ne	samo	žarilnika),	da	
se	opravlja	kontrola	na	vseh	treh	točkah.

10. Vse	opisano	je	torej	plod	preizkusov	na	tem	
terenu,	 v	 tem	 letnem	 času	 (julij-oktober),	
opisanih	pogojih	dela	in	višin	anten.	Kako	se	
bo	 ista	antena	obnašala	na	drugem	 terenu,	
je	 seveda	 povsem	 druga	 zgodba.	 Taki	 testi	
so	 za	 tipe	 radioamaterjev	 operaterjev,	 ki	
nam	je	eksperimentiranje	užitek.	Če	vam	to	
ne predstavlja zadovoljstva, je seveda bolje 
zbrati	tistih	nekaj	sto	evrov	in	kupiti	gotovo	
anteno	 z	 zagotovljenim	 »dobrim«	 odnosom	
SWR	na	navedenih	frekvenčnih	področjih,	jo	
postaviti	vsaj	po	nekaterih	zgoraj	navedenih	
priporočilih	 in	 –	 veselo	 na	 delo	 po	 izbranih	
področjih	in	vrstah	dela.	

Zahvale za pomoč
•	 V	 prvi	 vrsti	 gre	 zahvala	 Romanu	 S52AS	 za	
fotografije	in	pomoč	pri	meritvah	v	navedenem	
obdobju	 in	 njegovih	 ugotovitvah	 dela	 na	
njegovi	 (nabavljeni)	5	področni	EF	 in	njegovi	
39	metrski	verziji	EF	antene	njegove	izdelave.

•	 Mladenu	 9A4ZZ	 za	 preprosto,	 kratko	 in	
uporabno	 razlago	 parametrov	 antenskega	
analizatorja

•	 S57FLT	 Frenku,	 S57UMU	 Miranu,	 S51WB	
Željkotu,	S52RS	Maretu,	S52R	Tonetu,	S56FE	
Franciju,	 za	 poročila	 o	 delovanju	 EF	 antene	
na	 njihovi	 lokaciji.	 Mnenja	 so	 upoštevana	
v	 gornjem	 zapisu,	 vendar	 niso	 posamezno	
navajana.

viri:
•	 https://www.nonstopsystems.com/radio/
frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm			

•	 Matjaž	 Vidmar:	 Mostiščni	 reflektometer	 100	
kHz	–	2.5	GHz;	ZRS	publikacija,	leto	in	št.?
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moči	do	100	W	ter	Yagico	za	zgornja	tri	klasična	
območja	10,	 15	 in	 20	m,	Moxon	na	40	m,	 trap	
dipol	za	80-160	m	na	strehi	4.	nadstropja	bloka	
v	BS3	Ljubljanskem	naselju.	Hitro	se	 je	nabralo	
177	 različnih	 DXCC	 zahvaljujoč	 izkušnjam	 z	
razprostiranjem	radijskih	valov	v	55	 letih	dela	v	

KV	tekmovanjih.	Nekaj	eksotičnih	
postaj	se	je	skrivalo	na	treh	WARC	
obsegih,	 ki	 sem	 jih	 izključno	
uporabljal	 samo	 na	 K1B-aker	
otoku	leta	2002.

Moxon in trap dipol se je dalo 
začasno	 prilagoditi	 na	 WARC	
območja.	 	 Pokazala	 se	 je,	 da	
potrebujem	 vsaj	 WARC	 dipol	
in	 razmišljanja	 so	 šla	 takoj	 v	
koaksialno	smer.		FT8	frekvence	
na	WARC	 so	 24.915,	 18.100	 in	
10.136 MHz z ustrezno valovno 
dolžino	 od	 12	 (12),	 16,6	 (17)	
ter	 29,6	 (30)	m.	 	 Prvi	 poizkusi	
so	 bili	 z	 vertikalko	 višine	 4,15	
m	za	18	MHz	ter	dodatkom	3,45	
m	 kratkospojene	 četrtvalovne	
zapornice	 s	 H-155	 kablom	
(v=0.81).	 	 Spodnja	 vertikalni	
del	je	bil	tudi	narejena	iz	H-155	
koaksialnega	 kabla	 v	 kratkem	

Zadnje	 štiri	 mesece	 je	 avtor	 zasvojen	 z	 K1JT	
digitalno	 komunikacijo	 v	 FT8	 načinu	 dela	 z	 15	
sekundno	 izmenjavo	 minimalnih	 podatkov	 KV	
radijske	 zveze.	 	 Uporablja	 bazično	 SSB	 postajo	

antenSKa tehniKa

Koaksijalni WaRC dipol 
Avtor: Mag. Marijan Miletić, S56A

e-pošta: s56a@bit.si

Članek o koaksijalnih antenah je bil objavljen v CQ ZRS 1/2-2017 na osnovi 
RiS-2017  etf predavanja. interes avtorja za te antene je pobudil G3tXQ 
koaksijalni dipol narejen iz 2 x 900 mm kratkospojenega RG-58 kabla z 
dvojno resonanco na 47,5 ter 72 mhz.  eksperimentalno je bila narejena 
vertikalna antena za 10 - 80 m KV območja s pomočjo H-155 koaksijalnega 
kabla.  

Slika	1:	Prikazana	 je	keramična	sponka,	ki	 ima	samo	
funkcijo	 mehanske	 razbremenitve	 koaksialnega	
konektorja.

Slika	 3:	 Končna	 verzija	 dipola	 z	
dodatkom	2	x	3	m	dipola	za	najvišje	
območje	od	12	m

Slika	2:	Prva	verzija	dipola	z	ovitega	
s	 tanko	 6	m	 žico	 za	 resonanco	 na	
24.915	MHz

Slika	4:	Antena	»Inverted	V«	obešena	na	vejico	v	vrtu	
hiše	z	RG-58	napajalnim	vodom				
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stiku	 v	 točki	 napajanja.	 	 Oplet	
je	 potem	 bil	 prerezan	 na	 3	 m	
razdalje	 za	 potrebe	 obsega	 od	
12	m.		Ostanek	dolžine	1,15	m	
je bil dvojno spojen na notranjo 
žilo	 za	 boljše	 sevanje	 na	 17	
m.	 Žal	 ta	 poizkus	 ni	 uspel	 pa	
še	 mehansko	 je	 bil	 težaven	 z	
igličnima	kratkospojnikoma.

Pokazala	 se	 potreba	 po	 novem	
koaksialnim	 kablom	 s	 hitrostjo	
prenosa	 okrog	 0,78.	 	 K	 sreči	
sem	 v	 shrambi	 imel	 večji	 kos	
RG-58C/U	ostanka	od	WRTC-2000.		G3TXQ	dipol	
sestavljen	iz	2	x	4,15	m	RG-58C/U	lepo	resonira	
na	18,1	MHz	ter	nižje	na	10,5	MHz	kar	se	lahko	
uglasi	na	30	m	območju.		Prva	rešitev	za	najvišje	
območje	 12	 m	 je	 bila	 narejena	 s	 tanko,	 trdo	

Slika	5:	Odlična	resonanca	na	12	m	
območju

Slika	6:	Odlična	resonanca	na	17	m	
območju

Slika	 7:	 Previsoka	 resonanca	 na	
10.45 MHz

Slika	 8:	 Sprejemljiv	 SWR	 na	 30	m	
območju

žico	dolgo	6	m,	ki	 je	bila	samo	
ovita	okrog	koaksialnega	kabla.	
Resonanca	 se	 je	 pokazala,	
vendar	 pa	 je	 bilo	 razmerje	
stojnih	valov	(SWR)	1:2.	Končna	
varianta antene je v obliki 
klasičnega	 dipola	 2	 x	 3	m	PVC	
žice	preseka	2,5	mm2.		Antena	je	
začasno	 dvignjena	 v	 »Inverted	
V«	obliki	na	drevo	v	vrtu	našega	
atrijskega	 stanovanja.	 Dolgi	
napajalni	 RG-58	 vod	 izboljša	
SWR	-	HI.		Dosežena	je	Amerika	
in	 Sibirija	 na	 WARC!	 Antena	

bo	 premeščena	 na	 streho	 po	 sedanjem	 prvem	
snegu!

Tokrat	 članku	 niso	 priložene	 nobene	 sheme,	
ampak	praktični	posnetki	realizacije	WARC	dipola.

uSb vmesnik za starejše 
radijske postaje

avtor: marko pavlin, S54mtb
e-pošta: marko@pavlin.si

prispevek je nadaljevanje prvega dela v prejšnji številki, kjer sem opisal 
preprost vmesnik za nadzor dveh digitalnih linij s pomočjo pretvornika 
USB/serijski.

S	 takim	 preprostim	 krmilnikom	 smo	 lahko	
krmilili	preklop	vhoda	na	postaji	za	oddajo	(tudi	
imenovanega	 »PTT«)	 in	 še	 katerega	 drugega	
bremena	ali	signala.	Tokrat	bom	opisal	vmesnik,	
ki	združuje	več	funkcij:	
•	 nadzor	 več	 digitalnih	 (stikalnih)	 vhodov	 in	

izhodov, 
•	 vmesnik	za	krmiljenje	postaje	preko	serijskega	
vmesnika	

•	 vmesnik	za	zajem	in	generiranje	zvoka	

Iz	 že	 znanih	 težav	 z	 implementacijo	 na	
mikrokontrolerju,	 ki	 sem	 jih	 podrobno	 opisal	 v	
prejšnji	številki,	sem	se	tudi	tokrat	lotil	načrtovanja	
z	 uporabo	 preizkušenih	 gradnikov.	 Na	 sliki	 1	 je	
prikazana	blok	shema	opisanega	vmesnika.	

zgradba vmesnika
Osnova	vmesnika	 je	USB	zvezdišče	s	 tremi	USB	
vrati.	Na	PC	je	vmesnik	priključen	le	z	enim	USB	
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kablom,	ki	služi	za	prenos	podatkov	in	zagotavlja	
napajanje.	 Celoten	 vmesnik	 je	 take	 oblike,	 da	
gre	 v	 standardno	 ohišje	 iz	
litega	 aluminija	 dimenzij	
100x50x25mm.	USB	zvezdišče	
je narejeno na eni tiskanini, 
na	 kateri	 je	 USB	 konektor	 za	
priklop	 računalnika,	 na	 drugi	
strani pa je konektor za priklop 
radijske	postaje.	Na	to	osnovo	
se	potem	priklopi	do	tri	dodatne	
module.	 Na	 blok	 shemi	 na	
sliki 1 sta prikazana dva taka 
modula:	 vmesnik	 CAT/PTT/
CW	 in	 zvočna	 kartica.	 Taka	
modularna	 zgradba	 omogoča	
kar	 nekaj	 različnih	 kombinacij	
glede	 na	 potrebe.	 USB	 vrata	

1	 in	 2	 na	 zvezdišču	 so	 vedno	
na	 voljo	 za	 dodatne	 module,	
na	vrata	3	pa	lahko	priklopimo	
CAT/PTT/CW	vmesnik,	ki	je	že	
vgrajen	 na	 samem	 zvezdišču,	
lahko	priklopimo	USB	konektor	
za zunanje naprave ali 
priklopimo	 tretjo	 razširitveno	
kartico.	Zvočna	kartica	je	take	
velikosti,	da	je	lahko	vključena	
le	v	vrata	2	ali	3.	CAT	kartica	
pa	 je	 lahko	 priključena	 na	
katerakoli	vrata.	Različne	opcije	
bodo podrobneje opisane na 
koncu	prispevka.	

USB zvezdišče
Preprost	 vmesnik,	 opisan	 v	
prvem	delu	se	priklopi	direktno	
na	USB	vmesnik	in	se	sistemu	

predstavi	 kot	 ena	 naprava.	 Tokrat	 imamo	 pa	
opravka	z	več	USB	napravami,	ki	se	vsaka	posebej	

Slika	1:	Blok	shema	vmesnika

Slika	2b:	Blok	shema	zvezdišča

Slika	2a:	Shema	tokovno	omejenega	preklopnika	s	statusnim	signalom
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Slika	3:	Shema	USB	zvezdišča
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priključuje	na	USB	vmesnik.	Seveda	bi	bilo	 zelo	
nerodno,	 če	 bi	 vsako	 od	 naprav	 v	 vmesniku	
priključevali	na	USB	vmesnike	s	svojim,	 ločenim	
kablom.	Zaradi	tega	sem	se	najprej	lotil	izdelave	
USB	 razširitvenega	 vmesnika.	 Tak	 vmesnik	
»zvezdasto«	razširi	ena	USB	vrata	in	se	tako	tudi	
imenuje:	USB	zvezdišče	(angleški	naziv:	USB	Hub).	

To	zvezdišče	poleg	namenskega	krmilnika	vsebuje	
še	nadzor	napajalnih	linij.	Ta	del	vmesnika	preverja	
morebitna	nedovoljena	stanja	na	napajalnih	linijah	
in	po	potrebi	izklopi	napajanje	posamezni	napravi	
npr.	v	primeru	prevelikega	toka	ali	kratkega	stika.	
Pregledna	 blok	 shema	 zvezdišča	 je	 na	 sliki	 2.	
Krmilnik	 zvezdišča	 je	 TUSB2036.	 Ta	 ima	 lahko	

Slika	4:	CAT	vmesnik	na	tiskanini	zvezdišča	(razlike	na	samostojnem	modulu	so	označene	z	modrimi	okvirčki)
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zunanji	EEPROM,	ki	omogoča	shranjevanje	lastnih	
VID/PID	 identifikatorjev	v	primeru,	da	bi	bilo	 to	
zaželeno.	Zvezdišče	seveda	deluje	tudi	brez	tega.	
 
Poleg	 napajanja	 potrebuje	 TUSB2036	 tudi	
takt	 frekvence	 6MHz,	 ki	 ga	 zagotovi	 kvarc	 s	 to	
frekvenco.	 Za	 napajanje	 skrbi	 zunanji	 linearni	
»low-drop«	 regulator	 NSS1117-3.3,	 ki	 pretvori	
5V	iz	računalnika	na	3,3V	za	napajanje	krmilnika.	
Za	 preklop	 napajanja	 posameznih	 priključenih	
naprav	 skrbi	 vezje	 TPS2044B,	 ki	 vsebuje	 4	
preklopnike	s	tokovno	omejitvijo.	Notranja	shema	
posameznega	kanala	tega	preklopnika	je	prikazana	
na	sliki	2	desno.	Povezava	med	vhodom	»IN«	in	
izhodom	 »OUT«	 je	 krmiljena	 s	 signalom	 »EN«	
preko	MOSFET	tranzistorja	z	notranjo	upornostjo	
RDSON=75mΩ.	 Tokovna	
omejitev	 je	 nastavljena	 na	
0,5A,	 kar	 je	 najvišji	 tok,	
ki	 ga	 dovoljuje	 USB2.x	 na	
posameznih	 vratih.	 Poleg	
tokovne	 omejitve	 je	 vgrajena	
še	 temperaturna	 zaščita,	
ki	 izklopi	 stikalo	 v	 primeru	
pregrevanja	vezja.	

V	 vezju	 TPS2044B	 so	
uporabljeni le trije kanali 
od	 štirih,	 saj	 ima	 krmilnik	
zvezdišča	TUSB2036	le	tri	USB	
vrata.	 Na	 izhodih	 TPS2044B	
sledijo	še	LC	filtri	v	napajalnih	
vejah,	ki	zagotovijo	nemoteno	
delovanje ob priklapljanju 
zunanjih	 naprav	 na	 zvezdišče.	
Celotna	 shema	 zvezdišča	
je	 na	 sliki	 3.	 K	 temu	 je	 na	
isto	 tiskanino	 dodan	 še	 CAT	

modul.	 Komponente	 tega	 lahko	 naspajkamo,	
če	 potrebujemo	 le	 en	 CAT	 vmesnik	 in	 ne	 bomo	
potrebovali	AUX	USB	vmesnika.	Ta	CAT	vmesnik	
je	 namreč	 priključen	 na	 vrata	 USB3,	 ki	 so	 tudi	
speljana na konektor za dodatne zunanje naprave 
(AUX	USB).	Glede	na	potrebe	se	odločimo,	katero	
kombinacijo	 bomo	 izbrali.	 Na	 sliki	 4a	 je	 shema	
tega	dela	vezja,	ki	zaključuje	osnovo	vmesnika.

Konektor za priklop postaje
Poleg	 CAT	 vmesnika	 je	 na	 tiskanini	 zvezdišča	
še	 prostor	 za	 RJ45	 konektor,	 ki	 služi	 za	 priklop	
postaje.	Vsi	signali	 iz	dodatnih	modulov	(CAT	ali	
zvočne	 kartice)	 se	 združijo	 na	 tem	 konektorju.	
Razpored	priključkov	si	lahko	določimo	sami,	saj	

Slika	5:	Montažna	shema	tiskanine	za	USB	zvezdišče

Slika	6:	Sestavljeno	tiskano	vezje	USB	zvezdišča
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ta	konektor	v	osnovi	ni	vezan	nikamor,	ampak	ima	
le	priključne	blazinice.	

Sestavljanje USB zvezdišča
Na	sliki	5	je	prikazana	montažna	shema	tiskanega	
vezja	 za	 zvezdišče,	 na	 sliki	 6	 pa	 fotografija	
sestavljenega	tiskanega	vezja.

Seznam	 komponent	 za	 tiskano	 vezje	 zvezdišča	
(brez	opcijskega	CAT	vmesnika)	je	v	tabeli	1.	

Opis Oznaka Velikost Kos Vrednost

Keramični
kondenzator

C1, C2, C20, C28 0603 4 1u

Keramični
kondenzator

C3 0603 1 10nF

Keramični
kondenzator

C4, C5, C6, C11, C13, 
C15, C17

0603 7 100n

Keramični
kondenzator

C7, C8, C9, C10, C12, 
C14, C16

0603 7 4u7

Keramični
kondenzator

C18, C19, C21, C22, 
C23, C24, C25, C26

0603 8 22p

Keramični
kondenzator

C27, C29 0603 2 33p

SMD LED D1 0805 1 LED 0603

EEPROM Ic2 SOT23-6 1 93AA46BT-I/OT

Regulator IC1 SOT223 1 NCP1117ST33T3

USB HUB 
krmilnik

IC3 TQFP32 1 TUSB2036_VF_32

USB 1.1 konektor 
tip B

J1  1 4-1437106-8

Upor L1, L2, L3, L4 0805 4 BLM...

Letvica 2,54mm P1, P2, P4  3  Ženska letvica

Ženski USB, tip A P3  1  Opcijsko

Upor R1 0603 1 220E

Upor R2, R8 0603 2 1k5

Upor R3, R4 0603 2 22E

Upor
R5, R6, R7, R9, R18, 
R19, R20, R21, R22, 

R23
0603 10 15k

Upor R10 0603 1 0E

Upor
R11, R12, R13, R14, 

R15, R16
0603 6 33E

Upor R17 0603 1 2k2

Testna točka TP1, TPG  2  

Testna točka TPS  1  

Power switch U1 SO-16 1 TPS2044B

Kristal SMD 
5x7mm

Y1
SMD 

5x7mm
1 6MHz

Tabela	1:	Seznam	komponent	za	USB	zvezdišče

Montažo	pričnemo	s	pasivnimi	komponentami.	Na	
vezje	 prispajkamo	 vse	 upore,	 kondenzatorje	 in	
LED.	Vsi	keramični	kondenzatorji	so	lahko	za	nizke	
napetosti,	saj	nikjer	na	vezju	napetost	ne	preseže	
5V.	 Sestavljanje	 nadaljujemo	 z	 integriranimi	
vezji	 in	 na	 koncu	prispajkamo	 še	 konektorje,	 ki	

so	največji	in	bi	nas	motili	pri	spajkanju	manjših	
komponent,	 če	 bi	 jih	 prispajkali	 prej.	 Letvice	
za	konektorje	P1,	P2	 in	P4	naj	bodo	ženske,	da	
bomo	na	dodatne	module	lahko	prispajkali	moške	
letvice.	Konektor	P3	je	ženski	konektor	za	USB	(tip	
A),	ki	ga	naspajkamo	če	želimo	na	svoje	zvezdišče	
priključevati	 dodatne	 USB	 naprave,	 npr.	 zunanji	
USB	ključek,	USB	»taster«	ali	kaj	podobnega.

opcijski vmesnik Cat
V	primeru,	da	želimo	imeti	še	CAT	vmesnik	že	kar	
na	osnovnem	tiskanem	vezju	zvezdišča,	moramo	
prispajkati	še	komponente,	ki	so	naštete	v	tabeli	
2.	Če	želimo	naspajkati	vse	komponente	za	CAT	
vmesnik	na	zvezdišču,	obenem	pa	tega	vmesnika	
še	 ne	 želimo	 uporabljati,	 ali	 pa	 se	 kasneje	
odločimo,	 da	 ga	 ne	 želimo	 uporabiti,	 lahko	 to	
storimo	z	odstranitvijo	dveh	mostičkov	(uporov	0	
Ohm):	R30	in	R31.	

Opis Oznaka Velikost Kos Vrednost

Keramični
kondenzator

C30, C31, C32, 
C33, C34, C37, C38

0603 7 100nF

Keramični
kondenzator

C35, C36 1206 2 10u

Digitalni izolator IC4
SO16 
Wide

1 ISOW7841DWR

RS232 line driver IC5
SO16 
Wide

1 TRS3232ECDBR

USB UART IC6 SSOP20 1 FT231XS-R

Optospojnik Iso1, Iso2 SO4 2 TLP124

LED SMD LED1, LED2 0805 2 LED 0603

Letvica 2,54mm P5, P6, P7 HDR1X8 3 Letvica 8 pin

Letvica 2,54mm P8 RJ45 1 RJ45

Letvica 2,54mm P9, P10 HDR2X2 2 Letvica 2x2

Letvica 2,54mm P11 HDR1X3 1 Letvica 3

Upor
R24, R25, R28, 

R32
0603 4 1k

Upor R26, R30, R31 0603 3 0E

Upor
R27, R29, R33, 

R34
0603 4 220E

Testna točka TP2 En pin TP 1 CTS

Testna točka TP3 En pin TP 1 DTR

Testna točka TP4 En pin TP 1 DSC

Testna točka TP5 En pin TP 1 RI

Močnostni NPN Tr1, Tr2 SOT223 2 NSS60601

Tabela	2:	Seznam	komponent	za	(opcijski)	CAT	vmesnik

prvi vklop in preizkušanje
Ko	 smo	 prispajkali	 vse	 komponente	 preverimo,	
da	 na	 napajalnih	 linijah	 ni	 kratkega	 stika.	 Z	
multimetrom	zmerimo	upornost	med	točko	TP1	in	
SGND	(kontakt	4	P1,	P2	ali	 P4).	Tu	ne	sme	biti	
kratkega	 stika.	 Sedaj	 lahko	 vezje	 priklopimo	na	
USB	vmesnik	računalnika.	V	konektor	J1	vklopimo	
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USB	 kabel	 in	 ga	 vtaknemo	 v	 prosta	 USB	 vrata	
računalnika.	Če	je	vse	prav	sestavljeno,	se	mora	
USB	 zvezdišče	 javiti	 v	 operacijskem	 sistemu.	
V	 primeru,	 da	 imamo	 na	 računalniku	 USB	 3.0,	
obstaja	 verjetnost,	 da	 sistem	 našega	 zvezdišča	
ne	bo	zaznal.	To	ni	problem	našega	vezja,	ampak	

gonilnikov	 za	 USB	 krmilnik,	
ki	 je	 v	 našem	 računalniku.	
Gonilniki	za	USB	3.0	vedno	ne	
prepoznajo	naprave	USB1.1	ali	
USB2.0,	 ki	 jo	 vključimo	 v	 tak	
vmesnik.	 V	 tem	 primeru	 bo	 v	
upravitelju	naprav	naš	na	novo	
priključen	 vmesnik	 prikazan	
kot	neznana	naprava	(unknown	
device)	–	glej	Sl.	7.

Pomoč	 v	 tem	 primeru	 je	
enostavna: posodobitev 
gonilnika.	 Za	 posodobitev	
izberemo	 avtomatično	
posodobitev	 (Search	
automatically	 for	 updated	
driver	 software).	 Po	 uspešni	
posodobitvi se naprava pojavi 
kot	 zvezdišče	 (Generic	 USB	
Hub)	 in	 v	 primeru,	 da	 smo	
naspajkali	 še	 komponente	 za	
CAT	 vmesnik,	 se	 ta	 pojavi	 na	
tretjih	vratih	(Slika	9).

Sedaj	 imamo	 vse	 pripravljeno	 za	 drugi	 del	
vmesnika:	sestavljanje	dodatnih	modulov	za	CAT	
in	zvočno	kartico.	

Dodatni modul za 
Cat vmesnik
Če	 se	 odločimo,	 da	 bomo	
USB	 vrata	 na	 osnovni	 ploščici	
zvezdišča	 uporabili	 za	 priklop	
zunanjih	 naprav,	 potrebujemo	
dodatni	CAT	modul,	ki	se	sicer	
lahko	 priključi	 v	 katerakoli	 od	
USB	 vrat	 (USB1	 do	 USB3).	
Shema	 modula	 je	 prikazana	
na	 sliki	 4b,	 desno.	 CAT	
vmesnik	 na	 osnovni	 plošči	
se	 od	 samostojnega	 modula	
razlikuje v nekaj podrobnostih. 
Vmesnik	 na	 osnovni	 plošči	
ne potrebuje konektorja za 
priklop	na	USB,	saj	je	povezan	
že	 na	 tiskanini	 preko	 R30	 in	
R31	 na	 TUSB2036.	 V	 primeru	
samostojnega	 modula	 je	
uporabljena	 letvica/konektor	
P1.	Dodatno	je	na	samostojnem	
modulu	še	letvica/konektor	P6,	
ki	omogoča	povezavo	izolirane	
strani	tega	modula	na	konektor	
RJ45, ki se nahaja na osnovni 
plošči.	 Za	 seznam	 komponent	
lahko	uporabimo	tabelo	2,	saj	je	
shema	v	glavnih	komponentah	
identična.	Razlike	 so	edino	pri	

Slika	7:	Neznana	naprava	na	USB	3.0	vmesniku

Slika	8:	Po	posodobitvi	gonilnika	na	USB	3.0	bo	ta	prepoznal	zvezdišče

Slika	9:	USB	zvezdišče	z	opcijskim	CAT	(Virtual	COM	port)
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priklopu	na	USB,	ki	je	na	modulu	narejena	preko	
letvice	 in	 v	 konektorju	 P6,	 preko	 katerega	 so	
signali	povezani	na	RJ45	konektor.		

Sestavljanje Cat modula
Montažna	 shema	CAT	vmesnika	 je	prikazana	na	
sliki	10.	Vezje	ima	komponente	na	obeh	straneh	
tiskanega	vezja.	Modul	CAT	sestavljamo	v	enakem	
zaporedju	 kot	 osnovni	 USB	 vmesnik:	 najprej	
pasivne	komponente,	potem	integrirana	vezja	in	
na	 koncu	 še	 večje	 elemente.	Od	 konektorjev	 je	
dovolj,	če	pred	preizkušanjem	priklopimo	le	4-pin	
letvico	P1	(za	priklop	na	USB	vmesnik	zvezdišča).	
V	primeru,	da	ne	potrebujemo	RS232	napetostnih	
nivojev na serijski povezavi, ni potrebno spajkati 
integriranega	 vezja	 IC5.	 Tak	 primer	 je	 postaja	
FT817,	 ki	 ima	 na	 RxD	 in	 TxD	 signalih	 kar	 5V	
nivoje.	V	tem	primeru	moramo	narediti	spoj	med	
pinoma	12	in	13	ter	med	pinoma	11	in	14	na	IC5.	
To	je	prikazano	na	sliki	10	z	rdečimi	oznakami.	

preizkušanje Cat modula
Ko	naspajkamo	vse	komponente,	preverimo,	da	
na	napajanju	ni	kratkega	stika	(med	priključkoma	
1	 in	 4	 na	 P1).	 Modul	 sedaj	 lahko	 vklopimo	 v	
osnovno	ploščo	zvezdišča	v	ena	od	prostih	vrat:	
USB1	na	P1	ali	USB2	na	P2.	Po	priklopu	se	mora	
pričeti	postopek	nameščanja	gonilnika	za	FTDI-
jev	pretvornik	 FT232.	 Po	uspešni	 namestitvi	 se	
vmesnik	 predstavi	 v	 sistemu	 kot	 nov	 serijski	
(COM)	vmesnik,	kar	preverimo	v	nadzorni	plošči	
znotraj	upravitelja	naprav.	Na	samem	vezju	lahko	
še	preverimo,	ali	deluje	pretvornik	ISOW7841.	Na	
konektorju	P6	pomerimo	napetost	med	sponkama	
5	(+Viso)	in	6	(GNDISO).	Napetost	mora	biti	5V,	
če	nismo	naspajkali	mostička	R26.	V	primeru,	da	
imamo	naspajkan	R26,	je	ta	napetost	3,3V.	To	je	
še	ena	od	možnih	izbir	tega	fleksibilnega	sistema,	
saj	omogoča	priklop	različnih	perifernih	enot	tudi	
na	 strani	 serijskega	 vmesnika.	 Pri	 obremenitvi	
tega	 izoliranega	 vira	 napajanja	 moramo	 paziti,	

da	 ne	 prekoračimo	 maksimalnega	 dovoljenega	
toka	10mA.	

Pred	uporabo	s	postajo	je	potrebno	še	
spremeniti	funkcijo	krmilnih	signalov,	kot	je	bilo	
to	opisano	v	prejšnji	številki	revije	v	prispevku	
»Miniaturen	USB	vmesnik	za	nadzor	PTT	in	

CW«,	slika	4	na	strani	36.		

USB zvočna kartica
Ostane	 nam	 še	 USB	 vmesnik	 za	 zvok.	 Osnova	
za	 ta	 modul	 je	 v	 praksi	 preizkušen	 PCM2900C,	
ki	 sem	ga	 večkrat	 opazil	 v	 podobnih	 aplikacijah.	
PCM2900C	je	USB	stereo	kodek	proizvajalca	Texas	
Instruments.	Za	uporabo	na	USB	ne	potrebujemo	
posebnega	 gonilnika,	 saj	 zadostujejo	 generični	
sistemski	 gonilniki	 za	 zvok	 in	HID	naprave.	Sam	
kodek	 omogoča	 neodvisno	 nastavljive	 parametre	
vzorčenja	 na	 strani	 zajema	 (avdio	 vhod)	 in	
predvajanja	(avdio	izhod).	Vzorčenje	signalov	je	s	
16	biti	in	do	najvišje	frekvence	48kHz.	Za	uporabo	
pri	radijskih	postajah	je	bolj	kot	hitrost	vzorčenja	
pomemben	 dinamični	 razpon,	 ki	 je	 pri	 zajemu	
(ADC)	zadovoljivih	89dB,	na	izhodu	(DAC)	pa	kar	
93dB.	 Vmesnik	 se	 sistemu	 predstavi	 kot	 stereo	
predvajalnik	in	stereo	mikrofon	z	identifikatorji	VID	
=	0x08BB	in	PID	=	0x29C0.	V	nadzorni	plošči	ga	
najdemo	pod	nazivom	»USB	AUDIO	CODEC«.	Poleg	
avdio	vmesnika	je	na	voljo	tudi	HID	vmesnik	s	tremi	
signali	in	sicer	dva	za	nadzor	glasnosti	(»Volume«	
Up/Down)	 in	 eden	 za	 utišanje	 (»Mute«).	 Ko	 na	
vmesnik	 dodamo	 tipke,	 lahko	 z	 njimi	 krmilimo	
nastavitve	 glasnosti	 v	 operacijskem	 sistemu.	 To	
je	koristno,	 če	sta	 računalnik	 in	postaja	nekoliko	
oddaljena	 in	 nam	 ni	 potrebno	 iskati	 ikone	 za	
glasnost	in	nastavljati	z	miško,	ampak	to	naredimo	
kar	s	pomočjo	tipk	na	opisanem	USB	vmesniku.	

Amplituda	 analogne	 vhodne	 napetosti	 na	
analognem	 vhodu	 ne	 sme	 presegati	 60%	
napajalne	 napetosti.	 Prav	 tako	 lahko	 DAC	

generira	izmenične	napetosti	z	
amplitudami	do	60%	napajalne	
napetosti. Ker je napajanje 
enojno,	 je	 sredina	 analognih	
vhodov in izhodov postavljena 
na sredino napajalne napetosti. 
Prav tako je ta napetost na 
voljo	 za	 uporabo	 v	 analognih	
predojačevalnikih	 in	 filtrih	 na	
posameznih	analognih	kanalih.	

nizkoprepustni 
filter
Na	vseh	štirih	vhodih	in	izhodih	
sem	 dodal	 nizkoprepustni	
filter	 z	 gornjo	 frekvenčno	Slika	10:	Montažna	shema	CAT	modula	(obojestransko)
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mejo	 12kHz,	 kar	 je	 enako	
maksimalni	 pasovni	 širini	
kanala	v	foniji.	Vse,	kar	je	več	
od	tega	prinaša	dodaten	šum	in	
slabša	karakteristike	vmesnika.	
Za	 načrtovanje	 sem	 uporabil	
kar	simulator	vezij,	saj	je	tako	
najhitrejše	 in	 najenostavneje	
preveriti	 ali	 neka	 zamisel	
deluje	 in	 kakšne	 so	 vrednosti	
komponent	 za	 prvi	 praktični	
približek	 končnega	 vezja.	 S	
tem	 se	 izrazito	 pohitri	 prve	
poskuse	 in	 zmanjša	 količino	
začetnih	napak.	

Za	 simulacije	 se	 uporablja	 LT-
Spice,	 ki	 je	 eden	 od	 mnogih	
derivatov	 simulatorja	 Spice	
z	 vgrajenim	 urejevalnikom	
za	 risanje	 sheme	 ter	 post-
procesorjem	 za	 analizo	 rezultatov.	 LT-Spice	 je	
brezplačen	 in	na	voljo	na	spletni	strani	znanega	
proizvajalca	Linear	Technology	na	naslovu:	http://
www.linear.com/designtools/software/#LTspice

Pogosta	praksa	pri	 izbiri	 topologije	filtrov	 za	AD	
in	DA	pretvornike	z	velikim	dinamičnim	razponom	
je	izbira	filtrov	MFB	(Multiple	Feedback).	Osnovna	
shema	 filtra,	 prikazana	 na	 sliki	 14	 nudi	 nekaj	
prednosti	pred	najpogosteje	uporabljenimi	Salen-
Key	filtri:	
•	 manjši	šum
•	 ojačenje	 v	 prepustnem	 pasu	 je	 določeno	 z	
razmerjem	dveh	uporov

V	 literaturi	 najdemo	 veliko	 napotkov	 za	 izbiro	
vrednosti	 komponent	 filtra,	 ki	 so	 odločilne	
pri	 aktivnih	 filtrih	 v	 višjih	
frekvenčnih	 področjih.	
Podrobnejša	 analiza	 zahteva	
malo	 več	 matematične	
telovadbe,	 s	 čimer	 pa	 na	
tem	 mestu	 ne	 želim	 zamoriti	
širne	publike.	Zelo	dober	vir	z	
natančnim	opisom	analize	MFB	
filtra	 je	v	poročilu	 z	naslovom	
»Design	 Methodology	 for	
MFB	 Filters	 in	 ADC	 Interface	
Applications«	 avtorja	Michaela	
Steffesa	 (v	 iskalnik	 na	 spletu	
vpiši	»SBOA114«).		

Izbrani	 operacijski	 ojačevalnik	
naj	 bi	 imel	 naslednje	
karakteristike: 
•	 stabilno delovanje preko 
celotnega	 frekvenčnega	
pasu;

•	 nizko	napetost	napajanja;
•	 GBW	produkt	vsaj	1MHz;

•	 nizka	poraba;
•	 majhen	vhodni	tok;
•	 majhen	šum;
•	 razpon	vhodnih	 in	 izhodnih	napetosti	v	bližini	
napajanja	(RRIO).	

Ojačevalnik	 s	 takimi	 lastnostmi	 najdemo	
s	 pomočjo	 filtrov	 za	 iskanje	 med	 množico	
razpoložljivih	komponent	znanih	proizvajalcev.	Od	
vseh kandidatov je skoraj idealna izbira TLV600x, 
ki	ima	poleg	naštetega	še	relativno	nizko	ceno	in	
vgrajeno	osnovno	elektromagnetno	zaščito.	

Na	 sliki	 11	 so	 v	 vezju	 dodani	 tudi	 vsi	 potrebni	
napetostni	 viri	 za	 uspešno	 simulacijo	 vezja.	
Enosmerna	vira	V1	in	V2	napajata	ojačevalnik	in	
postavita	ničelno	napetost	na	sredino	napajanja.	

Slika	11:	Shema	nizkoprepustnega	aktivnega	filtra	z	ojačenjem

Slika	12:	Karakteristika	nizkoprepustnega	filtra	za	zajem	in	predvajanje	zvoka
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Za	 ta	 del	 potem	 v	 končni	 aplikaciji	 skrbi	
PCM2900C,	 ki	 ima	 napetostni	 izhod	 na	 polovici	
napajalne	 napetosti	 (pin	 Vcom).	 Vhodni	 signal	
v	 filter	 predstavlja	 izmenični	 generator	 V3,	 na	
izhodu	 pa	 sem	 dodal	 ekvivalent	 najslabšega	
možnega	 bremena	 (nizko-ohmsko	 breme	 z	
induktivno	 komponento).	 S	 preračunanimi	
vrednosti	 komponent	 filtra,	 kot	 so	 prikazane	 v	
vezju	na	sliki	11	se	kar	dobro	približamo	zahtevani	
karakteristiki.	 Izračunan	 odziv	 je	 prikazan	 na	
sliki	12.	

Filter	 z	 izbranimi	 komponentami	 sem	sestavil	 in	
priklopil	 na	 sinusni	 signal	 generator	 z	 efektivno	
vrednostjo	napetosti	100mV.	Na	izhodu	sem	meril	
dejansko	 efektivno	 vrednost	 napetosti	 (RMS)	 in	
rezultat	vstavil	v	diagram.	Zaradi	lepše	predstave	
sem	 izhodno	 napetost	 delil	 z	 1mV	 in	 to	 izrazil	
v	 dB	 (1mV).	 Karakteristika	 izdelanega	 filtra	 je	
vidna	 na	 sliki	 13.	 Prepustni	 pas	 med	 100Hz	 in	
10kHz	je	zelo	raven,	kar	pomeni	odlično	izhodišče	
za	 delo	 z	 digitalnimi	 načini	 modulacije,	 kjer	 je	
znotraj	 enega	 kanala	 veliko	 korespondentov.	 To	
z	 drugimi	 besedami	pomeni,	 da	bo	ne	glede	na	
to,	 v	 katerem	 frekvenčnem	 delu	 kanala	 se	 bo	
nahajal	naš	korespondent,	ga	bomo	vedno	enako	
sprejemali	(ali	oddajali	naš	signal	njemu).	

Celotno vezje USB zvočne 
kartice
Za	popolno	delovanje	moramo	samo	še	poskrbeti	
za	 čimbolj	 čisto	 napajanje.	 Za	 to	 uporabimo	
TPS7A4901,	 ki	 je	 linearni	 regulator	 z	 majhnim	
padcem	 (low	 drop)	 in	 zelo	 majhnim	 izhodnim	
šumom,	 ki	 se	 giblje	 v	 meji	 pod	 20μVRMS.	 Za	
dosego	tega	je	tudi	ključna	izbira	kondenzatorjev.	
Najbolje	se	obnesejo	keramični.	Za	kapacitivnost	

10uF	 je	 sicer	 lahko	 kar	 velik	
keramični	 kondenzator,	
vendar ni potrebe po visokih 
napetostih. Taki za 6V bodo 
povsem	 zadovoljili	 potrebe.	
Izbrani	 linearni	 regulator	 ima	
vgrajeno	 tudi	 zaščito,	 ki	 ga	
izklopi	 v	 primeru	 tokovne	
preobremenitve	 ali	 previsoke	
temperature.	

Avdio	signali	so	na	kartico	in	z	
nje speljani preko dveh avdio 
ločilnih	 transformatorjev.	 Ta	
zagotovita	 galvansko	 ločitev	
na	 strani	 analognih	 signalov.	
Podobno bi lahko naredili 
tudi	 na	 strani	 USB,	 vendar	
bi za to potrebovali zelo 
kvaliteten	 izoliran	 DC/DC	
pretvornik,	 čemur	 sem	 se	 pa	
želel	 izogniti	 pri	 načrtovanju	

tega	vezja.	Po	izkušnjah	je	tak	pretvornik	hitro	
vir	 neželenih	motenj,	 ki	 se	 lahko	 prikradejo	 v	
avdio	 signal	 (preko	 napajanja)	 ali	 v	 radijski	
signal	 (po	 zraku).	 Cenovno	 je	 tak	 pretvornik	
skupaj	 z	 optičnim	 izolatorjem	 za	 USB	 signale	
tudi	 dražji	 od	 dveh	 transformatorjev,	 tako	 da	
končna	 izbira	 ni	 bila	 težka.	 Edina	 težava,	 na	
katero	 sem	naletel	 pri	 konstruiranju	 tiskanega	
vezja	 so	 bili	 dokaj	 velike	 gabaritne	 mere	 teh	
transformatorjev,	tako	da	sem	jih	moral	stlačiti	
na	spodnjo	stran	vezja,	da	sem	ohranil	 želeno	
končno	 »majhnost«,	 torej	 max.	 višino	 znotraj	
škatlice	 pod	 18mm.	 Električna	 shema	 USB	
zvočne	kartice	je	prikazana	na	sliki	14.		

Na	shemi	so	prikazane	tri	tipke	(konektor	P8).	Te	
imajo	 funkcijo	nadzora	glasnosti	 v	operacijskem	
sistemu.	Ker	se	PCM2900C	predstavi	tudi	kot	HID	
USB	naprava	(Human	Interface	Device),	 lahko	s	
temi	 tremi	 tipkami	 nadzorujemo	 zvok	 na	 strani	
predvajanja kot je prikazano v tabeli 3. 

Tipka Signal Funkcija

A HID1 Povečanje glasnosti

B HID2 Zmanjšanje glasnosti

C HID3 Utišanje (mute)

Tabela	3:	Funkcija	treh	tipk	za	nadzor	glasnosti

Montažna	 risba	 tiskanega	 vezja	 zvočne	 kartice	
je	 prikazano	 na	 sliki	 15.	 Komponente	 so	
prispajkane na obeh straneh vezja. Tudi pri tej 
tiskanini	 pričnemo	 najprej	 s	 pasivnimi	manjšimi	
komponentami.	 Kondenzatorji	 in	 upori	 so	
velikosti 0603, razen kondenzatorjev 10uF, ki 
imajo	blazinice	za	velikost	1206,	na	katere	lahko	
prispajkamo	tudi	manjše,	npr.	0805	glede	na	to,	
kaj	 imamo	 na	 razpolago.	 V	 tabeli	 4	 je	 celoten	
seznam	komponent	za	USB	zvočno	kartico.	

Slika	13:	Izmerjena	karakteristika	nizkoprepustnega	avdio	filtra
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Slika	14:	Shema	USB	zvočne	kartice
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Opis Oznaka Velikost Kos Vrednost

X7R Keramični
kondenzator

C1, C3 0603 2 4u7

X7R Keramični
kondenzator

C2, C4 0603 2 100n

X7R Keramični
kondenzator

C6 0603 1 10nF

X7R Keramični
kondenzator

C7, C8 1206 2 10uF/6V

X7R Keramični
kondenzator

C9 0603 1 100n

X7R Keramični
kondenzator

C10 0603 1 10n

X7R Keramični
kondenzator

C11, C12, C24, C25, 
C26, C27

0603 6 1u

X7R Keramični
kondenzator

C13, C16, C28, C29 0603 4 330p

X7R Keramični
kondenzator

C14, C18 0603 2 18p

X7R Keramični
kondenzator

C15, C17, C20, C21, 
C22, C30, C31, C32, 

C33
1206 9 10u

X7R Keramični
kondenzator

C19, C23, C34, C35 0603 4 1n8

Schottky Dioda D1 SOD-323 1 NSR1020MW2T1G

Ultra low noise 
regulator

IC6 TSSOP8 1 TPS7A4901DGNT

USB sound 
CODEC

IC7 DB28 1 PCM2900C

LinCMOS 
Rail-To-Rail 

OpAmp
IC8 TSSOP14 1 TLV2264A

RF filter L4 0805 1 BLM11P600S

Opis Oznaka Velikost Kos Vrednost

Letvica P1 HDR1X4M 1  

Letvica P2, P3 HDR2X2 2  

Letvica P4 HDR1X4 1  

Letvica 
dvoredna

P8 HDR2X3 1  

Upor R10 0603 1 22k

Upor R11 0603 1 39k

Upor
R12, R13, R14, R15, 

R16, R17
0603 6 1k5

Upor R18 0603 1 2E2

Upor
R19, R20, R21, R22, 
R25, R28, R29, R30, 

R32
0603 9 12K

Upor R23, R26, R31, R33 0603 4 3K9

Upor R24, R27, R34, R35 0603 4 100

Upor R36 0603 1 1M

Upor R37, R38 0603 2 22E

Transformator T1, T2 SM-LP-5001 2  

Testna točka 
na vezju

TP3 En_pin_TP 1  

Testna točka
na vezju

TP4 En_pin_TP 1  

Testna točka 
na vezju

TP5 En_pin_TP 1  

Testna točka
na vezju

TP6 En_pin_TP 1  

Testna točka 
na vezju

TP7 En_pin_TP 1  

Kristal Y1 SMU4 1 12MHz

Slika	15a:	Montažna	risba	tiskanine	za	USB	zvočno	kartico	(zgornja	stran)

Tabela	4:	Seznam	komponent	za	USB	zvočno	kartico

Na	koncu	sestavljanja	 je	potrebno	še	pospajkati	
povezave,	 da	 bo	 avdio	 signal	 »šel	 skozi«.	 To	
je	 potrebno	 narediti	 na	 dveh	 mestih.	 Najprej	
izberemo,	na	katerem	kanalu	(levi	ali	desni)	bi	radi	
imeli	avdio	vhod	in	izhod.	Izbira	tega	je	na	voljo	
na	 konektorjih	 P2	 in	 P3.	 Druga	 povezava,	 ki	 jo	
moramo	pospajkati	so	pa	prevezave	na	blazinicah	
P4.	 Te	 sem	 zanalašč	 pustil	 nepriklopljene	 za	
dodatne	 možnosti	 internih	 prevezav	 ali	 priklop	
dodatne	 radijske	 postaje	 na	 katerega	 od	
avdio	 kanalov.	 Za	 normalno	
delovanje je potrebno spojiti 
ovalni	 blazinici	 s	 priležnima	
blazinicama	pri	konektorju	P4,	
kot je prikazano na sliki 15b z 
rdečima	oznakama.

preizkušanje 
zvočne kartice
Po	sestavljanju	modula	zvočne	
kartice	 najprej	 preverimo,	 da	
ni	 na	 napajanju	 kje	 kakšen	
kratek	 stik.	 Z	 Ohm	 metrom	
pomerimo	 na	 kondenzatorjih	

C7	 in	 C8	 kjer	 ne	 sme	 biti	 upornost	 nižja	 od	
100	 Ohm.	 V	 naslednjem	 koraku	 priklopimo	
zvočno	kartico	na	zvezdišče.	Operacijski	 sistem	
jo	 zazna	 kot	 USB	 zvočni	 vmesnik.	 Sedaj	 še	
pomerimo	napetosti	v	napajalnih	 linijah.	Na	C8	
mora	biti	5V,	±500mV,	na	C7	pa	3,3V	±100mV.	
Preverimo	 še	 napetost	 za	 srednjo	 točko	 avdio	
filtrov	+VAcom	na	 kondenzatorju	 C25,	 ki	mora	
biti	 blizu	 1,65V.	 Sledi	 še	 preizkus	 z	 zvočnimi	
signali.	Na	priključka	1	in	3	konektorja	P2	damo	
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signal	 približno	 10mV	 sinusa	 pri	
frekvenci	 1kHz	 in	 preverimo,	 ali	
računalnik	to	predvaja.	V	nadzorni	
plošči	 poiščemo	 USB	 zvočno	
kartico	 in	 pod	 lastnosti	 izberemo	
»poslušaj«.	Na	izhodni	strani	damo	
na	 priključka	 1	 in	 3	 konektorja	
P3	osciloskop	 in	v	 lastnostih	USB	
zvočne	kartice	izberemo	napredne	
nastavitve,	 kjer	 je	 gumb	 »Test«.	
Ta	 predvaja	 testni	 signal,	 ki	 ga	
moramo	 videti	 na	 osciloskopu.	
Na	 koncu	 še	 preverimo	 HID	 USB	
napravo	 (tipke),	 če	 smo	priklopili	
tudi tipke za nadzor zvoka. 
S	 pritiskom	 na	 eno	 od	 treh	 tipk	 se	 mora	 v	
operacijskem	sistemu	spreminjati	 glasnost	 gor/
dol	in	preklapljati	»mute/utišaj«.	

ohišje
Za	ohišje	sem	izbral	kar	standardno	aluminijasto	
ohišje	 proizvajalca	 Hammond.	 Oznaka	 ohišja	

je	 1590G.	 Zunanje	 dimenzije	 ohišja	 so	
100x50x24mm.	 Pokrov	 ohišja	 nosi	 osnovno	
tiskanino	z	zvezdiščem.	Za	montažo	tiskanine	na	
pokrov	 škatle	 je	 potrebno	 narediti	 štiri	 izvrtine	
po	načrtu	s	slike	16.	Prav	tako	je	potrebno	s	pilo	
pobrati	del	pokrova,	ki	se	sicer	vgrezne	v	notranjost	
škatle.	Mere	za	to	označene	na	sliki	16.	Za	montažo	
na	kovinski	pokrov	je	potrebno	uporabiti	plastične	

distančnike	 debeline	 1	 do	
1,5mm.	 Jaz	 sem	 jih	 naredil	
kar	 s	 3D	 tiskalnikom,	 dodal	
sem	 pa	 še	 malo	 materiala	
ob	strani,	da	sem	jih	prilepil	
na	 tiskanino	z	dvostranskim	
lepilnim	trakom.

V	 glavni	 del	 ohišja	 je	
potrebno	 na	 daljši	 stranici	
narediti utore za konektorje. 
Na	sliki	16	so	prikazane	mere	
vseh	utorov.	Glede	na	način	
priklopa	 (s	 konektorjem	 ali	
preko	 uvodnice	 s	 kablom),	
ter	 glede	 na	 potrebe	 po	
dodatnem	 USB	 izhodu	 si	
bomo	 te	 utore	 in	 izvrtine	
prilagodili	lastnim	potrebam.	
Mere	 lahko	 prenesemo	 na	
ohišje	 z	 merjenjem,	 ali	 pa	
za	 to	 uporabimo	 rezkalni	
stroj.	 Obdelava	 je	 v	 obeh	
primerih	 dokaj	 enostavna,	
saj je potrebno pravokotno 
odrezati do tri luknje in po 
potrebi zvrtati luknjo za 
uvodnico.	S	tem	je	priprava	
ohišja	končana.	Sledi	priklop	
posameznih	 modulov	 in	
priprava kabla za priklop 
postaje.	 Slednje	 bom	
opisal	 na	 primeru	 priklopa	
FT817.	 Na	 podoben	 način	
potem	 lahko	 to	 naredimo	
za	 katerokoli	 drugo	 postajo	
ali	 morda	 celo	 več	 postaj	
sočasno.	

Slika	15b:	Montažna	risba	tiskanine	za	USB	zvočno	kartico	(spodnja	stran)

Slika	16:	Izvrtine	za	montažo	tiskanine	na	pokrov	škatle	Hammond	1590G
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Št. Signal
Parica

P5
Serijski na 
zvezdišču

CAT 
modul

Zvočna kartica
»A« »B«

1 KEY ze or 8 P6 – 2 
2 Noga ZE OR 7 P9 – 1
3 RXD or ze 6 P6 – 3
4 TXD MO MO 5 P6 – 4 
5 GND mo mo 4 P6 – 7 P6 – 6 P4 – 1,3
6 Data in OR ZE 3 P4 – 4
7 PTT rj rj 2 P6 – 1
8 Data out RJ RJ 1 P4 – 2 

Tabela	 5:	 Seznam	 priključkov	 in	
povezav	za	FT817

primer priklopa na 
postajo ft817
Na	sliki	17	je	prikazan	razpored	
priključkov	 na	 osnovnem	
tiskanem	vezju	zvezdišča.	

Označene	 so	 tudi	 barve	
vodnikov	 standardnega	
»UTP«	mrežnega	kabla,	če	ga	
priklopimo	 na	 RJ45	 konektor.	
Povezati je potrebno avdio 
signale	(vhod	in	izhod),	serijski	
vmesnik,	 signal	 za	 »PTT«,	
signal	 za	 telegrafijo	 ter	 vhod	
za	pedal.	Shema	 teh	povezav	
je	prikazana	na	sliki	18.	

Seznam	in	razpored	priključkov	
in notranjih povezav je 
zbran v tabeli 5. Prav tako je 
shematsko	 prikazano	 na	 3D	

Slika	17:	Razpored	in	povezave	med	blazinicami	in	konektorjem	RJ45	z	barvno	shemo	paric	po	razporedu	»B«,	
spodaj	desno	pa	je	razpored	za	priklop	na	FT817.

pogledu,	 kam	 gredo	 posamezni	 signali.	 Na	 sliki	
19	je	prikazan	končan	in	s	kabli	povezan	vmesnik,	
ki	je	pripravljen	za	zapiranje	v	ohišje	in	priklop	na	
postajo.

Za	 priklop	 na	 postajo	 FT817	 vzamemo	 en	
mrežni	 kabel	 in	 ga	 odrežemo	 na	 dolžino	 cca.	
30cm.	Najprej	speljemo	celoten	kabel	v	6-pinski	
mini-DIN	 konektor	 po	 razporedu	 na	 sliki	 18.	
Prispajkamo	 4	 vodnike,	 ostale	 zapognemo	 in	

Slika	 18:	 Razpored	 povezav	med	 konektorjema	 FT817	 in	mrežnim	 kablom	
(oba	možna	razporeda:	»A«	in	»B«)
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Slika	21:	Nastavitve	WSJT-X	za	delo	z	vmesnikom

jih	 ob	 kablu	 speljemo	 nazaj	
ven.	 Prav	 tako	 ne	 smemo	
pozabit	na	GND	vodnik.	Na	te	
gole	vodnike	damo	cca.	10cm	
skrčlive	bužirke	in	jih	speljemo	
v	 8-pinski	mini-DIN	 konektor.	
Prispajkamo	 3	 vodnike	 za	
RxD,	TxD	in	GND,	ostale	zopet	
zapognemo	 in	 speljemo	 ven	
skupaj	z	GND.	Te	priklopimo	na	
3,5mm	mono	vtikač	 za	 taster	
telegrafije.	Na	koncu	ostaneta	
GND	 in	 signalni	 vodnik	 za	
pedal.	Tega	sem	jaz	poskusno	
priklopil	 kar	 na	 mikrostikalo.	
Tako izdelan povezovalni kabel 
je	prikazan	na	sliki	20.	

preizkus v praksi
Trenutno	 najpopularnejši	
način	 digitalnega	 dela	 je	 FT8	
zato	odločitev,	kako	preizkusiti	
vmesnik	 sploh	 ni	 bila	 težka.	
Na	 računalniku	 sem	 imel	
že	 prej	 nameščen	 WSJT-X.	
Na	 USB	 računalnika	 sem	
priklopil	 sestavljen	 vmesnik,	
ki	 je	 bil	 priključen	 na	 FT817	
po	 opisanem	 postopku	 v	
prejšnjem	 poglavju.	 Najprej	
sem	 nastavil	 vse	 potrebno	
za	 delo	 s	 postajo.	 Nastavitve	
v	 programu	 WSTJ-X	 so	
dostopne	s	 tipko	F2.	Sicer	pa	
bo	 program	 sam	 ob	 zagonu	
zajamral,	da	ne	najde	postaje.	

Slika	19:	Izdelan	vmesnik	z	 internimi	povezavami	po	razporedu	 iz	 tabele	5	
(glej	sliko	17,	desno	spodaj)	

Slika	20:	Kabel	za	povezavo	FT817	z	vmesnikom
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Slika	22:	Prvi	preizkus	vmesnika	s	postajo	FT817,	oddajna	moč	1W.	

Hitrost	 serijskega	 vmesnika	 sem	 na	 postaji	
nastavil	na	9600	Baud,	kar	je	povsem	dovolj	za	
odčitavanje	 na	 1s.	 Način	 preklopa	 oddaje	 (PTT	
method)	bi	 lahko	 izbral	»CAT«,	vendar	ker	sem	
hotel	 preizkusiti	 delovanje,	 sem	 izbral	 »RTS«,	
ker	je	na	ta	signal	priključen	preklop	za	oddajo.	
Pri	obeh	sem	še	izbral	ustrezen	»COM«	vmesnik.	
Izbrati	je	bilo	potrebno	še	radijsko	postajo.	Pod	
avdio	nastavitve	sem	izbral	»USB	AUDIO	Codec«	
za	vhod	in	za	izhod.	Oboje	je	vidno	na	sliki	21.	

Ko	so	bile	nastavitve	programa	ustrezne,	sem	izbral	
frekvenčno	območje	 in	program	 je	 sam	nastavil	
frekvenco	na	postaji.	Prav	tako	je	signal	iz	postaje	
postal	viden	v	slapnem	diagramu.	Na	postaji	sem	
preklopil	na	najmanjšo	moč	in	indikator	na	»ALC«	
ter	v	programu	aktiviral	»Tune«,	ki	prične	oddajati	
konstanten	ton.	Z	regulacijo	jakosti	sem	nastavil	
indikator	 »ALC«	 na	 eno	 črtico	 pod	 maksimalno	

vrednostjo.	 S	 tem	 so	 bile	 tudi	 vse	 nastavitve	
končane.	 Ostal	 je	 le	 še	 najslajši	 del	 preizkusa:	
oddajanje	»CQ	S54MTB	JN75«.	Poskusil	sem	kar	
na	40m	(7,074MHz)	v	eni	prazni	»špranji«	znotraj	
slapnega	 diagrama.	 Po	 nekaj	 klicih	 se	 je	 prvi	
javil	 R1BEO	 iz	 lokatorja	 KP50.	 Dal	mi	 je	 raport	
-12dB,	on	je	pri	meni	prišel	-5dB.	Potem	sem	še	
pogledal	 na	 spletno	 stran	 PSK-Reporter,	 kjer	 se	
da	v	živo	spremljati	sprejem	signalov.	Bil	sem	kar	
presenečen,	ko	sem	ugotovil,	da	je	šel	signal	od	
Kazahstana	do	Floride.	Šele	kasneje	sem	ugotovil,	
da	sem	v	vzhičenju	pozabil	preklopiti	na	višjo	moč	
in	ves	čas	oddajal	le	z	1W	(slika	22).

modni dodatki
Za	 lažje	pritrjevanje	na	postajo	 z	velcro	 trakom	
(t.im.	 »ježek«)	 sem	 ohišju	 dodal	 še	 dve	 nogici	
z	 utorom.	 Te	 plastične	 nogice	 montiramo	 s	
pomočjo	štirih	vijakov,	ki	držijo	osnovno	tiskanino	
na	 pokrovu	 ohišja.	 Za	 pritrjevanje	 na	 postajo	
uporabimo	dovolj	dolg	velcro/ježek	trak,	najbolje	
dvostranski.	Primer	montaže	na	FT817	je	prikazan	
na	sliki	23.

Slika	23:	Primer	pritrditve	vmesnika	na	FT817 Slika	24:	Končni	izdelek

KonStRuKtoRStvo

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



50

CQZRS Letnik XXVii, 1/2 - 2018

V	 zadnjih	 letih	 smo	 	 v	 radioamaterskih	
komunikacijah	priče	velikemu	razmahu	digitalnih	
načinov	 dela.	 Poleg	 pisane	 palete	 modemskih	
prenosov	 informacij	 v	 obliki	 "bitkov"	 prek	
kratkovalovnih	 radijskih	 postaj,	 je	 digitalizacija	
prodrla	 tudi	 v	 govorne	 UKV	 zveze.	 Če	 pustimo	
ob	 strani	 filozofske	 razprave	 glede	 prednosti	 in	
slabosti	tovrstni	načinov	dela	pred	tradicionalnimi	
analognimi,	 je	 dejstvo,	 da	 so	 tu	 ter	 med	
radioamaterji	 opazno	 razširjeni.	 Zlasti	 omrežje	
v	 tehnologiji	 DMR,	 kar	 je	 okrajšava	 za	 angleški	
naziv	 "Digital	 Mobile	 Radio",	 je	 pri	 nas,	 pa	 tudi	
širše	po	svetu,	doživelo	velik	in	bliskovit	razcvet.	
Ena	od	velikih	 prednosti	 omrežja	DMR	 je,	 da	 je	
tehnologija	 standardizirana	 znotraj	 evropskega	
telesa	 za	 standardizacijo	 v	 telekomunikacijah	
(ETSI),	 s	 čemer	 je	 odprta	 pot	 kateremukoli	
proizvajalcu,	 da	 na	 trgu	 ponudi	 kompatibilno	
radijsko	opremo.	Množica	poceni	radijskih	naprav	
kitajskih	 proizvajalcev	 je	 glede	 priljubljenosti	 in	
razširjenosti	 omrežja	 DMR	 pri	
radioamaterjih	 naredila	 svoje.	
Samo	 v	 Sloveniji	 je	 bilo	 v	
kratkem	času	po	hribih	na	novo	
postavljenih	 ali	 v	 digitalne	
načine	 dela	 nadgrajenih	 lepo	
število	repetitorjev,	vseh	skupaj	
jih	 je	 v	 času	 nastajanja	 tega	
prispevka	 aktivnih	 že	 okroglih	
deset	ter	še	ena	dodatna	javna	
dostopovna	 točka	 (HotSpot)	
večje	moči.

Žal	pa	se	kljub	razpredenemu	
omrežju	 še	 vedno	 najdejo	
kraji,	kjer	signal	omrežja	DMR	
ni prisoten oz. ni prisoten v 
zadostni	 meri,	 da	 omogoča	
recimo	 temu	 udobno	 delo	
iz	 kavča	 z	 vokitokijem	 in	
malo	 oddajno	 močjo.	 V	 takih	
primerih	 si	 radioamater	 lahko	
pomaga	 z	 napravico,	 ki	 se	
jo	 je	 prijelo	 ime	 HotSpot	 (v	
nadaljevanju	HS)	oz.	po	naše	
vroča	 točka.	 Gre	 za	 napravo,	

hišni hotSpot mmDvm
avtor: aleksander Stare, S56al 

e-pošta: aleksander.s56al@gmail.com

V prispevku je opisana izdelava hišnega HotSpota male moči za dostop do 
omrežja govornih zvez DMR, D-STAR, YSF in P25. Vezje je načrtovano z 
mislijo na izdelavo v domači, povprečno opremljeni amaterski delavnici. 
Gradnja kljub temu ni nezahtevna. Za uspešno dokončanje projekta so 
zaželene izkušnje spajkanja elementov SMD ter osnovne veščine uporabe 
računalniških orodij za prevajanje in nalaganje programske opreme.

ki	 se	 na	 eni	 strani	 poveže	 v	 Internet,	 na	 drugi	
pa	 ima	 simpleksni	 radijski	 vmesnik.	 Prek	 tega	
z	 običajno	 DMR	 radijsko	 postajo	 vstopamo	
v	 omrežje	 podobno,	 kot	 prek	 (digitalnega)	
repetitorja.	 Načelna	 uporaba	 HS	 za	 domače	
potrebe je prikazana na sliki 1.  

Za	uporabo	HS	doma	zadošča	že	majhna	oddajna	
moč	naprave	v	razredu	nekaj	mW,	s	čemer	se	s	
postavitvijo	v	enem	od	prostorov	bivalnega	objekta	
zlahka	pokrije	s	signalom	celotno	klasično	grajeno	
hišo	ter	ožje	območje	okolice	ali	dvorišča.	Majhna	
oddajna	moč	 in	 preprost	 sprejemnik	 omogočata	
enostavno	 in	 poceni	 izdelavo	 hišnega	 HS	 v	
amaterski	 delavnici.	 Še	 več,	 radioamaterji	 smo	
to	zadevo	pripeljali	tako	daleč,	da	ista	napravica	
omogoča	ne	samo	vstop	v	omrežje	DMR,	temveč	
tudi	v	digitalizirana	govorna	omrežja	obeh	velikih	
JA	 proizvajalcev	 radioamaterskih	 naprav,	 Icom	
D-STAR	 in	 Yaesu	 Fusion	 ter	 način	 dela	 P25,	 ki	
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Slika	2:	Vezalni	načrt	natičnega	modula	za	Malino	tipa	B
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se	 je	ponekod	po	 svetu	med	 radioamaterji	 prav	
tako	uveljavil.	Tipa	naprav,	ki	omogočajo	takšen	
"več	načinski"	dostop,	se	je	prijel	naziv	MMDVM,	
iz	 angleškega	 jezika	 okrajšava	 za	 "multy	 mode	
digital	voice	modem".

HS	 je	 možno	 kupiti	 že	
izgotovljen	 na	 trgu.	 Ponuja	
ga	 več	 izdelovalcev	 v	 različnih	
izvedbah.	V	 večini	 primerov	 je	
to	modul,	ki	se	natakne	na	mali	
kartični	 računalnik,	 t.i.	 Malino	
(Raspberry	Pi),	bodisi	običajno,	
tipa	 B	 ali	 "polovično",	 Pi-
zero(W).	 Cene	 izgotovljenega	
modula	 se	 gibljejo	 v	 razredu	
100	 EUR.	 Nekaj	 je	 tudi	
samogradenj,	 v	 zadnjem	 času	
se	 zdi	 še	 najbolj	 razširjena	
samogradnja	 po	 projektu	
avtorja	 Mathisa,	 DB9MAT	
(v	 sodelovanju	 s	 Florianom	
DF2ET).	 Projekt	 je	 v	 celoti	
odprtega	 tipa.	 Po	 Mathisovih	
načrtih	 si	 vsak	 lahko	 izdela	
svojo	kopijo	tiskanega	vezja	ter	
sestavi	 in	 sprogramira	 modul	
v	 lastni	 režiji.	 Vse	 potrebne	
datoteke so prosto dostopne 
na	spletu	(glej	povezavo	[1]	na	
koncu	 prispevka).	 Modul	 je	 v	
velikosti,	ki	ustreza	mali	različici	
Maline,	 Pi-zero(W),	 a	 ga	 je	
možno	natakniti	tudi	na	Malino	

osnovne	 velikosti,	 tipa	 B.	 Miniaturna	 izvedba	
Mathisovega	 modula	 je	 privlačna	 za	 izdelavo	 in	
uporabo, a hkrati zaradi drobnih uporabljenih SMD 
komponent	žal	pomeni	za	amaterske	pogoje	dokaj	
zahtevno	gradnjo.	Trenutna	izvedba	ima	vse	upore,	

kondenzatorje,	tuljavice	in	LED	
v	 velikosti	 SMD	 0402	 (1mm	 x	
0,5mm),	 kar	 je	 v	 amaterski	
delavnici	težko	dobro	prispajkati	
brez	 kvalitetnih	 optičnih	
pomagal,	 t.j.	 binokularnega	
mikroskopa	 ali	 vsaj	 res	 dobre	
lupe.	 Tudi	 samo	 delo	 s	 tako	
majhnimi	 komponentami	
zahteva veliko spretnosti in 
vaje	 ter	 dobro	 pinceto,	 saj	
je	 element,	 ki	 ob	 nerodnem	
prijemu	odleti	iz	vidnega	polja,	
običajno	 izgubljen	 za	 vedno.	
Projekt	 HS	 po	 DB9MAT	 je	 v	
času	 pisanja	 tega	 prispevka	
(november	 2017)	 sicer	 v	 fazi	
posodobitve, avtor obljublja 
uporabo	komponent	v	velikosti	
SMD 0603.

Na	 spletu	 je	 možno	 zaslediti	
tudi	 nekaj	 poskusov	 domače	
izdelave HS z uporabo nekoliko 
večjih	komponent	SMD.	Žal	se	
nobeden	ne	zdi	zares	odprtega	
tipa,	da	bi	bilo	gradnjo	možno	
samostojno	 ponoviti	 doma	 z	Slika	4:	Sestavni	načrt,	spodnja	stran

Slika	3:	Sestavni	načrt,	gornja	stran
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informacijami,	dosegljivimi	na	spletu.	Še	najbližji	
temu	 je	modul	 avtorja	 SP8NTH,	 ki	 pa	 obljublja	
datoteke	za	izdelavo	tiskanega	vezja	(t.i.	Gerberje)	
le	na	zahtevo	po	elektronski	pošti.	Modul	je	sicer	v	
velikosti,	ki	ustreza	namestitvi	na	običajno	Malino	
tipa	B.

hS za malino tipa b
Ker	 si	 radioamaterji	 kljub	 dosegljivosti	
izgotovljene	opreme	na	trgu	posamične	naprave	
še	 vedno	 radi	 zgradimo	 sami,	 sem	 ocenil,	 da	
bi	 bil	 za	 samogradnjo	 zanimiv	 HS	 po	 enakem	
konceptu,	kot	ga	je	uporabil	DB9MAT,	a	v	nekoliko	
večji	 izvedbi,	 torej	natični	modul	za	Malino	tipa	
B.	 Večje	 tiskano	 vezje	 omogoča	 uporabo	 za	
spajkanje	manj	zahtevnih	komponent,	praviloma	
SMD	0805	ali	večjih.	S	takimi	je	možno	udobno	
rokovati	 tudi	v	skromneje	opremljeni	amaterski	

Slika	5:	Pogled	na	sestavljeno	tiskano	vezje,	zgoraj

Slika	6	:	Pogled	na	sestavljeno	tiskano	vezje,	spodaj

delavnici.	Vezalni	načrt	natičnega	modula	HS	je	
prikazan	na	sliki	2.	

Kot	 že	 omenjeno,	 je	 osnovni	 koncept	 enak,	 kot	
ga	 je	 za	 svoj	 HS	 uporabil	 DB9MAT,	 potrebno	
programje	(firmware),	ki	podpira	več	tipov	natičnih	
HS	 modulov,	 zgrajenih	 okoli	 STM32F103,	 pa	
spisal	Jose	(Andy)	CA6JAU.	Jasno,	tudi	programje	
je	odprtokodnega	tipa,	dosegljivo	na	GitHubu	[2].

Relativno preprosto vezje sestavljata popularni 
mikrokontroler	 družine	 STM32F103	 z	 32	 bitnim	
jedrom	 ARM	 Cortex	 M3	 ter	 kompletna	 FSK	
radijska	 postaja	 izhodne	 moči	 do	 13	 dBm	 (20	
mW),	integrirana	na	enem	samem	čipu.	Poleg	za	
delovanje	 obeh	 integriranih	 vezij	 nujnih	 uporov,	
kondenzatorjev	 in	 tuljav	 sta	 tu	 še	 kremenčev	
kristal	 in	 izvor	 frekvence,	 s	 katerim	 se	 prek	
vgrajene	PLL	zanke	stabilizira	frekvenca	radijske	
postaje.	Za	signalizacijo	različnih	stanj	in	režimov	
delovanja	 HotSpota	 je	 na	 tiskanem	 vezju	 8	
svetlečih	diod	LED.

V	svoji	različici	sem	elektronsko	vezje	HS	v	nekaj	
podrobnostih	 sicer	 razširil.	 Okoli	 radijskega	 čipa	
ADF-7021	 so	 predvideni	 blokirni	 kondenzatorji	
v	 velikosti	 in	 številu,	 kot	 priporoča	 podatkovni	
list	proizvajalca,	na	napajalnem	delu	pa	dodano	
temeljito	"čiščenje"	napajalne	napetosti,	ki	jo	HS	
dobi	iz	Maline.	Slednje	se	je	izkazalo	pomembno	
v	borbi	proti	BER	na	sprejemu.	Ta	je	še	posebej	
izrazit	in	trdovraten	pri	uporabi	manj	kakovostnih	
(vtičnih)	stikalnih	napajalnikov	5V.

Radijski	 čip	ADF-7021	deluje	v	širokem	razponu	
frekvenc,	 vse	 od	 80	 pa	 do	 prek	 900	MHz	 in	 je	
uporaben	tako	v	amaterskem	obsegu	VHF	2m	kot	
UHF.	Je	pa	samo	vezje	sprejemnega	in	oddajnega	
sita	 (L4	 do	 L7	 ter	 C16	 do	 C21)	 načrtovano	 in	
prilagojeno	 za	 delovanje	 v	 amaterskem	 delu	

Slika	7:	Izgotovljen	HotSpot,	vgrajen	v	ohišje	iz	pleksija	
(TNX	Danilo,	S58DB)
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frekvenčnega	 obsega	 70	 cm,	 poleg	 tega	 je	 za	
uporabo	 v	 obsegu	 frekvenc	 2m	 potrebna	 še	
dodatna	zunanja	tuljava	VCO.

izdelava vezja
Zaradi	 zahtevnosti	 dvoslojne	 izvedbe	 ploščice	
tiskanega	 vezja	 z	 množico	 skoznih	 povezav	
(vij),	nekatere	se	nahajajo	 tudi	neposredno	pod	
obema	integriranima	vezjema,	hkrati	pa	relativno	
cenene	 izdelave	takšnega	vezja	pri	komercialnih	
ponudnikih,	 domača	 izdelava	 same	 ploščice	
tiskanega	vezja	nima	pravega	smisla.	V	prispevku	
tako	niti	ne	bom	tratil	prostora	s	slikami	oz.	načrti	
posameznih	 (bakrenih)	 slojev	 tiskanine.	 Te	 je	
možno	v	obliki	datotek	Gerber,	ki	jih	za	izdelavo	
tiskanega	 vezja	 pošljemo	 proizvajalcu,	 sneti	 z	
moje	spletne	strani	[3].

Kljub	 večjim	 uporabljenim	 elementom	 SMD	
sestavljanje	 vezja	 ni	 nezahtevno.	 Največji	 izziv	
je	 v	 domači,	 amatersko	 opremljeni	 delavnici,	
pravilno	vgraditi	radijski	čip	IC3.	Čip	ima	na	spodnji	
strani	ohišja	tako	imenovani	"exposed	pad",	to	je	
metalizirano	površino,	ki	jo	je	potrebno	prispajkati	
na	maso.	Da	 jo	 z	 navadnim	 spajkalnikom	 sploh	
lahko	 dosežemo,	 sem	 na	 tiskanem	 vezju	 pod	
tem	čipom	predvidel	večji	via	s	premerom	luknje	
3mm,	povezan	z	maso.	V	vsakem	primeru	je	za	
vgradnjo	 IC2,	 pa	 tudi	 IC3	 še	 vedno	 potrebno	
imeti	primerna	optična	pomagala,	vsaj	kvalitetno	
lupo.	Po	spajkanju	temeljito	preverimo,	ali	so	vsi	
kontakti	 lepo	omočeni	s	spajko	ter	med	njimi	ni	
neželenih	kratkih	spojev.

Sestavljanje	 vezja	 je	 smiselno	 pričeti	 s	
spajkanjem	 integriranega	 vezja	 IC3	 ter	 zatem	
IC2.	 Vrstni	 red	 spajkanja	 ostalih	 elementov	 ni	

kritičen,	 je	 pa	 priporočljivo	
nadaljevati	 z	 montažo	 na	
gornji	strani	tiskanega	vezja	in	
sicer	z	nižjimi	elementi	(upori,	
kondenzatorji,	 tuljavice)	 ter	
zatem	z	elementi	z	večjo	višino,	
najprej	 na	 zgornji,	 zatem	 pa	
še	na	spodnji	 strani	 tiskanine.	
Tako	so	že	montirani	elementi	
pri	 delu	 najmanj	 v	 napoto.	
Čisto	na	koncu	prispajkamo	še	
kremenčev	 kristal,	 antensko	
vtičnico	 ter	 priključne	 letvice,	
vsi	 predvideni	 za	 klasično	
montažo	 skozi	 luknjice	
tiskanega	vezja.

Za	pomoč	pri	nabavi	materiala	
sem	na	spletno	stran	[3]	naložil	
tabelo	 s	 spiskom	 uporabljenih	
komponent.	 Pri	 bolj	
problematičnih	 elementih	 oz.	
elementih,	 kjer	 je	 pomembna	
izvedba,	ali	pa	se	le-ti	dobijo	v	
ohišjih	različnih	velikosti,	je	kot	
vodilo	 za	 naročanje	 pripisana	

Slika	 8:	 ST-link	 USB,	 vmesnik	 za	 programiranje	
mikrokontrolerja

Slika	9:	ST-link	utility,	program	za	nalaganje	FW	iz	OS	Windows
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kataloška	 koda	 bolj	 znanih	
spletnih	trgovcev.

programska 
oprema
Natični	 modul	 HS	 vsebuje	
mikrokontroler,	ta	pa	ne	deluje	
brez	 ustreznega	 programa	
(firmware).	 	 Program	 si	
prevedemo	iz	izvorne	kode,	ki	je	
na voljo na spletni strani avtorja 
na	 GitHubu	 [2].	 Prevajamo	
lahko	na	osebnem	računalniku	
z	 operacijskim	 sistemom	
Windows	 v	 okolju	 Arduino	 ali	
na	 osebnem	 računalniku	 ali	
Malini	z	operacijskim	sistemom	
Linux oz. Raspbian. Tudi tu je 
za prevajanje izvorne kode 
možno	 uporabiti	 razvojno	
okolje Arduino, enostavneje pa 
je	prevesti	kar	s	prevajalnikom	
GCC	 iz	 ukazne	 vrstice.	 Za	
poznavalce	 operacijskega	
sistema	 Linux	 /	 Raspbian	
zadoščajo	 napotki	 z	 GitHuba	
[2],	za	manj	vešče	pa	je	avtor	
CA6JAU	 pripravil	 podrobna	
navodila	 za	 namestitev	
ustreznih	 programov	 in	
prevajanje	iz	ukazne	vrstice	na	
Malini, korak po korak, v obliki 
video	posnetka	na	Youtubu	[4].	
Posnetek	 je	 sicer	 v	 španskem	
(kastiljskem)	 jeziku,	 vendar	
je	 slikovni	 material	 dovolj	
nazoren, da je tudi brez znanja 
Kastiljščine	 postopku	 možno	
slediti	 brez	 težav.	 Del,	 ki	 se	
nanaša	 neposredno	 na	 namestitev	 prevajalnika,	
izvorne	kode	 in	prevajanje	 le-te,	 se	v	polurnem	
videoposnetku	nahaja	od	štirinajste	minute	dalje.	

Slika	10:	Pi-Star,	del	vnosnega	polja	za	nastavitev	parametrov

Pred	samim	prevajanjem	izvorne	kode	je	potrebno	
v	datoteki	"Config.h"	izbrati	oz.	nastaviti	ustrezne	
parametre	za	našo	izvedbo	HS.

Ko	 je	 firmware	 preveden,	 ga	 je	 treba	 naložiti	
v	 mikrokontroler.	 Spet	 imamo	 na	 voljo	 več	
možnosti.	Ena	od	možnosti	je	nalaganje	firmwarea	
v	 mikrokontroler	 iz	 osebnega	 računalnika	 prek	
zaporednega	vmesnika	(UART).	Poleg	ustreznega	
programa	za	nalaganje	potrebujemo	povezovalni	
kabel	s	pretvornikom	iz	USB	ali	RS-232	vmesnika	na	
strani	osebnega	računalnika	v	zaporedni	vmesnik	
na	 strani	 mikrokontrolerja	 in	 sicer	 z	 logičnimi	
napetostnimi	 nivoji	 3,3V.	 Možnosti	 nalaganja	
iz	 osebnega	 računalnika	 prek	 zaporednega	
vmesnika	 na	 svojem	 HS	 nisem	 preskusil,	 bi	 pa	
v	 principu	morala	 delovati.	 Eden	 od	 zaporednih	
vmesnikov	mikrokontrolerja	(UART1)	je	dostopen	
na	 priključni	 letvici	 Maline,	 drugi	 (UART2)	 na	
priključni	letvici	P2.	Poskrbeti	je	potrebno	tudi	za	
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pravilno	postavitev	jumperja	"boot"	(JP1).

Druga	možnost,	 ki	 se	enako	kot	prva	 izvede	na	
osebnem	 računalniku	 z	 operacijskim	 sistemom	
Windows,	 je	 nalaganje	 s	 pomočjo	 posebnega	
strojnega	vmesnika	STlink	(slika	8).	

Vmesnik	se	da	kupiti	v	obliki	USB	ključka	na	E-bay	
za	 vsega	 nekaj	 EUR	 (kitajski	 ponaredek)	 oz.	
dobrih	20	EUR	v	originalni	izvedbi.	USB	vmesnik	
se	na	HS	poveže	na	priključno	letvico	P4,	HS	pa	
se	med	 nalaganjem	 firmwarea	 v	mikrokontroler	
napaja	 kar	 iz	 vmesnika	 STlink.	 Program	 za	
nalaganje	za	OS	Windows	je	brezplačen,	vsak	si	
ga	 lahko	 prenese	 s	 spletnih	 strani	 proizvajalca	
družine	 mikrokontrolerjev	 STM32	 [5].	 Ta	
možnost	 pride	 najbolj	 prav	 v	 primeru,	 da	 se	
ne	 želimo	 ubadati	 s	 prevajanjem	 programa	 iz	
izvorne	kode	in	pridobimo	za	naš	HS	že	ustrezno	
prevedenega	 v	 obliki	 datoteke	 "bin"	 od	 kakega	
znanca,	ki	nam	je	pripravljen	priskočiti	na	pomoč.	
Datoteko	"bin"	včitamo	v	omenjeni	program	prek	
menujev	 grafičnega	 vmesnika	 ter	 z	 nekaj	 kliki	
miške	 izvedemo	 prenos	 v	 pomnilnik	 (FLASH)	
mikrokontrolerja	(slika	9).

Tretja	možnost	ne	zahteva	nobene	dodatne	strojne	
opreme	ali	povezovalnega	kabla.	Firmware	se	v	HS	
prepiše	neposredno	iz	Maline,	v	tem	primeru	prek	
zaporednega	vmesnika	UART1.	Pri	tem	postopku	
se	HS	natakne	na	Malino	enako,	kot	bo	nameščen	

povezave:
•	 [1]	https://github.com/mathisschmieder/MMDVM_HS_Hat	(GitHub,	Mathis	Schmieder,	DB9MAT)
•	 [2]	https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS	(GitHub,	Jose	Uribe,	CA6JAU)
•	 [3]	http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/mmdvm_hs/mmdvm_hs.html
•	 [4]	https://www.youtube.com/watch?v=ZPAlIuOIhkc	(Tutorial	instalación	ZUMSpot	Pi)
•	 [5]	http://www.st.com	(STM32	ST	LINK	utility	oz.	STSW-LINK004)
•	 [6]	https://github.com/g4klx/MMDVM
•	 [7]	http://www.pistar.uk/index.php		in		http://www.mw0mwz.co.uk/pi-star/

kasneje	 v	 fazi	 uporabe.	 Nalaganje	 (upload)	 se	
izvede	 s	 pomočjo	 posebnega	 programčka	 iz	
ukazne	 vrstice	 v	 konzoli	 operacijskega	 sistema.	
Tudi	ta	postopek	je	korak	po	korak	prikazan	v	že	
omenjenem	video	posnetku	[4],	kot	nadaljevanje	
postopka	prevajanja	z	GCC.

uporaba hotSpota
Sama	 uporaba	 HotSpota	 ni	 osrednja	 tema	
tega	 prispevka,	 zato	 o	 njej	 le	 nekaj	 osnovnih	
napotkov.	 Zgrajen	 HS	 potrebuje	 za	 delovanje	
poleg	firmwarea,	vpisanega	v	mikrokontroler,	tudi	
ustrezen	 program,	 ki	 teče	 na	 Malini	 in	 skrbi	 za	
omrežni	del	komunikacije.	Za	DMR,	D-STAR,	C4FM	
in	P25	je	to	program	MMDVM	avtorja	Jonathana,	
G4KLX.	Programski	paket	je	v	obliki	izvorne	kode	
prosto	snemljiv	z	GitHuba	[6].	Za	uporabo	ga	je	
potrebno	še	prevesti	ter	ustrezno	urediti	najmanj	
datoteko	 z	 osnovnimi	 nastavitvami	 (MMDVM.
ini).	Postopek	je	zopet	nazorno	prikazan	v	video	
posnetku	CA6JAU	na	Youtubu	[2].

Enostavnejša	 možnost,	 primerna	 predvsem	 za	
začetnika,	 ki	 želi	 svoj	 HS	 čim	 prej	 pripraviti	 do	
delovanja,	 pa	 je	 uporaba	 programskega	 paketa	
Pi-Star	[7].	Pi-Star	prenesemo	z	interneta	v	obliki	
slikovne	datoteke	ISO.	Datoteko	ISO	razpakiramo	
na	spominsko	kartico	uSD	ter	vstavimo	v	Malino.	
Pi-Star	 že	 vsebuje	 prevedeno	 in	 nameščeno	
programje	 MMDVM,	 vse	 kar	 je	 potrebno	 za	
uporabo,	 pa	 je	 nastavitev	 osnovnih	 parametrov	
delovanja	prek	grafičnega	vmesnika	HTML	(slika	
10)	s	spletnim	brskalnikom.	
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idejna zasnova radioamaterske 
postojanke Radiokluba ptuj

Avtorica: Sanja Špindler, dipl. inž. arh. (UN)
e-pošta: spindler.sanja@gmail.com

Izbira teme zaključnega dela dodiplomskega študija je bila zame 
nepričakovana in meni dokaj neznana. Ko sem se lansko leto spomladi 
morala odločiti, kaj bi kot bodoča diplomirana arhitektka ponudila širši 
javnosti, sem se kar malo zamislila. Iskala sem nekaj novega, svežega, pa 
vendar ne pretežkega za komaj tri leta izobraževanja v tej stroki. 

Ob	nekem	družinskem	kosilu	je	
moj	oče,	član	Radiokluba	Ptuj	in	
zavzet	 radioamater,	 predlagal,	
da	 oblikujem	 njihovo	 novo	
radioamatersko	 postojanko.	
Predlog	me	v	prvem	trenutku	ni	
preveč	pritegnil.	Po	drugi	strani	
je	 majhna	 arhitektura	 vedno	
bolj	 popularna.	 Lep	 primer	 so	
bivaki, ki jih zadnja leta lahko 
koristimo	 tudi	 v	 slovenskih	
gorah.	 Radioklub	 Ptuj	 je	 za	
novo postojanko pridobil 
ustrezno	dovoljenje	 (Sklep	UE	
Ptuj),	groba	ideja	pa	je	tudi	že	
visela	nekje	v	zraku.	Umestitev	
kontejnerske arhitekture 
v neokrnjeno vinorodno 
pokrajino	 in	 zagotavljanje	
osnovnih	potreb	v	minimalnem	
prostoru je bil ravno dovolj 
zahteven	 projekt	 za	 zaključno	
projektno	nalogo.	

Projektno	nalogo	sem	napisala	pod	mentorstvom	
doc.	dr.	Kaje	Pogačar,	univ.	dipl.	inž.	arh.	in	jo	avgusta	
2017	 zagovarjala	 na	 Fakulteti	 za	 gradbeništvo,	
prometno	 inženirstvo	 in	 arhitekturo	 Maribor.	 Cilj	
naloge	 je	 bil	 zasnovati	 delovno-bivalno	 enoto	 za	
potrebe	 ptujskih	 radioamaterjev	 	 ter	 razgledno	
točko	na	Gomili	na	Mestnem	Vrhu	(Ptuj).	Razgled,	
ki	 ga	 je	 obiskovalec	 deležen	 na	 vrhu	 Gomile,	 je	
namreč	 izjemen.	Za	 lažje	razumevanje	celotnega	
projekta	 sem	 obravnavano	 lokacijo	 razdelila	 na	
štiri	 manjša	 območja.	 V	 prvi	 fazi	 izgradnje	 bo	
postavljena	 radioamaterska	 postojanka	 z	 dvema	
oddajnima	 stolpoma	 (območje	 A).	 Hkrati	 bi	 se	
uredilo	 parkirišče	 ob	 Esbaharovi	 kapeli	 (območje	
B)	tako	za	obiskovalce	griča	kot	tudi	radioamaterje.	
V	 drugi	 fazi	 izgradnje	 bi	 se	 program	 razširil	 na	
razgledno	 pot	 ob	 robu	 vinograda	 (območje	 C).	
Slednji	 bi	 sledil	 še	 gostinsko-nastanitveni	 objekt	
(območje	D).	Območje	A	je	že	v	poteku	izgradnje,	
medtem	ko	so	preostala	območja	iz	projektne	naloge	

podani	le	kot	idejna	zasnova	in	predlog	za	nadaljnji	
razvoj	tega	priljubljenega	vrha.	Nastanitven	objekt	
je	predvsem	nadaljevanje	 ideje	o	 radioamaterski	
ponudbi	oz.	 turizmu,	saj	bi	služil	kot	apartma	za	
gostujoče	radioamaterje	iz	Slovenije	in	sveta.

Radioamaterska postojanka 
Radioklub	 Ptuj	 je	 bil	 ustanovljen	 leta	 1954.	
Takratna	 mestna	 oblast	 je	 klubu	 dala	 v	 najem	
prostore	v	zahodnem	stolpu	Ptujskega	gradu,	od	
koder	 člani	 kluba	 še	 danes	 vzpostavljajo	 zveze	
po	vsem	svetu.	 Trenutne	antene	 so	prešibke	 za	
doseganje	vrhunskih	 rezultatov	na	 tekmovanjih,	
pojavljajo	 se	 dvomi	 o	 uspešnosti	 delovanja	
omrežja	ARON,	prostori	so	premajhni,	morebitne	
težave	 pa	 predstavlja	 tudi	 vlaga	 v	 grajskem	
stolpu.	 Omejitve	 pri	 postavljanju	 anten	 zaradi	
varovanja	kulturne	dediščine	in	dvomi	o	nosilnosti	
konstrukcije	ostrešja	gradu	so	povzročili,	da	so	se	
člani	 kluba	začeli	 ozirati	 po	novi	 lokaciji,	 kjer	bi	
lahko postavili oddajno postojanko. 

Slika	1:	Oddaljenost	od	mesta	Ptuj
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Predlagana	 lokacija	 na	 vrhu	
mestnega	 griča	 Gomila	
(357	 m)	 je	 od	 centra	 mesta	
oddaljena	 slabe	 4	 km.	 Mestni	
vrh je raztreseno naselje v 
vzvišeni	 legi.	 Hiše	 so	 zelo	
oddaljene od nove postojanke. 
Neizkoriščen	 trikotnik	 med	
trtami	 v	 vinogradu	 zadošča	
za	 postavitev	 enostavnega	
objekta.	 Obenem	 višinska	
točka	za	radioamaterje	pomeni	
možnost	vzpostavljanja	daljših	
zvez	na	KV	in	UKV	področjih,	saj	
je	širša	okolica	od	vrha	Gomile	
toliko	 nižja,	 da	 radijski	 signali	
lahko	 nemoteno	 potujejo	 v	
vseh 360°.

Po	 določilih	 Uredbe	 o	
razvrščanju	 objektov	glede	na	
zahtevnost	 gradnje	 površina	
radioamaterske	 postojanke	 ne	 sme	 presegati	
40	m2.	Slednja	sicer	ne	bo	v	uporabi	vsak	dan,	
zato	 je	 majhna	 površina	 sprejemljiva.	 Člani	
želijo	prostor	za	delo	in	kotiček	za	spanje.	Zaradi	
večurnih	 tekmovanj	 bo	 poskrbljeno	 za	 pripravo	
hrane in ustrezne sanitarije. Gre torej za neke 
vrste	 bivak.	 Pri	 majhni	 arhitekturi	 si	 arhitekti,	
upoštevajoč	 moderne	 smernice	 oblikovanja	
interierja,	 prizadevamo	 izkoristiti	 vsak	 kotiček	
prostora,	 zato	 so	 bivaki	 običajno	 načrtovani	

izjemno	funkcionalno.	V	takšni	smeri	je	zasnovana	
tudi	 ptujska	 radioamaterska	 postojanka.	 Zaradi	
omejenih	 finančnih	 zmožnosti	 želi	 Radioklub	
Ptuj	 postaviti	 čim	 bolj	 enostavno	 in	 cenovno	
ugodno	 konstrukcijo,	 ki	 bi	 upoštevala	 statično,	
protivlomno	in	protipožarno	varnost.	

umestitev v prostor
Obravnavana	 trikotna	 parcela	 v	 vinogradu	 je	

Slika	2:	Vizualizacija	zunanjosti

Slika	3:	Tloris	radioamaterske	postojanke
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zelo	 ozka,	 dolga	 in	 strma,	 zato	 smo	 se	 odločili,	
da	dva	kontejnerja	postavimo	zaporedno.	Takšna	
umestitev	 je	 najbolj	 ugodna	 zaradi	 izvedbe,	
statike,	 uporabnosti	 in	 minimalnega	 posega	 v	
okolje.	Ob	izbrani	podolgovati	strukturi	je	možno	
utrditi	dovolj	širok	dostop	(lesena	pot).	Objekt	bo	
stal na urejeni novo nastali terasi, ki se zlije v 
območje	kot	del	vinograda.	Ker	bo	postojanka	stala	
sredi	neposeljenega	griča,	je	oblikovno	neodvisna	
od	okoliških	stavb,	mora	pa	se	prilagoditi	naravi	
oz.	trti	in	terasam.	Orientirana	je	v	smeri	poteka	
nosilne	terase	z	rahlim	odklonom	od	severa	(SV-
JZ).	 Razgled	 na	 Dravsko	 polje	 je	 omogočen	 v	
180°,	 zato	 so	 vse	 steklene	 površine	 načrtovane	
le	na	 treh	stranicah	objekta	 in	z	veliko	zahodne	
svetlobe.	Pod	objektom	se	vije	obstoječa	dovozna	
pot za traktorje. 

arhitekturna zasnova
Za	 lažje	 razumevanje	 radioamaterskega	 načina	
dela	 sem	 se	 pred	 projektiranjem	 posvetovala	 s	
člani	 Radiokluba	 Ptuj,	 kaj	 mora	 radioamaterska	
postojanka	 pravzaprav	 vsebovati,	 kakšne	 so	
potrebe	 v	 prostoru	 in	 kakšne	 so	 želje	 bodočih	
uporabnikov.	 Najprej	 je	 sledila	 razdelitev	 dveh	
kontejnerjev	na	delovnega	 in	bivalnega.	Delovni	
ne	potrebuje	veliko	zunanje	svetlobe,	medtem	ko	
je	 za	 bivalnega	 to	 priporočljivo.	 Zaradi	 dimenzij	
razpoložljivih	 kontejnerjev	 je	 sanitarni	 prostor	
vstavljen	 med	 oba	 kontejnerja	 kot	 povezovalni	
sklop.	 V	 tem	 središčnem	 prostoru	 je	 tudi	 vhod	
v	objekt.	Levo	proti	jugu	se	vstopi	v	bivalni	del,	
desno	 oz.	 severno	 v	 delovnega.	 Objekt	 	 meri	
slabih	 14	m	 v	 dolžino	 in	 slabe	 3	m	 v	 širino.	 Z	
ravno	streho	ima	postojanka	obliko	kvadra.

Kontejnerji	so	zelo	ozki	in	majhni,	zato	mora	biti	
objekt	 zasnovan	 čim	 bolj	 fleksibilno.	 V	 prostoru	
se	 namreč	 lahko	 hkrati	 zadržuje	 od	 4	 do	 6	
radioamaterjev,	 ki	 sočasno	 delajo,	 ter	 približno	
toliko	 radioamaterjev,	 ki	 počivajo	 ali	 pridejo	 na	
obisk.	 Zaradi	 takšnih	 sicer	 redkih,	 a	 kljub	 temu	
upoštevanja	vrednih	pogojev,	je	bilo	treba	tehtno	
premisliti,	 kako	 najbolje	 izkoristiti	 prostor,	 da	
bodo uporabniki zadovoljni.

Bivalni	prostor	vsebuje	majhno	kuhinjo,	štiri	stalna	
ležišča	in	prostor	za	druženje.	Slednji	se	nahaja	v	
prvi	polovici	bivalnega	kontejnerja	ob	jedilni	mizi.	
Dve	dolgi	skrinji,	namenjeni	shranjevanju	večjih	
aparatur,	služita	kot	kavč	ali	postelji.	Jedilna	miza	
se	po	potrebi	podaljša,	prav	tako	klopi.	Kuhinjski	
element	z	omaro	se	drži	pograda	(dve	ležišči).	Če	
se	jedilna	miza	pospravi,	lahko	izvlečejo	dodatno	
peto	ležišče	izpod	pograda.

V	vmesnem	delu	so	sanitarije	 in	vhod.	Omara	v	
tem	 prostoru	 služi	 kot	 pregrada	 za	 stranišče.	 V	
isti	liniji	se	nadaljuje	delovna	miza	s	šestimi	stoli	
v	 delovnem	 kontejnerju.	 Tam	 je	 vse	 podrejeno	

številni	opremi,	zato	so	po	celotni	steni	nad	mizo	
pritrjene	police	in	omarice	primerne	za	ojačevalce,	
preklopnike,	 dodatne	 zaslone	 in	 drugo	 opremo.	
Na	 nasprotni	 steni	 so	 predvidene	 ure,	 pohvale	
in	 priznanja	 ter	 velik	 lesen	 zemljevid	 sveta.	 Na	
enaki	 steni	 v	 bivalnem	 prostoru	 je	 prostor	 za	
prejete	 QSL	 kartice.	 Delovni	 prostor	 ima	 svoja	
vrata,	da	radioamaterjev	ne	moti	morebitni	hrup	
iz	bivalnega	kontejnerja.	

Zunanja podoba kontejnerjev je zakrita za 
lesenimi	 paneli,	 ki	 so	 hkrati	 senčila.	 Lesene	
late	 so	 pritrjene	 na	 kovinski	 okvir,	 ki	 ga	 lahko	
odpiramo	 in	 zapiramo	 po	 sistemu	 harmonike.	
Del panelov se spusti tako, da nastane pohodna 
terasa. Kadar objekt ni v uporabi, je kontejnerska 
arhitektura	 popolnoma	 zakrita	 in	 zavarovana.	
Minimalistična	 podoba	 lesenega	 kvadra	 med	
vinogradi	ne	izstopa,	saj	objekt	deluje	naravno.	
Ko	 se	 postojanka	 uporablja,	 panele	 po	 želji	
odprejo	in	objekt	zaživi	novo	zgodbo	robustnega	
kontejnerja.	Z	varovalno	zeleno	barvo	še	vedno	
ne	 izstopa,	 temveč	 se	 ujema	 z	 22-metrskima	
radioamaterskima	 stolpoma.	 Na	 delovnem	
kontejnerju	sta	izpisana	klicna	znaka	Radiokluba	
Ptuj	 S59DJK	 in	 S50W.	 Vzhodna	 fasada	 skriva	
shranjevalni	 prostor	 za	 opremo	 in	 materiale	
(npr.	 antene,	 cevi,	 lestve…),	 saj	 so	 paneli	 od	
kontejnerja	odmaknjeni	za	30	cm.

Slika	4:	Vizualizacija	bivalnega	dela
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Interier	je	zasnovan	funkcionalno	in	minimalistično,	
zato	bo	vso	pohištvo	narejeno	po	meri	iz	bukovega	
lesa	 in	 črnih	 MDF	 plošč.	 Tla	 so	 zamišljena	 kot	
gumijasta	črna.	Fasadni	paneli	so	lahko	iz	sibirskega	
macesna,	late	pa	so	pritrjene	na	jeklen	temno	siv	
okvir.	 Lesa	 se	 ne	 barva,	 zato	 bo	 čez	 leta	 osivel	
kot steblo trte. Lesene late so na okvir pritrjene 
poševno,	pri	vsakem	naslednjem	okvirju	zrcalno.	S	
tem	je	fasada	minimalistična,	vendar	razgibana	kot	
trte,	ki	rasejo	v	vse	smeri	ena	proti	drugi.	

Konstrukcija 
Kontejnerja	 velikosti	 	 6,0	 x	 2,4	 x	 2,6	 m	 sta	
postavljena	zaporedno,	med	njima	je	1,5	m	dolg	
vmesni	 del.	 Objekt	 je	 postavljen	 na	 dvanajstih	
točkovnih	temeljih,	nekoliko	dvignjen	nad	terenom	
zaradi	 vlage	 in	 meteorne	 vode.	 Na	 temelje	 je	
privarjen	jeklen	okvir,	ki	drži	sestavo	tal	vmesnega	
dela.	 Streha	 kontejnerjev	 je	 ravna	 z	 lastnim	
odvodnjavanjem	 skozi	 kotne	 stebre.	 Streha	
vmesnega	dela	je	zaključena	s	hidro	izolacijskimi	

trakovi	in	se	nagiba	nad	kontejnersko,	da	izkorišča	
že	obstoječ	odvod	meteornih	vod.	Zgornji	jekleni	
okvir nosi vodila za fasadne panele. 

Sestava	kontejnerskih	elementov	je	prefabricirana.	
Projektirani	vmesni	del	ima	v	vseh	treh	elementih	
(tla,	stena,	streha)	jekleno	konstrukcijo	z	vmesno	
izolacijo.	 Vsi	 trije	 elementi	 povzemajo	 debeline	
kontejnerskih	 elementov,	 zato	 tudi	 vmesni	 del	
ne	 dosega	 minimalnih	 U-vrednosti	 toplotne	
prehodnosti. Ker objekt ni v uporabi vsak dan, se 
temperatura	 uravnava	 s	 klimatskimi	 napravami.	
Na	 krajših	 stranicah	 sta	 panoramski	 okni,	 da	
objekt	simbolično	deluje	kot	daljnogled.

Ob	 upoštevanju	 potreb	 in	 posebnosti	
radioamaterstva,	 sem	 želela	 oblikovati	 objekt,	
ki	 bi	 izbrano	 lokacijo	 na	 Gomili	 obogatil	 ter	
privabil	 domačine	 in	 turiste	 mojega	 domačega	
mesta.	 Ob	 koncu	 bi	 želela	 dodati,	 da	 me	 je	 ob	
novem	 znanju	 o	 radioamaterstvu	 izbrana	 tema	
radioamaterske	 postojanke	 prav	 pritegnila.	 Z	

zadovoljstvom	 sem	 vključena	 v	
ta	projekt,	ko	vidim,	s	kakšnim	
veseljem	 člani	 ptujskega	 kluba	
pripravljajo oddajne stolpe in s 
kakšnim	zagonom	so	že	postavili	
temelje	 opisani	 postojanki.	 Več	
o	 celotnem	 projektu	 in	 širšem	
programu,	 ki	 ga	 v	 tem	 članku	
nisem	 izpostavljala,	 si	 lahko	
ogledate	 v	 projektni	 nalogi	
objavljeni	 v	 katalogu	 Digitalne	
knjižnice	 Univerze	 v	 Mariboru	
(https://dk.um.si)	pod	naslovom	
Radioamaterska	 postojanka	 z	
razgledno	 točko	 na	 Gomili	 –	
Mestni	 Vrh	 pri	 Ptuju.	 Proces	
izgradnje	 lahko	 spremljate	 in	
podprete na strani Radiokluba 
Ptuj	(www.s59djk.si).

Slika	5:	Vizualizacija	delovnega	dela

Slika	6:	Veselje	ob	postavitvi	temeljev
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Zadnje	 leto	 sta	 se	 na	 tržišču	 pojavili	 dve	
zanimivi	postaji	IC7300	in	FT991,	zato	sem	začel	
razmišljati,	da	svoj	FT	897D	prodam	in	zamenjam	
z	 novejšo	 postajo.	 Ko	 sem	 obe	 ti	 postaji	 dobro	
pregledal	 in	 IC7300	 tudi	poslušal,	 sem	ugotovil,	
da	 razen	 »šminke«	 mojemu	 staremu	 FT	 897D	
ne	manjka	čisto	nič!	IC	7300	sem	takoj	izločil	 iz	
izbire,	ker	nima	2m	in	0,7m	območja.	FT991	pa	je	
zaradi	precej	večjega	faznega	šuma	na	oddaji	kot	
FT	 897D	 na	 UKV	 območju	 lahko	 problematična.	
Tudi	 na	 sprejemu	 predvidevam,	 da	 se	 zaradi	
faznega	šuma	in	s	tem	povezanega	»recipročnega	
mešanja«	 lahko	 celo	 slabše	 obnaša	 od	 FT897D.		
Novejši	 postaji	 sta	 zaradi	 panoramskih	
prikazovalnikov	 sicer	 bolj	 všečni,	 ampak	 ker	
danes	 prav	 vsi	 ob	 postaji	 uporabljamo	 tudi	 PC	
računalnik,	 to	 nadomestimo	 z	 boljšo	 grafiko	 kot	
npr.	s	programom	HDSDR	in	USB	SDR	ključkom,	
ki	ga	na	E-Bay-u	dobimo	že	za	ceno	10€.	

Ne	nazadnje	sem	tudi	po	primerjanju	cen	ugotovil,	
da	nima	smisla	kupovati	nove	prenosne	postaje,	
ker	lahko	sam	dogradim	nekaj	malenkosti	tako,	da	
bo	lahko	FT897D	tudi	zaradi	ergonomije	celo	boljši	
za	 uporabo	 v	 tekmovanjih	 kot	 omenjeni	 novejši	
postaji.	Za	delo	v	tekmovanjih	pa	je	za	izboljšanje	
lastnosti	 sprejemnika	 smiselno	 popraviti	 samo	
obstoječi	»Roofing	filter«.	

»Roofing« ali krovni filter.
»Roofing	filter«	omenjamo	največkrat	v	povezavi	
s	 	 klasičnimi	 »Up	 conversion«	 sprejemniki,	 ki	
imajo	 prvo	 medfrekvenco	 nekje	 v	 območju	 40	
do	 70MHz.	 Naloga	 »Roofing	 filtra«,	 ki	 naj	 bo	
čim	 bližje	 vhodu	 sprejemnika,	 ni	 zagotavljanje	
selektivnosti	 pač	 pa	 zaščita	 stopenj	 za	 prvim	
mešalnikom.	Ozek	»Roofing	filter«	 	 pri	 postajah	
z	 visoko	 prvo	 medfrekvenco	 pomaga	 predvsem	
drugemu	mešalniku	 s	 tem,	 da	 odstrani	 signale,	
ki	 so	 oddaljeni	 več	 kot	 2-3	 	 kHz	 od	 sprejemne	

»Roofing« ali krovni  filter za 
FT897D (FT 857D)

avtor: janez jaRC, S53v
e-pošta: S53v@hamradio.si

Že nekaj let uporabljam za  delo na morju oz. dopustu postajo FT897 D, 
ki jo uporabljam tako na Kv kot tudi na uKv. postaja je zelo primerna za 
prenašanje, zato  sem si izdelal poseben kovček, kjer imam spravljeno 
postajo z vsemi dodatki. Vgrajena imam 500 in 300Hz CW filtra, sam pa sem 
dodal še NF filter z  MAX 295, kot sem ga  že opisal v CQ ZRS junija 2000. 
Vgrajen 240HZ  CW DSP v postaji je namreč za moje prepričanje preozek. 
Kasneje sem si vgradil še vmesnik za priključitev USB SDR ključka tako, da 
imam možnost priključitve  panoramskega adapterja  ter »CW  Skimmerja«.

frekvence.	 	 Širina	 tega	 filtra	 se	 običajno	 izbere	
tako,	 da	 zadovolji	 vse	 vrste	 dela	 tako	 CW,	 SSB	
kot	tudi	FM.	Ker	komercialni	sprejemniki	pokrivajo	
tudi	FM	in	AM,	so	običajno		»Up	conversion«	poceni	
dvopolni	»Roofing	filtri»	široki	od	12	do	15	kHz.	
Pravilo	 je,	da	 je	«	Roofing	filter«	nekaj	širši	kot	
kristalni	ali	DSP	filter,	ki	zagotavljajo	selektivnost	
in	 so	 vključeni	 v	 verigi	 sprejemnika	 na	 nižjih	
frekvencah	nekje	med	450kHz	in	9MHz.

Večina	 amaterjev	 	 uporablja	 sprejemnike	 samo	
za	 SSB	 in	 CW,	 za	 kar	 pa	 potrebujemo	 ožji	
»Roofing	 filter«.	 Napraviti	 ozek	 kvaliteten	 filter	
na	 	 frekvencah	 nad	 40MHz	 je	 veliko	 težje	 in	
dražje	kot	npr.	na	9	MHz,	zato	so	zlasti	po	testih	
Roba	 Sherwooda	 proizvajalci	 pričeli	 izdelovati	
sprejemnike	 z	 nizko	 prvo	 medfrekvenco,	 kjer	
se	da	 izdelati	poceni	kvaliteten	filter.	Pri	 tem	pa	
se	 pojavijo	 druge	 težave,	 ki	 niso	 predmet	 tega	
članka.

FT897D	 (FT	 857D)	 je	 klasičen	 primer	 »Up	
conversion«	 postaje	 s	 prvo	 medfrekvenco	 na	
68,330MHz	 in	 s	 preprostim	 dvopolnim	 »Roofing	
filtrom«,	 ki	 	 je	 širok	 več	 kot	 15	 kHz,	 ker	 je	
postaja	namenjena	za	delo	tudi	v	FM	modu.	Sam		
uporabljam	postajo	na	KV	pretežno	na	CW-ju,	v	
UKV	tekmovanjih	pa	tudi	na	SSB-ju,	zato	mi	FM	ni	
potreben.	Zato	sem	se	odločil,	da	naredim	nekaj	
podobnega	kot	je	naredil	Jeff	AC0C	s	sicer	dragim	
300	 US$	 »Roofingom«,	 kjer	 je	 tako	 pri	 postaji	
FT2000	 bistveno	 izboljšal	 »Close	 in	 IMDDR«	 na	
2	kHz.	

Moj	cilj	je	bil		izdelati	»Roofing	filter«	širine	okrog	
3	kHz,	da	na	ta	način	pokrijem		tako	CW	kot	SSB	
na	račun	izgube	FM-ja.	

Konstrukcija filtra.
Filter	 je	 izdelan	 kot	 lestvičasti	 Cohn-ov	 filter	 4.	
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reda iz kristalov, ki nihajo na 
3.overtonu.	 Cohn-ov	 filter	
je	 za	 razliko	 od	 Chebishev	
ali	 Butterworth	 filtra	 bolj	
preprosto izdelati, saj so vse 
kapacitivnosti	 enake	 (3).	 V	
mojem	 primeru	 sem	 izbiral	
primerne	 SMD	 kapacitivnosti	
v	območju	med	27	do	47pF.	Z	
večanjem	kapacitivnosti	ožimo	
prepustno krivuljo in obratno. 
Paziti	pa	moramo,	ker	se		nam	
pa	s	tem		spreminja	impedanca	
filtra	 sicer	 bomo	 morali	 filter	
prilagajati		z	LC	prilagoditvijo.

Kristale	 po	 specifikaciji	 sem	
naročil	 pri	 podjetju	 Krystaly-
Hradec	 Kralove	 na	 Češkem	 po	
ceni	6€	kos	+	poštnina	6€	(2).	
Pred	 naročilom	 priporočam,	 da	
se	 prebere	 odličen	 članek	 dr.	
Matjaža	Vidmarja,	S53MV:		Kako	
naročiti	kremenčev	kristal	(6).	

Pri	 naročilu	 je	 treba	 definirati	
parametre	 kristala	 kot	 je	
frekvenca	 68.330MHz,	 	 	 tip	
ohišja,	 točnost	 frekvence	 v	
ppm,	 zaporedno	 ali	 serijsko	
upornost	 Rs	 in	 	 kapacitivnost	
elektrod	C0.	V	mojem	primeru	
sem	naročil	4	kose	kristalov	v	
ohišju	 HC-49/u,	 	 ki	 nihajo	 na	
3.	overtonu	in	frekvenci	68.330	MHz	s	parametri:		
5ppm;	 	 Rs	 20	 Ohm	 in	 C0	 4,3pF.	 S	 pomočjo	
programa	 AADE(1)	 sem	 nato	 	 modeliral	 filter	 z	
vnesenimi	parametri.

Filter	sem	realiziral	na	tiskanini	25	x	35	mm,	ki	sem	

jo	potem	vgradil	v	prazen	prostor	na	desni	strani	
ohišja,	kjer	je	napajalni		konektor	(slika	6).	Ker	ima	
filter	v	prepustnem	pasu	cca.	6-7	dB	dušenja,	sem	
dodal	še	MMIC	nizkošumni	ojačevalnik	s	SPF5189,	
ki	 ima	 IP3	 out	 v	 rangu	 39dB.	 V	 primeru,	 da	 bi	
naročil	 bolj	 kvalitetne	 kristale	 z	manjšo	 serijsko	

Slika	1:	Shema	in	simulacija	»Roofing	filtra«	s	programom	AADE	

Slika	2:	Izračunana	frekvenčna	karakteristika	»Roofing	filtra«

KonStRuKtoRStvo

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



63

CQZRS Letnik XXVii, 1/2 - 2018

upornostjo	Rs,	bi	lahko	zmanjšal	dušenje	filtra	in	
ga	 vključil	 v	 sprejemnik	 tudi	 brez	 ojačevalnika.	
Za	 boljšo	 prilagoditev	 mešalnika	 v	 širokem	
frekvenčnem	 območju	 sem	 pred	 »Roofing	 fiter«	
dodal	 še	 	 »diplekser	 »izračunan	 na	 frekvenco	
68.330	 Mhz	 (4).	 Ker	 je	 ojačenje	 nizkošumnega	
ojačevalnika	SPF5189	cca	17		do	18dB,	je	treba	
na	 izhodu	 dodati	 še	 slabilnik,	 da	 s	 prevelikim	
ojačenjem	celo	ne	pokvarimo	IMDDR,	kot	je	bil	to	
primer	z	Inradovim«	Roofing	filtrom«	za	FT	1000MP,	
kjer	je	imel	dodan	ojačevalnik	cca	3dB	preveliko	
ojačenje.	Zavedati	se	je	treba,	da	se	za	vsak	1dB	
preveč	 ojačenja	 lahko	 poslabša	 IMDDR	 za	 3dB!		
Vrednosti	 slabilnika	 (upori	 R3,	 R4	 in	 R7)	 nisem	
podal,	ker	je	velikost	dušenja	filtra	v	propustnem	
obsegu	odvisna	od	tega,	kako	kvalitetne	kristale	
imamo	v	filtru.	Orientacijske		vrednosti	uporov		za	
dušenje	6	dB		so:		R3=R4=16	Ohm	in	R7=68Ohm.	
Slabilnik	si	 lahko	 izračunamo	s	kalkulatorjem	na	
WEB-u	 (6).	 Ojačevalnik	 SPF5189	 se	 napaja	 z	

Slika	3:	Shema		roofing	filtra	F=68,330Mhz
Slika	4:	 Priključitev	filtra	na	 spodnjem	delu	 tiskanine	
FT897D
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napetostjo	3-	5V,	zato	sem	na	
tiskanino	 s	 filtrom	 dodal	 mali	
SMD	 regulator	 LM78L05,	 ki	
sem	ga	priključil	na	v	FT897D	
vgrajeni	8V	regulator	Q1014.	

Filter	sem	v	postaji	vključil		za	
1.	mešalnikom	pred	originalnim	
15	 kHz	 »Roofingom«,	 slika	
5.	 Ker	 bo	 filter	 z	 overtonski	
kristali	prepuščal	tudi	osnovno	
frekvenco	 na	 22,7766	 kHz,	
je	 v	 serijo	 še	 vedno	 vključen	
originalni	 15	 kHz	 »Roofing	
filter«,	 ki	 nam	 razen	 osnovne	
filtrira	še	harmonske	frekvence.	
Filter	 sem	 vključil	 na	 spodnji	
strani tiskanine, kakor je 
prikazano	na	 sliki	 4.	Ta	poseg	
ne	 priporočam	 začetnikom,	

Slika	5:	Priključna	točka	»Roofing	filtra«.

Slika	 6:	 Vgradnja	 filtra	 v	
prazen	 prostor	 nad	 napajalnim	
konektorjem	

Slika	7:	Izmerjena	karakteristika	»Roofing	filtra«	z	VNA	mostičem	

ki	niso	vajeni	dela	s	SMD	elementi.	Sam	se	zato	
zahvaljujem	 Jožetu	 S53PJ	 za	 njegovo	 mirno	
roko-HI!	 Filter	 je	 vključen	 v	 prazen	prostor	 nad	
napajalnim	konektorjem,	slika	6.	Postaja	FT	857D	
nima	tega	prostora,	zato	bo	tisti,	ki	se	bo	odločil	za	
takšen	poseg,	moral	filter	zapreti		v	malo	kovinsko	
ohišje	 in	vključiti	nekje	zunaj	na	zadnji	 stranici.	
Podobno	lahko	ustrezen	»	Roofing	«	izdelamo	tudi	
za		kakšno	drugo	«Up	conversion«	postajo.	

Izmerjene karakteristike filtra
Izmerjena	 karakteristika	 filtra	 z	 VNA	 mostičem	
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je	prikazana	na	sliki	7	in	se	popolnoma	sklada	s	
AADE	simulacijo	na	sliki	2.	

Širina	filtra	na	-3dB	je	nekaj	manj	kot		3	kHz	na	
-40dB,	okoli	12	kHz	ter	na	-50dB	okoli	20	kHz.

Po	vgradnji	filtra	sem	se	z	SDR	
sprejemnikom	 in	 s	 pomočjo	
HDSDR	 programa	 priključil	
na	 	 izhod	 iz	 1.	 medfrekvence	
68.330	 MHz,	 najprej	 	 brez	
vključenega	 filtra,	 slika	 8	 in	
nato	 še	 z	 vključenim	 filtrom,	
slika	9,	kjer	se	lepo	vidi,	kako	
nam	filter	počisti	spekter.

test sprejemnika 
ft897D  z 
vgrajenim »Roofing 
filtrom«

Ker	 nimam	 potrebnega	
instrumentarija,	 da	 bi	 izmeril,	
kakšno	izboljšanje	sem	dosegel	
z	 vgradnjo	 »Roofing	 filtra»	 na	
»Close-In	 IMDR«	 in	 »BDR«,	
sem	 naredil	 primerjalni	 test	 z	
referenčno	 postajo	 TS590,	 ki	
slovi	kot	ena	boljših	postaj,	obe	
postaji	 pa	 sem	 sinhroniziral	 s	
programom	Omni	Rig	in	HDSDR	
tako,	da	sta	v	vsakem	trenutku	
obe postaji sinhronizirani na  
isti	 frekvenci,	 z	 eno	 tipko	 pa	
preklopim	 anteno	 oz.	 avdio	
izhod	na	slušalke,	slika	10.

Prvi	 test	 sem	 naredil	 v	 RAEM	
tekmovanju,	 kjer	 so	 ruski	 in	
ukrajinski	 amaterji	 grmeli	 s	

signali	599+10dB;	na	srečo	pa	sem	imel	v	lokalu	
tudi	 QRO	 signal	 lokalnega	 hama	 s	 Signalom	
599++dB.	

Lokalnega	QRO	hama	sem	v	RAEM	CW	tekmovanju	

Slika	8:	Izmerjen	izhod	iz	medfrekvence		brez	filtra	

Slika	9:	Izmerjen	izhod	iz	medfrekvence	z	vključenim	filtrom

Slika	 10:	 Sinhronizacija	 postaj	
TS	590	 in	FT	897D	z	programom	
Omni	Rig	in	HDSDR
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poslušal	na	oddaljenosti	+/-	500	Hz,	+/-750Hz,	
+/-	 1000Hz,	 +/-	 1200Hz	 in	 +/-1500	 Hz	 od	
njegovega	“zero	beata”.	

Rezultat:	 na	 +/-	 500Hz	 je	 bila	 postaja	 TS590	
sicer	boljša,	na	frekvencah	+/-	750Hz	 in	več	pa	
pri	sprejemu	ni	bilo	opaziti	med	obema	postajama		
prav	nobene	razlike!!!

Kot	končni	ON-LINE	test	sem		postajo	preizkusil	
še	 v	 letošnjem	 	 CQWW160	 CW,	 tekmovanju	
kjer	 so	 zaradi	 ozkega	 frekvenčnega	 območja	 in	
velikega	 števila	 postaj	 razmere	 na	 sprejemu	
v	 kratkovalovnem	 območju	 verjetno	 najbolj	
ekstremne.	Kot	se	na	sliki	vidi,	sem	ob	prisotnosti	
drugega	 lokalnega	 QRO	 hama	 (slika	 11)	 brez	
težav	 lahko	 sprejemal	 signale	 drugih	 postaj	 na	
oddaljenosti	od	njegove	nosilne	frekvence	na	CW	
že	tam	nekje	od	400	do	500	Hz	naprej.		

Zaključek.
Amaterji	velikokrat	posegamo	po	dragih	postajah,	
ki	jih	kupujemo	pod	vplivom		rezultatov	»Close-	
In-	IMDR	»	in	NPR		testov	Roba	Sherwooda,	Adama	
Farsona	ali	Petra	Harda-	RadCom.	V	realnem	testu	
na	obsegu	pa	se	izkaže,	da	tudi	v	najbolj	zahtevnih	
tekmovanjih	kot	je	CQWW	CW160m	tudi	poceni	
manjše	 postaje	 	 z	 minimalnimi	 spremembami	
že	zadovoljujejo	tudi	v	okolju	z	izredno	močnimi	
signali.	 Nekaj	 podobnega	 je	 ugotovila	 študija,	
ki	jo	je	za	Bavarian	Contest	Club	napisal	DK4YJ	

(7).		Mogoče	je	včasih	bolje	izbrati	ergonomično	
postajo	srednjega	razreda	kot	pa	pretiravati	s	3	
ali	celo	5	x	dražjo	vrhunsko	postajo	po		»Close	
In	IMDR«	testu.	To	velja	seveda	za	sprejemnike	
na	KV	območjih,	medtem	ko	pa	 je	 na	2m	UKV	
območju	 v	 tekmovanju	 popolnoma	 drugačna	
slika.

literatura
•	 1.	AADE	Filter	design:	http://www.ke5fx.com/
aadeflt.htm.
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•	 3.	 Wes	 Hayward	 W7ZOI	 :	 Designing	 and	
Building	Simple	Crystal	Filters.

•	 4.	 Diplexer	 Calculator:	 www.changpuak.ch/
electronics/calc_16a.php.

•	 5.	 Dr.	 Matjaž	 Vidmar	 S53MV	 :	 Kako	 naročiti	
kremenčev	kristal	:	

•	 http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a311.
pdf

•	
•	 6.	Matching	T	attenuator	calculator	:	
•	 http://chemandy.com/calculators/matching-t-
attenuator-calculator.htm

•	 7.	 	 Close	 –In	 Dynamic	 Range	 oder:	Wie	 viel	
Roofing	braucht	der	Contester?

•	 Matthias	Jelen,	DK4YJ	Bavarian	Contest	Club:	
•	 http://www.bavar ian-contest-c lub.de/
projects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-
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Slika	11:	Sprejem	v	CQWW160CW	pri	oddaljenosti	400Hz	od	lokalnega	signala
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Rezultati UKV Pokal 2017 - multi op

Place Callsign Sum Marec Maj Junij
50 

MHz
70 

MHz
AA 

UHF
Julij

AA 
VHF

Septem-
ber

Oktober
Novem-

ber

1 S59P 3369 684 627 571 127 616 66 81 497 100

2 S50C 692 100 3 208 83 98 200

3 S53D 672 241 221 42 168

4 S59DGO 617 169 112 100 100 17 119

5 S59DEM 400 100 100 100 100

6 S50L 371 113 32 33 28 27 32 37 69

7 S59R 283 66 76 64 77

8 S50G 140 35 39 66

9 S55AW 100 100

10 S56Y 100 100

11 S57M 100 100

12 S56K 98 38 27 33

13 S51A 77 66 11

14 S53K 59 47 12

15 S50K 46 46

16 S56P 39 39

17 S51AF 31 31

18 S50W 22 22

19 S59DME 20 5 5 3 3 4

20 S53DKR 19 19

21 S59K 19 6 13

22 S51TX 15 15

23 S53N 11 11

24 S54MTB 3 3

25 S58K 3 3

Rezultati uKv pokal 2017
26 S52INA 2 2

Rezultati ZRS UKV Pokal 2017 - single op

Place Callsign Sum Marec Maj Junij
50 

MHz
70 

MHz
AA 

UHF
Julij

AA 
VHF

Septem-
ber

Oktober
Novem-

ber

1 S51ZO 3861 700 700 675 42 27 564 695 27 84 274 73

2 S58RU 862 62 69 90 123 139 7 351 21

3 S57Q 725 100 89 100 94 52 91 100 99

4 S57O 681 100 81 100 100 100 100 100

5 S59GS 433 40 100 51 109 2 131

6 S50J 418 50 36 83 8 26 52 15 15 110 23

7 S57M 338 58 47 40 55 71 67

8 S54T 309 85 98 43 83

9 S57LM 251 38 26 61 42 13 21 24 26

10 S51WX 225 34 52 30 53 5 16 15 20

11 S53FO 223 19 44 60 100

12 S53D 174 174

13 S52IT 136 2 2 69 3 2 3 20 9 26

14 S50G 102 102

15 S51DI 100 100

16 S52LO 100 100

17 S57NML 100 100

18 S59A 100 100

19 S52W 92 74 18

20 S53XX 87 5 9 71 2

21 S53VV 79 10 2 65 2

22 S54O 77 12 13 9 25 18

23 S57UMP 76 18 21 1 4 32

24 S53V 68 27 27 14

uKv teKmovanja

uradni rezultati zRS novembrskega 2017 uKv tekmovanja

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

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 S59P JN86AO 333 125964 LZ7J KN22HB 849 7 2.06% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x6el YU7EF 301

2 S50L JN75ES 233 86334 SN7L JO91QF 710 26 10.04% TS-690, Javornik 2X17,4X6 1114

3 S50G JN76JC 233 83719 LZ2FP KN22DW 831 21 8.27%
FT-1000MP & 

Javornik
1000 2x15, 4x8 & 2x11 el Yagi 850

4 S59K JN76IA 58 15891 DA0FF JO40XL 608 7 10.77% FT991 50 16 el 625

145 MHz - single op

1 S57O JN86DT 342 128684 LZ7J KN22HB 846 22 6.04% ts590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop +4x9+3x17+3x17 el yagi 307

2 S57Q JN76PB 334 126916 LZ2PG KN23XT 876 14 4.02% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

3 S51ZO JN86DR 264 93439 LZ7J KN22HB 841 12 4.35% TS-950s+JAVORNIK 1000 4x14el,2x16el,4x5el 317

4 S57M JN76PO 254 86666 LZ7J KN22HB 897 2 0.78% MarkV+Javornik 1000 9el. Tonna +20 el. 963

5 S53K JN75RX 113 35739 I1AXE JN34QM 653 8 6.61% SUNSDR PRO II + LNA 1200 4 x 11 el. YU7EF 410

6 S52IT JN66WB 104 33784 OM3D KN19DB 714 7 6.31% IC910 100 12 elm. yagi 1072

7 S57LM JN76HD 108 33723 DK0BN JN39VV 657 4 3.57% FT847 100 F9FT 17 el. 313

8 S50J JN65VO 86 29175 DA0FF JO40XL 613 7 7.53% TS2000X 100 17elF9FT 150

9 S58RU JN65WM 81 27271 DK0BN JN39VV 666 9 10.00% Icom IC-275 100 M2 2M5WL 262

10 S51WX JN75OS 75 26376 SN7L JO91QF 680 5 6.25% 0.5 dB - 250 2 x 8 el. dk7zb 201

11 S53V JN76UH 67 18360 DM3W JO62XE 666 8 10.67% FT1000MP+Javornik 600 11 el ECO Yagi 492

12 S51WC JN75OT 58 17736 SN7L JO91QF 676 6 9.38% YAESU FT100D 25 17 EL F9FT 250

13 S57KM JN76HD 56 15423 I1AXE JN34QM 595 1 1.75% TS-790E 25 13 el. YAGI 315

14 S57NAW JN76PA 54 12378 YU7ACO KN05RD 490 6 10.00% IC-275 25 9 el. 340

15 S57WW JN86CM 38 9538 DA0FF JO40XL 637 4 9.52% IC-202 25 4 EL F9FT 300

16 S59DR JN76EF 22 5021 DA0FF JO40XL 575 1 4.35% FT-991E 50 5 EL CUSHCRAFT 340

17 S53VV JN65VN 18 3076 9A0V JN95PE 432 0 0.00% Mutek - FT-221R 100 GP 100

18 S57EA JN76HE 2 340 IQ5NN JN63GN 335 1 33.33% FT-897D 50 4x 6el Loop 350
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V	letošnjem	letu	obeležujemo	10.	obletnico	SOTA	
aktivnosti	 v	 Sloveniji,	 po	 tem,	 ko	 je	 S5	 SOTA	
team	 (S51UJ	 –	 Brane,	 S53X	 –	 Miloš,	 S54Q	 –	
Boris,	 S57BBA	 –	 Bajko,	 S57XX	 –	 Jure,	 S58R	 –	
Rado)	 izvedel	 vse	 potrebne	 aktivnosti,	 da	 smo	
15.06.2008	 postali	 23.	 članica	 mednarodnega	
SOTA	 (Summits	 On	 The	 Air)	
združenja	 (sedaj	 ima	 138	
članic	z	več	kot	5700	aktivatorji	
–	 registriranih	 v	 SOTAwatch2	
bazi,	v	Sloveniji	190).	

To je eden od vzrokov, da 
bomo	 S5	 SOTA	 privrženci	 v	
tem	 letu	 še	 bolj	 aktivni	 in	 s	
tem	 namenom	 bomo	 izvedli	
družabna	srečanja	(osrednje	bo	
9.junija	2018	na	Ložnem,	kjer	

10. obletnica aktivnosti Sota 
Slovenija

Avtor: Rado Križanec, S58R
e-poštra: s58r@siol.net

smo	pred	10.leti	imeli	uradno	naznanitev	SOTA	v	
Sloveniji)	 	 in	različne	aktivnosti	(	npr:	aktivacija	
posebnega	pozivnega	znaka	S510SOTA,	izdajanje	
priložnostne	diplome,	…).

Radioklub	 SOTA	 Slovenija	 S50AAA,	 bo	 izdajal	
posebno	 diplomo	 za	
»aktivatorje«	 (za	 aktivacijo	
vsaj	 10	 različnih	 vrhov)	 in	
»lovce«	 (vzpostavitev	 zveze	
z	 aktivatorji	 iz	 10	 različnih	
vrhov),	 za	 aktivnosti	 v	 letu	
2018.	 Zahteve	 za	 diplomo	 se	
morajo	oddati	na	:

h t t p : / / w w w . s o t a . s i /
en/2018/02/10/zahtevek-za-
diplomo-10-let/

Kv aKtivnoSt

uKv teKmovanja

25 S57L 64 64

26 S57JZ 60 60

27 S53K 55 27 28

28 S58M 52 52

29 S57TA 50 50

30 S51SL 49 29 20

31 S59K 44 15 29

32 S57WW 43 1 0 13 5 4 13 7

33 S500R 40 9 31

34 S52AU 24 19 0 5

35 S52EZ 20 20

36 S56A 16 16

37 S51W 14 14

38 S51WC 14 14

39 S57RT 14 10 4

40 S57KM 13 1 12

41 S57UHX 12 12

42 S56P 11 11

43 S57NAW 10 10

44 S50TA 9 1 5 3

45 S53DB 9 9

46 S53MM 6 6

47 S52ZD 5 5

48 S56RJI 5 1 2 1 1

49 S51AN 4 2 2

50 S59DR 4 4

51 S51FO 3 1 1 1

52 S52INA 2 2

53 S57UZX 2 1 1

54 S57MQE 1 1

55 S57EA 0 0

Rezultati UKV Pokal 2017 - single op - 25 W (144 MHz + 432 MHz)

Place Callsign Sum Marec Maj Junij
50 

MHz
70 

MHz
AA 

UHF
Julij

AA 
VHF

Septem-
ber

Oktober
Novem-

ber

1 S57NAW 535 51 100 100 19 100 89 67 9

2 S58RU 479 97 64 49 69 100 100

3 S51WC 426 100 52 54 94 63 63

4 S57TA 166 66 100

5 S57UZX 151 25 12 7 58 27 22

6 S52ON 100 100

7 S52ZD 93 24 25 44

8 S53NW 92 8 84

9 S57KM 55 22 33

10 S53MR 47 11 19 17

11 S53V 42 42

12 S57WW 42 3 3 2 2 12 5 15

13 S57CN 36 8 8 6 14

14 S51AN 25 25

15 S52EA 23 23

16 S53SO 22 22

17 S53FI 21 21

18 S52OT 13 13

19 S56LXB 12 5 5 2

20 S52INA 11 6 5

21 S53VV 11 6 5

22 S54MTB 11 11

23 S53DB 10 10

24 S52AU 8 2 6

25 S57MQE 7 3 4

26 S52W 3 3

27 S59DR 1 1
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Kv aKtivnoSt

Istočasno	 pa	 so	 se	 že	 pojavile	 informacije	 o	
aktivaciji	Bouvet-a	s	strani	poljske	ekipe	(3Y0I),	
ki	je	bila	napovedana	za	konec	leta	2017	in	potem	
odpovedana	na	 željo	 ekipe	3Y0Z.	Sporočajo,	 da	
je	 norveški	 polarni	 inštitut	 izdal	 dovoljenje	 za	
izkrcanje,	ki	velja	do	leta	2019,	vendar	pravijo,	da	
obstaja	možnost,	da	se	ekspedicija	zgodi	že	prej.	
Kako	 bodo	 napredovale	 priprave	 bodo	 obveščali	
sproti,	kaj	več	pa	v	nadaljevanju.

Zimsko-spomladanska	 tekmovanja	 se	 prevešajo	
v	drugo	polovico.	Za	nami	so	CQWW	CW,	CQWW	
160CW,	 	 CQWPX	 RTTY,	 ARRL	 International	
DX	 Contest	 (CW	 in	 SSB),	 CQWW	 160SSB.	 Po	
prijavljenih	 rezultati	 so	 slovenci	 v	 različnih	
kategorijah	spet	v	evropskem	in	svetovnem	vrhu.	
Vsem	iskrene	čestitke,	prijavljeni	 rezultati	pa	so	
na naslednjih povezavah.
•	 https://www.cqww.com/raw.htm?mode=cw
•	 http://www.cqwpxrtty.com/
•	 http://www.cq160.com/
•	 http://www.arrl.org/results-database

EL2EF – Liberia
Eric	je	zdaj	aktiven	iz	Liberije	in	je	že	napravil	nekaj	
zvez	z	starim	Kenwood	TS-120	in	vertikalko.	Zdaj	

DX noviCe
avtor: hubert tratnik, S53z 

e-pošta: hubi.tratnik@gmail.com

Narava je še enkrat več pokazala svojo moč. Težko pričakovana in nekaj let 
načrtovana ekspedicija na Bouvet je bila po odločitvi kapetana (in verjetno 
tudi vodij ekipe) prekinjena. Po nekaj dneh čakanja, da se veter umiri in 
megla ter nizka oblačnost dvigne (napoved pa ni obetala izboljšanja) je 
postalo jasno, da izkrcanje ne bo možno. Da pa bi bila smola popolna je 
odpovedal še eden od motorjev in odločitev je bila na dlani. Ekipa je seveda 
zelo razočarana, vendar napoveduje ponovni poizkus aktivacije 3Y0Z v 
bližnji prihodnosti. Vračajo se v smeri južne afrike, v Cape Town.

vodi	 papirni	 dnevnik,	 vendar	 upa,	 da	 bo	 kmalu	
dobil	računalnik.	Potem	bo	uporabil	storitve	QSL	
managerja,	ki	bo	skrbel	za	njegov	dnevnik	in	QSL.	
Eric	 je	 nov	 op	 in	 še	 vedno	 uči	 radioamaterskih	
veščin.

D44TWO – Cape Verde

Harald,	 DF2WO	 bo	 ponovno	 aktiven	 v	 »holiday	
style«	iz	Praia	Baixa,	Zelenortski	otoki	z	znakom		
D44TWO,	maja	2018.	QRV	na	40-10m.	QSL	preko	
M0OXO.

RubRiKa: RaDioGoniometRija aRG

4. Svetovno mlaDinSKo aRDf pRvenStvo 
2020 v Sloveniji

Avtor: Franci Žankar, S57CT 
email: S57Ct@hamRadio.si

V	prejšnji	številki	CQ	ZRS	»_stran	46«	smo	napačno	objavili	kraj	bivanja	za	mlade	tekmovalce	na	
4.	svetovnem	mladinskem	ARDF	prvenstvu	v	Ajdovščini.	Mladi	tekmovalci	bodo	v	času	prvenstva	
bivali	v	Dijaškem	domu	srednje	šole	Veno	Pilon	v	Ajdovščini.	Zaradi	kvalitetnejše	priprave	pa	smo	
prestavili	tudi	začetek	prvenstva	za	dva	dni,	tako	da	bo	le	to	potekalo	od	26.	do	30.	junija	2020. AX

 d
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J28ND – Djibouti
Dane,	S53T	 je	 trenutno	dejaven	 iz	Džibutija	kot	
J28ND	.	Uporablja	vertikalko	domače	izdelave	in	
majhno	moč.	QSL	preko	S57DX.

C96RRC in C98RRC – IOTA DXpedition, 
mozambique

Vasilij	R7AL,	Vasilij	RA1ZZ,	Al	RZ3K	in	Vlad	RK8A	
(člani	 ruskega	Robinson	kluba),	bodo	v	obdobju	
od	29.	aprila	do	9.	maja	2018	delovali	kot	C96RRC	
in	C98RRC	z	otoka	Mozambique,	AF-088	in	otoka	
Inhaca,	AF-066	.	QRV	od	40-10m	CW,	SSB,	Digi.	
QSL	preko	R7AL,	Club	Log	OQRS.

Mozambik,	AF-088	kot	C96RRC		med	29.	aprilom	
in	3.	majem	2018,
Otok	 Inhaca,	 AF-066	 kot	 C98RRC	 od	 	 5.	 do	 9.	
maja	2018.

benin DXpedition 2018

Radio	 Club	 de	 Provins,	 F6KOP	 napoveduje	 svojo	
naslednjo	DXpedicijo,	ki	bo	v	Beninu	v	Afriki	med	
7.	 in	 18.	 marcem	 2018.	 Mednarodna	 ekipa	 12	
operaterjev,	 ki	 jo	 vodi	 Jean-Luc,	 F1ULQ,	 načrtuje	
aktivnost	na	160-10	m,	CW	/	SSB	/	RTTY	/	PSK	/	FT8	
z	do	4	postajami.	Spletna	stran	in	QSL	podrobnosti	
sledijo.	https://ty2018dx.wordpress.com/

ZS8Z – Marion Isl.

David,	 ZS1BCE	 (tudi	 ZD9A)	 se	 je	 vrnil	 na	 otok	
Marion	 in	 bo,	 ko	 mu	 bo	 dopuščal	 čas	 aktiven	
kot	 ZS8Z	 .	 	 Na	 otoku	 bo	 ostal	 (delal	 bo	 kot	
komunikacijski	tehnik)	do	maja	2018.	QRV	na	HF	
bandih,	SSB	/	Digi.	QSL	preko	ZS1LS.	Več	na	http://
www.southgatearc.org/news/2018/january/
marion-island-off-the-air.htm#.WmZHyajiaM9

3B7A – St. Brandon DXpedition

Club	 Log	 je	 objavil	 najnovejši	 seznam	 najbolj	
iskanih	dxcc.	V	tem	letu	je	Saint	Brandon	na	27.	
mestu	 najbolj	 iskanih	 dxcc	 na	 svetu	 (#	 19	 NA,	
#	SA,	#	33	AS,	#	28	OC,	#	34	AF,	#	48	EU).	Ta	
statistika	jasno	potrjuje	pomembnost	DXpedicije,	
saj	je	od	zadnje	minilo	več	kot	10	let	(3B7C).

Zavedajo	 se,	 da	 so	 enako	 kot	 pri	 prejšnjih	
projektih	 brezhibne	 priprave	 ključ	 do	 uspeha.	
Zato	 skrbno	 delajo	 na	 napovedi	 propagacij	 kjer	
imajo	 veliko	 izkušenj.	 Le	 te	 bodo	 upoštevali	 pri	
njihovem	 delu	 skozi	 celotno	 ekspedicijo	 in	 dali	
prednost	področjem	z	zelo	kratkim	odpiranjem	in	
težjimi	pogoji.	

Zahvaljujejo	se	pilotni	ekipi	:	Bjorn	ON9CFG,	Paul	
N6PSE,	 Javi	 LU5FF,	 Joe	 JJ3PRT	 in	 njihov	 glavni	
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pilot	Michel	F6AGM	(bivši	FM5CD).	Svoje	izkušnje	
in	zanimive	informacije	lahko	posredujete	svojim	
lokalnim	pilotom,	saj	bodo	člani	expedicije	z	njimi	
v	stiku	preko	satelitskega	telefona.	

Vsa	vprašanja	v	zvezi	z	vašimi	zvezami	je	treba	
poslati	njihovemu	QSL	managerju	preko	spletnega	
obrazca	 na	 njihovi	 spletni	 strani	 .	Ne	 pričakujte	
odgovora,	dokler	se	ne	vrnejo	v	Francijo.

Prosijo za podporo projektu na spletni strani  
http://www.saintbrandondx.com/en/how-to-
help-us/	 	 in	 sledite	 jim	 na	 Facebooku	 	 https://
www.facebook.com/SaintBrandonDX/		in	Twitterju	
@SaintBrandonDX

Expedicija	bo	od	5.	do	17.	aprila	2018.	Operaterji:	
Seb	F5UFX,	Flo	F5CWU,	Vincent	F4BKV,	Gil	F4FET,	
Pat	F2DX,	Pascal	F5PTM,	Diégo	F4HAU	in	Laurent	
F8ATM.

XT2MAX – Burkina Faso

Max,	DK1MAX	bo	v	času	svojega	dopusta	v	Burkina	
Faso	aktiven	z	znakom	XT2MAX.	Tam	bo	od	23.	
marca	do	2.	aprila	2018.	QRV	bo	na	vseh	bandih,	
CW/SSB/RTTY.	QSL	samo	via	LoTW	in	eQSL.

OD5/EA1CYK – Lebanon
Adrian,	EA1CYK	je	ponovno	aktiven	(zadnjič	leta	
2014)	iz	Libanona	kot	OD/EA1CYK	.	Njegov	QSL	
manager	EA7LS,	pravi,	da	bo	tam	do	maja	2018.	
QRV	bo	večinoma	med	vikendi,	odvisno	pa	je	od	
njegovih	delovnih	nalog.	

DX-World DXpedition
Člani	 skupine	 DX-World	 (MM0NDX,	 IK8LOV,	
ON9CFG)	bodo	od	7.	do	11.	maja	2018	na	svoji	
prvi	 DXpedicij	 na	 otoku	 Buyukada,	 AS-201,	
Turčija.

Delali	bodo	s	pozivnimi	znaki	TA0/MM0NDX,	TA0/
IK8LOV	in	TA0/ON9CFG,	od	80-2m	(holiday	style).	
Pravijo,	da	naj	bi	predvsem	uživali	 in	vzpostavili	
čim	več	zvez	z	bralci	spletnega	mesta	DX-World,	

ki	bo	aprila	staro	11	let.	QSL	info	in	podrobnosti	
sledijo.

HS8JCV/P – Lipe Is., AS-126

HS8JCV,	 HS9HK,	 HS8GLR,	 HS8GKR,	 HS9JZT,	
HS9STL,	E23CAL	in	HS3NBR	bodo	od	29.	marca	
do	2.	aprila	2018	aktivni	iz	Lipe	Island	(AS-126),	
kot	 HS8JCV/P.	 QRV	 na	 HF	 obsegih.	 QSL	 preko	
HS8JCV.

XX9B – Macao DXpedition
Ekspedicija	 v	 Macao,	 ki	 bo	 v	 zraku	 med	 9.	 in	
17.	marcem	2018	objavlja	delovne	frekvence	po	
bandih:

Mode 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M

CW 1.821,5 * 3.517 7.017 10.117 14.007 18.087 21.007 24.891 28.007

SSB - 3.777 7.075 - 14.167 18.137 21.277 24.930 28.477

RTTY - - 7.047 10.147 14.087 18.107 21.087 24.927 28.087

FT8 1.840 3.573 7.074 10.136 14.074 18.100 21.074 24.915 28.074

* Poslušali bodo 2-3 Khz nižje na 160m za JA.
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Te	frekvence	so	priporočene,	vendar	jih	je	mogoče	
spremeniti	zaradi	več	razlogov	(npr.	QRM,	lokalni	
hrup	itd.).

Prosijo,	 da	 ste	 strpni	 in	 upoštevate	 navodila	
operaterjev,	saj	bo	le	tako	mogoče	mnoge	osrečiti	
z	zvezo	in	novo	državo.	Ne	glede	na	vse	se	vedno	
pojavijo	težave,	zato	apelirajo	na	»ham	spirit«	in	
upoštevanje	smernic	»DX	Code	of	Condukt«.

PY5KD	-	Luciano,	se	je	pridružil	ekipi	prejšnji	mesec	
in	bo	pripomogel	k	uspešnosti	te	DXpedicije.

PP1CZ	bo	odgovoren	za	nalaganje	dnevnikov	na	
Club	 Log.	 Če	 imate	morebitno	 težavo	 v	 zvezi	 z	
qso-jem	 v	 dnevniku,	 prosijo,	 da	 naslovite	 svoje	
e-pošto	 na	 PP1CZ:	 	 pp1cz@terra.com.br,	 XX9B	
spletna	stran	http://xx9b.py2sex.com/

HH70A – Haiti

Več	 haitskih	 operaterjev	 bo	 uporabljalo	 znak	
HH70A	 šest	 mesecev,	 od	 1.	 januarja	 dalje.	
Posebni	znak	je	v	čast	praznovanju	70.	obletnice	
radijskega	kluba	D'Haïti	.	QRV	na	HF,	QSL	preko	
W3HNK.

*	 Haiti	 International	 Friendship	 ARC	 pomaga	 pri	
razvijanju	radio-amaterskih	postaj	na	Haitiju	z	nakupom	
radijskih postaj, napajalnikov, koaxa itd. Prispevate 
lahko	 preko:	 	 http:	 //www.haiti-	 international-
friendship-arc.	org	.	Za	več	informacij	se	lahko	obrnete	
tudi	na	organizacijo.

J3/G0VJG – Grenada
Nobby,	 G0VJG,	 bo	 od	 13.	 do	 27.	 junija	 2017	
aktiven	iz	Grenade.	Osredotočil	se	bo	na	6m	SSB	
+	HF	področja.	QSL	preko	G4DFI.

V31AX – Belize
Paul,	 VE3AXT	 je	 ponovno	 aktiven	 iz	 Consejo	
Shores,	Corozal,	Belize	kot	V31AX.	Delal	bo	do	4.	
aprila	2018.	QRV	z	uporabo	IC-7000,	100	vatov	in	
G5RV	dipola.	QSL	preko	M0URX.

VP2EGO – Angvila
Jim,	WB2REM	bo	aktiven	iz	Anguille	kot	VP2EGO	
med	17.	in	24.	marcem	2018.	QRV	bo	na	HF.	QSL	
preko	H/c,	Club	Log	OQRS.

VY0ERC – Ellesmere Isl., NA-008

VE1RUS	in	VE3KTB	načrtujeta	aktivnost	iz	Eureke,	
Nunavut,	NA-008	kot	VY0ERC.	V	zraku	naj	bi	bila	
med	4.	februarjem	in	1.	aprilom,	ko	jima	bo	čas	
dopuščal.	QRV	na	40	in	20	m,	v	SSB/digi	in	zelo	
počasni	CW.	

T88UW – Palau

Ichy,	JH7IPR	bo	od	13.	do	19.	aprila	2018	v	Palau	
ponovno	 aktiven	 kot	 T88UW.	 QRV	 na	 CW/SSB/
RTTY.	QSL	preko	H/c	(buro/direct).	Dnevniki	bodo	
naloženi	v	LoTW	in	Club	Log.

VP6D – Ducie Isl. 2018, OC-182
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Skupina	Perseverance	DX	(pdxg.net)	z	veseljem	
sporoča	svojo	načrtovano	aktivacijo	otoka	Ducie	
(zaščiteno	 morsko	 območje),	 trenutno	 #	 29	
najbolj	iskanih	dxcc	na	Clublog.	Ekspedicija	naj	bi	
bila	v		oktobru/novembru	2018.

Ekipa	 izkušenih	 operatejev	 so	 Dave	 K3EL,	 Pista	
HA5AO,	 Les	 W2LK,	 Heye	 DJ9RR,	 Mike	 WA6O,	
Jacky	ZL3CW,	Arnie	N6HC,	Steve	W1SRD,	Chris	
N6WM,	Laci	HA0NAR,	Ricardo	PY2PT,	Walt	N6XG,	
Gene K5GS .

Izdano	 je	 dovoljenje	 za	 pristanek,	 vizum	 in	
radijsko	dovoljenje.	Ekipa	bo	odšla	iz	Mangareve,	
Francoska	Polinezija	na	krovu	ladje	Braveheart	in	
bo	na	otoku	do	14	dni.		Sedem	delovnih	mest	je	
načrtovanih	 za	 160-10	metrov,	 SSB/CW/Digital,	
vključno	z	FT8.	Več	informacij	najdete	na	:			vp6d.
com,	Twitter	in	Facebook	bodo	tudi	na	voljo.

VK9/X - Christmas Isl. 2018
Britanske	 ekipa	 6-GX	 DXpedition	 (predhodno	
TX6G,	E6GG	in	ZL7G)	bo	od	16.	do	30.	oktobra	
2018	 delala	 z	 Božičnega	 otoka	 (	 VK9X	 ).	 Bolj	
podrobno	o	načrtih,	operaterjih,	postajah	itd.,	ko	
bodo	organizacijsko	tako	daleč	 in	 informacije	na	
voljo.

P29DA – Papua New Guinea
Darren,	 VK4FEDX	 trenutno	 oddaja	 na	 otoku	
New	Guinea,	OC-034	(PNG)	kot	P29DA.	Dejaven	
je	bil	 na	10m	SSB.	Darren	omenja,	da	načrtuje	
dejavnost	iz	obalnih	otokov	PNG	East	(OC-240)	v	
letu	2018.

5W20Samoa - Samoa
5W1SA	 iz	 Samoe	 je	 20	 let	 (od	 leta	 1998)	
neprekinjeno v zraku. Atsu  pravi, da je v zadnjih 
20	 letih	 užival	 v	 delu	 na	 HF	 in	 6m	 iz	 OC-097,	
Samoa.	V	tem	času	se	je	nabralo	približno	100k	
qso.	Oblasti	je	prosil	za	izdajo	posebnega	klicnega	
znaka	 5W20SAMOA	 v	 počastitev	 njegove	 20.	
obletnice	javljanja	iz	Samoe.	Licenca	je	izdana	za	
obdobje	od	1.	1.	2018	do	31.	12.	2018.

FK/5B4ALX – New Caledonia
Po	več	kot	20	letih	amaterske	radijske	aktivnosti	
z	 znaki	 IZ4AMS,	 9A8AMS,	 DD4T,	 EI6MS,	 5Z4	 /	
IZ2AMS,	 II4K,	5B4ALX,	H2X	 in	 še	nekaterimi	 in	
po	številnih	uspehih	v	največjih	tekmovanjih	(več	
kot	120.000	qso),	bo	5B4ALX	od	20.	marca	do	4.	
aprila	2018	v	Novi	Kaledoniji.

Aktiven	 bo	 v	 CW,	 SSB	 in	 RTTY	 od	 6m	 do	 80m,	
tekmoval	 pa	 bo	 v	 CQWW	 WPX	 SSB	 Contest	
(SO15LP).	Cilj	je	20.000	qso	in	bo	odvisen	izključno	
od	propagacij,	vse	ostalo	je	podrobno	preučil,	da	
bi	to	dosegel.	QSL	bo	natisnjena	na	štirih	straneh,	
na	katerih	bodo	 imena	 in	 logotipi	 tistih,	ki	želijo	
podpreti	 to	 DXpedicijo.	 Več	 informacij	 http://
www.5b4alx.cloud/.

WH8/DL2AH – American Samoa

Uli,	 DL2AH	 obvešča,	 da	 bo	 od	 2.	 -	 29.	 oktobra	
2018.	 aktiven	 iz	 Ofu	 Isl.	 (OC-077),	 American	
Samoa,	kot	WH8/DL2AH.	QRV	(holiday	style)	na	
80-10m	 SSB/FT8/RTTY.	 Načrtuje	 sodelovanje	 v	
različnih	 tekmovanjih	 (Oceania,	 WAG	 in	 CQWW	
SSB).	Uporabljal	bo	IC-7300	 in	Windom	anteno.	
QSL	preko	H/c.

VK5CE/6 – IOTA tour

Craig,	VK5CE	z	veseljem	sporoča,	da	bo	njegova	
naslednja	DXpedicija	vključevala	 tri	otoke	 (IOTA	
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expedicija)	 v	 Zahodni	 Avstraliji.	 V	 juniju	 bo	 za	
mesec	 dni	 aktiviral	OC-140,	OC-170	 in	OC-199.	
Podrobnosti	 so	 na	 spletni	 strani	 VK	 IOTA	 na	
naslovu	www.vkiota.wordpress.com/vk5ce-6

Temotu – Taumako Isl, OC-179
VE3LYC	sporoča	nekaj	novosti	v	zvezi	z	njegovimi	
aktivnostmi	v	provinci	Temotu	in	iz	Salomonovih	
otokov.

Dodana	je	bila	aktivnost	iz	Russellovih	otokov	(OC-
168,	Salomon	Isl.	DXCC)	že	načrtovani	na	otokih	
Duff	(OC-179,	Temotu	DXCC).	Russellovi	otoki	so	
bili	nazadnje	aktivirani	februarja	2001	ali	pred	17	
leti,	 in	 to	skupino	IOTA	potrebuje	približno	94%	
IOTA	zbiralcev.	Tako	je	prvotni	projekt	podaljšan	
za	teden	dni	in	dodaja	nove	logistične	izzive.

Časovni	 termin	 odprave	 je	 dokončan	 in	 vse	
letalske	vozovnice	so	kupljene.	Časovnica	izgleda	
takole:
•	 18.	aprila:	iz	Toronta	preko	Brisbane	v	Honiara,		
•	 20.	april:	prihod	v	Honiara,	
•	 22.	 do	 25.	 april:	 aktivnost	 z	 otoka	 Mbanika	
(Russellovi	otoki,	OC-168,	MWL	6,4%),

•	 28.	aprila:	odhod	iz	Honiara	v	Lato,	
•	 29.	april	do	3.	maja:	aktivnost	z	otoka	Tahua	
ali	 otoka	 Taumako	 (Duffovi	 otoki,	 OC-179,	
MWL	3,0%),	

•	 5.	maj:	iz	Lata	v	Honiare,
•	 6.	maj:	odhod	iz	Honiara	v	Brisbane	in	nočitev,	
•	 7.	maj:	odhod	iz	Brisbane	v	Toronto.

Bernhard	 (DL3GAC,	 H44MS)	 se	 bo	 pridružil	
dejavnosti	 OC-168.	 Ekipa	 bo	 delala	 na	 dveh	
postajah	CW	in	SSB,	večinoma	na	17,	20,	30	in	
40	m.

Obstaja	majhna	možnost,	da	se	bo	po	aktivaciji	
OC-168	 poskuša	 delati	 z	 otoka	 Nggela	 Sule	
(Florida	Islands,	OC-158,	MWL	15,7%),	od	26.	do	
27.	 aprila.	 Vendar	 pod	nobenim	pogojem	ne	bo	
hitreje	zaključil	z	aktivnostjo	na	OC-168,	da	bi	v	
časovnico	vrinil	aktivacijo	OC-158.

9	 dni	 bo	 preživel	 na	 Salomonovih	 otokih	 DXCC	
(H44)	in	8	dni	v	Temotu	DXCC	(H40).	Med	tema	
dvema	DXCC	je	Temotu	vsekakor	bolj	zahtevna.	
Club	Log	kaže,	da	je	H40	na	svetovni	ravni	#	43	v	
Mix,	#	66	v	CW	in	#	23	v	SSB	na	seznamu	DXCC	
Most	Wanted.	V	Evropi	pa	je	rangirana	še	višje	in	
sicer	#	37	pri	Mix,	#	45	v	CW	in	#	25	v	SSB	in	še	
višje	v	Zahodni	Evropi	#	26	v	Mix,	#	29	v	CW	in	#	
24	v	SSB.	Zanimivo	je	tudi,	da	je	v	Zahodni	Evropi	
zelo	veliko	povpraševanje	na	nekaterih	bandih	in	
sicer	#	13	na	40m,	#	15	na	30m,	#	30	na	20m	in	
#	26	na	17m.

PJ2/DK5ON – Curacao Isl.
Andy	DK5ON,	bo	aktiven	iz	Curacao	od	12.	do	29.	
marca	2018	kot	PJ2/DK5ON	.	QRV	na	80-6m;	CW,	

SSB,	 RTTY,	 Digi,	 FT8.	 QSL	 preko	 DK5ON	 (d/b),	
LoTW,	Club	Log	OQRS.

VK5MAV/9 – Cato Reef, OC-265
Odprava	bo	potekala	od	9.	do	18.	aprila	2018,	vse	
pa	je	odvisno	od	ladje,	ciklona,	…	.

Andy	planira	leteti	od	Adelaidea,	Južne	Avstralije	
do	 Bundaberga,	 Queenslanda	 (z	 nekaurnim	
postankom	v	Brisbaneu)	8.	aprila,	tam	prenočiti	in	
popoldan,	9.	aprila,	na	Koralno	morje.		Potovanje	
bo	potekalo	na	čolnu	Big	Cat	Reality,	edini	družbi,	
ki	deluje	na	Cato	Reefu.	Na	greben	naj	bi	prispel	
zgodaj	zjutraj,	11.	aprila.	Tam	bo	ostal	sam	nekje	
do	večera	16.	aprila,	ko	upa,	da	ga	bodo	pobrali	
na	poti	nazaj	v	Bundaberg.	Zelo	je	hvaležen	vsem,	
ki	so	donirali	za	odpravo	OC-265	Cato	Reef.

jW8DW - Svalbard

Karl,	LA8DW	bo	od	26.	do	29.	maja	2018	ponovno	
aktiven	kot	JW8DW	iz	Svalbarda.	QRV	na	HF,	CW/
SSB.	QSL	preko	LoTW.

3Y0I – Bouvet Isl.
Licenca	 3Y0I	 je	 obnovljena,	 izdano	 pa	 je	
tudi	dovoljenje	za	izkrcanje	ki	ga	je	izdal	Norveški	
polarni	inštitut.

Datum	 aktivnosti	 še	 ni	 naveden,	 vendar	 je	
dovoljenje	 veljavno	 do	 februarja	 2019.	 Vendar	
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pa	 sodeč	 po	 informacijah	 v	 nadaljevanju,	 bi	
se	 lahko	 zgodilo	 še	 letos.	 Posodobljena	 je	 tudi	
spletna	stran	https://bouvetoya.org/

Expedicija,	načrtovana	za	konec	leta	2017	je	bila	
odpovedana	 na	 pobudo	 organizatorjev	 odprave	
3Y0Z.	Zaradi	odpovedi	le	te	se	ponovno	vračajo	
k	pripravam	in	izvedbi	njihovega	projekta.

Na	 spletni	 strani	 med	 drugim	 piše,	 da	 bo	 to	
prva	 poljska	 ekspedicija	 na	 subantarktični	 otok	
Bouvet.	Ekipo	sestavljajo	3Z9DX,	SQ8X,	SP3DOI,	
YU4DX	in	J69DS.

Za	 ekspedicijo	 je	 bila	 zakupljena	 24-meterska	
jadrnica	 PowerSail	 z	 dvema	 motorjema	 250	
KM.	Prilagojena	naj	bi	bila	za	plovbo	v	ekstremnih	
vremenskih	 pogojih.	 Med	 bivanjem	 na	 otoku,	
bodo		pred	slabim	vremenom	zaščiteni	z	ustrezno	
konstrukcijo	 ekspedicijskih	 šotorov.	 Celotno	
potovanje	 se	 financira	 iz	 zasebnih	 virov	
udeležencev.

Odprava	 se	 bo	 začela	 v	 Južni	 Afriki,	 od	 koder	
bodo	pluli	do	otoka	Bouvet.	V	južnem	Atlantiku	
bodo	 	prepluli	 več	kot	2800	navtičnih	milj	 (več	
kot	5200	km!).

Po	 pristanku	 na	 Bouvetu	 bodo	 tabor	 in	 antene	
postavili	 na	 ledeniško	 planoto,	 ko	 pa	 bodo	
dobre	 vremenske	 razmere	 se	 bodo	 povzpeli	 do	
Olavtoppena,	najvišjega	vrha	otoka,	ki	se	dviga	
nad	760	m	nad	morjem.

Ekspedicija	bo	potekala	v	času	subantarktičnega	
poletja	 na	 južni	 polobli.	 Potovanje	 po	 morju	 v	
nevihtnih	 pogojih	 bo	 trajalo	 približno	 12	 dni	 v	
eno	smer.	Če	bo	vreme	ugodno,	bodo	na	otoku	

preživeli	 približno	 dva	
tedna	in	z	dobrimi	vetrovi	
se	 bo	 odprava	 zaključila	
čez	približno	mesec	in	pol.

VP6D – Ducie Isl.
Ekipi	 se	 je	 pridružil	
Vadym,	 UT6UD.	 Aktivni	
DXpeditioner je deloval kot 
H44UD,	 A35UD,	 S21XV,	
FO	 /	 UT6UD	 iz	 otočja	
Austral	 in	 Marquesas,	 FG	
/	UT6UD.	Bil	 je	član	2016	
VK0EK	DXpedicije	na	Heard	
Islandu.	 Mnogi	 poznajo	
Vadima	 iz	 dejavnosti	 na	
160m.

Sporočajo,	 da	 je	 bil	
projektu	 dodan	 6-metrski	
EME.	 Z	 podporo	 Lance-a,	
W7GJ	 in	 6-metrske	
skupnosti, upajo, da bojo 
z	 Ducie	 Islanda	 naredili	

prve	6m	EME	zveze.

Nekateri	 od	 proizvajalcev	 amaterskih	 radijskih	
naprav	in	dobaviteljev	so	že	pokazali	zanimanje	
za	 podporo	VP6D.	 To	 so	Arlan	Communications	
za	naglavne	slušalke	RadioSport,	DX-Engineering	
za	antene	in	drug	materijal	 in	GM0OBX	Custom	
Cables.	V	postopku	je	formaliziranje	sporazumov	
z	drugimi	proizvajalci.

Logistični	 načrt	 se	 zaključuje.	 Oprema	 bo	
konsolidirana	v	Fremontu	v	Kaliforniji	za	testiranje,	
pakiranje	 in	 pošiljanje	 na	 Novo	 Zelandijo	 kjer	
bo	 natovorjena	 na	 ladjo	 Braveheart.	 .	 Ekipa	
ima	skupinsko	 rezervacijo	 za	 letalski	prevoz	od	
Papeete	 do	Mangareve	 in	 nazaj,	 Braveheart	 pa	
jih	bo	vkrcal	v	Mangarevi	in	jih	tja	vrnil	na	koncu	
ekspedicije.

Podrobni	načrti	postavitve	anten	se	končujejo	in	
vključujejo	 dvo-elementne	 vertikalne	 dipole	 na	
višjih	bandih,	beame,	4-square	na	30/40	metrov	
in	 vertikalke	 na	 80/160	 metrih.	 Sprejemne	
antene	za	160m	so	še	v	načrtovanju.

Dobili	 so	 velikodušno	 donacijo	 iz	 fundacije	
Northern	 California	 DX,	 ki	 so	 ji	 hitro	 sledili	
drugi	 DX	 klubi	 in	 fundacije.	 Zahvaljujejo	 se	
posameznikom,	 ki	 podpirajo	 projekt	 s	 svojimi	
donacijami.

VP6	 /	 D	 je	 še	 vedno	 uvrščen	 med	 25	 najbolj	
iskanih	dxcc,	zdaj	je	#	21.
Več	na	vp6d.com

Video	 expedicije	 5T50K	 https://dx-world.net/
video-5t5ok-mauritania/
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Priprave	na	CQ	WW	160	CW	so	stekle	po	srečanju.
Najprej	 sem	 ponovno	 analiziral	 (preveril)	 svoje	
resno	sodelovanje	v	tem	tekmovanju	iz	leta	2014	
in	2015,	kjer	sem	v	S5	dosegel	lep	rezultat.	Tako	
sem	 sprejel	 posebne	 odločitve	 v	 zvezi	 s	 samo	
taktiko	v	tekmovanju	in	temu	podrejeno	opremo.
Obnovil	 sem	 2	 el	 VDA	 na	 velikem	 vrtljivem	
stolpu	(začasno	povišan)	in	ga	spravil	v	popolno	
resonanco	za	160	m	obseg.

Ker	 je	 to	 za	 dober	 rezultat	 premalo,	 sem	 s	
pomočjo	Vinka,	S53F	pripravil	2	el.	Inverted	Vee,	
usmerjen	 fiksno	 proti	 USA.	 Težave	 so	 nastale	
pri	 napajanju	 in	 izredno	 ozkem	 frekvenčnem	
obsegu.	Nisem	uspel	znižati	SWR-a	(za	to	krivim	
koaks	 choke	 baloon)	 zato	
sem	 se	 zadnji	 trenutek	
odločil	 za	 enojni	 Inverted	
Vee, kjer je bil SWR 
odličen,	 kot	 sevanja	 pa	
dovolj	visoko	za	EU.

Za	 RX	 sem	 pripravil	 tudi	
2	 x	 350	 m	 Beverage,	 z	
možnostjo	hitrega	preklopa	
za	smer	USA	in	JA.

Uporabil	 sem	 FTdx9000	
Contest	 in	 2	 x	 QRO	 s	 po	
750	 W,	 prilagojena	 za	
hkratno	 delo	 z	 dvema	
antenama,	v	dveh	različnih	
straneh,	 by	Miro,	 S58T.	 Po	
priporočilu	 Robija,	 S57AW,	
sem	 od	 SP	 (Poljska)	 kupil	
2	 x	 atenuator	 škatlici,	 s	
katerima	sem	dokaj	stabilno	
krmilil	 VF	 napajanje	 obeh	
QRO-jev.	 Za	 izpolnitev	
mojih	 sanj	 mi	 pomaga	
N1MM,	 katerega	 uporabo	
z	 macro	 nastavitvami	
sem	 osvojil	 v	 potankosti.	
Kavo	 v	 termovko,	 vodo	 v	
steklenico,	 v	 košarico	 pa	
nekaj jabolk in banano, ter 
dirka	se	prične.	Moj	cilj,	ki	
sem	 si	 ga	 zadal,	 je	 doseči	
uvrstitev	na	TOP	ten	in	EU.

CQ WW 160 m CW (2018)
Avtor: Karl D. Bučar, S52AW

E-pošta: karl.s52aw@gmail.com

Druženja z radioamaterji, kot je bilo srečanje TK0C v Beli krajini, pri 
Damjanu S52W, v januarju letos me vedno napolnijo z posebnim nabojem, 
za nekaj resnega, nekaj bolj konkretnega. Motivacija je na takšnih srečanjih 
popolna.

22.00	GMT,	adrenalin	je	nepričakovano	narastel.	
Proste	 frekvence	 na	 tako	 ozkem	 frekvenčnem	
obsegu	ni	mogoče	najti.	To	ni	bilo	mogoče	že	eno	
uro	pred	tekmovanjem.

Nekaj	tisoč	postaj	 je	začelo	klicati	CQ	 in	seveda	
prostora	 zame,	 ki	 sem	 bil	 pozen,	 ni	 bilo.	 Takoj	
sem	 se	 odločil	 za	 pobiranje	 od	 spodaj	 navzgor.	
Napredujem	 dobro	 in	 čedalje	 bolje	 mi	 gre.	
Adrenalin	se	umiri	in	sedaj	se	pravi	užitki	pričnejo.	
Eden	 po	 eden	 padajo	 kot	 hruške	 z	 drevesa	 v	
rahlem	vetru.	Včasih	 tudi	dva	hkrati.	Rekel	 sem	
si,	da	bom	to	nadaljeval	dokler	čisto	slučajno	ne	
pridem	na	prosto	 frekvenco	za	CQ	poziv.	Bila	 je	
strašna	gneča	in	vsi	smo	hoteli	svoj	prostor	»pod	

svobodnim	soncem«.	Ni	ga	
bilo.	 Prvi	 poskus	 CQ,	 pa	
naletim	na	Ljuba,	S53O,	ki	
me	ni	bil	vesel.	Umaknil	se	
mi	 je	 na	 drugo	 frekvenco.	
Bil	 sem	 vesel,	 toda	 kratek	
čas,	 s	 frekvence	 me	
prežene	neki	močan	LY.	Tudi	
jaz	 sem,	 kot	 Ljubo,	 pobral	
šila	 in	 kopita	 in	 se	 napotil	
na	 široka	 prostranstva	
pobiranja	klicajočih	postaj.

Potreboval	 sem	 trenutek	
resnice,	 da	 nisem	 glavni	
na	 bandu	 in	 da	 se	moram	
podrediti	 pravilom	
najmočnejših	 Big	 gunov	
tega	 frekvenčnega	
območja.	 Tako	 sem	 pričel	
jadrati	 med	 največjimi	
valovi in v dveh urah naredil 
nekaj	več	kakor	200	zvez.

Po dveh urah se je kar 
nekaj	 spremenilo	 in	 veliko	
postaj,	 ki	 so	 CQ-jale,	 so	
začele	 pobirati.	 Izkoristil	
sem	 priložnost,	 našel	
ugodno	 frekvenco	 in	 pričel	
CQ-jati.	 V	 začetku	 nekaj	
težav	 s	 prerivanjem	 »gore	
-	dole«,	malo	se	umikam	in	
malo	 se	 prilagajam	 prosti	
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frekvenci.	 Po	 nekaj	 minutah	 se	 odnosi	 na	 moji	
frekvenci	umirijo.	To	je	moja	priložnost,	si	rečem	
in	povečam	hitrost	 ter	odločno	 in	samozavestno	
nastopim.	Preizkušam	sprejem	signalov	na	mojih	
oddajnih	 antenah.	 Sprejemati	 šibkejše	 signale	
je	bilo	 res	nemogoče.	Preklopim	na	Beverage	 in	
odprl	se	je	nov	svet	tankih	 in	šibkih	mnogoterih	
razločnih	signalov.	To	je	bila	moja	priložnost	in	do	
konca	noči	nisem	preklopil	z	Beverage.	S	stikalom	
sem	 menjaval	 le	 smeri.	 S	 tem	 sem	 bistveno	
manjšal	QRM	na	moji	 frekvenci,	 saj	me	postaje	
iz	moje	 nasprotne	 smeri	 sploh	 niso	 več	 ovirale.	
Najprej	 smer	 UA3	 (Moscow)	 in	 nato,	 ob	 02.30	
GMT,	smer	USA.

V	prvi	noči	je	letelo	iz	obeh	smeri.	Da	sem	nekaj	
mesecev	pred	kontestom	treniral	MorseRunner,	se	
mi	je	zelo	poznalo.	Nihče	mi	ni	ušel.	Nekoč	mi	je	
Boris,	S58A	rekel,	da	po	vsakem	CQ-ju	v	PileUp-u	
moram	nekoga	 izbrati,	ne	pa	spraševati	kdo	me	
kliče.	 To	 je	 kontest	 in	 tako	 je	 potrebno	 ravnati,	
če	želiš	narediti	rezultat,	drugače	si	»pek«,	mi	je	
rekel.	 Ja,	 imel	 je	 prav.	 Velikokrat	 precenjujemo	
svoje	operatorske	sposobnosti	in	imamo	občutek	
da	smo	najboljši,	 toda	velikokrat	 se	motimo.	To	
spoznamo	šele	takrat,	ko	smo	res	boljši.

Nisem	bil	najmočnejši,	ampak	sem	bil	prvo	noč	
zanesljivo	 najspretnejši	 na	 bandu,	 vsaj	mislim	
tako.	 Obvladoval	 sem	 dve	 smeri	 in	 »sekal«	
z	 leve	 in	 desne.	 Tu	 pa	 tam	 so	 bili	 poskusi	
izpodrivanja	s	frekvence,	pa	se	nisem	dal	in	sem	
moral	uporabiti	tudi	znak	in	kratico	iz	Q-koda	–	
call	es	QSY.	V	času	CQ-janja	sem	spretno	skočil	
na	kakšen	novi	možitelj	 (CtrlAlt	 gor-dol)	 in	ga	
uspešno	 	 logiral.	 V	 trenutku	 sem	 bil	 tam,	 ga	
pobral	in	takoj	prišel	nazaj	na	svojo	frekvenco,	
ki	me	 je	najpogosteje	počakala.	Če	se	 je	NEW	
korispondent	 (množitelj)	 obotavljal,	 sem	vmes	
na	hitro	skočil	na	svojo	CQ	frekvenco	(Alt	Q)	in	
na	tipkovnici	sprožil	kratico	»agn«.	No,	to	ni	bilo	
velikokrat.	Frekvenco	sem	pa	le	zadržal.	Pritiski	
so	 bili	 veliki	 in	 je	 bilo	 potrebno	 taktizirati,	 če	
sem	 si	 želel	 zadržati	 frekvenco,	 ki	 sem	 si	 jo	
težko	pridobil.	Naj	ponovno	ocenim,	da	 je	bilo	
med	 tekmovanjem	 kar	 nekaj	 tisoč	 postaj,	 ki	
so	 na	 sorazmerno	 ozkem	 frekvenčnem	obsegu	
nenehno	iskale	prosto	frekvenco	za	svoj	CQ.

Med	 tekmovanjem	 v	 prvi	 noči	 večkrat	 preverim	
sistem	 delovanja	 svojih	 sprejemnih	 in	 oddajnih	
anten.	 Ja,	 Beverage	 na	 spodnjih	 bandih	 so	
»zakon«.	 Ni	 primerjave.	 Rx	 ant	 Hi-Z	 imam	 pa	
še	 vedno	 v	 škatli,	 saj	 imam	 zelo	 resne	 težave	
s	 postavitvijo.	 Okoli	 mene	 so	 sami	 vinogradi	 in	
jeklene	 žice,	 ki	 resno	 onemogočajo	 uspešno	
delovanje	tega	sprejemnega	antenskega	sistema.

Med	CQ-janjem	sem	kdaj	pa	kdaj	skočil	 tudi	na	
frekvenco	Z6,	Kosovo	NEW	in	ugotovil,	da	kakor	
sta	poročala	(QRN)	res	niste	dobro	slišala,	saj	so	

jih	postaje	množično	klicali,	odziva	pa	ni	bilo.
V	 prvi	 noči	 sem	 naredil	 tudi	 nekaj	 več	 kot	 120	
USA	 postaj.	 Moral	 sem	 jih	 pobirati,	 saj	 na	 CQ	
največkrat	ni	šlo,	ker	sem	imel	tam	šibak	signal.	
Razbijal	 sem	 le	 po	 EU,	 ker	 sem	 imel	 kot	 drugo	
anteno Inverted Vee dovolj nizko postavljeno.

V	času	tekmovanja	sem	VDA	večkrat	obrnil	v	smer	
PY/LU,	pa	nisem	bil	slišan.

Kasneje	 sem	ugotovil,	 da	 je	 bila	 to	moja	 velika	
napaka,	 saj	 nisem	 imel	 dovolj	 množiteljev	 iz	
vzhoda.	Prvo	noč	zaključim	s	720	QSO.	Zadovoljen.

Pozno	 popoldan	 sobotnega	 dne	 sem	 pričel	 s	
klicanjem.	Bil	 sem	 razočaran,	 saj	 so	 se	 pogoji	
že	močno	spremenili	in	ni	šlo.	Drugo	noč	nisem	
slišal	 niti	 20	 %	 USA	 postaj,	 če	 primerjam	 s	
prvo	 nočjo.	 Brez	 oklevanja	 sem	 »žulil«	 EU.	
Žulil	s	takšnimi	užitki,	da	sem	pozabil	na	JA,	pa	
tudi	 na	 JT	 in	HS.	Rekel	 sem	si,	 da	 jih	 bom	že	
poklical	malo	kasneje.	Ja,	kasneje	pa	jih	nisem	
več	slišal	 in	tako	so	mi	ušli.	Velika	napaka.	Če	
sem	Asissted,	potem	je	potrebno	iti	kar	na	prvo	
žogo,	ne	pa	odlagati	za	kasnejši	čas.	Analiziral	
sem	svoje	početje	in	ugotovil,	da	takšne	napake	
delam	 že	 ves	 čas.	 Kmalu	 po	 polnoči	 sem	 bil	
utrujen,	 postaj	 pa	 ni	 bilo.	 Odločil	 sem	 se	 za	
enourni	 odmor,	 saj	 sem	 bil	 prepričan,	 da	 bom	
vse	 lahko	 nadoknadil,	 ko	mi	 bo	 »letelo«	 ?	 Hi.	
Dušana,	 S51KD,	 ki	 me	 je	 med	 tem	 klical	 po	
telefonu,	 sem	 prosil,	 da	 me	 čez	 eno	 uro	 po	
telefonu	zbudi.	In	me	je	po	večkratnem	klicu	le	
doklical.	Letelo	pa	tudi	kasneje	ni	več.

Ponovno	 se	mi	 je	 pokazalo,	 kakor	 že	 nekajkrat	
prej,	da	sem	v	tekmovanje	šel	preveč	utrujen	in	
slabe	 fizične	 kondicije.	 Preveč	 se	mi	 je	 spalo	 in	
premalo	sem	bil	ofenziven	pri	svojem	delu.	To	je	
tudi	velika	napaka,	ki	jo	bom	moral	za	naslednjič	
odpraviti.	Za	takšna	tekmovanja,	ki	so	pri	nas	v	
glavnem	samo	ponoči,	bi	se	moral	pripraviti	tako,	
da	bi	tudi	telesna	prilagoditev	bila	bolj	popolna.	Že	
nekaj	dni	prej	bi	moral	pričeti	zamenjevati	noč	za	
dan	in	obratno.	Torej	tri	noči	pred	tekmovanjem	
bi	moral	delati	na	frekvenci	in	čez	dan	spati.	Tako	
bi	se	bolj	privadil	na	noč	in	bil	boljših	psihofizičnih	
sposobnosti	in	narediti	kaj	več.

Nekaj	 več	 je	 bilo	 tudi	 nedeljskih	 EU	 klofatorjev,	
zato	 sem	 lahko	 povečal	 število	 zvez	 in	 točk.	
Zamujeni	 množitelji	 pa	 se	 nikoli	 ne	 povrnejo.	
Tako	sem	pristal	na	1429	QSO,	112	množiteljev	
in	919,520	točk.

za boljši rezultat so krive napake:
•	 Preveč	 pobiral	 (skupaj	 11ur)	 in	 premalo	 CQ-

jev.
•	 Premalo	sem	pazil	na	nove	množitelje.
•	 V	 tekmovanje	 sem	 šel	 premalo	 psihofizično	
pripravljen	-	utrujen.
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•	 Nisem	imel	fiksne,	močno	usmerjene	antene	za	
USA,	ki	se	za	takšno	tekmovanje	zahteva,	saj	
so	zveze	 iz	USA	prinašale	največ	množiteljev	
in	QSO	točk.

No	vseeno,	čeprav	cilja	za	uvrstitev	med	»Top	10	
in	 EU«	verjetno	nisem	dosegel,	 sem	pa	blizu	 in	
imam	dobre	osnove,	da	to	dosežem	v	naslednjem	
letu	 ali	 letih.	 Dobre	 osnove	 tudi	 zato,	 ker	 sem	

ozavestil	vse	svoje	napake	in	sem	vesel,	da	sem	
jih prepoznal in osvojil.

Kmalu	bo	ARRL	CW,	RDX	CW,	pa	WPX	in	HQ,	ter	
drugi,	da	bomo	lahko	potešili	svoje	strasti	v	tem	
tako	lepem	hobiju	kot	je	CW	Contest.	

Tekmovanja	 in	 prijatelji	 (HAMI)	 bistveno	
spreminjajo	smisel	mojega	življenja.	Hvala	vsem.

Potrjen	 sem	 bil	 sicer	 k	 vezistom,	 a	 ne	 k	
radiotelegrafistom,	 čeprav	 sem	 si	 tega	 želel.	
Tako	sem	imel	še	več	prostega	časa	in	tam	sem	
lahko na skrivaj brez vednosti, predpostavljenih 
občasno,	delal	na	radijski	postaji.	To	me	je	sicer	
stalo	 vsakič	 škatlica	 cigaret,	 a	 sem	 kmalu	 smel	
delati	vojaško	tretjo	in	še	drugo	klaso,	tako	sem	
imel	 uradno	 možnost	 delati	 v	 radiotelegrafski	
kabini.	 Pisalo	 se	 je	 leto	 1963,	 ko	 sem	 zapustil	
vojsko	 in	 se	 zaposlil	 nazaj	 v	 svojem	 podjetju.	
Želja	po	radioamaterstvu	pa	je	začasno	ugasnila,	
saj	sem	imel	v	ognju	več	želez,	na	primer	muziko.	
Igral	sem	trobento	v	ansamblu	 in	moral	sem	se	
naužiti	svobode,	ki	je	dve	leti	nisem	imel,	čeprav	
mi	 ni	 tam	 ničesar	manjkalo.	 Po	 petih	 letih	 sem	
spet	začutil	željo,	delati	na	radijski	postaji	in	sem	
se	 prijavil	 na	 tečaj	 za	 radioamaterja	 tretjega	
razreda,	 saj	mi	vojaška	diploma	ni	veljala.	 Izpit	
sem	 opravil	 1968	 leta	 in	 smel	 sem	 delati	 na	
klubski	postaji.	Kmalu	sem	opravil	še	B	in	A,	ter	
smel	delati	iz	svoje	domače	lokacije.	Nabavil	sem	
si	pravo	radioamatersko	postajo	moči	dveh	vatov,	
samo	 telegrafija	na	40/15/20	metrov.	To	 je	bilo	
zame	nekaj,	za	kar	nimam	besed.	Naredil	sem	3	
el.	Beam	za	dvajset	metrov	in	začel	delati	zveze,	
najprej	 v	 telegrafiji,	 ko	 sem	 si	 nabavil	 Mavrico	
pa	 še	 rtty.	 Ta	 modulacija	 se	 mi	 je	 zdela	 zelo	
zanimiva	 in	 že	v	prvem	 takem	 tekmovanju	 sem	
dosegel	spodbuden	rezultat,	namreč	69.	mesto	na	

petdeset let v zRS, kot bi mignil
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

e-pošta: s53mj@siol.net

Ne morem verjeti, da je od časa, ko sem sestavil kot šolar detektor, minilo 
toliko let. To je bil čas, ko sem ga vzel na taborjenje, kjer smo si v šotoru 
ob večerih podajali slušalke od ušes do ušes. Vse je bila le igra, ki se je 
kasneje razvila v željo, ne le poslušati, ampak tudi pošiljati sporočila. Ko 
sem šel za vajenca v Elektro tehnično podjetje, sem se včlanil v novomeški 
radio klub. Tam smo se učili telegrafije, radiotehnike in se lotili izdelave 
radijskega sprejemnika. Tako se mi je izpolnila želja za sprejemanjem, za 
oddajanje pa še ni prišel čas, moral sem v JLA na služenje vojaškega roka. 

svetu.	 Prejel	 sem	 kar	 nekaj	 čestitk,	 ko	 pa	 sem	
zmagal	 in	 bil	 prvi	 na	 svetu	mi	 ni	 nihče	 čestital.	
To	 je	 med	 radioamaterji	 klasika,	 verjemite	 mi.	
Prišel	 je	 čas,	ko	 je	bilo	 treba	postaviti	 stvari	na	
svoje	mesto,	saj	tako	ni	šlo	več	naprej.	Za	resno	
delo	sem	moral	nabaviti	vse	od	radijske	postaje,	
računalnika,	 modema,	 anten,	 postaviti	 stolp	 in	
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tako	 biti	 vsaj	 za	 nekaj	 časa	 operativen,	 čeprav	
s	 skromnimi	 radijskimi	 sredstvi.	 Zavzeto	 sem	
delal	v	tekmovanjih	in	nabiral	potrebne	države	za	
DXCC	diplome,	obenem	osvajal	tudi	druge,	kot	so	
WAE,	WAS	ali	WAJA.	Spomnim	se	olimpijskih	iger	
v	 Moskvi,	 kjer	 sem	 poskušal	 narediti	 potrebne	
zveze	za	osvojitev	diplome.	Ker	nisem	imel	pravih	
informacij,	sem,	poslal	vse,	kar	sem	naredil	in	dobil	
dve	enaki	diplomi.	V	tistem	času	ni	bilo	objavljenih	
kaj	dosti	rezultatov	o	WW	tekmovanjih.	Te	je	sicer	
objavljal	Radioamater,	a	si	našel	svoj	rezultat	le,	
če	si	bil	med	prvih	pet	ali	deset.	Enako	je	bilo	s	CQ	
ZRS,	ki	največkrat	še	naših	ni	objavil,	zato	sem	
se	naročil	na	ameriški	časopis	 in	prišel	do	pravil	
tekmovanj	in	rezultatov.	V	vsem	času	sem	se,	ne	

rečem	udeležil,	ampak	zares	lotil,	s	sicer	malimi	
radijskimi	 sredstvi	 več	 kot	 150	 tekmovanj	 in	
dosegel	tudi	lepe	uspehe	na	evropski	in	svetovni	
ravni.	Sem	tudi	edini	član	našega	radio	kluba,	ki	
je v ZRS neprekinjeno petdeset let. Kot uspeh si 
štejem	tudi	to,	da	sem	od	leta	2006	do	zdaj	zbral	
vseslovenske	lastnike	diplom	DXCC,	WAC,	WAZ	in	
WPX	 vseh	 časov	 slovenskega	 radioamaterizma.	
Ni	bilo	 lahko,	vendar	s	pomočjo	članov,	ki	so	mi	
pošiljali	iskane	podatke	ali	me	le	usmerili,	kje	naj	
iščem,	 sem	 sestavil	 tabelo,	 ki	 si	 jo	 lahko	 vsak	
ogleda	na	moji	spletni	strani.	Kakor	sem	že	prej	
napisal	o	radioamaterski	klasiki,	tudi	to	področje	
spada zraven, tisti, ki so v tabeli, so zadovoljni, 
drugi	pa	se	zmrdujejo.	Marsikaj	sem	že	objavil	o	
radioamaterjih	in	niti	enkrat	mi	ni	nihče	oporekal,	
kar	pove	vse	o	nas.	Tudi	doma	ni	drugače.	Žena	me	
čudno	gleda,	ko	plezam	na	stolp,	a	sem	ji	obljubil,	
da	ga	bom	podrl	takoj,	ko	naredim	še	tri	manjkajoče	
DXCC.	 Je	 pa	 res,	 da	 mi	 ne	 verjame,	 v	 čemer	
tudi	sam	nisem	prepričan.	Ja,	radioamaterska	je	
težka,	 čeprav	 nihče	 noče	 priznati.	 V	 sedanjem	
času	 moraš	 imeti	 res	 spodobno	 opremo,	 sicer	
nimaš	možnosti	na	uspeh,	povožen	boš	kot	kura	
na	cesti.	Primerjati	 radioamaterstvo	prej	 in	zdaj	
je	 nemogoče,	 toliko	 sprememb	 v	 sredstvih	 in	
programih	se	je	zgodilo	in	poglejte,	kaj	je	naredil	
čas.	To	ni	napredek,	ampak	prej	kaos	iz	katerega	
se	prebijejo	 le	najmočnejši.	Morda	bi	 se	moralo	
radioamaterstvo	 ločiti	 vsaj	 na	 dve	 veji,	 klasično	
in	moderno.	Morda	 bi	WARC-em	 namenili	 vlogo	
moderne	 z	 le	 malimi	 močmi	 in	 vse	 digitalne	
načine,	kar	ne	bi	bilo	prav	nobene	škode,	saj	se	
vsa	tekmovalna	dejavnost	odvija	na	klasiki.	To	se	
najbrž	ne	bo	zgodilo	še	tako	kmalu,	bi	pa	 imelo	
smisel.	Marsikaj	sem	že	napisal	o	radioamaterjih,	
zato	bom	s	tem	končal.	To	je	na	kratko	vse	o	moji	
več	kot	petinšestdesetletni	dejavnosti	nasploh,	v	
mojem	najljubšem	hobiju.	Prešel	sem	obdobje	od	
detektorja	do	zlatega	znaka	OT	kot	še	nekaj	članov	
ZRS	 in	 verjamem,	 da	 s	 podobnimi	 izkušnjami	
in	pričakovanji.	Zahvalil	 bi	 se	vsem,	ki	 ste	mi	v	
tem	času	pomagali,	svetovali	in	bili	le	potrpežljivi	
z	menoj.	Večkrat	 sem	vas	moril	 z	 vprašanji,	 na	
katera	ste	mi	tudi	vedno	odgovorili	brez	nerganja.	
Še	enkrat	hvala	in	73!
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TK0C – med ribičijo in namiznim 
tenisom

avtor: Sandi Špindler, S57K
e-pošta: sandi.spindler@gmail.com

»Kaj naj vzamem s sabo?«, me je zanimalo. »vzemi slušalke, drugega ne 
rabiš«, je odgovoril Goran.

Bolj	preprostega	odgovora	si	ne	
bi	mogel	želeti,	kaj	šele	slišati.	
Odpraviti	se	na	tekmovanje	 in	
s	sabo	vzeti	samo	slušalke?	Če	
že	ne	kaj	drugega,	imam	s	sabo	
vsaj	kako	škatlo	vseh	mogočih	
kablov za povezavo postaj. 
Tokrat	samo	osebno	prtljago	in	
slušalke...	

Na	 ekipo	 TK0C	 sem	 postal	
pozoren nekaj let nazaj, ko 
sem	z	domačo	ekipo	S50W	na	
tekmovanju	WW	RTTY	2015	v	
kategoriji	 MS	 LP	 gledal,	 kako	
nam	 IS0/S50P	 s	 Sardinije	
reže	 peruti	 s	 preprosto	 field-
day	postavitvijo.	Strinjali	smo	
se, da je njihova prednost 
predvsem	 v	 uporabljeni	
lokaciji.	Nato	je	še	v	istem	letu	
prišlo	tekmovanje	CQ	WW	CW,	
na	katerem	sem	od	doma	delal	v	kategoriji	SOAB	
HP,	hkrati	pa	na	reflektorju	opazoval,	kako	ekipa	
TK0C	z	žičnimi	antenami	melje	ostale	uveljavljene	
evropske	ekipe	s	»tonami«	aluminija		na	stolpih.	
Največje	 število	 zvez	 med	 vsemi	 ekipami	 je	
govorilo	samo	zase		o	potencialu	ekipe	in	lokacije.	
V	 letu	 2016	 so	 se	 odločili	 za	 M2	 kategorijo	 in	
z	največjim	številom	zvez	na	svetu	v	kategoriji	
dosegli	 naziv	 evropskih	 prvakov!	 Predstavitev,	
ki	 jo	 je	 pripravil	 Robi	 S53WW	 na	 RIS	 2017	 in	
video zapisi na spletu so zelo nazorno prikazovali 
dejstvo,	 da	 so	 se	 tega	 projekta	 lotili	 resno	 in	
odgovorno.	

Prišlo	je	dokaj	razgibano	leto	2017	in	malce	sem	
že	kar	pozabil	na	vse	skupaj.	Proti	koncu	poletja,	
mislim	da	je	bil	petek	popoldne,	sva	z	ženo	Brigito	
sedela	doma	na	terasi	in	srkala	kavo.	Sonce	naju	
je	 prijetno	 grelo,	 ko	 sem	 se	 spomnil,	 da	 sem	
dopoldne na spletu zasledil objavo, da se ekipa 
TK0C	 ponovno	 odpravlja	 na	Korziko.	Malce	 sem	
se	zamislil,	kaj	bom	pa	letos	počel	v	CQ	WW	CW	
tekmovanju?	V	našem	klubu	je	bilo	čez	celo	leto	
ogromno	dela	okrog	postojanke	na	Gomili	in	sem	
bil	 že	 kar	malce	 utrujen.	Dve	 anteni	 na	mojem	
stolpu	bi	bilo	potrebno	popraviti,	indikacijo	rotorja	

in	še	kaj,	da	bi	bilo	delo	v	CQ	WW	CW	od	doma	
izvedljivo.	Kaj	pa	če....?

V	naslednjem	trenutku	sem	v	roki	držal	mobitel,	
natipkal	 S55OO	 in	 pritisnil	 zeleno	 tipko:	 »Živio	
Goran!«

Z	 Goranom	 sva	 v	 veselem	 tonu	 poklepetala	 in	
seveda	sem	postavil	vprašanje,	kako	kaj	priprave	
za	Korziko,	 če	 rabijo	 kakšnega	 šoferja,	 kuharja,	
mogoče	 operatorja?	 Žal	 je	 bil	 njegov	 odgovor	
negativen,	kar	sem	tudi	pričakoval.	Ekipa	je	bila	
popolnjena	 in	poslovila	sva	se	z	dobrimi	željami	
za	tekmovanje.

V	 začetku	 novembra	 sem	 doma	 pripravil	 vse	
potrebno	 za	CQ	WW	CW.	Postavil	 sem	setup	 za	
delo	 s	 tremi	 postajami.	 Tokrat	 sem	 nameraval	
sposobnosti	 preizkusiti	 v	 SOAB	 LP	 Assisted	
kategoriji,	da	bi	videl,	kaj	pomeni	tretja	postaja,	
če	z	njo	na	tretjem	bandu	pobiraš	s	pomočjo	RBN	
(Reverse	 Beacon	 Network).	 Samo	 še	 dipol	 za	
80m	 je	 bilo	 potrebno	 popraviti.	 Dva	 tedna	 pred	
tekmovanjem	je	že	v	redu,	če	stvari	delujejo...

Zopet je bil petek in ravno sta pri vratih pozvonila 
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prijatelja	Dorči	in	Simona,	ki	sta	prišla	na	klepet,	
ko	 mi	 je	 hkrati	 zazvonil	 tudi	 telefon.	 S55OO!	
Obiski	gor	ali	dol,	Dorči	bo	že	razumel,	ženske	pa	
so	itak	že	pri	vratih	začele	svoje	pogovore.	
»Eno	mesto	v	ekipi	se	je	sprostilo.	A	greš	z	nami?«,	
me	je	Goran	presenetil.
»Imam	obisk	bla	bla	bla,	 ti	sporočim	zjutraj,	ko	
zadevo	prespim«,	sem	se	izgovoril.	
Ko	 smo	 sedeli	 v	 jedilnici,	 se	 je	 verjetno	 videlo,	
da	z	mano	nekaj	ni	v	redu.	Dorči	me	je	vprašal,	
kaj	me	muči.	Pojasnil	sem,	kakšno	povabilo	sem	
pravkar	 prejel	 in	 njegove	 geste	 ne	 bom	pozabil	
kar	tako:	»Ti	si	nor,	če	ne	greš!«.	
Ženske	so	bile	zatopljene	v	svoj	pogovor,	vendar	
je	 ta	 Dorčijev	 »nagovor«	 pritegnil	 Brigitino	
pozornost:«	Kaj	je?«
»Dečki	me	 vabijo	 na	 Korziko	 na	 tekmovanje.	 A	
veš,	 da	 me	 vleče,	 da	 bi	 šel	 z	 njimi?«,	 sem	 bil	
kratek	in	nekoliko	ponižen.
Verjetno	ni	 vsega	dobro	 razumela,	 še	manj	 bila	
seznanjena	 z	 vsemi	 dejstvi,	 vendar	 je	 bil	 njen	
odgovor:«Pojdi!«.
»Resno?«,	 sem	 še	 enkrat	 vprašal,	 ker	 sem	 po	
načinu	njenega	odgovora	vedel,	da	se	ne	zaveda	
posledic.
»Ja,	idi!«,	je	potrdila.

Vmes	je	Dorči	še	enkrat	ponovil	frazo	od	prej	in	
čeprav	mi	 je	 bilo	 jasno,	 da	 Brigita	 misli,	 da	 se	
hecam,	sem	Goranu	kar	 takoj	v	kratkem	SMS-u	
sporočil,	da	potrjujem	mojo	udeležbo.	Do	jutra	se	
lahko	marsikaj	spremeni...	Splet	okoliščin	me	je	
pripeljal	v	TK0C	-	Yellow	team.	

Do	odhoda	je	bilo	manj	kot	10	dni	in	v	naslednjih	
dneh	 so	me	 fantje	 seznanili	 s	 potekom	 odprave	
in	 tehničnimi	 detajli.	 Težko	 pričakovani	 odhod	
v	 ponedeljek,	 20.11.2017	 ob	 5.00	 iz	 Ljubljane.	
S	 Simonom	 S53ZO	 in	 Borisom	 S53BB	 smo	 se	 s	
kombijem	odpravili	v	RK	Triglav,	
kjer	smo	pobrali	še	Janka	S57L	
in	 Vinka	 S53F,	 natovorili	 še	
nekaj	 materiala	 in	 krenili	 na	
pot.	 Z	 ostankom	 ekipe	 smo	
se	 dobili	 v	 Novi	 Gorici.	 Kratek	
postanek,	 tankanje	 goriva,	
kavica	 in	 gremo	 Yellow	 team!	
V	 prvem	 kombiju	 sta	 bila	
Goran	 in	 Simon	 ter	 glavni	 del	
opreme.	 V	 drugega	 smo	 se	
stlačili	Sine	S53RM,	Vinko	S53F,		
Janko	 S57L,	 Boris	 S53BB	 in	
Sandi	S57K.	Z	osebnim	avtom	
so potovali Matija S53MM, 
Boris	 S53CC	 in	 Brane	 S57C	 s	
preostankom	 opreme.	 Pot	 nas	
je	vodila	mimo	Benetk,	Bologne,	
Firenc	do	Livorna,	kjer	smo	se	
vkrcali	na	trajekt	za	Korziko.	

Med	plovbo	sta	nas	Boris	S53CC	

in	Sine	S53RM	seznanila	z	nekaterimi	tehničnimi	
izboljšavami	 tokratne	 postavitve	 postaj.	 Vmes	
smo	 si	 za	 kosilo	 privoščili	 odlično	 svinjsko	
pečenko,	belokranjsko	pogačo	in	cviček	ala	S57C	
in	S53F.	Po	dobrih	štirih	urah	plovbe	smo	prispeli	v	
Bastijo.	Izkrcanje	in	kar	brez	zaustavljanja	še	dve	
uri	 vožnje	 na	 severozahodno	 stran	 otoka	 v	 kraj	
Algajola,	kjer	smo	imeli	najeto	isto	hišo,	kot	vsa	
pretekla	leta.	Privoščili	smo	si	pijačo	dobrodošlice,	
nekaj	za	pod	zob	in	dokaj	hitro	v	posteljo,	saj	smo	
bili	kar	utrujeni	od	dolge	poti.

Prijazno	jutro	nas	je	obdarilo	s	sončnimi	žarki	in	
mirnim	morjem.	 Prvi	 pogled	 iz	 dnevne	 sobe	 na	
teraso	in	rastlinje	na	zemljišču	me	je	kar	povabilo,	
da	sem	vzel	fotoaparat	in	zabeležil	to	lepoto.	Hiša	
se	 nahaja	 v	 prvi	 vrsti	 ob	 obali,	 približno	 80m	
odmaknjena	 od	 vode,	 do	 katere	 vodi	 strma	 pot	
po	 skalah.	 Naselje	 počitniških	 hiš,	 bolje	 rečeno	
počitniških	 vil,	 je	 v	 tem	 času	 skorajda	 prazno.	
Sezona	 je	 mimo	 in	 bolj	 ali	 manj	 so	 prisotni	 le	
vzdrževalci	 objektov.	 Prostor	 pred	 hišo	 je	 bil	
namenjen	za	glavne	antene.	Razdelili	smo	se	v	tri	
skupine	in	po	vrsti	pričeli	s	postavljanjem.	

Tik	pred	hišo	na	zelenici	 je	prva	ekipa	postavila	
spiderbeam	(SB1)	za	zgornja	tri	področja.	Kakšnih	
50m	 vzhodno	 od	 hiše	 smo	 postavili	 vertikalko	
za	 80M	 in	 položili	 40	 radialov.	 Nekoliko	 nižje	
od	 spiderbeama	 smo	 postavili	 še	 inverted	 L	 za	
160M.	Tudi	 tukaj	smo	raztegnili	40	radialov.	Kot	
osnovo	za	ti	dve	anteni	smo	uporabili	18	metrske	
teleskopske	 fiberglas	 palice,	 ki	 smo	 jih	 sidrali	
na	dveh	višinah	 in	v	 štirih	 smereh.	Največ	časa	
smo	 seveda	 porabili	 za	 vlečenje	 radialov,	 saj	 je	
bila	zaradi	razgibanega	terena,	skal	in	grmičevja	
potrebna	velika	mera	previdnosti.	

Hkrati	je	prva	ekipa	postavila	4SQ	za	40M,	ki	se	

Postavljanje	spiderbeama
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je	nahajal	med	SB1	in	80M	vertikalko	in	pomagala	
tretji	 ekipi	 pri	 postavljanju	 spiderbeama	 (SB2)	
za	MULT	postajo,	ki	se	je	nahajal	približno	200m	
vzhodno	 od	 hiše.	 Postavili	 smo	 še	 dve	 fazirani	
vertikalki	 za	 JA	 (2V)	 in	 sicer	 na	 samih	 skalah,	
tik	ob	vodi	in	približno	80	metrov	pod	SB2.	Velik	
kondicijski	 izziv	 je	bilo	vsekakor	vlečenje	kablov	
do	vseh	 teh	anten.	Po	uspešnem	dopoldanskem	
jurišu	smo	si	že	skoraj	sredi	popoldneva	privoščili	
testenine	bolonez	ala	S57VW.	Ivo	je,	kljub	temu,	
da	se	nam	ni	mogel	pridružiti,	za	prvi	in	drugi	dan	
pripravil	 odlično	 kosilo	 in	 nam	 seveda	 prihranil	
veliko	 časa.	 Kratka	 pavza,	 kavica	 	 in	 veselo	 na	
delo.	Popoldanski	finiš	smo	zaključili	s	postavitvijo	
VDA	anten	za	20M,	15M	in	10M,	ki	so	se	nahajale	
na	 skalah	 tik	 ob	 vodi.	 Obala	 je	 tako	 strma,	 da	
se	je	od	vznožja	VDA-jev	videl	samo	vrh	prvega	
stolpa	s	SB1,	čeprav	 je	 razdalja	nekaj	manj	kot	
100m.

Druga	ekipa	je	približno	150m	
zahodno	 od	 hiše	 postavila	 še	
dve fazirani vertikalki za 40M v 
smeri	USA	(2Z)	in	v	mraku	smo	
se	 utrujeni	 od	 celodnevnega	
napora	počasi	zgrinjali	vsak	 iz	
svojega	konca	proti	hiši.	Naša	
desetina	je	v	pičlih	desetih	urah	
postavila 10 anten, razvlekla 
približno	3200m	radialov,	300m	
kontrolnih	 kablov	 in	 2000m	
koaxialnih kablov. Sine in 
Matija	sta	na	terasi	čez	dan	že	
postavila antenske preklopnike 
s	 pasovno	 prepustnimi	 filtri	
(BPF)	 in	 povezala	 osnovno	
konfiguracijo.		Sicer	utrujeni,	a	
zadovoljni	z	opravljenim,		smo	
si	 privoščili	 konkretno	 večerjo	
in	se	prepustili	večerni	debati.	
Že	 ta	 večer	 smo	 bili	 seveda	
aktivni na bandu.

Naslednje	 jutro	 je	 ponovno	
nakazalo,	 da	 nas	 ima	 Korzika	

rada.	Sonček	in	mirno	morje.	Kaj	bi	si	lahko	želeli	
lepšega?	Ta	dan	se	 je	občutilo	 rahlo	olajšanje	v	
ekipi,	 saj	 je	 bil	 prvi	 dan	 delovno	 zelo	 uspešen.	
Glavno	 dogajanje	 se	 je	 ta	 dan	 odvijalo	 v	 hiši.	
Brane	 je	 zlezel	 v	 omaro,	 kjer	 je	 bila	 elektro	
omarica	 in	priklopil	glavni	napajalni	kabel.	Sine,	
Brole	in	Matija	so	pričeli	s	postavljanjem	setupa.	
linearji,	 postaje,	 rotor	 komande,	 preklopniki,	
računalniki...	 kabli,	 kabli	 in	 še	 enkrat	 kabli.	 Ves	
dan	so	vztrajno	in	premišljeno	sestavljali	mozaik.

Ostali	 smo	 se	 podali	 k	 antenam.	 Prestavili	 smo	
4SQ	za	40M,	ker	smo	ga	prvi	dan	postavili	približno	
20	stopinj	 iz	prave	smeri,	zato	je	padlo	povelje,	
da	 je	 to	 potrebno	 popraviti.	 Pregledali	 smo	 vse	
ostale	antene	in	se	po	odličnem	golažu	ala	S57VW	
popoldne	odpravili	še	na	sosednjo	čistino	zahodno	
od	 hiše,	 kjer	 smo	 postavili	 sprejemno	 anteno	
Hi-Z	 za	 160M	 in	 80M.	 Do	 antene	 smo	 razvlekli	

VDA	10,15,20M

S57K	pri	izvajanju	»radial	dance«
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400m	 RG6	 kabla.	 Po	 tem	 enem	 kablu	 je	 bilo	
speljano	vse	za	sprejem	na	 teh	dveh	področjih:	
preklop	 smeri	 za	 vsak	 band	 posebej,	 napajanje	
sistema,	združitev	in	ločitev	signalov	z	diplekserji	
–	zanimiva	rešitev!	Padec	napetosti	na	kablu	nam	
je	 v	 začetku	 povzročil	 nekaj	 problemov,	 vendar	
smo	 ga	 hitro	 rešili	 z	 zaporedno	 vezavo	 dveh	
napajalnikov	(24V	in	12V)	na	primarni	strani.	Na	
kratko	smo	preizkusili	delovanje	preklopov	 in	se	
vrnili	 v	 hišo.	 Druga	 ekipa	 se	 je	 odpravila	 preko	
ceste	in	približno	100m	južno	od	hiše	postavila	še	
K9AY	 sprejemno	 anteno.	Ob	mraku	 smo	 bili	 vsi	
nazaj	v	hiši.	Hišna	ekipa	je	počasi	zaključevala	s	
povezovanjem	tehnike.	Po	dveh	dneh	trdega	dela	
so bile vse antene postavljene in vsa tehnika je 
bila	 na	 svojem	mestu	 in	 povezana.	 Potrebno	 je	
bilo	opraviti	še	vse	možne	preizkuse	 in	meritve,	
za	kar	smo	imeli	na	razpolago	naslednja	dva	dni.	

Četrtek	 je	bil	 dan	 za	meritve	 in	 sprostitev.	Kljub	
temu,	da	je	imela	voda	slabih	18C,	smo	se	opogumili	
in	si	dali	duška	v	lepem	sončnem	vremenu.	Sicer	
zunanja	 temperatura	 ni	 bila	 kaj	 dosti	 višja	 od	
temperature	vode,	a	tistih	10	minut	v	vodi	je	bilo	
carskih.	Nekaj	 poguma	 je	 bilo	 potrebnega,	 da	 si	
zlezel	v	vodo,	potem	pa	je	že	šlo.	

Popoldne	smo	se	ubadali	z	motnjo	na	7	MHz,	ki	
je	 prihajala	 iz	 sosednjih	 zemljišč.	 Izklopili	 smo	
električne	 pastirje	 na	 skorajda	 vseh	 sosednjih	
zemljiščih,	 vendar	 smo	 na	 koncu	 ugotovili,	 da	
motnja	prihaja	iz	sosednje	hiše.	Žal	smo	se	morali	
s	 tem	 sprijazniti	 in	 predvidevali,	 da	 bo	 motnja	
napram	vsem	ostalim	motnjam	v	tekmovanju	manj	
izrazita.	Sine	in	Brole	sta	čez	dan	opravila	meritve	
v	vseh	možnih	kombinacijah,	jih	zapisala	v	Excel	
datoteko in jih poslala Robiju S53WW v Ljubljano, 
da	je	opravil	analizo	in	nam	do	večera	posredoval	
spodbudne	 zaključke.	 Rezultati	 meritev	 so	 bili	
nekoliko	boljši	kot	prejšnje	leto.	Motenj	med	RUN,	
INB	 in	 MULT	 antenami	 na	 posameznih	 bandih	
skorajda	ni	bilo.	Problem	je	bil	le	na	160M	in	80M,	
kjer	je	bila	skupna	sprejemna	antena	Hi-Z	in	smo	
se	 morali	 sprijazniti	 z	 medsebojnimi	 motnjami,	
čeprav	je	bila	antena	oddaljena	300m	od	oddajne	
antene. 

Simon,	naš	mojster	žara,	je	to	popoldne	pokazal	
svoje	vrline.	Ena	od	posebnosti	te	odprave	je	tudi	
ta,	da	fantje	znajo	uživati.	Ob	dobrotah	z	žara	in	
vsemu,	kar	spada	zraven,	smo	si	dali	duška.	

Proti	 večeru	 je	Brole	 opazil,	 da	 je	nekaj	narobe	
s	preklopnikom	sprejemnih	anten	(6:4)	na	RUN2	
postaji.	 Enak	 preklopnik	 na	 RUN1	 je	 deloval	
normalno,	na	RUN2	pa	je	preklapljal	čisto	kontra.	
Kar	debeli	dve	uri	smo	ugotavljali,	kaj	je	narobe.	
Začeli	smo	že	razmišljati,	kako	bi	v	enem	dnevu	
iz	Ljubljane	spravili	nove	mikrokontrolerje,	nakar	
smo	z	navzkrižno	kontrolo	ugotovili,	da	je	napaka	
očitno	 hardverska.	 Počasi	 nam	 je	 že	 začelo	
zmanjkovati	idej.	Ob	bolj	podrobnem	pogledu	na	
tiskanino	 smo	 postali	 pozorni	 na	 oznako	 izhoda	
RX4.	Obrnil	sem	celo	škatlo	in	ugotovil,	da	je	na	
škatli	na	tem	BNC	konektorju	oznaka	RX3.	Še	en	
obrat	in	takoj	nam	je	bilo	jasno,	da	so	oznake	na	
škatli	simetrično	zamenjane	s	tistimi	na	tiskanini.	
Na	 hitro	 smo	 napisali	 nove	 oznake,	 pravilno	
priklopili	 vse	 kable	 in	 še	 hitreje	 s	 pivom	 zalili	
»kratkotrajno«	krizo.	

Ko	ima	vrag	mlade,	jih	ima	običajno	več.	Izmerjeni	
podatki	 o	 izolaciji	med	 antenami	 za	 40M	 so	 bili	
sicer	 zadovoljivi,	 a	 imeli	 smo	 občutek,	 da	 2el	
fazirani	vertikalki	za	vzhod	in	tudi	za	zahod	nimata	
pravega	dobitka.	Šele	primerjava	s	4SQ	nam	 je	
dala	misliti,	da	nekaj	ni	v	redu	s	faziranjem.	Pot	
pod	noge	in	glej	ga	zlomka;	na	obeh	antenah	smo	
napačno	 priklopili	 fazirni	 člen	 in	 obe	 anteni	 sta	
sevali	ravno	v	nasprotno	smer	od	želene!	Uf!

Petek,	 dan	 pred	 tekmovanjem,	 smo	 si	 vzeli	 čas	
za	ležerno	dx-anje.	Brane	je	drgnil	in	drgnil,	prav	
tako	Boris.	V	 treh	dneh	pred	 tekmovanjem	smo	
vsi	 skupaj	 naredili	 nekaj	 več	 kot	 6	 tisoč	 zvez.	
Vmes	sem	se	že	vprašal,	da	ni	to	mogoče	kontra	
produktivno.	 Da	 vsem	 tem	 korespodentom	 v	
tekmovanju	zaradi	tega	ne	bomo	več	zanimivi	in	
bo	posledično	rezultat	slabši?	Dva	dni	kasneje	se	
nisem	več	obremenjeval	s	tem	vprašanjem...	

Popoldne	sem	preklopil	na	28	MHz,	obrnil	anteno	
proti	USA	in	klical.	Kar	tako,	v	prazno,	nekaj	minut.	
In	 je	priletel	Anglež,	malo	kasneje	še	en.	Nakar	
me	je	poklical	K1KD.	Slišen	ravno	toliko,	da	sem	
ga	komaj	razumel,	a	na	koncu	je	zveza	vendarle	
uspela.	 Nekdo	 v	 sobi	 je	 komentiral,	 da	 sem	
mogoče	preslišal	»O«	na	začetku	znaka,	vendar	
sta	še	dva	Američana	malo	za	tem	dokazala,	da	
prvi	ni	bil	Čeh.	Žal	 so	 to	bili	 edini	Američani	na	
28MHz	nasploh	in	žal	izven	tekmovanja.

Goran	 je	 celo	 popoldne	 visel	 na	 računalnikih.	
Na	 vseh	 šestih	 je	 posodobil	 N1MM	 program,	
računalnike	 povezal	 v	mrežo,	 dodal	 winkeyerje,	
na	koncu	sta	s	Simonom	na	INB	in	MULT	postajah	
dodala	 še	 SDR	 prejemnike	 s	 skimmerji	 in	 jih	
dodala	v	mrežo.	Tako	smo	imeli	v	tekmovanju	na	
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razpolago	podatke	iz	štirih	lastnih	skimmerjev	in	
iz	RBN.

Po	večerji	smo	imeli	še	obvezen	počitek	do	polnoči,	
nato	se	je	začela	dnevna	soba	počasi	polniti.	Brole	
je	za	prvih	12	ur	naredil	urnik	dela	in	nas	razdelil	
v	dve	skupini-	MIZA1	in	MIZA2.	Na	MIZA1	so	bile	
postaje	RUN1,	INB1	in	MULT1	z	operatorji	S53F,	
S57L,	 S53ZO,	 S53BB	 in	 S57K,	 ki	 smo	 pokrivali	
bande	40M,	15M	in	10M.	Na	MIZA2	pa	RUN2,	INB2	
in	 MULT2	 z	 operatorji	 S53MM,	 S53CC,	 S53RM,	
S55OO	in	S57C,	ki	so	pokrivali	bande	160M,	80M	
in	20M.	Postaji	za	množilce	sta	pobirali	vse	bande,	
razen	 da	MULT2	 ni	 smel	 na	 40M,	 ker	 MIZA2	 ni	
imela	 anten	 za	 ta	 band.	 Na	 nekaj	 posebnosti	
je	 bilo	 potrebno	 paziti	 pri	 menjavah	 banda	 na	

Ekipa	v	polnem	zagonu

Športni	rekviziti

80M	 in	 160M,	 predvsem	 je	
bilo potrebno vedno tudi 
zamenjati	band	na	skimmerju.	
MULT	postaja	je	po	tem,	ko	je	
naredila	 4	 zveze	 na	 drugem	
bandu	 (8	menjav	banda	v	eni	
uri),	 šla	 v	 pomoč	 INB	postaji.	
Tako	smo	večji	del	tekmovanja	
imeli	na	vsakem	bandu	RUN	in	
dve	INB	postaji.	

Še	ena	posebnost	je	bila	tokrat	
dodana	 v	 setup.	 Pingpong	
žogice!	 Ob	 vsaki	 postaje	 je	
bila	žogica,	ki	 je	ob	oddajanju	
svetila	(prijetno)	rdeče,	zeleno	
ali	modro.	Barva	je	bila	odvisna	
od	 tega,	 katera	 postaja	 je	
bila	 na	 oddaji:	 rdeča	 -	 RUN,	
zelena	-	INB	ali	modra	-	MULT	
.	 Cela	 zadeva	 je	 krmiljena	 iz	
QSO-generatorja	 in	 sicer	 je	

logika	 takšna,	 da	 RUN	 dobi	 »besedo«	 za	 vsako	
sekvenco	INB	ali	MULT.	Če	gre	INB	na	oddajo,	ne	
more	takoj	za	njim	na	oddajo	MULT.	Vmes	mora	
na	 oddajo	 RUN.	 Sistem	 omogoča	 operatorju	 na	
RUN,	 da	 nadzoruje	 pile-up	 in	 ima	 pregled	 nad	
delom	INB	in	MULT.	V	rešitvi	s	pingpong	žogicami	
je	 pravzaprav	 nekaj	 simbolike:	 igramo	 namizni	
tenis	dva	na	enega,	INB	in	MULT	na	enem	polju	
proti	RUN	na	drugem.	Če	želita	INB	in	MULT	igrati,	
jima	RUN	mora	vedno	vrniti	žogico	na	njuno	polje.	
Pingpong!	Do	zdaj	sem	bil	prepričan,	da	ima	naš	
hobi	nekaj	skupnega	z	ribičijo...	

Eden	 od	 ciljev	 letošnje	 odprave	 je	 bilo	 preseči	
najboljši	 enourni	 rate.	 Po	 lanskih	 460	 zvezah	 v	
najboljši	uri,	kar	je	trenutno	svetovni	rekord	(!)	v	

M2	kategoriji,	je	bilo	vprašanje,	
če	 je	 in	 koliko	 več	 je	 možno	
doseči.	 Pingpong	 na	 dveh	
mizah	 je	 prinesel	 neverjetnih	
527	zvez	v	najboljši	uri	(00:18	
–	01:17	UTC)!	Odličen	rezultat	
je	 tudi	 skupno	 število	 zvez:	
498	 po	 prvi	 uri,	 2450	 po	 6h,	
4730	 po	 12h,	 8440	 po	 24h,	
10570	po	36h	in	13123	po	48h	
tekmovanja.

Ko	 smo	med	 tednom	uživali	 v	
lepem	sončnem	vremenu,	smo	
pregledovali	 tudi	 vremensko	
napoved	za	konec	tedna.	Le-ta	
ni	bila	najbolj	ugodna,	a	upali	
smo,	da	se	vremenoslovci	včasih	
tudi	zmotijo.	Žal	se	tokrat	niso.	
Že	v	soboto	dopoldne	je	veter	
pridobival	 na	 svoji	moči	 in	 do	
večera	se	je	razvil	v	konkretno	
pihanje. S sabo je prinesel tudi 
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visoke	valove.	Ker	smo	bili	zaposleni	s	pile-upi	na	
RUN	postajah	 in	aktivnim	pobiranjem	na	 INB	 in	
MULT,	 smo	 nekoliko	 zanemarili	 delovanje	 vetra	
na	naše	antene.	Že	v	soboto	zvečer	je	del	ekipe	
občasno	moral	k	antenam	in	popraviti	vrvice,	do	
polnoči	 pa	 so	 veter	 in	 valovi	 dokončno	 opravili	
svoje	delo.	Antene	so	padale	kar	po	vrsti.	Najprej	
je	 polomilo	 spiderbeam	 za	MULT,	 nato	 so	 visoki	
valovi	vzeli	vertikalki	za	40M	vzhod,	vmes	je	padla	
ena	od	vertikalk	za	40M	zahod,	vertikalke	v	4SQ	
za	40M	smo	dvigovali	vsaj	šestkrat.	Vmes	je	bilo	
potrebno	popraviti	 še	vrvice	na	160M	vertikalki.	
K9AY	 antena	 je	 padla,	 kasneje	 še	 tri	 vertikalke	
v	Hi-Z	anteni.	VDA	za	15M	je	voda	vzela	k	sebi,	
10M	VDA	je	padel	in	smo	ga	pospravili.	O	tem,	kaj	
vse	se	je	dogajalo	ponoči,	se	tistim,	ki	smo	spali,	
niti	 sanjati	 ni	moglo.	 Zjutraj	 sta	 bila	 operativna	

samo	dva	banda,	80M	in	40M.	
V	tem	času	smo	tudi	ugotovili,	
da	je	na	glavnem	spiderbeamu	
(SB1)	slab	SWR	na	20M	in	15M.

Celotna	 ekipa,	 razen	 dveh,	
ki	 sta	 gnala	 pile-up	 na	
razpoložljivih	 antenah,	 je	 šla	
na teren. V naslednjih dveh 
urah	smo	popravili	vse,	kar	se	
je popraviti dalo. In pospravili, 
kar	 je	 bilo	 polomljeno	 in	 niso	
vzeli	visoki	valovi.	Na	glavnem	
spiderbeamu	smo	popravili	slab	
stik.	Spustili	MULT	spiderbeam,	
razpletli	pajkovino,	imobilizirali	
polomljeno	 palico	 in	 anteno	
ponovno usposobili. Usposobili 
Hi-Z,	pospravili	eno	od	vertikalk	
za	 40M	 zahod	 in	 drugo	 dalje	
uporabljali	kot	samostojno.	Po	
tej kalvariji se je tudi nekoliko 

spremenil	način	dela	v	 tekmovanju.	Medsebojne	
motnje	 so	 se	povečale	 in	na	40M,	15M	 ter	10M	
nismo	imeli	več	inband	antene.	Tako	se	je	večina	
inband	 dela	 preusmerila	 na	MULT	 antene.	 Kljub	
vsem	 težavam	 je	 motivacija	 za	 delo	 ostala	 na	
visokem	nivoju.	

Do	 konca	 tekmovanja	 smo	 drgnili	 pile-up,	
pobirali	 še	 z	 večjo	 vnemo,	 se	 bodrili,	 opazovali	
na	 cqcontest.net	 reflektorju,	 kako	 se	 nam	kljub	
vsem	 težavam	 evropska	 konkurenca	 ne	 uspe	
približati.	 Po	 48	 urah	 smo	 tekmovanje	 zaključili	
s	13123	zvezami	in	19,2	mio	točk.	Z	zasluženim	
šampanjcem	smo	nazdravili	našemu	uspehu.

Ponedeljkovo	 jutro	 nam	 je	 postreglo	 s	 prelepim	
sončnim	 vzhodom	 in	 dokaj	 mirnim	 morjem.	

Veter	 se	 je	 umiril	 in	 preveval	
nas	 je	 občutek,	 da	 se	 vreme	
norčuje	 iz	 nas.	 V	 slabih	 petih	
urah	smo	pospravili	vse	antene	
in	 vse	 kilometre	 vrvic,	 žic	 in	
kablov. Pospravili vso tehniko v 
dnevni	sobi,	spakirali	in	zložili	v	
kombija	in	avto.	Zvečer	smo	se	
odpeljali na izlet v nakupovalno 
središče	 v	 	 L'Île-Rousse,	 kjer	
smo	nakupili	nekaj	spominkov	
in	 korziških	 specialitet.	 Po	
povratku	 je	 Simon	 še	 enkrat	
pokazal	 svoje	 vrline	 ob	 žaru	
in	 zadnja	 večerja	 nam	 je	
teknila,	 kot	 že	 dolgo	 ne.	 Po	
tem	se	je	razvila	debata,	ki	se	
je	 zaključila	 nekaj	 po	 polnoči	
in	 je	 na	 koncu	 že	 prerasla	 v	
konkretno analizo. 

V	 torek	 smo	 počistili	 za	 sabo,	

Pajčevina	v	nepravilni	obliki

Valovi,	valovi,	valovi...	(pesem!)
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predali	 ključe	 od	 hiše	 in	 se	 podali	 proti	 domu.	
Vožnjo	 s	 trajektom	 smo	 izkoristili	 za	 obračun	
stroškov	 in	500€,	kolikor	 je	bil	 strošek	po	članu	
ekipe,	je	vsekakor	znesek,	ki	v	vsakem	trenutku	
tej	odpravi	daje	predpono	»low	cost«.	

Na	poti	nazaj	smo	se	nekoliko	presedli	v	vozilih.	
S	 Simonom	 sva	 prisedla	 v	 Matijev	 avto,	 da	 bi	
kar najhitreje nadaljevala pot proti SV Sloveniji, 
saj	 v	 tem	 avtu	 ni	 bilo	 opreme	 za	 razkladanje.	
Med	 plutjem	 proti	 Livornu	 nas	 je	 zajel	 dež,	 ki	
je	 bil	 najmočnejši	 ravno	 ob	 izkrcanju.	 Nato	 je	
splahnel	 nekje	 do	 Firenc	 in	 ostanek	 poti	 je	 	 ob	
klepetu	minil	kar	hitro.	Vse	do	Ravbarkomande	ob	
23:45,	ko	 je	bilo	 treba	avto	po	dobrih	1200	km	
ponovno	 napolniti	 z	 gorivom.	 Bencinska	 črpalka	
je	bila	osvetljena	in	obljudena,	a	gorivo	ni	steklo	
iz	cevi.	Matija	se	odpravi	proti	prodajalni,	ko	ena	
od	 zaposlenih	 nekaj	 maha	 in	 govori,	 na	 koncu	
pa	pokaže	listek,	da	bodo	znova	odprti	ob	0:00.	
Matija	 se	 smeje	 in	 nekaj	 godrnja,	 zapeljemo	 se	
do	Loma	in	tam	natočimo	gorivo.	Nadaljujemo	do	
Želodnika,	kjer	se	s	Simonom	z	njegovim	avtom	
odpraviva	dalje	proti	domu.

Še	nekaj	besed	o	ekipi.	Vsak	član	ekipe	je	zadolžen	
in	obvlada	vsaj	dve	funkciji:
•	 Goran	 S55OO	 -	 team	 leader,	 IT	 podpora,	
logistika

•	 Sine	S53RM	-	radiotehnika,	antene
•	 Matija	S53MM	-	radiotehnika,	strategija	dela
•	 Janko	S57L	-	spiderbeam,	tehnika
•	 Vinko	S53F	-	40M	vertikalke,	N1MM
•	 Simon	S53ZO	-	IT	podpora,	kuhinja,	logistika

TK0C	Yellow	team	2017	(l-d:	S53ZO,	S53F,	S55OO,	S53MM,	S53BB,	S53RM,	S57L,	S57C,	S53CC,	S57K)

•	 Boris	S53BB	-	antene,	kuhinja
•	 Brane	S57C	-	radiotehnika,	antene
•	 Brole	S53CC	-	antene,	logistika,	strategija	dela	

Za	člane	ekipe,	ki	se	nam	letos	niso	mogli	pridružiti,	
sem	dobil	 spoznanje,	 da	 je	 Ivo	S57VW	 izvrsten	
kuhar,	Marko	S50P	je	še	en	antena	mojster,	brez	
Robija	 S53WW	 projekt	 ne	 bi	 bil	 tako	 tehnično	
dovršen.	

Vsak	 član	 ekipe	 je	 tudi	 izvrsten	 operator,	 kar	
je	 bilo	 videti	 skozi	 skoraj	 neobvladljive	 pile-
upe	 in	seveda	končni	 rezultat,	ki	ekipi	 že	drugo	
leto	 zapored	 prinaša	 naziv	 evropskih	 prvakov!	
Vzpostavljenih	 13123	 zvez	 je	 največje	 število	
zvez	med	vsemi	ekipami	in	to	v	vseh	kategorijah		
-	na	svetu!	Premagati	vso	evropsko	konkurenco	z	
»nekaj	pajčevine«	in	ribiškimi	palicami	je	zagotovo	
svojevrsten	fenomen.

To,	na	kakšen	način	je	celoten	projekt	zastavljen,	
kakšno	spoštovanje	vlada	med	člani	ekipe	in	kako	
složno	ekipa	deluje,	kako	so	vsi	detajli	dorečeni,	
vsi	elementi	anten	in	vsi	kabli	označeni,	na	kakšen	
način	ekipa	komunicira	in	diha,	kako	je	razporejeno	
delo,	to	je	garancija,	da	odličen	rezultat	ne	more	
izostati.	Samo	zase	govori	dejstvo,	da	nam	tam,	
1000km	 od	 doma,	 ni	 manjkal	 noben	 element,	
vijak,	nič	ni	bilo	pozabljeno	in	vsa	tehnika	je	do	
konca	delovala	brezhibno.

V	 Goranovem	 odgovoru	 na	 moje	 vprašanje	 na	
začetku	 zgodbe	 tiči	 bistvo	 projekta;	 v	 resnici	 v	
takšni	ekipi	rabiš	samo	slušalke.

Kv aKtivnoSt
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Radioamaterske diplome 
ureja: miloš oblak, S53eo

e-pošta:s53eo@yahoo.com
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< prostor za  naslov rubrike > diplome 
 
 
 
 
 
 
EUROPEAN  SPRING  2018  AWARD          GERMANY 
Diplomo izdaja grupa radioamaterjev Bavarian Radio Friends 
iz Nemčije za zveze z različnimi državami Evrope. Veljajo 
samo zveze v mesecu MAJU 2018. Diploma ima vsako leto 
drugačen izgled, na sliki je diploma za 2017. Za diplomo je 
potrebno imeti zvezo s po eno postajo iz najmanj 20 različnih 
držav Evrope po DXCC razdelitvi (DX postaje = 10 držav). 
Število držav, ki jih boste prijavili v zahtevku za diplomo, bo 
navedeno na diplomi. Veljajo vsi bandi in načini dela.  
Diploma se izdaja samo v elektronski obliki in je brezplačna. 
Izpisek iz dnevnika pošljite najkasneje do 30. junija 2018. 
e-mail:  de3ear@darc.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com 

 
ICE HOCKEY 2018 AWARD                DENMARK 
Maja 2018 bo potekalo Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. 
Organizator prvenstva je Danska. Diploma se izdaja za zveze 
s posebnima postajama OZ18ICE in 5P8ICE v obdobju 
trajanja prvenstva 1. maj - 23. maj 2018. Z isto postajo je na 
vsakem bandu možno doseči 3 točke: po 1 točko na CW, SSB 
in DIGI. Pod DIGI načinom dela štejejo zveze na RTTY, JT, 
FT, PSK. SWL OK. Diploma se izdaja v 3 klasah: 
GOLD = 14 točk,  SILVER = 10 točk,  BRONZE = 6 točk 
Zvez ni potrebno imeti potrjenih,  po elektronski pošti pošljite 
izpisek iz dnevnika z običajnimi podatki o zvezi. 
Na spletni strani organizatorja diplome lahko naročite QSL 
karte preko biroja ali direkt, vaših QSL kart ne potrebujejo, 
zveze bodo naložene na LOTW in eQSL. 
e-mail:  OZ4CG@live.dk 
Internet:  https://www.qrz.com/DB/OZ18ICE 
 
NATIONAL CAPITAL AWARD                        CANADA 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz t.i. regiona 
National Capital Region of Canada. Region zajema glavno 
mesto Ottava (Ontario) in mesto Hull (Quebec) ter njuno 
okolico približno 50 km (30 miles). Potrebne so zveze z 
najmanj 10 različnimi postajami. Ni datumskih omejitev, veljajo 
vsi bandi in načini dela, razen zvez mixed-band ali mixed 
mode ter zvez preko repetitorjev, echo-linka in interneta.  
Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze na 
enem bandu ali enem načinu dela. SWL OK.  
Pošljite spisek zvez, kjer je tudi naveden QTH delane postaje, 
overjen od dveh licenciranih operatorjev + 5 EUR ali 5 USD. 
Manager lahko zahteva eno ali več kart za kontrolo. 
Award Manager,  Ottawa Amateur Radio Club,  Box 8873, 
Ottawa, ON,  Canada  K1G 3J2 
 
 

LEONARDO DA VINCI 2018  AWARD             ITALIA 
Letošnja, že 38. diploma in mednarodno tekmovanje Leonardo 
da Vinci, v organizaciji radioamaterjev iz italijanskega mesta 
Empoli, bosta potekala v obdobju 1. maj 2018 – 31. maj 2018. 
Za diplomo je potrebno zbrati vsaj 10 točk z zvezami z 
operatorji, ki so člani ARI sekcije Empoli (I5, IK5, …), in 
njenimi častnimi člani (LU2EM,  EA2BRW,  IV3BLS, LU1QS,  
LU6ESV, EA3AOI, LU6DKT, IZ1ESH, IK1VCO, I4GOS). 
Veljajo vsa radioamaterska področja, način dela je SSB. 
Ista postaja je lahko delana vsak dan, na isti dan pa tudi na 
različnih bandih, če je med eno in drugo zvezo potekla 
najmanj 1 ura. Vsaka zveza šteje 1 točko, aktivirane pa bodo 
tudi Joly postaje, ki veljajo 3 točke. Po 1 točko velja tudi vsaka 
zveza s častnim članom sekcije. Občasno bo aktivna klubska 
postaja IQ5EM, ki šteje  5 točk. Postaje, ki veljajo za diplomo, 
bodo dajale poleg raporta še zaporedno številko zveze.  
V prvih 15 dneh bo aktivnost predvsem na 3.6 in 7 MHz, 
potem pa se bodo postaje preselile na višje bande. Za 
udeležbo v tekmovanju je potrebno zbrati najmanj 30 točk, 
najbolj uspešnim pa bodo podeljene posebne plakete in 
nagrade. Diploma ima vsako leto drugačen izgled, prikazuje 
pa reprodukcijo enega od platen slavnega umetnika.  
Kot vsako leto doslej, bo celoten znesek zbranega denarja od 
zahtevkov za diplomo namenjen v sklad italijanske Lige za boj 
proti raku. Izpisek iz dnevnika, QSL karte za delane postaje 
(po eno) + 10 EUR, pošljite najkasneje do 31. julija 2018. 
Sezione ARI Empoli,  Award Manager, 
P.O.Box 100,  50053 EMPOLI (FI),  Italia 
Internet: http://ariempoli.altervista.org 

 
 THE CHIRPERS AWARD                         ROMANIA 
Diplomo izdaja PRO-CW-CLUB iz Romunije. Veljajo samo 
zveze v CW načinu dela. Vsaka postaja šteje samo enkrat. Ni 
datumskih omejitev, veljajo vsi dovoljeni amaterski bandi. 
Diploma se izdaja v 3 klasah: 
Class 3 - Bronze  =  1.000 QSOs 
Class 2 - Silver  =  5.000 QSOs 
Class 1 - Gold  =  10.000 QSOs 
Old Man  =  avotmatsko za osvojene vse tri klase diplome 
Vsaka od klas je posebna diploma. Za osvojitev diplome je 
dovolj podpisana izjava, da je bilo zahtevano število CW zvez 
zares narejeno. Za diplomo v elektronski obliki pošljite 1 USD 
ali 1 novi IRC kupon, za tiskano diplomo pa 5 EUR ali 6 USD. 
Vasile Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918  Nr. 32 Ap. 74, 
MEDIAS 3,  RO-551101,  Romania 
e-mail:  procwclub@gmail.com 
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LIETUVA 100 PENNANT                         LITHUANIA  
Litvanci so 16. februarja 1918 dobili svojo državo. Neodvisnost 
so izgubili v začetku 2. svetovne vojne, ko je Litvo okupirala  
ruska vojska, med vojno nacistična Nemčija, po vojni pa je 
postala del velike Sovjetske zveze. Odcepitev od Rusije in 
svojo neodvisnost je Litva dobila 1990/91, postala je članica 
NATO sil in Evropske Unije. 
Ob proslavi 100-letnicei državnosti izdajajo radioamaterji Litve 
spominsko diplomo v obliki zastavice za zveze v koledarskem 
letu 2018. V tem času bodo aktivne tudi posebne postaje s 
prefiksom LY100. Zbrati je potrebno 100 točk. Točkovanje: 
- zveza z LY postajo  =  2 točki 
- zveza z LY100  =  4 točke 
- zveze na dan 16.02.2018 veljajo dvojne točke 
Ista postaja je lahko delana na različnih bandih in različnih 
načinih dela. Zveze preko repetitorjev, Echo-linka in interneta 
ne veljajo za diplomo. SWL OK. 
Izpisek iz dnevnika  + 10 EUR  ali ekvivalent pošljite na naslov 
managerja, po e-mailu se lahko dogovorite za način plačila. 
e-mail:  v.simulik@splius.lt 
Valerijus Simulik  LY2QT,  P.O.Box 131, 
LT-78008  SIAULIAI-10,  Lithuania   
 
OVER THREE LETTERS  AWARD                   JAPAN   
Diploma se izdaja za potrjene zveze z vsaj tremi (3) različnimi 
postajami, ki imajo v svojem sufiksu po 4 ali več črk (npr.: 
8N3ARISS, BT4ARDF, PA6IOTA,…). Ni datumskih omejitev, 
veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK. 
GCR  7 USD 
Mr. Katsumi Kaneko,  2-9-33 Shimomuneoka, 
Shiki City,  Saitama 353-0003,  Japan 

 
KAZAKHSTAN GS AWARD      KAZAKHSTAN 
Kazakhstan Grid Squares Award 
Diplomo izdaja Almaty Radio Amateur League iz Kazahstana 
za zveze s postajami iz Kazahstana (UN, UO, UP, UQ) iz 
različnih QRA kvadratov - Grid Squares (MN82, MN83,…). 
Veljajo zveze po 1. januarju 1991. Vsaka kvadrat velja za 
diplomo enkrat, neodvisno od banda in načina dela. Zveze 
preko repetitorjev ne veljajo za diplomo. SWL OK. 
Izdaja se 7 kategorij diplome, vsaka ima drugačen izgled: 
KZ-GS-10  =  10 kvadratov KS-GS-20  =  20 kv. 
KS-GS-30  =  30 kv.  KS-GS-40  =  40 kv. 
KS-GS-50  =  50 kv.  KS-GS-100 = 100 kv. 
KS-GS-200  =  200 kvadratov 
Diplome se izdajajo v elektronski obliki v PDF formatu in so 
brezplačne. Zahtevek za diplomo naj vsebuje splošne podatke 
o zvezi (call, date, band, mode, report, kvadrat) ter vaše 
podatke, zahtevek pošljite na e-mail managerja. Diplomo 
lahko prevzamete na njihovi spletni strani. Za natisnjeno 
diplomo se obrnite na izdajatelja diplome za navodila. 
Almaty Amateur Radio League,  Award Manager,   
131 Issayeva Str., ALMATY,  050026, Kazakhstan 
e-mail:  un7qcc@mail.ru 
Internet:  http://www.cqham.kz/?skip=4 

MIKLOUHO-MACLAY  AWARD                          RUSSIA 
Diplomo iz serije »Russian Travelers« izdaja Dolphin Radio 
Club iz Rusije za porjene zveze po 1. januarju 2015. Veljajo 
vsi bandi in načini dela, vsaka postaja je lahko v zahtevku 
navedena enkrat. SWL OK. 
Nicholas Miklouho - Maclay (1846 - 1888), ruski raziskovalec, 
etnolog, antropolog in biolog, je bil eden od prvih evropejcev, 
ki se je posvetil življenju in studiju običajev domorodcev v Novi 
Gvineji in Avstraliji. Bil je glasen nasprotnik prisilnega dela in 
trgovine s sužnji v Avstraliji, Novi Kaledoniji in Pacifiku.  
Za diplomo je potrebno:  Novgorod (R1T)  =  5 QSO, 
St. Petersburg (R1A)  =  10 QSO, Moscow (R3A)  =  10 QSO, 
Oceania  =  1 QSO iz 2 različnih držav    (skupaj 27 QSO) 
Zahtevek za diplomo v elektronski obliki pošljite po e-mailu 
managerju za diplome RK6AX. Potrebno je poslati:  člani DRC 
0,20 USD, nečlani 0,40 USD. Članstvo v Dolphins Radio klubu 
je brezplačno, prijavite se lahko na njihovi spletni strani. 
Manager sprejema plačila tudi preko PayPal na njegov e-mail.  
Lukashov Valentin V.,  P.O.Box 77, 
SOCHI  354200,  Russia 
e-mail:  rk6ax@mail.ru 
Internet:  http://dolphins49.jimdo.com 

 
HONG KONG - CHINA AWARD                   HONG KONG 
V počastitev 20-letnice priključitve Honkonga Kitajski izdajajo 
radioamaterji Hongkonga spominsko diplomo. Zveze veljajo v 
obdobju enega leta 1. julij 2017 - 1. julij 2018. Aktivne bodo 
postaje s posebnim prefiksom VR20. SWL OK. Pogoji: 
- 2 zveze s VR20 postajami 
- ista postaja je lahko delana na različnih bandih ali načinih 
dela, na istem bandu/modu pa v različnih datumih 
- majkajočo VR20 postajo lahko zamenjata 2 navadni VR2 
postaji ali 2 postaji iz Kitajske (B, BA-BZ) 
Zahtevek z običajnimi podatki o zvezah (Call, Date, Time, 
RST, Band) pošljite po elektronski pošti na naslov managerja. 
Za diplomo, ki bo poslana po avionski pošti po 1. avgustu 
2018, je potrebno poslati 3 USD preko PAYPAL sistema na 
nrc@netnavigator.com. Zahtevek lahko pošljete tudi po pošti. 
Manager ne sprejema IRC kuponov. 
e-mail:  mr@igor.hk 
Mr. Igor,  P.O.Box 11, Lamma Island,  Hong Kong 
 
SP- 50 MHz  AWARD                  POLAND 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz Poljske na 
obsegu 50 MHz po 1. januarju 1995. Veljajo vsi načini dela, 
razen zvez cross-band ali cross-mode. Potrditve zvez preko 
eQSL ne veljajo za diplomo. SWL OK.  
Diploma se izdaja v treh klasah: 
Class 1 :  10 različnih postaj iz najmanj 6  kvadratov po WWL 
shemi (JO94, JN99, JO84,…) 
Class 2 :   20 različnih postaj iz najmanj 12  kvadratov 
Class 3 :  30 različnih postaj iz najmanj 20  kvadratov in vseh 
pozivnih oblasti (SP1 - SP9) 
GCR   7 USD  ali  5 EUR  ali  5 novih IRC 
PZK Award Manager,  Wieslaw T. Postawka SQ9V, 
Skrytka pocztowa 53,  44-280  RYDULTOWY,  Poland   
e-mail:  sq9v@pzk.org.pl   

RaDioamateRSKe Diplome
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Radioamaterstvo jugovzhodne  
Slovenije, februar 1950 – april 1964

Avtor: Jože Konda, S52AB
e-pošta: s52ab.joze@gmail.com

ne, nisem brskal po zaprašenih arhivih in iskal dokumentov, ki jih verjetno 
že davno ni in bi bil poskus seveda v veliki verjetnosti neuspešen in še bolj 
nepopoln. osnovni vir informacij je bil arhiv lokalnega tednika Dolenjski 
list (v nadaljevanju DL). Informacije bodo predstavljene po posameznih 
letih z izrezi teksta, pri katerem bo označen datum izida  DL, v katerem se 
obravnavana informacija nahaja.

Da	bi	 spisal	 ta	 spis	 zgodovine	
naše	 dejavnosti	 v	 tem	 delu	
Slovenije,	 sem	 prelistal	 735	
(sedemstopetintrideset)	številk	
časopisa	 v	 PDF	 formatu.	 Ker	
sem	 se	 pri	 tem	 tudi	 večkrat	
nasmejal,	 spremljal	 druge	
dogodke	in	zgodovino	teh	krajev	
v	 tem	 času,	 mi	 nekaj	 deset	
urno	 občasno	 pregledovanje	
starih	 številk	 iz	 arhiva	 DL	 niti	
ni	 povzročalo	 večjega	 napora.	
Vse	 podane	 informacije,	 se	
da	 v	 omenjenem	 arhivu	 tudi	
preveriti. Podatki so zbrani 
za	 Dolenjsko	 in	 Belo	 krajino. 

Ustrezno predstaviti radio 
amatersko	dejavnost,	da	bi	bila	
zanimiva	 širšim	 množicam,	 je	
s	 klasičnimi	 prijemi	 opisovanja	
dejavnosti jalov poizkus, 
obsojen	na	nerazumevanje,	 torej	 neuspeh.	 To	 je	
moje	mnenje	po	več	kot	50	 letih	ukvarjanja	s	to	
dejavnostjo.	Rad	bi	sicer	videl,	da	se	motim,	vendar	
praksa	kaže,	da	je	temu	tako.	Tudi	v	navedenem	
času	imamo	temu	podobno	situacijo.	V	teh	krajih	
imamo	vsaj	to	srečo,	da	smo	v	tistem	času,	imeli	
Marjana	 Tratarja-s	 psevdonimom	 »Učo«,	 sicer	
učitelja	(tudi	mojega),	ki	si	je	za	svoj	hobi	prizadeval	
predstaviti dejavnost Ljudske tehnike, pod katere 
pokroviteljstvom	 je	 bila	 tudi	 radioamaterska	
dejavnost.	 Tako	 se	 da	 vsaj	 po	 delih	 izluščiti,	 kaj	
se	 je	 sploh	 dogajalo	 v	 navedenem	 obdobju.	
Torej	lahko	rečem,	če	še	njega	ne	bi	bilo,	ne	bi	o	
radioamaterstvu	v	teh	krajih	in	v	tem	času	imeli	skoraj	
nobenih	 informacij	 zabeleženih	 za	 širšo	 javnost. 
Predstavljene	 so	 le	 informacije,	 zabeležene	
v	 lokalnem	 tedniku	 Dolenjski	 list	 in	 to	 za	
obdobje	 od	 maja	 1950,	 ko	 je	 prvič	 omenjena	
radioamaterska	 dejavnost,	 do	 aprila	 1964,	 ko	 je	
tudi	 radioamaterjem	 v	 Novem	 mestu,	 končno	
uspelo dobiti radijsko dovoljenje ter pozivni znak 

in	s	tem	postati	»polnokrvni«	član	radioamaterske	
skupnosti.	Kot	primer,	da	je	mogoče	našo	dejavnost	
predstaviti	tudi	manj	monotono	in	za	širšo	javnost	
bolj	zanimivo,	si	najprej	oglejmo	tekst	reklamnega	
sporočila,	ki	občinstvo		poziva,	oziroma	izziva,	da	se	
lotijo	sestavljanja	radia	in	to	že	leta	1930.	Torej	to	
lahko	zabeležimo	kot	prvi	poziv	na	radioamatersko	
dejavnost	 v	 Novem	 mestu,	 oziroma	 širše,	 slika	
zgoraj.
 
Nudi	 celo	 možnost	 sestavljanja,	 ker	 prodaja	
tudi	 posamezne	 dele	 	 »po	 najnižjih	 cenah	 in	
celo	 na	 obroke«.	 Ni	 kaj,	 mojster	 je	 to	 prikazal	
zanimivo,	 aparate	 tudi	 sam	 sestavljal	 in	 druge	
pozival, da se lotijo sestave. Verjetno je tudi 
kaj	prodal,	sicer	tega	ne	bi	držal	v	trgovini.	Med	
nemškim	bombardiranjem	jeseni	1943,	je	bil	ubit.	
Upravičeno	in	dokazno	torej	lahko	sklepamo,	da	se	
je	radioamaterska	dejavnost	v	teh	krajih,	čeprav	
je	 seveda	 v	 tistem	 času	 niso	 tako	 imenovali,	
pričela	v	tem	obdobju.

noStalGija
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pReDStavitev DejavnoSti 
po letih
1950

 
DL-25.	 maj	 1950.	 To	 je	 meni	 znana	 kot	 prva	
omemba	radioamaterstva	v	teh	krajih	zabeležena	
v	 javnem	mediju.	 V	 zadnji	 vrsti	 gre	 seveda	 za	
tiskarsko	napako:	»in	radioamaterstva«.

DL-16.	 junij	 1950;	 Članek	 »Ljudska	 tehnika	 se	
pripravlja	na	svoj	prvi	kongres«.	Torej	sta	v	tem	
času	v	okviru	 Ljudske	 tehnike,	 že	obstajala	dva	
radioamaterska	krožka.

DL-14.	 oktober	 1950;	 dokaj	 obširen	 članek	 v	
katerem	»Učo«	omenja	vse	delujoče	veje	Ljudske	
tehnike	pod	naslovom	»Nekaj	o	Ljudski	tehniki«.	
Prva	 omemba	 Radiokluba	 Novo	mesto,	 ki	 da	 je	
zelo	 aktiven,	 uredil	 si	 je	 lastno	 delavnico	 (kot	
mi	 je	 znano,	 pod	 odrom	 dvorane	 osnovne	 šole	
oziroma	gimnazije	Novo	mesto).	Kasneje	je	bila	ta	
na	Kapiteljski	oz.	Hladnikovi	ulici	v	Novem	mestu.	
V	članku	to	sicer	ni	omenjeno.	Radioklub	je	svojo	
dejavnost	 torej	 že	 planiral,	 plan	 pa	 namerava	
»znatno	preseči«.	Zanimivo.

1951

 
DL-09.	 marec	 1951;	 v	 članku	 Ljudska	 tehnika,	
»215	 novih	 strokovnjakov	 in	 amaterjev	 lani	 v	
novomeškem	okraju«-zgornji	izrez	in	»Lepi	načrti	
v	Črnomlju«,	kjer	so	prvič	v	tem	kraju,	omenjeni	
radioamaterji.
 

DL-28.	 december	 1951;	 in	 požrtvovalni	
radioamaterji	 iz	Črnomlja,	niso	kar	 tako.	Uspelo	
jim	je	zgraditi	radio	oddajno	postajo	Bela	Krajina.	
Sicer	ni	delovala	dolgo,	vendar	predstavlja	za	tiste	
čase	v	teh	krajih	»misijo	nemogoče«.	Bravo!

noStalGija
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1952 in 1953; v teh letih ni zapisov o 
aktivnosti radioamaterjev.

1954

DL-03.	 september	 1954;	 preosnova	 odbora	
radiokluba	 Novo	 mesto,	 znatna	
materialna	 pomoč,	 najava	
začetniškega	tečaja

1955

 
DL-21.	julij	1955;	članek	»Tehniko	
na	podeželje«;	podatek	o	številu	
članstva	 v	 RK	 Novo	 mesto:	 41	
članov,	 lepa	 številka.	 V	 članku	
je	 poleg	 črnomaljskega,	 prvič	
omenjen	tudi	semiški	radioklub.

1956
DL-27.	 september	 1956;	 članek	
»Manifestacija	Ljudske	tehnike«;	
… posebno pozornost vzbujajo 
krasni	 izdelki	 telekomunikacij,	 ki	 jih	 izdelujejo	

radioamaterji	 v	 Semiču	 in	 Šentjerneju.	 Torej,	
radioamaterska	dejavnost	v	tem	času,	že	obstaja	
tudi	v	Šentjerneju.

DL-04.	 oktober	 1956:	 članek	
»Tehnična	 miselnost	 mora	
prevladovati«,	 v	 Šentjerneju	 torej	 v	
jeseni	1956,	pripravljajo	radioklub.

1957
DL-18.	 april	 1957;	 slika	 desno	
spodaj;	 skupščina	 radiokluba	 Novo	
mesto,	 okoli	 30	 udeležencev,	 odbor	
(verjetno	 je	mišljen	 upravni	 odbor),	
se je v zadnjih dveh letih dvakrat 
»pomladil«.	 Prvič	 je	 v	 DL	 omenjen	
kak	član	vodstva	RK,	tedaj	predsednik	
RK	 Zorič,	 dobili	 so	 drobni	 material	
za	 tečaje.	 Načrti:	 osnovni	 tečaj	 in	

»poglobitveni«	tečaj	za	starejše	radioamaterje.	

Ustanovljena	 bo	 primopredajna	 sekcija	 za	
»sprejemanje	in	oddajanje«.	In	…	»še	letos	bodo	
uredili	radio-oddajnik-koncertni,	za	Novo	mesto	in	
okolico.	Poleg	tega	pa	bodo	začeli	z	oddajanjem	
in	 iskanjem	 zvez	 na	 »radijski	 amaterski	 valovni	
dolžini«	itd.	Ni	kaj,	dosti	zabave	se	je	obetalo.	

Na	 tej	 skupščini	 je	 bil	 kot	 udeleženec	 tudi	 naš	
»stari	borec«	Janez-S53MJ.
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DL-02.	 oktober	 1957;	 članek	 »Ljudska	 tehnika	
vzgaja	kadre«.	Sekretariat	okrajnega	odbora	LT,	
sprejme	 sklep,	 da	 se	 ustanove	 komisije,	 med	
drugim	tudi	za	radioamaterstvo.	Kake	pomoči	od	
nje,	kot	bomo	videli,	ni	bilo.

1958

DL-09.	 april	 1958;	 torej	 zelo	 poenostavljena	
predstava	 izgradnje	 »koncertnega	 oddajnika«.	
Namreč,	 dva	 tehnika	 sta	 se	 javila	 za	 to	 delo,	
material	 propada,	 člani	 odbora	 bi	 morali	 imeti	
zaradi	tega	glavobol,		ali	jih	ni	sram?	In	zakaj	je	
utihnil	 oddajnik	 v	 Črnomlju?	 	 Komentar	 Janeza	
S53MJ:	 kako	 bi	 sploh	 lahko	 zgradili	 kaj	 takega,	
ko	pa	smo	komaj	napraskali	 tistih	nekaj	uporov	
in	 kondenzatorjev,	 da	 smo	 sploh	 lahko	 začeli	
spajkati.

DL-17.	 julij	 1958;	 članek	 »Ljudska	 tehnika	 v	
šolah«.	Primanjkuje	vodilnega	kadra	posebno	na	
podeželju	 …	 Radioklub	 Novo	 mesto	 bo	 priredil	
poseben	 instruktorski	 tečaj	 za	 vzgojo	 kadra	 v	
radioamaterskih	krožkih.	Ni	kaj,	če	nam	ni	uspelo	
sestaviti	koncertnega	oddajnika,	bomo	usposobili	
kadre,	 ki	 bodo	 vodili	 in	 poučevali	 druge	 na	
radioamaterskih	krožkih	…HI
 
DL-28.	avgust	1958;	članek	»Tudi	na	dolenjsko	
radijski	oddajnik«…	»Učo«	se	ne	da.	Ne	zanima	

ga,	 kako	 gre	 postopek	 pridobitve	 radijskega	
dovoljenja,	 prostori,	 uredništvo,	 napovedovalci,	
tehnična	 ekipa	 za	 vzdrževanje	 in	 nadzor	
oddajnika,	 kje	 bo	postavljena	 in	 kdo	bo	uglasil	
ne	tako	majhno	anteno	za	srednji	val.	Ko	pa	je	
vse	 tako	preprosto,	 kajne	 radioamaterji?	Nekaj	
dobre volje boste pokazali pa bo … HI.  Z dobro 

voljo	 se	 naredi	 marsikaj. 
DL-06.	 november	 1958;	 v	
članku	»Vse	večja	rast	Ljudske	
tehnike«	 je	 v	 tem	 daljšem	
članku,	 navedena	 novica,	 iz	
katere bi se dalo sklepati, da 
radioamaterji	vodijo	tečaje,	ni	
pa konkretno navedeno kje, 
slika 15.

1959, ni zapisov o 
radioamaterski aktivnosti.

1960
DL-04.	 februar	 1960;	 članek	
»Brez	 tehnike	 ni	 socializma«.	
Radioamaterska	 komisija	 ni	
kazala pretirane volje zaradi 
nerazumevanja	 strokovnjakov.	
Ni	 pa	 podano,	 kaj	 naj	 bi	 ta	
organ	pravzaprav	počel.	

 
DL-27.	oktober	1960;	članek	»Veliko	tekmovanje	
se	je	začelo«	…	Pričakujemo,	da	bodo	tudi	tehnični	
krožki	pri	odredih		…	izdelali	delovni	načrt.	Kako	
bi	jim	pri	tem	pomagala	mladinska	organizacija	in	
sindikati,	pa	mi	je	povsem	nejasno.

1961; ni konkretne omembe okoli 
radioamaterske aktivnosti

1962 
DL-22.februar	 1962,	 članek	 pod	 naslovom	
»V	 Semiču	 so	 ustanovili	 radioklub«	 (slika	 na	
naslednji	 strani	 spodaj).	Na	web	straneh	ZRSja,	
se	 člani	 organizacije,	 ki	 opravijo	 operaterski	
izpit,	imenujejo	»polnokrvni«.	Torej,	v	Semiču	je	
navedenega	 datuma,	 ustanovljen	 »polnokrvni«	
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radioklub	 (YU3ACA),	 tak,	 ki	 ima	 organe	
upravljanja	 in	 statut	 ter	 je	 uveden	 v	 evidenco	
društev	na	državni	 ravni.	Kot	 tak	 je	 lahko	vložil	
prošnjo	 za	 pridobitev	 radijskega	 dovoljenja,	 ki	
je	 imelo	tisti	čas	dve	fazi:	prošnja	za	postavitev	
radijske	postaje	z	dodeljenim	pozivnim	znakom,	
šest	mesečno	testiranje	in	v	kolikor	ni	bilo	težav,	
ki	bi	jih	povzročali	drugim	službam	na	frekvencah,	

se	 je	 po	 šestih	 mesecih	
vložilo	 prošnjo	 za	 radijsko	
dovoljenje.	V	oktobru	mesecu,	
je bil ustanovljen radioklub v 
Brežicah	(YU3ACP).	V	Novemu	
mestu	pa	se	je	še	naprej	spalo,	
kljub	 navedbam	 o	 številnemu	
članstvu	 in	 tečajih,	 ki	 naj	 bi	
potekali v preteklosti.

1963; ni zapisov o 
radioamaterski aktivnosti 
na tem koncu Slovenije

1964
DL-09.	 april	 1964;	 članek	
»Radioamaterstvo	 na	
Dolenjskem	 v	 novih	 pogojih«	
…	pa	ga	 imamo	tudi	v	Novem	
mestu,	 »ustrezen	 klub«	
namreč.	 Sicer	 je	 to	 samo	
najava, vendar vseeno. Vsi 
dosedanji	pač	niso	bili	z	licenco	
oziroma	radijskim	dovoljenjem,	
ki	 omogoča	 pojavljanje	
na	 frekvencah,	 dodeljenih	
radioamaterjem.	 Tu	 je	 dokaz.	
Niso	 ustrezali	 kriterijem,	
zahtevanim	 za	 ustanovitev,	
obstoj	in	pridobitev	ustreznega	
radijskega	 dovoljenja	 po	

že	 opisanem	 postopku.	 Torej,	 19	 april	 1964,	
velja	 za	 tisti	 pravi	 datum	 obstoja	 »ta	 pravega«	
radiokluba	 Novo	 mesto,	 kateremu	 je	 v	 tem	
času	 tudi	 dodeljen	 pozivni	 znak	 YU3DJR.	 	 O	
samem	 občnem	 zboru,	 ni	 poročila	 v	 DL. 
Pa	še	nekaj	spominov	na	tiste	čase:	od	nekje	so	
privlekli	neki	stari	primopredajnik	»LIB«,	ki	je	še	

vedno	delal,	kakor	je	pač	delal,	
na	frekvenčnem	področju	80m	
oziroma	 3,5	MHz	 v	 CW	 in	 AM	
načinu	 dela	 z	 izhodno	 močjo	
nekje okoli 100W. V vsaki rundi 
dela	si	skoraj	obvezno	na	njem	
dobil napetostni udar nekaj sto 
Voltov	tako,	da	smo	na	koncu,	
do	 nekje	 začetka	 1967,	 delali	
v	 rokavicah.	 Nato	 pa	 dobili	
»home	 made«	 zgoraj	 odprt,	
zaradi	hlajenja,	TX	z	2	x	807,	ki	
so	med	delom	žarele	na	rumeno	
in skupaj s tlivko na oknu, za 
uglaševanje	končne	stopnje	na	
anteno-kos	 žice,	 osvetljevale	
prostor PPSa. SWRa takrat pri 
nas	še	nismo	poznali	in	se	okoli	
tega	 tudi	 sekirali	 nismo.	 RX	
je	 bil	 Hallicrafters	 SX100,	 FB	
sprejemnik,	neuničljiv.	Vhodne	
tuljave	 so	 kmalu	 zoglenele,	
vendar	 je	 ta	 sprejemna	 zver	

Slika 15: DL-28.	avgust	1958
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še	 vedno	 brezhibno	 delala,	 kljub	 temu,	 da	 je	
na	oddaji	vsakič,	neznosno	zavijala…	HI.	Naj	bo	
dovolj	heca.	V	nadaljevanju	le	še	zaključek,	ker	je	
treba neke zadeve, le pojasniti, da se dobi za ta 
čas,	kolikor	toliko	neko	predstavo	o	aktivnosti		o	
kateri	gre	ves	čas	beseda.

Zaključek
1. Ves	 čas,	 od	 prve	 omembe	 radiokluba	 Novo	
mesto	v	letu	1950	pa	do	ustanovitve	v	aprilu	
1964,	 se	 operira	 s	 tem	 nazivom,	 vendar	 se	
pri	 tem	 postavlja	 vprašanje,	 zakaj	 ni	 speljan	
ustrezen	 postopek	 za	 pridobitev	 licence	
oziroma	radijskega	dovoljenja,	ki	bi	na	koncu	
omogočal,	da	se	radioklub	oz.	radioklubi	v	tem	
delu	 Slovenije,	 pojavijo	 na	 radioamaterskih	
frekvencah	 že	 v	 petdesetih	 letih.	 To	 velja	
tako	 za	 novomeški,	 kot	 za	 semiški	 in	
črnomaljski	 radioklub.	 Za	 zadnjega	 tem	 bolj,	
saj	 so	 črnomaljski	 radioamaterji	 že	 v	 letu	
1951	 uspeli	 sestaviti	 difuzni	 oddajnik,	 dobiti	
radijsko	dovoljenje	 zanj	 in	ga	 za	nekaj	 časa,	
celo	 uspeli	 aktivirati.	 Težko	mi	 je	 verjeti,	 da	
ne bi bili sposobni pripraviti radijske postaje, 
ki	 bi	 delovala	 na	 vsaj	 eni	 amaterski	 radijski	
frekvenci.	

2.	V	arhivih	je	celo	najden	dokument	–	prošnja(!)	
za	 ustanoviteljev	 radiokluba	 Novo	 mesto,	
naslovljena	 s	 strani	 ustanoviteljev	 društva	
(poimensko),	 »Poverjeništvu	 za	 notranje	
zadeve	 Novo	mesto«,	 ki	 ta	 organ	 prosi,	 	 da	
ga	 registrira	 kot	 »Društvo	 radioklub	 Novo	
mesto«	z	dnem	14.	januarja	1952.	Nadalje	v	
isti	 prošnji	 navaja,	 da	 radioklub	 Novo	mesto	
kot	 organizacija	 Ljudske	 tehnike	 že	 obstaja	
od	 leta	 1949(!)	 in	 je	 registriran	 pri	 Zvezi	
radioamaterjev	 Slovenije	 v	 Ljubljani.	 Usoda	
reševanja	 tega	 dokumenta	 je	 neznana.	 V	
DL	 okoli	 tega	 ni	 nobenega	 poročanja.	 Torej	
radioklub	 je	 registriran	 pri	 ZRS,	 ni	 pa	 pri	
pristojnem	organu	v	Novem	mestu.

3. Vzrokov,	 da	 se	 postopek	 za	 pridobitev	 licence	
oziroma	 Dovoljenja	 za	 postavitev	 amaterske	
radijske	 postaje	 ni	 izpeljal,	 je	 lahko	 več:	
neznanje, nezainteresiranost, ne vztrajnost pri 

izpeljavi	postopka,	izključena	pa	ni	seveda	niti	
politična	situacija	v	državi	v	teh	petdesetih	letih.	
Kot	 v	 razmislek	 navajam	 svoj	 primer	 iz	 leta	
1969,	 torej	 kar	 odmaknjenega	 od	 petdesetih	
let, pri pridobitvi dovoljenja za postavitev 
radijske	postaje.	Po	pogostem	povpraševanju	o	
poteku	reševanja	moje	prošnje,	sem	dovoljenje	
za postavitev radijske postaje, le uspel dobiti 
nekako	po	sedmih	mesecih,	s	pripombo	enega	
od	 članov	 radiokluba,	 da	ga	 sicer	 ne	bi	 dobil,	
rečeno	 v	 žargonu	 današnjega	 časa,	 če	 ne	 bi	
imel	»strica	v	ozadju«	HI.		In	to	je	zame	takrat	
veljalo	dobesedno.	V	 tem	 letu	 (1969)	 sem	bil	
na	 tem	 koncu	 Slovenije	 prvi,	 ki	 se	 je	 poleg	
aktivnosti	 v	 radioklubu,	 pričel	 resno	 ukvarjati	
z	 delom	 na	 amaterskih	 radijskih	 frekvencah	
na	svoji	radijski	postaji,	kar	se	mi	še	danes	zdi	
nenavadno.

4. V	tem	obdobju	so	torej	zapisi	o	radioamaterski	
aktivnosti	v	Novem	mestu,	Črnomlju,	Semiču	
in	 Šentjerneju.	 Zapisov,	 ki	 bi	 omenjali	
radioamatersko	dejavnost	v	ostalih	mestih	tega	
dela	Slovenije	v	tem	obdobju,	ni	zabeleženih.	
Licence	 –	 radijska	 dovoljenja	 radioklubom	
v	 drugih	 mestih	 Dolenjske	 in	 Bele	 krajine,	
so	 izdana	 po	 aprilu	 1964,	 ali	 bolje	 rečeno,	
za	 eventuelno	 ustanovitev	 radiokluba	 v	 tem	
času	v	mestih,	ki	niso	omenjena,	ni	zapisov	v	
tedniku DL.

5. Veselilo	 me	 bo,	 če	 bi	 se	 iz	 kakršnih	 koli	
zanesljivih	 virov,	 ki	 mogoče	 pri	 komu	 še	
obstajajo,	dopolnilo	ta	zapis!

viri
•	 Tednik	 Dolenjski	 list	 od	 št.	 001-17.	 februar	
1950,		do	št.	735-29.	april	1964.

•	 Prošnja	 »Poverjeništvu	 za	 notranje	 zadeve	
Novo	mesto«	z	dne	14.	januar	1952

•	 Dolenjska	 metropola	 Novo	 mesto,	 Edicija	
»Progres«,	Ljubljana,	15.	oktobra	1930,	avtor						
Anton	Podbevšek

Dolenjski list iz leta 1965
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Radioklub	YU3ABC	je	v	Sloveniji	
in	 Jugoslaviji	 kot	 prvi	 začel	
oddajati	 na	 KV	 področju	 leta	
1950.	 Na	 UKV	 pa	 skoraj	 med	
zadnjimi.	 Šele	 20	 let	 kasneje,	
leta	 1970,	 ko	 smo	 nekaj	
mesecev	 po	 mojem	 prihodu	
v ta klub, dobili UKV postajo, 
legendarno	 AO10.	 Prostore	
smo	takrat	imeli	v	Tomšičevem	
drevoredu	pod	Piramido	in	temu	
primerno	skromen	doseg.	Zato	
so	 se	 klubski	 vojvode	 kmalu	
naveličali	in	glavna	uporabnika	
te postaje sva ostala skoraj 
le	 Peter	 Wolfand	 	 in	 jaz.	 Če	
teorija,	 da	 višje	 ko	 si,	 dalj	
nese, sva sklenila to preveriti 
na	 tekmovanju.	Prepričala	sva	
vodstvo,	 da	 nama	 je	 odobrilo	
udeležbo	 na	 tekmovanju.	
Postajo,	 opremo	 in	 anteno	 sva	 z	 mestnim	
avtobusom,	pohorsko	vzpenjačo	in	potem	peš,	na	
rokah,	odnesla	do	planinskega	
doma	 Planinka	 na	 Pohorju.	
Od	 tam	 se	 je	 4.5.1970	 prvič	
slišalo,	 CQ,	 CQ,	 kontest	 kliče	
YU3ABC/p.	

Ohrabrena	 z	 zmerno	 dobrim	
rezultatom	sva	sklenila,	da	se	še	
isto	leto	pripraviva	na	resnejše	
tekmovanje	 z	 najvišjega	 dela	
Pohorja, z Velike Kope. Prva 
težava	se	je	pokazala	pri	Cizej	
Dušanu,	pri	skrbnem	klubskem	
vojvodi	 in	 blagajniku.	 Znan	
po	 tem,	da	ga	 je	poseganje	v	
klubsko	 blagajno	 ravno	 tako	
bolelo	 kot,	 da	 sega	 v	 lastni	
žep.	 Pred	 kratkim	 izvoljen	
predsednik,	Miroslav	Mihec,	ga	
je	 le	 prepričal.	 Mihec	 je	 rešil	
klub	usihanja,	ko	je	bil	v	svojem	
obstoju	na	najnižji	možni	točki.	
Tako	 po	 članstvu,	 dejavnosti	
in	 opremi.	Od	 silne	 delavnice,	
skladišča	 radijskih	 delov,	

učilnice	 in	 druge	 opreme	 ni	 bilo	 več	 niti	 sledu.	
Poleg	 nekaj	 članov	 je	 premogel	 le	 KV	 oddajnik,	
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Začetki UKV tekmovanj Radiokluba 
maribor

 
avtor: perpar zdenko, S51WQ

e-pošta: zdenko.perpar@amis.net

nostalgija je z eno besedo povedano, obujanje lepih spominov o lepih 
doživetjih. Prvi začetki v čem so, ne glede na težave, vedno le lepi spomini.

Fotografija	1	Zdenko	1970																																							

Fotografija	2	Peter	1970
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Geloso	 sprejemnik	 in	 AO10,	 tri	 mize	 in	 nekaj	
stolov.	Da	ponovno	zaživimo,	je	bila	organizacija	
UKV	tekmovanja	nujna.	

Zdaj	 pa	 organizacija.	 Najprej	 sem	 moral	
rezervirati	 lokacijo.	 Že	mesec	 prej	 sem	 sporočil	
na	 ZRS	 v	 Ljubljano,	 da	 bo	 ABC	 tekmoval	 z	
Velike	Kope.	Skrbelo	me	je,	da	me	nebi	prehiteli	
Slovenjgrajčani,	ki	so	ta	vrh	smatrali	za	svoj	fevd.	
Ni	 bilo	 takrat,	 da	 kar	 popokaš	 opremo	 pa	 greš	
kamor	 te	 je	 volja.	Razen	AO10	nismo	 imeli	 nič.	
Anteno	za	en	dan	ni	bilo	smiselno	snemat	s	strehe.	
10	elementno	jagico	sem	si	izposodil	po	prijateljski	
liniji	od	tezenskega	kluba.	Uradno	nebi	šlo,	ker	so	
bili	 vojvode	 obeh	 klubov	 na	 bojni	 nogi	 (a	 to	 je	
druga	 zgodba).	 Planinska	 sekcija	 Elektrokovine,	
kjer	 sem	 delal,	 mi	 je	 posodila	 šotor.	 Mihec,	
zaposlen	v	Mariborski	bolnici,	si	je	tam	izposodil	
kombi	 za	 dva	 dni.	 Naša	 PPS	 sekcija	 YU3DVO	 iz	
Lovrenca	na	Pohorju	nam	je	odstopila	za	rezervo	
svoj	AO10	in	tri	novopečene	operaterje	za	pomoč	
ekipi.	 Glavni	 problem,	 električni	 agregat	 sem	
poskusil	dobiti	pri	vojski.	Po	telefonu	sem	poklical	
komando	 Garnizona	 v	 Mariboru,	 dobil	 nekega	
majorja	Rukavino,	predstojnika	zvez.	Pod	vtisom	
nedavno	zaključnega	vojaškega	roka	sem	jecljaje	
poskušal	razložiti	naše	želje,	a	ko	je	dojel	besede	
radioklub	 in	 agregat,	me	 je	 prekinil	 in	 rekel,	 ni	
problema,	pridite.	Moram	povedati,	da	je	bil	zelo	
prijazen	in	ko	sem	prišel	v	meljsko	vojašnico,	me	

je	 v	 njegovi	 pisarni	 že	 čakal	
agregat.	 Kot	 nov,	 brez	 praske	
in	 praška,	 v	 barvi	 ameriške	
vojske.	Ker	sem	prišel	sam,	mi	
je dodelil dva vojaka, ki sta z 
veseljem	 odnesla	 agregat	 v	
naš	klub,	rekoč,	danes	pa	naju	
do	 povečerja	 kasarna	 ne	 bo	
videla.	 Ta	 agregat	 ameriške	
vojske, je delal na 60 Hz. Z 
izvijačem	 sem	 ga	 s	 posegom	
v	 mehanski	 regulator	 zlahka	
prepričal,	da	se	pri	nas	dela	s	
50	 Hz.	 Napetost	 je	 padla	 pod	
200V,	zato	pa	smo	vzeli	s		seboj	
še	variak	s	katerim	smo	povrnili	
napetost	na	220V.	Zanimivo,	da	
je	inštrument	kazal	frekvenco	z	
resonančnimi	jezički.	

Dobre	 volje	 nas	 je	 Mihec	
pripeljal	 do	 Grmovškovega	
doma	 pod	 Veliko	 Kopo.	 Tam	
smo	 se	 predstavili	 starejšemu	
in	 prijaznemu	 skrbniku	 doma,	
kaj	smo,	zakaj	smo	prišli	in	da	
bi	bili	v	domu	na	hrani.	Ko	sem	
vprašal	 še,	 kaj	 bi	 nam	 lahko	
pripravil	za	večerjo	je	rekel,	da	
lahko	 pripravi	 »krmenadlčke«.	
Takrat	sem	iz	svoje	mladeniške	

objestnosti	 odgovoril,	 da	 nočem	 »krmenadlčke«	
ampak	 naj	 bodo	 raje	 »krmenadlci«.	 Ko	 je	 bilo	
to	opravljeno	se	je	že	mudilo.	Tekmovanje	se	bi	
začelo	 ob	 12.	 uri	 do	 12.	 ure	 naslednjega	 dne.	
Od		planinskega	doma	do	vrha	Velike	Kope	je	bil	
pašnik	in	nobene	poti.		IMV-jev	kombi	s	sprednjim	
pogonom	 je	 že	 po	 nekaj	 metrih	 na	 mokri	 travi	
zdrsnil.	Po	nekaj	zaletih	je	Mihec	obupal.	Ekipi	pa	
se	 ni	 ljubilo	 nesti	 opreme	 teh	 nekaj	 sto	metrov	
v	 hrib	 in	 smo	 se	 odločili	 za	Malo	 Kopo	 oziroma	
Črni	vrh.	 	Po	poldrugem	km,	ko	je	bilo	poti	 tudi	
tu	konec,	so	nam	kolesa	kombija	dala	vedeti,	da	
so	narejena	za	poti,	ne	pa	travnike.	Blizu	je	bila	
primerna	jasa,	odprta	proti	vsej	Jugoslaviji	in	smo	
se	 kar	 utaborili.	 Mihec	 se	 je	moral	 z	 kombijem	
vrniti.	Zveze	so	padale,	dnevnik	se	je	polnil.	Največ	
je	bilo	postaj	iz	YU3	in	YU2.	Kar	lepo	število	iz	YU4,	
naredili	pa	smo	celo	nekaj	iz	YU1	(mladina,	ne	bo	
nič	narobe,	 če	pobrskate	po	 zgodovini	 prefiksov	
republik	bivše	skupne	države).	

Takrat	so	bile	večinoma	vse	UKV	postaje	narejene	
v	 samogradnji.	 Tudi	 AO10	 (po	 kitu	 laboratorija	
ZRS).	Vsaka	 je	 imela	 	 eno	oddajno	 frekvenco	 s	
kremenčevim	 kristalom.	 Sprejemali	 pa	 smo	 po	
vsem	 dvo	 metrskem	 bandu,	 iščoč	 postajo,	 ki	
odgovarja	 na	 klic.	 Skratka	 dupleks	 zveze.	 Zato	
so	morali	 biti	 pozivi	 dolgi	 in	 zamudni.	 Kontrolni	
sprejemnik	 je	 prišel	 zelo	 prav.	 Sicer	 pa	 sta	 dva	
delala	 na	 delovni	 postaji	 en	 na	 kontrolnem	

Fotografija	3	Agregat
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sprejemu	en	je	igral	vlogo	rotatorja	in	en	je	skrbel	
za	 agregat	 in	 karkoli	 je	 bilo	 potrebno.	 Vsi	 smo	
vedeli,	da	spanja	ne	bo.	Zvečer,	ko	sva	s	Petrom	
najdebelejšo	smetano	pobrala,	sva	že	sitim		trem	
»autmigecem«	 prepustila	 delo	 in	 šla	 v	 dom	 na	
večerjo.

Danes	si	ne	zapomnim	več	kaj	sem	snoči	večerjal.	
Za	 tisti	 daljni	 dan	 pa	 vem.	 Skrbnik	 je	 predme	
postavil	 krožnik	 s	 	 praženim	 krompirjem	 in	 kar	
dvema	velikima	»krmenadlcoma«.	Še	danes	me	
je	sram,	da	sem	oporekal	»krmenadlčkom«.	Zato	
mi	je	to	ostalo	v	spominu.	Ko	smo	se	pogovarjali	
pa	se	je	le	prijazno	smehljal.	Ko	sva	se	s	Petrom	
vračala	je	bila	že	trda	tema,	ob	
zoprnem	rosenju	je	pihal	mrzel	
veter.	Midva	pa	brez	dežnika	ali	
druge	zaščite.	Držala	sva	se	pod	
roko	in	se	spotikala	hiteč	proti	
taboru. Peter je bil slaboviden 
in	v	taki	situaciji	praktično	slep.	
Nekje	 na	 pol	 poti	 obstane,	 se	
vkoplje	ko	trmasta	partizanska	
mula	in	ni	hotel	naprej,	češ	kam	
ga	vodim,	 saj	 sva	 se	 izgubila.	
Nisem	 mu	 mogel	 dopovedati,	
da	poznam	smreke,	da	sledim	
kolesnicam.	 On	 pa,	 da	 se	
vrneva	 do	 koče	 in	 da	 najdem	
pravo	 pot,	 ker	 po	 tem	 času	
bi	 že	morala	 slišati	 generator.	
Generatorja	res	ni	bilo	slišati,	a	
sem	mislil,	 da	 zaradi	 šumenja	
smrek	 v	 vetru.	 Po	 daljšem	
prerekanju	 je	moral	 popustiti,	
ker	je	bil	le	popolnoma	odvisen	

od	 mene.	 Nekaj	 let	 pozneje	
je	 ustanovil	 in	 vodil	 vzorčno	
PPS	 slepih.	 Pomagal	 pri	
ustanavljanju podobnih in v 
času	vojne	v	Bosni	je	ta	sekcija	
naredila	 na	 humanitarnem	
področju	ogromno	delo.	

Ko	 je	 kolesnic	 zmanjkalo	 sva	
bila	v	temnem	taboru,	agregat	
je	molčal.	V	šotoru	pa	najdeva	
tri	prestrašene	in	mokre	miše.	
Ta	nesrečni,	razvajeni,	ameriški	
agregat,	 deset	 ali	 več	 let	
udobno	uskladiščen,	je	bil	dan	
v kruto naravo, zato je sklenil, 
da	 se	 tega	 ne	 gre	 več	 in	 je	
pokazal	svojo	zlobo,	ki	se	sama	
vgradi	v	vsako	od	človeških	rok	
narejeno napravo. Motor je 
ostal	brez	kompresije.
 
V	 šotoru	 za	 4	 sta	 bili	 dve	
postaji,	 vsa	 krama	 in	 nas	 5.	
Z	 čevlji	 smo	 nanesli	 na	 dno	

pravcate	lužice.	Razen	mene,	nevajeni	šotorenja,	
niso	vedeli,	da	se	v	dežju	notranjih	sten	šotora	ne	
sme	dotikati.	Tesno	smo	se	ulegli	mokri	in	prezebli	
v	lužice,	v	položaj	žličke	in	po	nas	je	kapljalo.		Ko	
sta	 nas	 je	 desna	 rama	 in	 kolk	 zabolela	 smo	 se	
vsi	 obrnili	 na	 drugo	 stran	 in	 tako	 izmenoma	 do	
jutra.	Vse	je	bilo	 lepo	organizirano,	 le	pri	 ljudeh	
pa	 je	 moja	 organizacija	 zatajila.	 Niti	 steklenice	
vode,	niti	nočnih	sendvičev,	niti	pekoče	tekočine,	
ki		greje	in	dviga	moralo	nisem	pripravil.	Kaj	šele	
kake	koce	za	pokrivanje.	Skratka	nič.	

Ob	prvi	h	znakih	zore	je	nehalo	rositi,	takoj	smo	
spakirali	tabor	in	prenesli	vse	do	koče.	4x	dalj	kot	

Fotografija	4	Tabor	z	dvema	AO10

Fotografija	5	Ekipa	pred	Grmovškovim	domom
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če	bi	prejšnji	dan	zanesli	na	Veliko	Kopo.	Skrbnika	
doma	je	naše	rogoviljenje	zbudilo.	Takoj	nam	je	
odobril	električni	priključek	in	skuhal	zajeten	lonec	
ruma	z	čajem.	Tekmovanje	se	je	še	pred	sončnim	
vzhodom	nadaljevalo.	Ko	nam	je	točil	tisti	rum	z	
čajem,	je	kar	zmajeval	z	glavo.	

Dobra	 volja	 se	 je	 kmalu	 povrnila,	 še	 posebno	
potem,	 ko	 nam	 je	 sonce	 preneslo	 paro	 iz	 oblek	
v	 oblake.	 Ves	 dan	 smo	 bili	 edini	 obiskovalci	 in	
skrbnik	 doma	 se	 je	 ves	 čas,	 razen	 ko	 je	 kuhal,	
družil	 z	 nami.	 	 Občasno	 sem	 mu	 tolmačil	 kaj	
pomeni	 naša	 tekmovalna	 latovščina.	Ko	 sem	ob	
zaključku	 poravnal	 račun,	 prepričan,	 da	 nam	 ni	
zaračunal	čisto	vsega,	je	stopil	predme,	mi	položil	
roko	na	rame	in	rekel:		"Dajte	mi	no	rečt,	kaj	ste	
to,	radioamaterji,	za	eni	ljudje?	Če	bi	imel	psa,	ga	
nocoj	nebi	pustil	zunaj."	Menda	sem	samo	zmignil	
z	rameni.	

V	 kasnejših	 letih	 sem	 še	 tekmoval	 in	 hodil	

po	 planinah.	 Vedno	 sem	 spoznaval	 prijazne	
skrbnike	 planinskih	 koč.	 Ta,	 Grmovškovega	
doma	v	letu	1970,	je	bil	daleč	najprijaznejši.	Žal	
sem	pozabil	 njegovo	 ime.	 Ko	 sem	pred	 kratkim	
spet	 obiskal	 obnovljen	Grmovškov	dom,	v	njem	
nisem	 zasledi	 več	 tiste	 prisrčne	 toplote.	 Osebje	
tudi	 nima	 zapisanih	 imen	 nekdanjih	 ljubeznivih	
in	 požrtvovalnih	 skrbnikov.	 Prav	 bi	 bilo	 omeniti	
njegovo	ime,	saj	nam	je	bil	kot	oče.	Žal.		

Z	Petrom	sva	pripravila	še	kakšno	tekmovanje,	ne	
sicer	tako	spektakularno	mokro,	a	sem	naslednje	
leto	 prešel	 v	 YU3BUV	 klub	 (žalostna	 zgodba).	
Kmalu	 po	 mojem	 odhodu	 je	 bila	 klubska	 AO10	
ukradena.	Po	tem	času	pa	se	klub	YU3ABC	dolga,	
dolga	leta	ni	več	oglašal	na	UKV	področju,	še	dalj	
pa	ne	na	tekmovanjih.	

Sam	sem	tekmoval	še	naprej	v	drugem	klubu,	pa	
tudi	 osebno,	 dokler	 mi	 to	 žena	 ni	 prepovedala.	
Namreč,	 zaradi	 ene	 moje	 čudne	 pripravljalne	

odprave,	 sva	 preživela	 kri	
ledenečo	 grozljivko	 (morda	
kdaj	 opišem).	 Ob	 združitvi	
obeh	 klubov	 sem	 spet	 v	
ABC	 ju.	 Danes	 s	 ponosom	
gledam	na	 razvoj	 in	 napredek	
kluba	 S59ABC.	 Imamo	 dobro	
tekmovalno	 lokacijo,	 odlično	
KV	 in	 UKV	 opremo.	 Vrhunske	
tekmovalce	in	z	rezultati	smo	v	
samem	Evropskem	vrhu.

Naš	 UKV	 tekmovalni	 vrt	 lepo	
uspeva	in	zdaj	ko	sva	z	Petrom	
v	tistih	letih,	ko	rečemo,	da	sva	
že	v	življenjskem	odhajanju	sva	
lahko	 nostalgična	 z	 zavestjo,	
da	sva	midva	zasadila	v	ta	vrt	
prve lopate.

Fotografija	6	Grmovškov	dom	1970																				

Fotografija	7	Grmovškov	dom	zdaj
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