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lep jesenski pozdrav 
radioamaterkam in 
radioamaterjem!
Kot že tolikokrat, nas tudi letos jesen razvaja 
z lepim vremenom za razliko od poletja, ko so 
nas mučile močne nevihte, ki med vso škodo, 
ki jo povzročijo, uničujejo tudi naše antenske 
sisteme. Upam, da ste jo z vašimi antenami 
dobro odnesli med letošnjimi poletnimi neurji. 
Če pa boste slučajno potrebovali novo KV 
anteno – ali pa boste potrebovali prenosno 
varianto antene, si preberite članek avtorja 
Bena, S58BZ, ki je združil podatke pridobljene s spleta in sam naredil 
zanimivo vertikalno anteno za 15, 17 in 20m področje. Res so ta 
področja zaradi slabe sončne aktivnosti precej prazna, ampak preko 
dneva se pa vseeno lahko naredi kar nekaj zvez na teh področjih, še 
posebej, če greste na »teren« - in naredite SOTA aktivacijo
Točno to je naredil Damjan, S50VD, ki je s svojo radijsko opremo 
pohajal po Velebitu in o tem zapisal zanimiv prispevek. 

Radioamaterji pa ne hodimo zgolj na SOTA aktivacije, pač pa se 
odpravljamo tudi na DX ekspedicije. V tokratni številki lahko preberete 
zanimiv prispevek o DX ekspediciji na Lampeduso. Tisti, ki ste že 
slišali za Lampeduso, pa ne veste, kam bi jo dali bom namignil, da 
je to italijanski otok, kjer je do nedavna pristalo največ migrantov. 
Zadnjega pol leta se to zaradi ukrepov italijanskega notranjega 
ministra ne dogaja več v tako velikem številu. Torej, ekipa S5 
radioamaterjev se je odpravila na Lampeduso in kako jim jo je vreme 
zagodlo, si preberite v tokratni številki. Niti ena antena ni ostala cela!
Nismo še zaključili z antenami. V tokratni številki boste lahko prebrali 
zanimiv članek o Isotron anteni. Jože, S52AB se je lotil izdelave te 
zanimive antene in v njegovem članku lahko preberete njegove res 
zanimive izsledke o tej anteni.

In da zaključim z antenami – preberite si zanimiv članek, kako je RK 
Ptuj snel anteno s ptujskega gradu. Člani RK Ptuj so iz tega naredili 
pravi medijski dogodek, ki mu je prisostvovalo veliko uglednih 
Ptujčanov.

To pa še ni vsa vsebina CQ ZRS glasila. Ekipa ZRS se je tradicionalno 
odpravila na nam najbližji in največji radioamaterski sejem Hamradio 
v Friedrichshafen. Po obisku sejma so seveda pripravili tudi reportažo 
s sejma, ki si jo lahko preberete v tokratni številki.
Miloš, S57D bo v tej številki predstavil svojo novo pridobitev – QRP 
radijsko postajo, ki jo je sestavil iz KIT kompleta. 
Preberite pa si tudi reportažo s QRQ tekmovanja. Seveda naj dodam 
vabilo QRQ ekipe, da se ji pridružijo tudi ostali S5 radioamaterji, ki 
imajo veselje s QRQ radijskimi zvezami.
Letos bo na Rogli v organizaciji ZRS potekalo evropsko ARG prvenstvo. 
To je za ZRS velika čast, pa tudi obveznost. Upam, da ste se v čim 
večjem številu odzvali vabilu za pomoč pri izvedbi tekmovanja. 

Jaz pa vas on koncu tega uvodnika spet in spet vabim, da mi pišete, 
kaj vse ste počeli med poletjem! Gotovo ste naredili zanimivo zvezo, 
izboljšali svoje antene in opremo, ali pa ste se odpravili na SOTA 
aktivacijo. Opišite, kaj ste delali med poletjem in mi to tudi pošljite. 
In ne ukvarjajte se z obliko članka, to bomo uredili v uredništvu.

73 de jure, S52CQ
glavni urednik CQ zRS
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Predsednik ZRS   (Bojan Majhenič S52ME)

UO ZRS je že lani objavil javni razpis v CQ ZRS 3/4 in  5/6  2019 
za nove člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 
komisije za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Na žalost za te funkcije s strani članov ZRS ni bilo nobenih kandidatov, 
ki bi prevzeli te dolžnosti. Našli smo zamenjavo za KV-managerja in 
enega podpredsednika UO ZRS in ostale organe ZRS, tako da lahko 
ZRS nadaljuje delo naslednje mandatno obdobje.

Prav tako se je zamaknila izdaja CQ ZRS 1/2 2019, ker do roka, ko bi 
bilo treba zaključiti grafično oblikovanje ni bilo dovolj gradiva, bilo ga 
je za samo 65 od 98 predvidenih strani. Ker izideta številki na koncu 
in začetku leta časovno relativno skupaj in se problem s primanjkljaji člankov pojavljajo že nekaj let, 
bomo verjetno izid prve številke premaknili. 

Nenehno pomanjkanje gradiva za naše glasilo CQ ZRS se kljub objavljeni prošnji urednika na listi 
predsednikov nadaljuje. Odločiti se bo treba, v kolikor ne bo dovolj člankov za objavo, da se število 
strani zmanjša. Ponovno vas naprošam, da si vzamete nekaj časa in napišete prispevek za CQ ZRS. 
Tehnični prispevki pa če tudi samo prevodi bi bili izjemno dobrodošli, urednik našega glasila bo tega 
izjemno vesel. Vedeti moramo, da je vsebina glasila ogledalo celotnega članstva ZRS.
Na javni razpis zastopanja na 44. sejmu Hamradio Friedrichshafen sta se prijavili dve ekipi, odločitev 
kdo nas je zastopal je z glasovanjem in sklepom sprejel UO ZRS. Hvala vsem, ki so nas tam zastopali.

V Nemčavcih je avgusta potekalo največje letno srečanje radioamaterjev in njihovih simpatizerjev v 
Sloveniji. Ob čudovitem vremenu in dobri hrani se nas je zbralo preko 200. Istočasno je potekalo tudi 
tekmovanje HST v hitrostni telegrafiji.
Grafično oblikovanje prenovljenega Radioamaterskega priročnika je v glavnem končano. ZRS bo imela 
do konca leta spet na razpolago tiskan Radioamaterski priročnik, v PDF-obliki pa bo objavljen na  spletni 
strani ZRS. 

Enoletne priprave za 22. evropsko prvenstvo v ARG na Rogli so obrodile sadove. V samostojni Sloveniji 

Bojan Majhenič, S52ME

Nadaljevanje na strani 6 ---->>

UVodNIk

Ana Čufter, evropska prvakinja v kategoriji Sprint 
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akcija Radiokluba Nova gorica v 
znak podpore in solidarnosti ob 

svetovnem dnevu avtizma
Avtor: Mitja Gregorič, S55G

E-pošta: mike.s55g@gmail.com

Radioklub Nova Gorica S59DKS/S53S je na pobudo člana kluba Mitje 
Gregorič S55G (sam tudi  starš otroka z avtistično motnjo) toplo pozdravil 
in  z organizacijo podprl posebno dobrodelno in plemenito akcijo podpore 
»Zavedanja o Avtizmu« na svojevrsten način . v sklopu svetovnega dneva 
avtizma kateri se obeležuje vsako leto 2. aprila.

V akcijo smo se z veseljem 
vklopili radioamaterji tako 
iz našega kluba, kot bližnjih 
sosednjih klubov ter tudi 
posamezniki izven njih ter 
širše. V navezavi in sodelovanju 
z “Društvo za pomoč osebam z 
MAS OKO»  smo v zelo kratkem 
času organizirali ter pripravili 
potrebno. Na Agenciji AKOS 

smo za to priložnost zaprosili 
in pridobili poseben klicni znak 
S50WAAD katerega kratice 
v sufiksu pomenijo WORLD 
AUTISM AWARNESS DAY.

S posebnim klicnim znakom 
S50WAAD kateri se od začetka 
Aprila pojavlja v etru preko 
radijskih valov,  je spotiran 

je bil to do sedaj največji radioamaterski dogodek, tako po številu udeležencev, okoli 400, tehnični 
zahtevnosti, logistiki in tudi financah.
Na samem dogodku je s strani organizatorja sodelovalo preko 40 zanesenjakov, tako da so vse štiri 
tekme potekale brez pripomb s strani tekmovalne žirije. Vreme nam je bilo kar naklonjeno, marsikatero 
nenačrtovano težavo smo morali premagati, tako da smo si po zaključni ceremoniji v športni dvorani 
Rogla oddahnili. Tudi s finančnega vidika se je tekmovanje zaključilo pozitivno. 
Zahvaliti se je treba hotelirju UNITURS za gostinske in prenočitvene storitve, NOMAGU za avtobusne 
prevoze, vsem sponzorjem, ki so na tak ali drugačen način podprli tekmovanje.
Prav tako javna zahvala Slovenski vojski, ki je poskrbela za prevoz opreme tekmovalcev s starta na 
cilj, prvo pomoč, URSZR izpostavi Ptuj, za posojo šotorov, URSZR pa za posojo profesionalnega DMR-

repetitorja z 20 prenosnimi postajami.

Vsem članom organizacijskega odbora in pa vsem, 
ki so kakorkoli sodelovali, pomagali izpeljati to 
tekmovanje se javno ZAHVALJUJEM. 

Na koncu pa ne smemo pozabiti, da smo proti 
ostalim evropskim ARG-velesilam (Ukrajina, 
Rusija, Češka) po številu mali, vendar je Ani Čufer, 
S52NAO, uspelo v tako močni konkurenci osvojiti 
v njeni skupini W 21 zlato v sprintu in bronasto 
medaljo v klasiki 3,5 MHz. Čestitke njej in vsem 
ostali slovenskim tekmovalcem.  

Predsednik zRS
Bojan Majhenič, S52ME
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ZRS inFO

na raznih DX clusterjih na internetu, ter iskan 
v QRZ in drugih radioamaterskih bazah, kjer 
lahko posameznik pride do ustreznih podatkov in 
informacij o samem klicnem znaku ter njegovem 
poslanstvu. Namen celotne akcije je razgibati 
dogajanje, povečati aktivnost članstva za delo 
na različnih področjih delovanja in različnih 
načinih aktivnosti v radioamaterstvu ter obenem 
storiti nekaj dobrega in opozarjati na določeno 
problematiko. Na ta način širiti zavedanje ter po 
svojih močeh na svojevrsten način in opremo in 
tehniko katera nam je na razpolago z veščinami, 
izkušnjami in znanjem na radioamaterskem 
področju ter predvsem tudi z dobro voljo, 
pripravljenostjo in vloženim časom operaterjev, 
storiti nekaj dobrega v tej smeri. V Radioklubu Nova 
Gorica S59DKS/S53S želimo tako na svojevrsten 
način obeležiti oz. na svojevrsten radioamaterski 

način širiti zavedanje o avtizmu med radioamaterji 
in njihovimi bližnjimi ter ostalimi različnimi načini 
dela daleč preko meja preko 
radijskih valov...tako doma kot 
širom po svetu. Prisotni smo 
v okviru možnosti za delo na 
različnih načinih dela in VHF/
UHF področjih, KV, VHF/UHF 
repetitorjih v dometu,skratka 
povsod tam kje se bo pojavila 
možnost za aktivnost. Pridobili 
smo tudi ID številko in smo 
prisotni tudi na DMR omrežju - 
TG293 in regije. 

Akcija se je začela z aprilom 
bo potekala čez celoten mesec 
kot tudi kasneje ob drugih 
priložnostih. Vsak odgovor 
z posebnim klicnim znakom 

S50WAAD preko radijskih 
valov toplo pozdravljamo 
in smo ga zelo veseli ter se 
zahvaljujemo zanj. Z vašim 
javljanjem oz. odgovorom 
na njegov klic ste tako tudi 
sami sodelovali, pripomogli 
in podprli to radioamatersko 
obarvano plemenito akcijo 
širjenja zavedanja o avtizmu 
na naš način - preko radijskih 
zvez.

Tudi z vašo pomočjo ter na ta 
svojevrsten način radioamaterji 
izražamo podporo in 
opozarjamo ter spodbujamo 
tudi med našimi vrstami 
kot tudi  širše zavedanje o 
avtizmu ter samo ozaveščanje 
družbe o razumevanju oseb z 
avtizmom in varovanju njihovih 
človekovih pravic. Hvala vam 

da ste z nami. Radioklub Nova Gorica S59DKS/
S53S s posebnim klicnim znakom S50WAAD.
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ZRS inFO

QRQ v Sloveniji
avtor: gabor Sekereš, S57Wj

E-pošta: gabor.s57wj@gmail.com

Bojan, S52mE predsednik zRS-ja, me je pred konferenco zRS, ki je bila 
9. marca prosil, da pripravim kratko predstavitev svetovnega prvenstva  
v hitrostni telegrafiji (High Speed Telegraphy-HST). Udeleženci bi dobili 
informacije iz prve roke. Če bi koga še kaj zanimalo, pa bi tudi lahko 
vprašali. Moji dve udeležbi na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sta ostali 
brez večjega interesa s strani članstva ZRS-a. Sem pa mnenja, da bi imeli 
potenciale oživiti to disciplino. S tem namenom sem dal tudi pobudo na 
konferenci. HST sekcija je bila dodeljena pod kV, pod vodstvom Iva, S57al 
novega menedžerja. 

Po predstavitvi so trije kolegi pokazali večje 
zanimanje za hitrostno telegrafijo: Mirko, S51RE; 
Zoran, S51Z in Rajko, S54X. Izmenjali smo si 
elektronske naslove in telefonske številke za 
hitrejšo komunikacijo. Vsem sem poslal linke do 
programov, ki se uporabljajo na tekmovanju. Linke 
je poslal Bojan, S52ME tudi na listo predsednikov 
radio klubov.

22. marca smo se dobili v Celju. Goran, S52P je 
uredil lokacijo sestanka. Jaz sem prinesel laptop, 
elektronski taster in ročice, da bi v kratkem 
predstavil programe (HST2006, RufzXP in Morse 
Runner) in discipline sprejema in oddaje. Sestanka 
so se udeležili že omenjeni Mirko, Zoran in Rajko.
Csaba, HA6PX, podpredsednik MRASZ-a pa je 
predlagal, da bi se kdo od Slovencev udeležil 
spominskega tekmovanja HA5FO, ki je konec 
aprila v Budimpešti na sedežu MRASZ-a, ki je 
na isti termin kot  madžarsko državno prvenstvo 
v hitrostni telegrafiji. Ne bi bilo slabo, da 

zainteresirani izkusijo tekmovanje in vzdušje. O 
udeležbi slovenske ekipe preberite članek Mirka, 
S51RE - opomba avtorja. 

V maju smo začeli z resnejšimi aktivnostmi. Da bi 
pripravili prvo slovensko prvenstvo, je potrebno 
določiti pravila tekmovanja. Nabaviti pa je treba tudi 
določena tehnična sredstva za izvedbo tekmovanja. 
Predvsem pa je treba dobiti zainteresirane, ki bi 
sploh tekmovali. Poleg tekmovalcev potrebujemo 
še koga, ki bi opravljal vlogo sodnika. Pravilnik 
smo pripravili in poslali na listo predsednikov radio 
klubov. Za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki 
bo med 13. in 17. septembrom v Varni, smo določili 
kvalifikacije, ki bodo potekale na tradicionalnem 
srečanju radioamaterjev v Nemčavcih 17. avgusta.  
Dokler pišem te vrstice je v proceduri prošnja 
ZRS-a za sprejem moje malenkosti v IARU HST 
delovno skupino.

Kaj še dodat? PSE QRQ! Pridružite se nam!

Sestanek v Celju (z leva proti desni): Rajko, S54X; Gabor, S57WJ; Zoran, S51Z; Mirko, S51RE in Goran, S52P
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ZRS inFO

Udeležba na HA5FO spominskem 
tekmovanju v hitrostni telegrafiji

avtor: mirko Sel, S51RE
E-pošta: mirko.sel@hse.si

V petek 26. aprila letos sva se z Rajkom, S54X, odpravila na pot pravočasno, 
da naju je navigacija v avtu pripeljala točno na lokacijo lepo po svetlem. 
Gostitelji so nama po pijači in hrani dobrodošlice pokazali sobo za »S5 
ekipo« in omare na hodniku s svežo posteljnino ter naju seznanili s 
»pravili«, da je vse, kar vidiva, na razpolago in da se naj počutiva kot 
doma! Hitro za nama je prispel še Gabor, S57WJ, ki pa se tam že znajde kot 
doma in ga imajo za svojega.

Prvi večer mi je Ferenc 
HA8KW, kasnejši zmagovalec, 
demonstriral njegov MR; na 
sprejemu hitrost 50 WPM, 
na oddaji 120 WPM, vmes je 
popravljal črke v znaku, ko 
je bilo potrebno, največkrat 
pa je sprejel znak v prem 
poskusu in vse to zaradi mene 
na zvočnik, da sem »lahko« 
spremljal.. vmes je dvignil 
hitrost sprejema na 55 (pravi, 
da samo za 2 minuti, ker potem 
pade koncentracija) – škoda da 
pri rekordih ni rubrike »bil sem 
zraven, ko je nekdo naredil … 
točk«

V soboto po zajtrku in 
uradni otvoritvi smo začeli 
s sprejemanjem v učilnici v 
dveh skupinah zaradi omejenih 
tehničnih in prostorskih zmogljivosti. 
Sprejema se najprej črke, nato številke in 
nazadnje miks. Oddaš lahko do tri tekste 
iz vsake skupine; prepišeš najboljše 3 na 
posebne telegramske blankete.

Po sprejemu smo v prirejenem laboratoriju 
opravili še RufzXP in Morse Runner test.

Začel sem z RufzXP.

Nastavil sem si začetno hitrost, kot na 
treningih doma. Imel sem čas za pripravo, 
preizkus tipkovnice in dal znak, da sem 

Podmladek iz radio kluba Siófok, HA3KGJ: Veronika, Diána in Anna

Zmagovalke v kategoriji YL: Léna, HA6AA (levo) 
in Andrea, HA7YB (desno) v ozadju Lászlo, HA7PL, 
predsednik MRASZ-a (levo) in Péter, HA5LC, član 
komisije (desno)
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Št. Priimek in ime Klicni znak
Sprejem Oddaja Morse Runner RufzXp skupaj

Č točk Š točk M točk Č točk Š točk M točk Rezultat točk Rezultat točk

1. Provics Ferenc HA8KW 150 78,4 140 90,3 130 87,6 150 76,6 97 78,2 131 100,0 3.969 100,0 57.357 100,0 711,1

2. Weisz László HA3NU 160 85,4 160 100,0 130 86,9 186 95,0 124 100,0 130 94,3 2.409 60,7 48.734 85,0 707,3

3. Tóth Patrik HG3-036 190 100,0 150 93,5 150 100,0 121 61,8 93 71,3 90 61,8 2.399 60,4 39.256 68,4 617,2

4. Varró Tamás HA8RT 140 74,1 120 77,4 110 75,9 123 66,1 85 68,5 96 73,3 3.378 85,1 35.672 62,2 582,6

5. Szekeres Gábor S57WJ 120 64,3 110 71,0 100 67,6 129 69,4 92 74,2 105 76,1 2.181 55,0 32.018 55,8 533,4

6. Molnár Sándor HA7UI 150 80,0 110 69,7 110 72,4 90 48,4 75 60,5 80 61,1 1.896 47,8 19.792 34,5 474,4

7. Dudás Csaba HA7WEK 130 67,6 120 74,2 110 75,2 120 61,3 87 63,1 97 62,9 1.171 29,5 17.491 30,5 464,3

8. Lakatos László HA6OL 120 62,7 140 88,4 100 68,3 110 56,2 75 57,5 69 52,7 1.716 43,2 19.422 33,9 462,9

9. Turjányi József HA3GJ 100 53,0 120 77,4 90 60,0 131 70,4 103 78,9 100 64,9 1.167 29,4 14.062 24,5 458,5

10. Krémer Tibor HA7ZT 110 59,5 120 76,8 110 74,5 100 51,1 76 58,2 77 52,9 1.692 42,6 15.436 26,9 442,5

11. Weisz András HG3-305 120 62,7 120 77,4 90 58,6 84 42,9 54 39,2 90 61,8 1.995 50,3 24.818 43,3 436,2

12. Rajko Vavdi S54X 110 56,8 100 61,9 80 53,1 108 58,1 71 54,4 76 52,2 2.168 54,6 23.407 40,8 431,9

13. Majer György HA3FL 100 54,1 120 74,8 100 65,5 89 47,8 57 43,7 74 56,5 1.878 47,3 12.915 22,5 412,2

14. Krajcár Lajos HA2QW 120 64,3 100 62,6 80 52,4 106 57,0 70 50,8 72 52,2 1.513 38,1 16.370 28,5 405,9

15. Mirko Sel S51RE 120 63,2 110 69,7 100 66,2 85 43,4 44 30,2 75 51,5 1.379 34,7 23.444 40,9 399,8

16. Benyuska 
Krisztián HA5TBK 120 62,7 120 74,8 90 0,0 97 46,9 45 36,3 42 28,9 1.424 35,9 21.927 38,2 323,7

17. Szűcs Bálint HA3SB 100 52,4 80 51,0 70 46,9 65 34,9 41 31,4 60 43,5 1.262 31,8 11.248 19,6 311,5

18. Köves Csaba HG3-078 40 20,0 30 18,7 0,0 40 18,3 0,0 0,0 0,0 1.373 2,4 59,4

19. Sütő Nimród  30 15,7 0,0 30 0,0 34 16,5 0,0 0,0 0,0 2.117 3,7 35,9

Č-črke,  Š-številke,  M-mešan tekst

Št. Priimek in ime Klicni znak
Sprejem Oddaja Morse Runner RufzXp skupaj

Č točk Š točk M točk Č točk Š točk M točk Rezultat točk Rezultat točk

1. Molnár Léna HA6AA 170 100,0 150 90,3 150 100,0 150 85,0 95 76,9 65 59,1 3.278 100,0 46.766 100,0 711,3

2. Kiss Andrea HA7YB 150 85,9 170 100,0 130 88,4 125 79,2 93 84,1 100 86,4 1.911 58,3 36.924 79,0 661,3

3. Császár Valéria HA3FO 160 94,1 130 78,8 130 85,7 149 89,4 105 100,0 110 90,0 1.840 56,1 26.444 56,5 650,6

4. Lendvai Klára HA5BA 140 81,2 130 76,4 110 71,4 84 56,0 68 61,5 85 73,4 2.318 70,7 30.568 65,4 556,0

5. Turjányi Józsefné HA3GQ 90 51,8 110 64,8 80 52,4 68 45,3 54 51,4 50 45,5 972 29,7 12.583 26,9 367,8

6. Surmanné 
Gorjanácz Éva HA3FRE 120 69,4 90 54,5 80 0,0 86 54,5 57 48,9 72 65,5 937 28,6 12.609 27,0 348,4

7. Varga Mónika HA3KM 80 47,1 80 48,5 80 51,7 82 54,7 53 50,5 65 50,2 838 25,6 7.868 16,8 345,1

8. Németh Márta HA5FQ 70 40,6 80 47,3 60 40,1 56 33,6 27 21,9 35 27,0 526 16,0 8.063 17,2 243,7

9. Kapos Diána HG3-080 30 16,5 30 17,6 0,0 40 22,7 30 24,3 42 32,5 0,0 915 2,0 115,6

10. Szűcs Veronika HG3-087 0,0 0,0 0,0 35 19,8 30 25,7 30 23,2 0,0 1.214 2,6 71,3

11. Városi Anna HG3-082 0,0 0,0 0,0 42 23,8 0,0 50 43,2 0,0 51 0,1 67,1

Č-črke,  Š-številke,  M-mešan tekst

Tabela 1: Rezultati tekmovanja HA5FO memorial: Kategorija Moški

Tabela 2: Rezultati tekmovanja HA5FO memorial: Kategorija Ženske

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



11

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

ZRS inFO

pripravljen. Z rezultatom 
23444 sem bil zadovoljen in 
se pričel pripravljati za Morse 
Runner-MR. Sodnik mi je rekel, 
da naj še enkrat poizkusim z 
Rufz XP. Sem vzel to kot »malo 
po domače« in bom pa poskusil 
malo hitreje začeti. Rezultat je 
bil slabši in nič ne de, saj šteje 
boljši.

Pri MR sem brez testiranja 
nastavil parametre, kot doma, 
le hitrost sem za prvi poskus 
pustil višjo, nastavljeno od 
predhodnika. Dal sem znak, da 
sem pripravljen in začel. .. pri 
preveliki hitrosti nisem izluščil 
nekaj časa nobenega znaka, 
niti prefiksa ali vsaj dveh črk.. 
celo minuto sem potreboval za 
eno zvezo, misleč, saj bom v 
drugem poskusu bolje začel. 
Zaradi slabega starta se nisem 
niti trudil dvigati hitrosti pri 
tipkanju raporta… rezultat 
1379. Ko sem rekel, da bi 
ponovil poskus, sem izvedel, 
da pri MR te možnosti ni, RufzXP pa vsak lahko 
oddela dvakrat!

Kasneje smo bili klicani na tipkanje. V mislih 
sem imel prioriteto, kot nas je podučil Gabor, da 
ne odnesem 0 točk zaradi preveč napak, zato 
sem vsako napako, ki sem jo sam slišal, moral 
popravljati. Kar nekaj krat se je to zgodilo pri zadnji 
črki v grupi, ki sem jo nato moral celo ponoviti. 
Morda je bil kriv transport tasterja zavitega samo 
v debelo brisačo, da se mi je med tipkanjem ročica 
zalepila na pikah in sem najprej nežno potolkel po 
ohišju, da sem lahko nadaljeval; po sekundi pavze 
in vprašanju, če lahko začnem znova, sem dobil 
odgovor: »no no, go!« , češ, tipkaj, saj se ti bo 
tvoja minuta vsak čas iztekla. Tako sem pri črkah 
prišel do 85, pri številkah (s ponavljanji grup in 
zalepljenimi pikami) do 44 in pri mešanem tekstu 
do 75. Vsekakor menim, da imam možnosti za 
izboljšanje rezultata naslednjič.

Čas do večerje, razglasitve rezultatov in 
zaključnega druženja sva z Rajkom izkoristila za 
krajši sprehod po bližnji okolici.

Na zaključni prireditvi smo dobili vsi sodelujoči v 
HST tekmovanju 'HA5FO memorial 'priložnostna 
priznanja in Gabor, S57WJ, se je v našem imenu 
zahvalil organizatorjem za povabilo in gostoljubje.
Organizatorji so delovali složno in vzajemno; 
kjerkoli je kdo potreboval pomoč (pri tehniki ali 
pri pripravi hrane), jo je takoj dobil. Delovali so 
kot družina in zahvaljujoč Gaborju sva bila tudi 

midva z Rajkom sprejeta, kot da se poznamo in 
sodelujemo že od nekdaj.

Impresivno je bilo videti veliko mladine. 
Osnovnošolci pričnejo z učenjem CW in takoj 
pišejo na tipkovnice. Prepričan sem, da je tako 
lažje doseči višje hitrosti sprejema kot pri pisanju 
na papir.

Nasproti mene je sedela na sprejemanju Zsuzsa, 
HA3GQ, gospa okoli 80 let, katera je imela 

Slovenska ekipa (z desne proti levi):; Rajko, S54X; 
Gabor, S57WJ in Mirko, S51RE

Zmagovalci kategorije OM: Lacy, HA3NU (levo), Feco, HA8KW (v sredini) in 
Patrik, HG3-036 (desno)
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naštudirano stenografsko pisanje (prepisovanje ni 
bilo možno) in je dosegla tudi odličen rezultat!

Nepredstavljivi so pa rezultati sprejema Patrika 
HG3-036 – sprejem črke 190, kateri sploh baje 
ne dela zvez na postaji in mu je dovolj SWL znak.

Za doseganje boljših rezultatov je treba poleg 
treningov imeti tudi pravo taktiko za sproščanje! 
Klara, HA5BA je v pavzah med posameznimi 
hitrostmi na sprejemu pojedla celo čokolado!  
Njen rezultat: črke 140, številke 130 in mix 110! 
Mene bi tudi sprostil zvok šumenja čokoladne 
alu folije, če bi bila le-ta malo bližje. Klara je 
nenehno (pred in po tekmovanju) skrbela, da 
mi ne bi bili lačni! Ob prihodu vsake dobrote na 
mizo nas je vzpodbujala: »Eat! Eat! Eating is the 
most important thing on the world! … after the 
telegraphy!«

Ne morem pa mimo čudovite velike hiše, ki jo je 
HA5FO v oporoki zapustil MRASZ-u, madžarski 
zvezi radioamaterjev. V mirni ulici na obrobju 
Budima se člani dobivajo najmanj tri krat tedensko. 
V petih nivojih na hribu grajena hiša nudi dosti več, 
kot so osnovne družinske stanovanjske potrebe. 
V zgornjih dveh nadstropjih je István,  HA5FO, 
oddajal sobe, ki ima vsaka svojo kopalnico in 
WC. Vsi prostori so bili sveže prebarvani in lepo 
vzdrževani. 

Za popularizacijo HST pri nas bi bilo dobro 
navdušiti telegrafiste, da bi se aktivirali, začeli 
vaditi na simulatorjih in se udeležili tekmovanj. 
Še pomembneje pa bi bilo pridobiti mladino, ki bi 
zagrabila za CW! V državah, kjer je HST poznan 
in ga trenirajo že generacije, so daleč pred nami. 
Sigurno bi se v Sloveniji našel kakšen talent, ki bi 
hitro prišel v družbo najboljših.

SoTa Velebitarjenje
Avtor: Damjan Vrenčur, S50VD

E-pošta: damjan.vrencur@gmail.com

SoTa Velebitarjenje oziroma kako sem iz popolne radioamaterske 
neaktivnosti zanihal v navdušenje nad nošenjem 10 kg radijske opreme 
na težko dostopne vrhove.

Lansko leto, pozna pomlad 
je bila, sem se nenadoma 
odločil, da po dvajsetih 
letih neaktivnosti obudim 
radioamatersko dejavnost. 
Točnih vzrokov ter vira navdiha 
se ne spomnim več, a očitno je 
pod pepelom pozabe še tlela 
žerjavica, ki je bila zmožna 
ob pravem spletu okoliščin 
ponovno zanetiti plamen 
interesa. Skok na AKOS po nov 
klicni znak ter papirje, kontakt 
z radioklubom, nekaj večerov 
osveževanja teoretičnih osnov, 
majhna ročna VHF/UHF postaja 
z Bolhe in počutil sem se nared 
za prvi QSO. Ponovno prvi, vse 
je enkrat prvič, zgodi pa se, da 
je kakšna stvar prvič tudi več 
kot enkrat.

Na frekvencah pa tišina. Je to možno? V naftalinu 
spomina sem hranil podobo dvometrskega banda 
iz sredine devetdesetih: zasedene frekvence, 
živahni pogovori vsepovsod, čakanje v vrsti za 
uporabo repetitorja ter nato strikno le izmenjava 

najnujnejših informacij, da drugim ne odžiraš 
dragocenega komunikacijskega mostu ... Sedaj 
pa, četrt stoletje kasneje, tišina. Po tednu 
neuspešnega sporadičnega skeniranja frekvenc, 
ko sem začel resno sumiti, da morda sprejemnik 

Ekipa na vrhu Bačić kuka
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sploh ne deluje, kot bi moral, 
v nedeljo dopoldan zaslišim: 
"CQ SOTA, CQ SOTA ..." Nisem 
se drznil javiti, saj drugega 
dela klica nisem razumel. Z 
nadaljnjim poslušanjem sem 
si ustvaril osnovno idejo o 
dogajanju, kasneje pa na spletu 
zadevo tudi formalno spoznal. 
Odločitev, da odgovorim na 
naslednji SOTA klic, je bila 
precej naravna. Želja, da tudi 
sam aktiviram kakšen vrh, 
prav tako.

13. 8. 2018
Kaj drugega kot kopica ugodnih 
naključij je zgradila današnji 
dan? V četrtek okoli 11h - zadnji 
hip, saj smo odrinili kmalu po 
poldnevu - je prispel paket iz 
Anglije, v njem pa zmerno 
rabljena, "budžet" vojaška KV 
postaja Clansman PRC320, 
baterija ter osnovna 3m "whip" 
antena. Navodila sem natisnil 
že prej, ogledal sem si možnosti 
za SOTA aktivacije okoli 
Ravnega Dabarja na Velebitu, 
kamor smo se namenili, in 
presenečen ugotovil, da je 
večina okoliških vrhov še 
deviških kar se te aktivnosti 
tiče. Naslednje dneve sem ob 
večerih spoznaval postajo in 
poizkušal vzpostaviti kakšno 
zvezo - vsaj toliko, da bi lahko 
potrdil delovanje sestava. Ni 
šlo. Je razlog tičal v kombinaciji 
QTHja (Ravni Dabar je še 
kar globoka kotanja), zgolj 
30W na oddajniku ter očitno 
neoptimalni prenosni anteni? 
Ali pa nemara oddajnik sploh 
ne deluje? Kakorkoli že, danes 
zjutraj sem se resno spraševal, 
ali sem pri pravi, ker si v 
nahrbtnik nalagam dodatnih 10 
kg teže, ki je morda zgolj kup 
nedelujoče elektronike v sila vzdržljivem ohišju. 
Tolažba, da če drugega ne, bo to vsaj spodoben 
kondicijski trening, je bila bolj za lase privlečena. 

Budakovo brdo je enostavno dostopen travnat 
vrh. Večino upov sem polagal na 2m, iz domačih 
hribov sem bil vajen, da gre tam SOTA najlažje 
in najhitreje v promet. A tukaj temu ni bilo tako, 
nujno je bilo postaviti Clansmana. Moj prvi, 
gotovo nekoliko plah CQ SOTA klic je odplaval nad 
oblake. Kmalu prvi odgovor, nato pa po redu drugi, 

tretji ... Zadeva deluje! Vsi so pohvalili jasnost 
modulacije, enega sem še povprašal, na kateri 
frekvenci me sprejema ter se dokončno prepričal, 
da je s postajo vse v redu. Led je bil prebit in to 
s kar nekaj "prvimi": moja prva SOTA aktivacija, 
sploh prva aktivacija Budakovega brda, moje prve 
zveze na kratkem valu, pa še krst bivše vojaške 
postaje v civilni rabi. Veselja polna skleda.

Dneva še ni bilo konec, skočili smo še na sosednji 
vrh, Bačić kuk, ki je bil prav tako še neaktiviran. 

Clansman PRC320 je vojaška postaja, zato jo odlikuje robustnost ter možnost 
hitre postavitve ter pospravljanja. Velik, za večino nepremostljiv minus, je 
njena teža (skupaj z originalno baterijo več kot 10kg).

Pri iskanju poti na Jovinov kuk si je bilo potrebno pomagati z znanim 
taborniškim rekom: "Kartu čitaj i seljaka pitaj". Druga opcija na samotnih 
planjavah Velebita večinoma ne pride v poštev.
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Gre za zanimiv hrib, pravo 
apnenčasto špico, na katero 
se povzpneš po strmi poti, 
opremljeni z jeklenicami. Na 
samem vrhu ni dosti prostora, 
par kvadratnih metrov ravnine, 
vse okoli pa prepadne stene. 
Na 2m sploh nisem poizkušal, 
hitro sem postavil KV postajo, 
začel oddajati ter zaskrbljeno 
motril vedno gostejše oblake. 
Na vrhu Bačić kuka v primeru 
ujme ni šale, sam hrib je 
s svojo koničastno obliko 
idealen strelovod. Na srečo ni 
bilo potrebno predolgo klicati, 
aktivacija je uspela, ekipa 
brzinsko sestopila, z nevihto pa 
potem tudi ni bilo nič. Pa drugič 
... aja, ne, nič drugič, dovolj 
visokogorskih neviht sem že od 
blizu videl, bomo raje SOTA-li v 
lepem vremenu ...

19. 6. 2019
Jovinov Kuk je bila logična izbira 
za novo SOTA aktivacijo v okolici 
Malega Rujna, sama izvedba 
pa se je izkazala za vse prej 
kot enostavno. Lahko bi si sicer 
mislil - obskuren, nemarkanten 

Postavljena oprema na vrhu Jovinovega kuka. Razgledi nad otoki Jadrana so 
dih jemajoči

Ko ima hudič mlade ... Poleg 
ostalih neprilik se upira še podplat 
pohodnega čevlja.

Tipični razgled nad vrhove Južnega Velebita.

Zadnji sončni žarki na vrhu, sledila je debela ura klicanja, motrenja bližajoče 
se nevihte ter tehtanja, kdaj je skrajni čas, da jo ucvremo proti dolini
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Velebitski vršac, odmaknjen od magistralnih 
pešpoti, še več, na njega sploh ne vodi nobena 
pot, povrh vsega pa še ne ravno visok kucelj, 
torej poraščen z neprehodno makijo ter gostim, 
nizkim bukovim rastjem. Dodaj še zakraseli teren 
z globokimi škrapljami, pojdi tja na vroč poletni 
dan ter v nahrbtnik vrži le liter vode, ker ja, to 
bomo »nahitro oddelali«, opoldne bomo že v 
senci baznega šotora ... Ni dovolj? Potem še 
malo zakvačkaj z orientacijo na brezpotju. In 
podplat čevlja naj se ti odlepi, 
tam, tik pod vrhom. Epopeja 
garantirana.

K sreči je vsaj aktivacija šla 
kot po maslu. Definitivno 
najtežje prigaran vrh do sedaj. 
Dehidrirani, opraskani, utrujeni 
... tole danes nikakor ni bil dan 
počitka.

22. 6. 2019
Vzpon na Bukovo pleće se 
zdi nezahteven, a nedavna 
izkušnja mi je vseeno čepela 
za vratom ter žugala v opomin. 
Kaj pričakovati? Spet brezpoten 
vrh, a tokrat le travnato pobočje 
z nekaj kamnitimi skoki - to ne 
bi smel biti problem. Dan ni bil 
vroč, zaloge vode spodobne. 
Kje bo tokrat »caka«? Najbolj 
so me skrbele morebitne 
zaostale protipehotne mine ter 

druga eksplozivna sredstva, saj je bila na Bukovem 
pleću dolgo časa pred znamenito operacijo 
"Oluja" utrjena pozicija Hrvaške vojske, drugo 
stran doline pa so držali Srbi. Ni potrebno biti hud 
strateg, da ti je jasno: teli vrhovi so bili takrat 
močno začinjeni s paštetkami ter predvsem z 

Tik pod vrhom Visočice, enega najlepših razglednih 
vrhov Južnega Velebita

SOTAžitje na vrhu

Stacionarna postavitev, baza v Pričatrnje polju, Južni Velebit
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drugimi improviziranimi eksplozivnimi pripravami, 
z aktivacijo "na poteg". Formalno je danes teren 
tukaj čist (na nekaterih sosednjih pobočjih pa 
nikakor ne!), a sam spadam med skeptike - v 
človeški naravi je kaj pozabiti, kaj spregledati, 
posledice takšnih nedoslednosti pa so v primeru 
"očiščenih" minskih polj vse prej kot prijetne.

O tem sem razmišljal, ko smo previdno, mnogo 
počasneje kot običajno, napredovali proti vrhu. 
Morda tudi o oblakih, ki so pritrjevali vremenski 
napovedi: dež bo. Senca dvoma je zato visela nad 
smotrnostjo ideje o SOTA aktivaciji vrha, zaradi 
katere smo se podali na ta sprehod. Bomo dovolj 
hitri?

Pogoji na bandu so bili katastrofalni: statika in 
komaj kakšna postaja, ki jo je preglasila. Mukoma 
sem nabral dva kontakta, potem pa nič, nič, nič ... 
Nebo se je zapiralo, padle so prve debele kaplje, 
že sem se vdal v usodo, da bo treba še enkrat 

gor kdaj drugič. Primerna cena 
za mojo odločitev, da SOTA 
aktivnosti ne »spotam« in tako 
dejavnosti dodam še kakšno 
dimenzijo negotovosti. A glej 
ga zlomka - ravno, ko sem 
cincal, da bi odnehal, je odbilo 
1400 GMT in začelo se je neko 
tekmovanje. V trenutku sta me 
pobrala dva Španska borca in 
še ena prva aktivacija je bila 
pod streho.

25. 6. 2019
Kratko, sladko, enostavno, za 
spremembo brez presenečenj. 
Čudi me, da Visočica, ta 
znani in pogosto obiskovani 
razgledni vršac, do sedaj še 
ni bila aktivirana. Poti je bore 
malo - slaba ura zmerne hoje - 
označena pa tako jasno kot le 
redkokatera drugih Velebitskih 
tur. Popoldanski sprehod ter 
udobna aktivacija za zaključek 
tokratnega Velebitarjenja. 
Čimprej ponovno, vrhov je 
tukaj še veliko!

Popoldan v senci baznega šotora v Ravnem Dabarju, 
Srednji Velebit

Clansmanov prenosni antenski 
jambor z 8 m End-fed anteno ter 
Inverted-V dipolom za 40 m

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



17

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

ZRS inFO

zRS na sejmu Ham Radio 2019
avtorja: Tine Brajnik, S50a in kristjan kodermac, S50XX

E-pošta: s50xx@arrl.net

Končno! Spet stari datum. Po neugodnih terminih zadnjih nekaj let, smo 
letos vsi bili najbolj veseli običajnega datuma. Letošnje 44. srečanje 
radioamaterjev ob Bodenskem jezeru v Nemčiji je potekalo med 21. in 
23. junijem. V letošnji zRS ekipi so se trudili: Ivo S57al, Rok S57lR, Tine 
S50a, leo S50R, kristjan S50XX in Tadeja.

Ko govorimo o številkah, nam 
letošnje postrežejo s 184 
razstavljalci in organizacijami 
iz 32 držav. Prešteli so 14.300 
obiskovalcev iz več kot 50 držav 
in čeprav so v uradne številke v 
tisočicah nižje kot prejšnja leta, 
ko se je govorilo o upadanju 
obiska, se letos organizatorji 
pohvalijo s številko, ki naj bi 
bila za 400 večja kot lani. Čudna 
matematika. Je pa res, da je 
letos bil na sejmišču samo en 
sejem in so obiskovalci zares 
prišli samo na tega.

Med lanskoletnimi vtisi je ostal 
tisti, ko je sredi sobotnega 
dne bilo zelo prazno, med 
letošnjimi si bomo lahko 
zapomnili prvi dan, ko je bila 
takoj po odprtju povsod gneča, 
tako na bolšjaku kot v hali so 
komercialnimi ponudniki in 
organizacijam. Dobro obiskana 
so bila tudi številna predavanja. 
Med najbolj obiskanimi lahko 
omenimo: Peter Gülzow, 
DB2OS o geostacionarnem 
satelitu Es'hail-2/AMSAT P4A 
(QO-100) in Joe Taylor, K1JT 
o FT8. Rekorderja za največ 
hkratnih fotografij pa si je 
prislužil spust balona iz dvorišča 
na sejmišču v čudovitem 
sobotnem dopoldnevu. Balon 
je nosil več APRS sledilcev in 
med drugim tudi kamero z živo 
sliko čez omrežje HAMNET.

Predstavniki ZRS so se udeležili tudi neuradnega 
sestanka IARU članic, kjer je bilo govora predvsem 
o aktivnostih članic IARU pri zagotavljanju 
ohranitve obstoječih frekvenčnih pasov, ki so 
trenutno na voljo radioamaterjem. Predvsem 
je povezovalec sestanka Don G3BJ (predsednik 
IARU Region 1), ob prisotnosti sekretarja 1. regije 

Hansa PB2T in približno 25 predstavnikov članic 
1. regije, izpostavil zahteve za namenitev delov 
radioamaterskih področij tudi drugim uporabnikom. 
Najbolj pereče je vprašanje dvometerskega 
obsega (144 – 146 MHz), kjer smo primarni 
uporabniki in francoske oblasti predlagajo uporabo 
za avio komunikacije. Apeliral je na vse članice 
naj preko svojih administracij aktivno delujejo 

Smer je prava!

Druženje v kampu
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na ohranitvi radioamaterskih 
območij saj je zelo važno kako 
bodo glasovali predstavniki držav 
na svetovni konferenci, kjer se 
bodo sprejemale odločitve. Druga 
pomembna točka je bila poziv 
na povečanje aktivnosti članic k 
povečanju števila članstva, kar 
je bil že prej sprejet sklep, ki pa 
ni obrodil dovolj dobrih sadov. V 
komentarjih na koncu sestanka je 
potekala razprava v nasprotujočih 
si stališčih. Članice so poudarjale, 
da mora več storiti vodstvo IARU, 
predstavniki IARU pa so pozivali k 
večji aktivnosti članic. 

Na sestanku je bila vidna vloga 
slovenske delegacije, ki je poklonila 
vodstvu 1. regije IARU zastavo IARU 
s komentarjem, naj bo zastava 
na čelu borbe za radioamaterske 
pravice. Predsednik se je zahvalil 
za podarjeno zastavo, člani pa so z 
aplavzom potrdili našo gesto.

Nekaj video vtisov ekipe ZRS 
najdete na povezavi:
• https://youtu.be/bBruDMHHui8

Predaja zastave

Dogajanje na stojnici, slika desno in 
spodaj
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zmaga ali poraz?
avtor: Sandi Špindler, S57k

E-pošta: sandi.spindler@gmail.com

Vprašanje, ki si ga v življenju velikokrat zastavimo. Smo z nekim dejanjem 
ali aktivnostjo pridobili ali izgubili? Se z neko aktivnostjo, projektom sploh 
splača ubadati ali vse skupaj prepustiti času, sesti v kot in počakati, da 
mine? Vprašanja, ki me zadnje čase pogosto spremljajo. Predvsem zato, 
ker so nekatere aktivnosti in odločitve pomembne za obstoj in nadaljnji 
razvoj društva.  

Radioklub Ptuj je bil ustanovljen leta 1954. Za 
svoje delovanje je že leta 1955 od takratne mestne 
oblasti dobil v najem prostore v zahodnem stolpu 
Ptujskega gradu. Od takrat dalje je na zahodnem 
stolpu kraljevala antena, ki je omogočila razvoj 
kluba in vzpostavitev radioamaterskih zvez s 
skoraj vsemi državami sveta. Velikokrat smo 
tekmovali v največjih svetovnih in domačih 
tekmovanjih ter posegali tudi po najvišjih mestih. 
V času vojne na območju nekdanje Jugoslavije 
smo prenašali sporočila znancem in svojcem, ki 
jih je vojna ujma prizadela. Ob radijski postaji 
na gradu smo člani kluba preživeli veliko lepih 
trenutkov, skozi različna obdobja so se tukaj kalile 
generacije ptujskih radioamaterjev. Brez antene 

vsega tega ne bi bilo. Bili smo eden zelo redkih 
klubov na svetu, če ne edini, ki smo za svoje 
delovanje uporabljali grajske prostore z anteno 
na strehi gradu.

V začetku smo uporabljali žične antene. V 70-
ih letih prejšnjega stoletja smo kratko obdobje 
uporabljali Quad anteno za zgodnje obsege, ki pa 
zaradi snega in vetra ni zdržala dolgo. V začetku 
80-ih let smo nabavili tribander Wilson, ki je 
bil na strehi vse do leta 2011. Po tem, ko ga je 
poškodovala strela, smo ga zamenjali z doma 
izdelano kopijo Optibeam antene OB12-4, ki je 
odlično služila svojemu namenu na frekvencah 7, 
14, 21 in 28 MHz. Za 3,5 MHz smo uporabljali dipol, 
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ki je bil razpet med zahodnim stolpom in žitnico. S 
to konfiguracijo smo tekmovali predvsem v RTTY 
tekmovanjih in dosegali odlične rezultate.

Prostori na gradu so bili naši delovni prostori. Ves 
ta čas smo sanjali o tekmovalni lokaciji, kjer bi 
lahko postavljali antene in ne bi bili omejeni z 
varovanjem kulturne dediščine. Hkrati pa smo se 
tudi zavedali, da glede na turistični razvoj mesta, 
antena na gradu ne bo vzdržala v nedogled. 
 
Čas je prinesel svoje. Ob prizadevanjih za razvoj 
kluba smo na Gomili na Mestnem vrhu našli 
lokacijo, kjer bi lahko postavili našo postojanko. 
Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov smo 
vzeli v najem majhen košček neuporabnega 
dela vinograda in pridobili soglasja, mnenja in 
dovoljenje za postavitev postojanke s stolpom. Za 
finančno pomoč smo se obrnili na Mestno občino 
Ptuj in v tistem trenutku je zadeva dobila novo 
dimenzijo.

Takratni župan je bil pripravljen sodelovati v 
projektu z željo (ali pogojem), da umaknemo 
anteno s Ptujskega gradu. V upravnem odboru 
kluba smo vse skupaj temeljito premislili in 
odločitev prepustili zboru članov kluba. Po debati 
na zboru smo sklenili, da je napočil trenutek za 
nov razvojni cikel kluba. Zavezali smo se, da 
bomo anteno ob ustrezni pomoči Mestne občine 
Ptuj umaknili z gradu do 31. 12. 2018. 

V letih 2017, 2018 in 2019 smo na Gomili s 
pomočjo MO Ptuj, donatorjev in članov kluba 

uspeli postaviti objekt, ki je sestavljen iz dveh 
kontejnerjev in stolp za antene. Objekt smo v celoti 
prekrili z novo streho, kontejnerje v notranjosti 
obnovili, vgradili nova okna, objekt prebarvali  in 
ga priklopili na električno omrežje.

Ker nam do dogovorjenega datuma postojanke 
ni uspelo dokončno usposobiti za uporabo, tudi 
antene nismo umaknili z gradu. Vmes so se zgodile 
še lokalne volitve, kjer se je zamenjalo občinsko 
vodstvo. Vendar pomoč občine s tem ni zamrla. Z 
dogovorom o novem paketu pomoči smo v klubu 
sklenili, da anteno umaknemo do 8.junija, ko je 
bil pod gradom na Panorami napovedan simfonični 
večer. Namreč zahodni stolp z anteno je točno nad 
odrom...

Velikost antene OB12-4 je takšna, da jo brez 
avtodvigala ni mogoče odstraniti s strehe. Zato 
smo najeli avtodvigalo višine 36 metrov. Sama 
antena je bila na višini 25m, vendar je grajski 
stolp širok 10 metrov in smo to morali upoštevati 
pri tipu avtodvigala. Ker pa je dostop na streho 
stolpa dokaj težaven in v zadnjem času ni bilo 
več junaka, ki bi si upal na streho, smo za pomoč 
prosili poveljnika PGD Ptuj. Ptujski gasilci imajo 
od lanskega leta 35 metrov visoko lestev, s katero 
sežejo do antene...

To leto obeležujemo 65 let Radiokluba Ptuj, naše 
mesto Ptuj pa 1950 let prve pisne omembe. 
Splet okoliščin je pripeljal do umika antene z 
gradu, zato smo se odločili, da iz tega naredimo 
dogodek, o katerem se bo pisalo in govorilo. 
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Nekaj negotovosti je bilo z vremenom, ki pa nam 
je na koncu odlično služilo. Glede na vremensko 
napoved smo spust antene napovedali za 6.junij 
2019 ob 14. uri. Povabili smo županjo, podžupana, 
bivšega župana, direktorja Pokrajinskega muzeja 
Ptuj-Ormož, poveljnika Civilne zaščite za Podravje, 
lokalne medije... Našemu vabilu so se v večini 
odzvali, kar pa je za nas pomenilo tudi dosti večjo 
odgovornost. V tem primeru, ko bodo vsi gledali 
naše početje, ne sme biti napak. Vse je moralo 
potekati na visokem tehničnem in varnostnem 
nivoju. 

Z gasilcem strojnikom sta se v košari do antene 
dvignila Ivan S51DI in Tone S51I in na koncih 
antene navezala vrvi za držanje smeri antene v 
vetru, ki je ravno takrat nekoliko močneje zapihal. 
Na turnirskem prostoru pred zahodnim stolpom 
se je ob tovornjaku z gasilsko lestvijo postavil še 
tovornjak z dvigalom. Na njegovo iztegnjeno roko 
sta Ivan in Tone privezala anteno, jo zavarovala 
z dodatnimi vrvmi in jo odvijačila z nosilne cevi. 
Najbolj kritični trenutek, ko se je antena odmaknila 
od cevi, se s tal sploh ni opazil. Anteno je nato 
strojnik avtodvigala počasi in pazljivo spustil na 
tla. Vse je potekalo tako, kot smo si lahko samo 
želeli.

Aplavz in čestitke, slikanje, intervjuji in 
občudovanje vseh prisotnih. Večina se je strinjala, 
da smo zadevo izpeljali odlično in tehnično 
brezhibno. Sami smo bili s potekom več kot 
zadovoljni. 

Na dogodek smo povabili tudi bivšega župana, ki 
se je dogodka tudi udeležil. Zanimiv je bil njegov 
komentar na njegovem FB profilu kak dan pred 
dogodkom (citat): »Radio klub Ptuj je bil eno 
prvih društev, ki me je obiskalo takoj po izvolitvi. 
Seveda so prosili za pomoč pri postavitvi nove 
antene v Mestnem vrhu. Obljubil sem jim pomoč 
in jih hkrati pozval, da naj pa oni odstranijo 
anteno iz zahodnega stolpa, ki je mnogo let 
kazila naš grad. Moram priznati, da me je bilo 
že malo strah, da so na obljubo pozabili, pa je 
niso. Čestitam Radio klubu Ptuj za novo anteno in 
prostore na Mestnem vrhu ter se jim zahvaljujem 
za uresničeno obljubo!«

zmaga ali poraz?
Tam, kjer je dobra volja in prava ekipa, je 
vprašanje brezpredmetno. V tej zgodbi ni 
poražencev. Čeprav še delo na Gomili niti približno 
ni končano, smo zmagovalci vsi skupaj! Četudi bo 
pomoč občine nekoč presahnila (pa upam, da ne), 
smo veseli, da smo v sožitju s kulturno dediščino 
preživeli častitljivo obdobje. Zadovoljni, da mestu 
predajamo grajski stolp takšen, kot je bil nekoč in 
da smo vsi skupaj nedaleč vstran, na Gomili, za 
Radioklub Ptuj odprli nove možnosti razvoja!

Če želite, nam lahko pri dokončanju postojanke 
na Gomili tudi sami pomagate z donacijo na naš 
transakcijski račun SI56 6100 0000 2477 145 
(namen – donacija Gomila). Veseli bomo vaše 
pomoči!
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gradnja digitalnih avdio projektov z 
uporabo Teensy 3,2 MCU modula (2)

avtor: Brian millier

Obstaja veliko različnih avdio projektov, ki jih lahko izberete, omejeni 
ste predvsem z lastno domišljijo. obstaja pa nekaj stvari, ki jih je treba 
upoštevati že od začetka. Ne glede na to, kakšen projekt izberete, boste 
potrebovali eno izmed adC, daC ali CodEC vezij, ki bo skrbelo za pretvorbo 
iz analognega v digitalno obliko signala. 

Popolnoma od vašega projekta je odvisno, ali 
se boste morda lahko zadovoljili z 12-bitno 
resolucijo, ali pa boste morda želeli uporabiti 
nič manj kot 16-bitno resolucijo. Na splošno je 
za namen glasu ali glasbe skromne kakovosti 
12-bitna ločljivost čisto v redu, vendar je za 
dobro kakovost reprodukcije glasbe potrebna 
16-bitna ločljivost. Prav tako boste za glasbene 
namene visoke kakovosti, najbrž  želeli uporabiti 
hitrost vzorčenja najmanj 40 kHz in 44,1 kHz je 
sprejet standard že iz časov uvedbe CD-jev.

Če  je za vaše potrebe 12-bitna resolucija 
zadovoljiva, boste morda lahko uporabili tudi  
notranji 12-bit DAC, ki je vgrajen v Teensy 
modulih. Nekateri Teensy moduli imajo vgrajena 
tudi dva 16-bitna hitra ADC pretvornika, ki se 
nahajajo v vseh, razen LC modulih (ki imajo 
je enega). Teensy 3.2 ima pred vsakim AD-
pretvornikom vgrajen programirljiv ojačevalnik, 
ki omogoča merjenje signalov, ki so veliko manjši 
od 1,2 Volta, kar je sicer polni obseg samega 
ADC (PGA lahko ojači do 64x). Naj omenim še 
to, da je uporabna resolucija vgrajenih 16-bitnih 
ADC visoke hitrosti vrste SAR le 12 do13 bitov, 
zaradi lastnega šuma v samem vezju.

Če običajno uporabljate AVR Arduino module, 
najbrž veste, da ti nimajo DAC pretvornikov, 
vendar lahko vseeno ustvarijo analogne signale 
s pomočjo svojih PWM generatorjev, ki jih imajo 
vgrajene, skupaj s preprostim RC filtriranjem. 
Enako velja za Teensy module. Kinetis ARM MCU 
od T3.5, T3.6 vsebujejo od sedem (pri LC modulih) 
do 14 ur (timerjev). Nekatere od teh ur se lahko 
uporabijo za generiranje PWM signalov. Ker te 
ure delujejo s precej višjimi hitrostmi, kot tiste 
pri AVR, lahko ustvarite veliko hitrejše analogne 
signale. Vendar priznam, da ob vgrajenih DAC 
na sami ploščici te metode generiranja analognih 
napetosti nisem imel potrebe preizkušati.

Če potrebujete 16-bitno resolucijo, potem 
obstaja kar nekaj možnosti. Najlažji način je 
ta je, da enostavno kupite modul PJRC Audio 

adapter, ki ga priključite neposredno na Teensy 
modul.

Vsebuje vezje SGTL5000 CODEC proizvajalca 
Freescale, ki ima vgrajen stereo 16-bitni ADC in 
stereo 16-bit DAC, kot tudi digitalni avdio procesor 
(DAP) ter  ojačevalnik za slušalke. DAP je v osnovi 
DSP procesor, ki lahko obravnava veliko značilnih 
obdelav avdio signalov, kot so:
• Grafično ali parametrično izenačenje
• Samodejna nastavitev glasnosti (kompresija)
• Funkcije ojačenja signala, kot so efekt 

prostorskega zvoka in izražanje basov

V zmogljivi knjižnici za avdio obdelavo na 
Teensy modulih s procesorjem ARM Cortex M4 
in SGTL5000 DAP, lahko naredite ogromno avdio 
obdelave brez odvečnega pisanja lastne kode. 
Slika 4 prikazuje modul avdio adapterja. Bodite 
pozorni na DIP  28 priključke, ki  omogočajo, da 
lahko Teensy modul priključimo nanj. Prav tako 
bodite pozorni na vgrajeno vtičnico za mikro-SD 

Slika 4
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kartico, ki vam omogoča predvajanje zvočnih 
datotek z SD kartice.

Če vam avdio adapter morda ne ustreza, lahko 
namesto tega priključite  različne avdio ADC, 
DAC pretvornike ali CODEC vezja in jih povežete 
na svoje tiskano vezje. Večina podatkovnih 
pretvornikov za avdio namene uporablja I2S 
protokol, ki ga podpirajo tako Teensy moduli, kot 
tudi knjižnica Teensy Audio. Ostala CODEC vezja 
(poleg SGTL5000), ki jih podpirata avdio knjižnica 
in Audio Designer helper: 
1. AK4558 32-bit Audio CODEC čip, proizvajalca 

Asahi Kasei
2. CS4272 24-bit Audio CODEC čip, proizvajalca 

Cirrus Logic
3. WM8731 Audio CODEC proizvajalca Wolfson, 

ki je zdaj postal del Cirrus Logic

To so tri kompleksna vezja za avdio obdelavo, 
ki poleg I2S vodila vsebujejo tudi I2C vodilo 
za nadzor notranjih funkcij vezij. Te kontrolne 
funkcije upravljajo rutine iz avdio knjižnice in 
knjižnice iz Audio Designer helper.

Poleg teh kodekov avdio knjižnica podpira tudi 
cenovno zelo ugodno vezje PT821, ki je 16-bitni 
stereo DAC ($ 0.50). Prav tako sem s Teensy avdio 
knjižnico uspešno uporabil Maxim MAX98357A 
I2S, ki temelji na 16-bitnem combo-avdio čipu 
DAC/3W,  razreda D.

Ko ste se enkrat odločili, katero strojno opremo 
boste uporabili za svoj projekt, je prva naslednja 
stvar, o kateri je potrebno razmisliti, razpoložljivost 
knjižnice rutin za krmiljenje teh naprav in naloge, 
ki jih imate v mislih. Osebno preverim dostopnost 
knjižnice s programsko opremo za katerokoli 
napravo, ki jo imam v mislih, preden se odločim, 
katero strojno opremo bom uporabil. Danes lahko 
kupite skoraj vsak čip po dokaj razumni ceni, 
verjamem pa, da ne želite porabili ogromno časa 
za pisanje gonilnika za te čipe praktično iz nič!

Na splošno lahko funkcijske bloke Teensy avdio 
knjižnice razčlenimo na naslednje funkcionalne 
skupine:
VHodI -  različne naprave, ki lahko zagotovijo 
digitaliziran zvok na Teensy MCU. Primeri: I2S 
naprave, notranji Teensy 16-bitni ADC pretvorniki 
in USB vodilo iz računalnika.
IzHodI - različne naprave, ki lahko predvajajo 
zvok, ki prihajajo iz Teensy MCU. Primeri: I2C 
DAC in CODEC, S / PDIF naprave,  notranji DAC 
pretvorniki, notranji PWM generatorji pri Kinetis 
MCU-jih in USB vodilo računalnika.
mEŠalNIk - Ta omogoča do seštevanje do štirih 
digitalnih avdio tokov, vsak vhod pa ima svojo 
nastavitev ojačenja.
IgRaNjE – z uporabo bodisi SD kartice ali SPI 
Flash pomnilnika igrajo bodisi WAV ali surove PCM 

avdio datoteke. Ta zvočni tok lahko usmerimo 
neposredno na DAC za izhod, ali pa se lahko 
prej še na nek način obdelajo z rutinami iz avdio 
knjižnice.
SNEmaNjE - zajemanje digitaliziranega avdio 
toka in pošiljanje v Teensy rutino, ki se trenutno 
izvaja.
SINTETIzaToR - Različne rutine za sintetiziranje 
zvokov ali glasbenih not, ki se lahko prenesejo na 
DAC neposredno ali pa prej še obdelajo z drugimi 
rutinami zvočne knjižnice. Ta vključuje sinusno 
sintezo signala (lahko tudi z dodatno frekvenčno 
modulacijo), kvadratne, trikotne in pulzne oblike 
valov, kot tudi šum in generatorje roza valov.
EFEkTI – Sem spadajo zvočni efekti, kot so 
reverb, flanger, delay, chorus in nadzor ovojnice. 
Vključena je tudi sposobnost, da med sabo 
pomnožimo dva avdio tokova. Nekateri od teh 
učinkov so zelo dobri, vendar pa so nekateri od 
njih čisto obrobnega pomena.
FIlTRI - Na voljo so trije razredi filtrov: Biquad, 
FIR in State-variable (Chamberlin). Ti zagotavljajo 
tako nizkopasovno, srednjepasovno, kot tudi 
visokopasovno filtriranje. Določitev ustreznih 
koeficientov za digitalne filtre je lahko tudi zelo 
zastrašujoče, če matematika ni vaša dobra stran, 
vendar k sreči obstajajo tudi ustrezni programi, 
ki lahko te izračune opravijo namesto vas in tudi 
nekaj povezav do spletnih strani, ki vsebujejo 
orodja za oblikovanje filtrov. Če uporabljate modul 
PJRC Audio Adapter, morate upoštevati, da njen 
SGTL5000 CODEC vsebuje 5-stezni grafični EQ 
filter ali 7-stezni parametrični EQ (sami izbirate, 
kateri naj se uporabi). To zagotavlja vsestransko 
filtriranje brez porabe delčka procesorske moči 
Kinetis ARM MCU (ki bi bila sicer potrebna, če bi 
uporabili filter rutino iz avdio knjižnice).
aNalIza - Izvaja analizo na avdio posnetku. 
Metode vključujejo FFTs (256 ali 1024 točk) in 
meritve vrha /RMS nivoja signala. Prav tako je 
vključena "notefreq" funkcija, ki natančno izmeri 
frekvence prihajajočega avdio posnetka, tudi če 
gre za kompleksen signal s harmonsko vsebino. 
Obstaja tudi "ton" funkcija, ki bo opozorila vaš 
program, ko je bila v avdio posnetku odkrita 
uporabniško določena frekvenca.
kRmIljENjE - To so v bistvu rutine, ki opravljajo 
vse potrebne nastavitve in kontrolne funkcije, 
potrebne za različna podprta CODEC vezja (kot smo 
jih prej našteli). Ti kodeki so zapletene naprave 
in programiranje za konfiguracijo in nadzor je pri 
njihovi uporabi pomembna naloga, zato lahko 
trdim, so te kontrolne rutine neprecenljive.

Pisanje vašega programa
Preden napišete eno samo vrstico svoje 
programske kode, morate najprej zagnati Audio 
Designer v svojem spletnem brskalniku. Potem 
povlečete v osrednje območje delovnega prostora 
različne funkcijske bloke, ki jih boste potrebovali 
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(kot je opisano v prejšnjem 
delu). Ko to storite, se bo stran 
za pomoč prikazana na desni 
strani zaslona, vsebovala pa 
bo veliko uporabnih informacij. 
Priporočam vam, da poslušate 
tudi Audio Designer Video 
Tutorial, ki ga najdete na PJRC 
spletni strani.

Ko končno razporedite vse 
bloke, ki jih boste potrebovali, 
jih lahko začnete med sabo 
povezovati s klikom na majhne 
kroge. Ti krogi predstavljajo 
vhode in izhode iz bloka, 
povezujete pa jih z vlečenjem 
žice na želeno vozlišče.
Vhodi morajo biti povezan 
z izhodi in en izhod lahko 
povežete z več vhodi, če je to potrebno.

Ko naredite vse povezave, kliknite na gumb 
IZVOZ in sledite navodilom, ki se ob tem pojavijo, 
za kopiranje avdio konfiguracije, ki ste jo pravkar 
oblikovali, v odložišče. Dejansko ne boste kopirali 
slike teh nastavitev, ampak  serijo programskih 
stavkov, ki jih boste nato prilepili na začetek 
svojega lista z Arduino programom.

Slika 5 prikazuje čisto preprosto konfiguracijo - 
branje WAV datoteke iz SD-kartica, usmerjanje 
toka skozi mešalnik (za nadzor glasnosti) in 
nato prek  I2S na vhod avdio DAC pretvornika. 
Tukaj je koda, ki jo bo ta konfiguracija izvozila v 
Arduino programske vrstice, glej program 1.

Koda se začne z več #include, ki se sklicujejo na 
vse knjižnice, ki so potrebne za izvajanje avdio 
rutin. Po tem je seznam blokov, ki smo jih vstavili 

v delovni prostor Audio Designer: ime na desni 
strani je ime objekta, ki ga bomo uporabili v 
našem program za start / stop in nastavitvene 
parametre teh blokov.
Na koncu je seznam avdio povezav, ki ustrezajo 
"žicam", ki jih uporabljajo za medsebojno 
povezavo vseh blokov.

Vse, kar morate sedaj storiti je to, da vključite 
standardno Arduino Setup () in Loop () rutino, z 
nekaj programske kode za začetek / ustavitev ali 
prilagoditev parametrov blokov, ki smo jih vključili. 
Ne bom pisal o tem, saj za te funkcije zvočnih 
knjižnic obstajajo številni primeri, ki so vključeni 
že v sam Teensyduino namestitveni program. Te 
je mogoče najti na vašem računalniku v podmapi:
• ((File/Examples/Examples from Custom 

Libraries/Audio))

Rad bi ponovno poudaril, da se zvočne funkcije, ki 

Slika 5

 program 1

#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SerialFlash.h>

// GUItool: začetek samodejno ustvarjene programske kode
AudioPlaySdWav playSdWav1;     
AudioMixer4mixer1;         
AudioOutputI2S i2s1;           
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord3(mixer1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord4(mixer1, 0, i2s1, 1);
// GUItool: konec samodejno ustvarjene programske kode
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jih izvajajo rutine iz avdio knjižnice Audio izvajajo 
"v ozadju", pri tem pa uporabljajo kombinacijo 
DMA-nadzorovanega prenosa podatkov in 
storitev prekinitvene rutine. Vaš program lahko 
opravlja vse druge potrebne funkcije, kot so 
interakcija uporabnika z gumbi na sprednji 
plošči, posodabljanje zaslonov in tako naprej. 
Ni vam treba skrbeti, da bi programska koda 
ovirala tekoče delovanje avdio rutin (torej ne bi 
smeli zaznati nikakršnih zvočnih konic, klikov ali 
praznin).

Čeprav je zgoraj napisana izjava precej splošna, 
to še ne pomeni, da ne bi mogli oblikovati tako 
zelo kompleksne zvočne konfiguracije, ki bi lahko 
popolnoma zapolnila zmogljivosti Kinetis MCU. To 
bi pomenilo, da MCU v času, ki bi mu ostal na voljo 
ne bi mogel opravljati vseh potrebnih zvočnih 
funkcij. Mogoče je tudi, da bi jih pravilno izvajal, 
vendar pa se lahko "napaka" pojavi v trenutku, 
ko uporabnik z močno interakcijo z gumbi na 
sprednji plošči povzroči, da se obravnavajo 
pretežno uporabniško napisani deli programa. 
Za tehtanje verjetnosti, da bi se to res zgodilo, 
ima Teensyduino več diagnostičnih rutin, ki 
poročajo o odstotku zmogljivosti MCU, ki jo v 
danem trenutku zaseda uporabniški program, 
glej program 2.

Obstajajo tudi rutine, ki poročajo, koliko MCU 
delovnega SRAM pomnilnika uporabljajo avdio 
rutine. Doslej še nisem omenili, da je vsa avdio 
obdelava opravljena s prenašanjem podatkovnih 
blokov z 128 avdio vzorci med različnimi 
bloki, ki so bili vključeni v Audio Designer 

konfiguraciji. Bolj zapletena je ta konfiguracija, 
večja je potreba po SRAM pomnilniku. 
V svojem programu morate v ta namen zato 
dodeliti dovolj pomnilnika.To se naredi takole:

AudioMemory (x);

V zgornji programski vrstici je "x"rezervirano 
število blokov s po128 vzorci. Vzorci so 16-bitni, 
tako da 128 vzorcev zahteva 256 bajtov SRAM 
pomnilnika. Ustrezni diagnostični postopki za 
informacije v zvezi z rabo pomnilnika so:

AudioMemoryUsage ();
 
vrne število blokov, ki so trenutno v uporabi.

AudioMemoryUsageMax ();

Vrne max. število blokov, ki so bili uporabljeni.

Sklepna beseda
Ko sem začel z uporabljati Teensy module, 
sem bil v bistvu "zasvojen". V vseh projektih, v 
katerih bi sicer uporabil 8-bit AVR mikrokontroler, 
zdaj uporabim nizkocenovne Teensy LC module 
z vgrajenim 48 MHz ARM procesorjem. Večina 
Arduino naprav, ki sem jih uporabljal skupaj z AVR 
MCU, odlično deluje tudi z družino Teensy modulov, 
ki uporabljajo Teensyduino dodatek k Arduinu.

Po nakupu nekaj avdio adapterjev in Teensy 
3,2 modulov, sem bil zaposlen z gradnjo avdio 
projektov, ki sem jih omenil na začetku članka. 

Zdaj, ko je Teensy 3.5 / 
3.6 Kickstarter kampanja 
končana, sem prejel več še 
bolj zmogljivih Teensy 3,5 
modulov. Torej imam sedaj 
še bolj zmogljiv procesor, 
s katerim lahko ustvarjam. 
Če se odločite preizkusiti 
družino Kinetis ARM MCU in 
Teensy module, vam svetujem, 
da prej obiščete Teensy Forum, 
ki ga najdete na spletni strani:
• https://forum.pjrc.com/

To je zelo aktiven in koristen 
forum, poln izobraženih ljudi 
(vsi novinci) iz vsega sveta.

 program 2

AudioProcessorUsage();
 returns 0-100% -applicable to the last audio update.
AudioProcessorUsageMax(); 
 returns 0-100% -for maximum audio engine usage overall.
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QRP postaja CRICkET 40
avtor: miloš dermota, S57d

E-pošta: milos.dermota@mors.si

Four State QRP Group (http://www.4sqrp.com/index.php) je znana 
ameriška skupina QRP navdušencev, ki na svoji internetni strani ponuja 
kar nekaj zanimivih kit kompletov. Nekaj teh kompletov imam tudi sam: 
Bayou Jumper (Paraset), 4-S Tuner, EZKeyer III.

Vsi njihovi kit kompleti so zelo 
kvalitetni in odlično delujejo. 
Navodila za sestavljanje in 
uglaševanje so izčrpna in 
kvalitetna, zato se sestavljanja 
lahko lotijo tudi tisti, ki niso 
ravno doma v elektrotehniki 
in imajo nekaj spretnosti in 
veselja pri delu s spajkalnikom.

S postajo Bayou Jumper 
(Paraset) - prispevek na forumu 
LEA: http://forum.hamradio.si/
viewtopic.php?f=14&t=19035, 
sem imel in še imam veliko 
veselja, saj sem z njo do 
sedaj naredil 235 zvez z 22 Vsebina kit kompleta

Električna shema postaje CRICKET 40
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različnimi DXCC državami. 
Postaja je specifična, oddajnik 
je kontroliran s kristalom, 
sprejemnik je regeneracijski 
širine 10kHz. Vsak, ki se malo 
spozna na tehniko in je že 
kdaj delal na zelo zasedenih 
radioamaterskih frekvenčnih 
območjih ve, kakšen hendikep 
predstavlja oddajnik kontroliran 
s kristalom, še posebno pa 
10kHz širok sprejemnik. V 
časih, ko se za split delo z 
modernimi postajami brez 
problema uporablja razmak 
1kHz, je neverjetnih 10kHz 
še kako pomemben faktor, ki 
nedvoumno poskrbi za dodatno 
"veselje" pri sprejemanju in 
dekodiranju klicočih postaj, ki 
te pokličejo po koncu CQja. 
CQ, oziroma splošni poziv je 
namreč najbolj sigurna taktika 
s katero lahko narediš zvezo, če imaš oddajnik 
kontroliran s kristalom, saj le zelo redko pride 
drug radioamater s CQjem direktno na frekvenco 
TX kristala, ter se mu lahko tako javiš na CQ. Prav 
zaradi tega in specifičnega dela s tako postajo sem 
sam pri sebi sklenil, da ne bom več delal postaj, 
ki imajo oddajnik kontroliran s kristalom in 10kHz 
širok sprejemnik. Delo s tako postajo je namreč 
zelo zahtevno, da ne rečem kar mazohistično. Lep 
slovenski pregovor pravi, da se zarečenega kruha 
največ poje...

In tako so pri Four State QRP Group začeli prodajati 
40m verzijo sprejemno 
oddajne postaje CRICKET 
(h t tp : / /www.4sq rp . com/
cricket40.php) .... in ker imam 
doma pest kristalov za različne 
frekvence na 7MHz področju .... 
nadaljevanje in konec zgodbe 
je verjetno že vsem poznan, 
saj ga žvrgolijo že ptički na 
veji ... sem pač prelomil 
obljubo, ki sem jo dal sam sebi 
in seveda kupil kit komplet 
CRICKET 40. Postajo sem dobil 
v mali podloženi kuverti, saj 
kit sestavlja ploščica velikosti 
QSL kartice in pest elementov. 
Seveda sem zaman upal, da 
ameriški prijatelji ne bodo 
napisali vrednosti pošiljke na 
ovojnico, zato sem carini odštel 
še dodatne cekine. Iz 30USD 
na kolikor cenijo komplet brez 
poštnine, je mene na koncu 
stal neverjetnih 58€, kar je 
100% več.   

CRICKET je minimalistična in zelo izboljšana 
verzija poznane postaje Pixie. Sestavljajo jo boljši 
elementi, ki vključujejo MOSFET tranzistorje za 
boljšo občutljivost in preklapljanje TX/RX. 

Značilnosti CRICKET 40 postaje so:
• popolnoma funkcionalna sprejemno oddajna 

postaja
• zelo hitro QSK TX/RX preklapljanje
• TX/RX offset
• vsebuje CW sidetone
• sestavljena je iz 43 komponent (Pixie jih ima 

34)

Elementi radijske postaje

Tiskano vezje je profesionalne kakovosti, dvostransko z metaliziranimi 
luknjicami in s tiskom pozicije elementov
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• ne vsebuje toroidov (vsebuje 
tuljave na tiskanem vezju)

• zaščita pred obratno polariteto 
napajanja

• postaja je samozadostna, saj 
vsebuje lastno napajanje in 
CW tipkalo

• po želji se lahko montira 
priključek za zunanje ročno ali 
elektronsko morzejevo tipkalo

• 40m radioamatersko področje
• CW način dela
• oddajnik je kontroliran s 

kristalom (kit vsebuje kristala 
7,030 in 7,122MHz)

• ni nobenega uglaševanja - 
PLUG&PLAY

• napajanje 9V baterija
• tok RX manj kot 10mA, TX 

manj kot 80mA
• sprejemnik z direktno 

konverzijo
• občutljivost MDS -110dBm
• MOSFET mikser
• moč oddajnika 700mW (končna stopnja 

2N7000)
• vsi harmoniki so zadušeni za 50db ali več

Sestavljanje postaje poteka brez vseh težav, 
saj je sama postaja zelo enostavna ter vsebuje 
samo klasične elemente. Kot se na sliki lepo vidi, 
sem dodal še profesionalno podnožje za avdio 
ojačevalnik ter podnožje za kristal, ki je narejeno 
iz vrstične nizke letvice.

Na koncu sem naredi še modifikacijo, da imam 
lahko hkrati obe morzejevi tipkali, torej tipkalo, 
ki ga vsebuje sama postaja ter zunanje ročno ali 
elektronsko tipkalo. Modifikacija, ki jo je naredil 
VE3WMB je opisana na:
• ht tps://4sqrp.groups. io/g/Cr icketK i t /

f i l e s / C r i c k e t % 2 0 3 0 % 2 0 Ke y i n g % 2 0
Modification%20v1.0.pdf.

In kako se postaja CRICKET 40 obnese v praksi:
• oddajnik je s 700mW več kot dovolj močan, 

kritičen je RX s svojo pasovno širino 10kHz, 
tako da lahko kakšna močna postaja, ki dela 
v območju pasovne širine sprejemnika zlahka 
prekrije postajo s katero delamo QSO. 

• Sprejemnik nima nikakršnih nastavitev, 
torej je brez AF gaina, RF gaina ... skratka 
poenostavljeno povedano, vse kar pride iz 
antene dobimo v slušalke. Je pa delo s tako 
minimalistično postajo svojevrsten izziv, 
interesantna in pomembna je vsaka zveza, ki 
jo uspemo narediti. 

Do sedaj sem s postajo CRICKET 40 naredil eno 
zvezo z Alexom YU0W iz Beograda. 

Če ima kdo voljo in veselje, se lahko zmenimo za 
kakšen sked, saj se za 10 zvez s to postajo dobi 
lepa diploma.

Sestavljanje

Narejena postaja izgleda tako
Na sliki je tehnika, ki sem jo uporabil za zvezo z Alexom 
YU0W
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Univerzalni »Power pack«
avtor: jure mikeln, S52CQ

E-pošta: stik@svet-el.si

Dandanes smo odvisni od električne energije. Potrebujemo jo tako rekoč 
povsod, tudi tam, kjer je do nedavna sploh nismo potrebovali... ampak 
bistvo tega članka ni v tem, da ugotovimo, kako nesmiseln je včasih razvoj 
pač pa to, da za različne namene potrebujemo rezervno napajanje. 

Večkrat se dogodi, da telefonu zmanjka baterije 
ravno takrat, ko smo na plaži ali v gorah. Ni pa 
seveda telefon vedno tisti, ki potrebuje električno 
energijo. Marsikateri radioamater ali modelar 
za delovanje svojih naprav potrebuje električno 
energijo. Zadnjih nekaj let so se prav razpasli 
t.i. »power bank« ali »power pack« viri rezervne 
električne energije, s katerimi napajamo naše 
telefone v primeru, ko omrežna napetost ni na 
voljo. Vendar pa za radioamaterje in tudi modelarje 
takšna rešitev ni primerna, ker obstoječi power 
pack-i enostavno niso niti dovolj zmogljivi (ne 
zagotovijo dovolj izhodnega toka), niti ne hranijo 
dovolj energije.

Rešitev te zagate se ponuja v enostavni 
samogradnji, ki vam bo zanesljivo zagotovila 
dovolj energije za vašo radijsko postajo ali 
polnilnik modelarskih baterij, hkrati pa boste z njo 
lahko napolnili še telefon.

Električno vezje
Električno vezje je sila preprosto. Za izdelavo 
potrebujemo nekaj modulov, ki jih bomo ustrezno 
povezali med seboj in pa 18650 LiPo celice. Prvi tak 
modul je DC DC pretvornik, ki bo iz 7,2V napetosti 
dveh serijsko povezanih paketov LiPo baterij 
dvignil na 12V, ki jih potrebujemo za napajanje 
postaje ali modelarskega polnilnika baterij. Na 
trgu obstaja veliko takšnih pretvornikov. Pri 
iskanju ustreznega se ne zadovoljite s prvim (in 
najcenejšim) pretvornikom, saj kitajski ponudniki 
ponujajo tako rekoč »nebesa« za skoraj nič 
denarja. Kljub mamljivi ponudbi je potrebno izbrati 
DC DC pretvornik, ki po podatkih proizvajalca 
zmore vsaj 5A. Tak modul bo zadovoljivo deloval 
pri 2A izhodnemu toku brez hujših problemov ali 
težav.
Nekaj modulov, ki ustrezajo temu pogoju najdete v 
virih [1] na koncu članka, fotografije teh modulov 
pa vidite na sliki 1 in 2.

S tem smo rešili 12V napajanje, potrebujemo pa 
še modul za USB napajalnik. Jaz sem uporabil kar 
elektroniko uničenega power pack-a, kateremu je 
dušo spustila baterija. Ko pa sem pripravljal ta 
članek, sem na Ebay-u našel množico podobnih 
USB modulov. Takšen modul se napaja iz ene 

Slika 1: DC DC pretvornik

Slika 2: DC DC pretvornik

LiPo celice (3,7V) in na izhodu zagotavlja 5V/1A. 
Nekateri moduli imajo samo en USB izhod, 
nekateri dva, nekateri pa celo 3 izhode, od katerih 
je eden Micro USB. Najdete jih v virih [2] in vidite 
na slikah 3 in 4.

Vezava in uporaba
Vezava modulov in baterij je enostavna. Jaz sem 
za svoj Power pack vzel baterije, ki jih prenosnik ni 
več hotel polniti, medtem ko so za radioamatersko 
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ali modelarsko uporabo popolnoma OK. Baterije 
sem vezal po 4 vzporedno in nato vsak paket 
po 4 še zaporedno. Zaporedna vezava baterij bo 
napajala močnostni 5A pretvornik, medtem ko bo 
en paket baterij napajal USB pretvornik. 
V kolikor bi potrebovali več energije za 
USB pretvornik lahko dva paketa LiPo 
baterij vežemo vzporedno. V tej vezavi 
bomo tudi polnili celice, saj na ta način ne 
potrebujemo vezja za balansiranje baterij.

Električna shema je enostavna in jo vidimo 
na sliki 5.

O električni shemi ne kaže izgubljati besed. 
Na shemi vidite dvopolno, tripoložajno 
stikalo S1, s katerim preklapljamo 
baterije. V zgornjem položaju napajamo 
5A pretvornik preko CON1.

V srednjem položaju S1 je napajanje 5A 
pretvornika izklopljeno, še vedno pa je vklopljeno 
napajanje za USB pretvornik. To sicer ni težava, 
ker USB pretvornik ima vgrajeno vezje za 
avtomatični izklop, ko na njegovem izhodu 
nimamo priključenega bremena.

V spodnjem položaju S1 smo obe bateriji vezali 
vzporedno, kar je tudi položaj za polnjenje obeh 
baterij preko CON2. Spet velja isto, kot zgoraj: v 
srednjem položaju S1 bo baterija Bat2 vezana na 
priključke CON2 in bi jo lahko polnili/praznili preko 
tega konektorja, vendar vam tega ne priporočam, 
ker boste v tem primeru bateriji neenakomerno 
izpraznjeni in ko boste stikalo preklopili v spodnji 
položaj lahko iz bolj polne baterije Bat1 steče 
(nekontrolirano) preveč toka v Bat2, kar ji gotovo 
ne bo koristilo.

Zaključek
Power pack se odlično obnese! Uporabil sem 
18650 baterije iz prenosnika, ki jih prenosnik ni 
želel več polniti. Po prvem testu se je izkazalo, 
da so baterije še vedno v odlični formi in bodo še 
vrsto let dobro služile kot rezervno napajanje. Res 
je, da bo za polnjenje vgrajenih baterij potrebno 
uporabiti ustrezen LiPo polnilnik, ki si ga lahko 
nabavite na spletu. Jaz imam nekaj podobnega, 
kot najdete v viru [3].

Svetujem, da zmogljivi Power pack montirate v 
ustrezno ohišje. Jaz sem uporabil eno od Gevis 
ohišij, ki sem jih imel pri roki. 

Viri:
• https://www.ebay.com/itm/Adjustable-DC-

DC-Boost-Step-Up-Converter-4-5V-32V-to-5-
42V-6A-Power-Apply-Module/322040073121

• h t t p s : / / w w w. e b a y. c o m / i t m / D C- D C-
Boost-Step-up-Modu le-12V-19V-24V-
32V-5A-Adjustable-Voltage-Regulator-
Power/172935298755

• https://www.ebay.com/itm/5V-LED-Dual-USB-
Lithium-Li-ion-18650-3-7V-Battery-Charger-
Charging-Module-DIY/192213009989

• https://www.ebay.com/itm/5V-1A-2A-2-1A-
Power-Bank-Charger-Module-Battery-USB-
LED-Boost-Step-Up-PCB-Board/28340781778
5?var=584406587020

• https://www.banggood.com/IMAX-B6-
80W-6A-Lipo-Battery-Balance-Charger-
with-Power-Supply-Adapter-p-1401686.
html?rmmds=search&ID=47184&cur_
warehouse=CN

Slika 3: USB modul

Slika 4: USB modul

Slika 5: Električna shema
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osnovna komunikacija arduina z 
zunanjim svetom

Avtor: Peter Krkoč
E-pošta: peter@tehnologija.biz

V tem delu si bomo ogledali kako v arduino okolju uporabljamo digitalne 
vhode in izhode, digitalno analogni pretvornik ter serijska vrata. arduino 
okolje ponuja veliko poenostavitev, ki olajšajo prvi pristop k programiranju 
mikrokontrolerjev, lahko pa  postanejo omejujoče.

Ogledali si bomo najpomembnejše ukaze za 
osnovne operacije, nato pa pokukali v ozadje. 
Videli bomo, da Arduinov mikrokontroler skriva še 
marsikaj.

digitalne linije
Arduino nam daje preko priključne letve na voljo 
14 digitalnih linij (D0-D14), ki so lahko bodisi 
digitalni vhodi ali izhodi. Iz vsake lahko beremo ali 
nanjo pišemo logično stanje HIGH ali LOW. HIGH 
ustreza 5V, LOW pa 0V. Recimo, da želimo uporabiti 
priključek 3 na katerega je priključeno stikalo ali 
gumb. Če hočemo iz njega brati, moramo pred 
tem priključek definirati kot digitalni vhod. To 
storimo z ukazom:

pinMode(3,INPUT);

Priključki so ob resetu sicer privzeti kot vhodi, 
vendar je inicializacija registrov vedno dobra 
praksa. Priporočam, da namesto številk priključkov 
uporabljate imena, ki nekaj pomenijo. Če imate 
na ta priključek npr. priklopljeno stikalo (kot na 
sliki 1) uporabite to ime.

Slika 1: Priklop stikala preko pull-up upora na priključek 
D3

Stanje beremo z ukazom:

stanje=digitalRead(stikalo);

Celoten program, ki bere stanje in ga vsako 
sekundo izpiše preko serijskih vrat bi izgledal 
takole:

const int stikalo=3;
boolean state;
void setup(){
 pinMode(stikalo,INPUT);
    Serial.begin(19200);
}

void loop(){
 state=digitalRead(stikalo);
 Serial.println(state);
 delay(1000);
}

AVRji temeljijo na CMOS tehnologiji zato bo ukaz 
prebral visoko logično vrednost (HIGH), če je 
napetost večja od cca 2.5V (Vcc/2) in LOW, če je 
nižja. Pri vaših aplikacijah se vedno potrudite, da 
bodo vrednosti daleč od mejnih, torej kar se da 
blizu 0 oziroma 5V.

Če želimo priključek uporabiti kot izhod imamo na 
voljo ukaz, ki smo ga že spoznali:

pinMode(stikalo, OUTPUT);

nato vrednost nastavimo z

digitalWrite(stikalo,HIGH);

ali

digitalWrite(stikalo,LOW);

Smiselna pa je tudi naslednja kombinacija ukazov, 
čeprav na prvi pogled morda ne izgleda tako:

pinMode(stikalo, INPUT);
digitalWrite(stikalo,HIGH);
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Priključek smo definirali kot analogni vhod, 
nato pa nanj pišemo? Najprej razložimo, kaj ta 
kombinacija naredi, nato pa še zakaj je taka. 
Ko uporabimo ukaz digitalWrite, ko je priključek 
definiran kot vhod, dejansko na priključek 
priključimo “pull-up” upor. To se seveda zgodi kar 
v čipu. Ta upor je velik nekaj 10 k Ohmov in nas 
razbremeni fizične priključitve pull-up upora. Služi 
nam večinoma za to, da imamo na priključku neko 
znano napetost, tudi ko nanj ni nič priključeno. 
Sicer bi na priključku imeli neko nedefinirano 
stanje (po domače bi rekli, da plava). Stvar je 
zelo uporabna ravno pri stikalih. Zakaj pa se to 
naredi na tak način? To je direktna posledica 
zasnove mikrokontrolerja. Ukaz digitalWrite ne 
naredi nič drugega kot nastavi ustrezne bite v 
PORTx registrih, ti registri pa priklapljajo pull-
up upore, ko je priključek definiran kot vhod. Ko 
je definiran kot izhod ti registri hranijo izhodno 
stanje priključkov (HIGH ali LOW). Smer (vhod 
ali izhod) je podana v DDRx registrih: 1 pomeni 
izhod, 0 pa vhod. x je splošno ime za skupino 
priključkov – na ATmega328P je x lahko B,C ali 
D. Za naš konkreten primer moramo x zamenjati 
s pravo vrednostjo. Iz tabele v prejšnjem članku 
je razvidno, da Arduino poimenovanje priključka 
D3  ustreza priključku PD3. To pomeni 4. bit vrat 
PORTD. (Šteti začnemo od 0.) Registra, ki ju 
iščemo sta torej DDRD in PORTD. Registra imata 
po 8 bitov, lastnosti našega priključka (PD3) pa se 
nastavljajo na 4. bitu. Zapleteno?

Na ta način bi zgornji dve vrstici napisali takole:

bitClear(DDRD,3);    
 namesto    pinMode(stikalo, INPUT);
bitSet(PORTD,3); 
 namesto    digitalWrite(stikalo,HIGH);

Funkcija bitClear sprejme dva parametra. Register 
in zaporedno številko bita ter ga postavi na 0 
(LOW). Podobno naredi bitSet, le da ga postavi 
na 1 (HIGH).

Pogosto boste naleteli tudi na ta zapis, ko boste 
vijugali med primeri na internetu.

DDRD&= ~(1<<3);  
 namesto    pinMode(stikalo, INPUT);
PORTD|= 1<<3; 
 namesto    digitalWrite(stikalo,HIGH);

Kaj pa je ta „kriptičen“ zapis z dvojnim znakom 
za večje? Na 4. bit DDRD smo napisali logično 0, 
ostale bite pa pustili kakršni so! Podobno smo na 
4. bit PORTD registra zapisali logično 1, ostale bite 
pa pustili take kot so. V resnici je precej enostavno. 
Ekvivalenten zapis 2. vrstice je naslednji, le malo 
dajši bi bil:

PORTD=PORTD| 1<<3;

Ena navpična črta pomeni logični ALI in to po 
bitih (bitwise OR). To pomeni da gledamo vsak bit 
posebej. Logični ALI nam da logično 1, če je vsaj 
eden od operandov 1, sicer da logično 0. Primer: 
bitni ALI med bajtoma 10100011  in 00001000 
da rezultat 10101011. Pri našem ukazu gre za 
bitni logični ALI med samim DDRD registrom in 
1<<3. 1 << 3 pa pomeni logično enko, ki je za 
tri bite zamaknjena v levo. 00000001 << 3 = 
00001000. Po izvedbi vrstice smo torej 4. bit 
postavili na 1, vsi ostali biti DDRD registra pa so 
ostali enaki kot prej.

Če nas ne zanima kaj naj se zgodi z drugimi biti 
in nas zanima samo četrti bit bi preprosteje lahko 
preprosteje rekli.

DDRD=00001000;

Za ta primer bi bilo tako laže, saj uporabljamo samo 
en priključek. Na dolgi rok pa je bolje uporabljati 
prvo verzijo, saj pusti preostale bite nedotaknjene. 
Sprememba DDRD registra sledi podobnemu 
razmišljanju, le da imamo opravka z bitnim IN. 
Vijuga pred parametrom pa pomeni bitno negacijo: 
vse enice postanejo ničle in obratno.
 
Branje in pisanje na digitalne priključke je izredno 
hitro. Potrebujemo le eno inštrukcijo – en cikel 
sistemske ure. V redu. Znamo brati, znamo 
pisati...ampak kaj pa, če potrebujemo več kot 
14 priključkov?  Ne povejte nikomur, ampak 
ATmega328P  omogoča kar 23 digitalnih vhodov 
ali izhodov. No, nekateri so na Arduinu trajno 
zasedeni, (npr. za sistemsko uro ter reset) a jih še 
vedno ostane 20 na voljo.

Kot digitalni vhod ali izhod lahko npr. uporabimo 
priključke A0 do A5 (PORTC), ki so prednastavljeni 
kot analogni vhodi. Sedaj nam pride pisanje 
direktno v registre še kako prav. Napišimo 
program, ki spreminja vrednost na priključku A5. 
Z žico povežimo A5 in D13 priključka, da bomo 
prižigali in ugašali slavno D13 diodo s sekundno 
periodo. Tako bomo lahko na hitro preizkusili 
učinek. Vhoda D13 definiramo kot vhod.

void setup() {
 DDRB&=~(1<<5);  
 DDRC|= 1<<5;     
//A5 definiran kot digitalni
  izhod 
 }
void loop() {
        PORTC= PORTC ^ 1 << 5; 
// ^ je bitni XOR; XOR da 1 če
   sta operanda različna,
   sicer vrne 0
        delay(1000); 
// počakaj sekundo
}
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Poglejmo si digitalne vhode/izhode še iz stališča 
varnosti. Varnosti iz vidika Arduina se razume. 
Zelo pomembno dejstvo, ki smo ga nekateri 
izvedeli, ko je že bilo prepozno je, da je 
maksimalen tok, ki ga lahko dobimo iz digitalnega 
priključka 40mA. To pomeni, da je minimalni 
upor, ki ga lahko priključimo cca 5V/0.04A=125 
Ohm. To pa ni edina omejitev. Skupen tok vseh 
digitalnih priključkov ne sme presegati 200mA. 
Posebej moramo torej paziti, ko uporabljamo 
veliko digitalnih izhodov. Kljub temu, da bo skozi 
posamezen priključek tekel le majhen tok lahko 
hitro presežemo omenjeno mejo.

Prav tako pazimo, da pri digitalnih vhodih 
priključkov ne izpostavimo previsoki napetosti 
(>5.5V). Čip ima sicer vgrajene zaščitne diode 
vendar lahko te hitro skurimo in sicer najbolj 
verjetno na tak način, da diodo kratko sklenemo. 
Posledično bo naša prenapetost na digitalnem 
priključku kratko sklenjena z napajalno napetostjo. 
Ta bo lahko dosegla tudi ostale komponente na 
Arduinu ali našem vezju! Premislimo torej kaj 
priklapljamo na digitalne vhode in izhode. Na 
vhodih moramo paziti na napetost, na izhodih pa 
tok iz priključka.

analogni vhodi
Analognih vhodov je na Arduinu 6. Označeni so 
od A0 do A5. Da jih lahko uporabite ni potrebna 
nikakršna inicializacija. Berete jih enostavno z 
ukazom analogRead(A0). Na mesto A0 lahko 
seveda uporabite kateri koli drug priključek 
do A5. Vhodi omogočajo 10-bitno ločljivost, 
referenca je vezana na napajalno napetost 
5V. To pomeni, da boste v razponu od 0 do 

5V brali vrednosti od 0 do 1023. (2^10=1024 
razdelkov). Zopet pazimo, da na analogni vhod 
ne priklapljamo napoetost, ki je višja od 5V. Za 
mnogo aplikacij je to dovolj. Zlahka npr. lahko 
odčitavamo vrednost na delilniku napetosti s 
potenciometrom in s to vrednostjo spreminjamo 
svetlost LED diod preko PWM priključkov (več 
o tem kasneje.) Ampak recimo, da hočemo 
narediti svoj mali osciloskop, ki zajame 100 
vrednosti v skromni pomnilnik Arduina. Naivno 
se tega lotimo takole:

int buffer[200]; 
//niz 200 16-bitnih integer
  vrednosti za 10-bitne odčitke
  z analognih vhodov

void setup(){
Serial.begin(19200);  
//inicializiramo serijska
  vrata za prikaz podatkov na
  zaslon
}

void loop(){
 for(int i=0;i<100;i++)
 buffer[i]=analogRead(A0); 
//preberemo vrednosti
            for(int i=0;i<100;i++)
 Serial.println(buffer[i]);   
//izpišemo prebrane vrednosti    
 delay(1000);
}

Programček bo vsako sekundo preko serijskih 
vrat nanizal 200 vrednosti, ki jih lahko kopiramo 
in prilepimo v naš program za risanje grafov. Ni 

udobno, a za prikaz principa 
dovolj dobro. Z njim bomo 
lahko videli mnogo hitrejše 
pojave kot bi jih z voltmetrom. 
Pozabimo za trenutek, da 
imamo fiksno območje 5V in 
da naš osciloskop zmore le 
pozitivne vrednosti. Zanima 
nas kako hitre signale (katere 
frekvence) lahko merimo. 
Nyquistov pogoj pravi, da 
moramo vzorčiti vsaj 2x hitreje 
od maksimalne frekvence, 
sicer jih bomo napačno 
interpretirali. Če hočemo 
meriti 1kHz signal moramo 
torej vzorčiti z vsaj 2kHz. 
Poglejmo kje smo z Arduinom.

Za ta test smo generirali 2kHz 
pravokotni signal z amplitudo 
malo pod 5V in ga pripeljali 
na Arduinov analogni vhod. 
Na sliki 2 je razvidno, da s Slika 2: Primerjava hitrosti zajema pri najmanjši in največji frekvenco ADC ure
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privzetimi nastavitvami Arduina izmerimo komaj 
kaj več kot 4 točke na periodo.

Naš osciloskop je torej bolj slabe sorte. Ali ga 
lahko izboljšamo? Arduinovo integrirano razvojno 
okolje (IRO) tukaj ne reče več nobene, zato se 
moramo obrniti na navodila mikrokontrolerja 
na Atmelovi strani. Ena prvih stvari, ki jih lahko 
opazimo v poglavju, ki se nanaša na analogno/
digitalno konverzijo je ta, da pretvorba traja 
13 ciklov ADC pretvornika. ADC ura pa ima 
delilnik, ki določa frekvenco ADC-ja v odvisnosti 
od sistemske ure (16MHz). Izbiramo lahko 
med vrednostmi 2,4,8,16,32,64,128. To je 
torej bistveno počasnejše od zajema digitalnih 
signalov. Najhitreje lahko zajamemo analogni 
signal v 26 ciklih ure, pri nastavitvi delilnika 2. 
Arduino uporablja nastavitev delilnika 128, torej 
najpočasnejšo nastavitev. Nastavitev se nahaja 
v ADCSRA registru. Hitrost zajema je zapisana 
v zadnjih treh bitih (ADPS2, ADPS1, ADPS0) kar 
ustreza frekvenci ADC=16MHz/128=125kHz. 
Ker za konverzijo potrebuje 13 ciklov to pomeni 
frekvenco zajema približno 9,6 kHz.

Izberimo maksimalno frekvenco tako, da 
nastavimo zadnje 3 bite ACDSRA na nič:

ADCSRA&=11111000;

To  vrstico postavimo v setup() funkcijo. Po podobni 
logiki kot bitni ALI bo bitni IN pustil prvih 5 bitov v 
ADCSRA registru nespremenjenih, zadnje 3 pa bo 
nastavil na 0. Logični IN namreč vrne 1 samo če 
sta oba operanda 1.

Iz grafa na sliki 2 vidimo, da lahko tako bistveno 
pogosteje merimo. S privzetimi Arduinovimi 
nastavitvami imamo komaj kaj več kot 4 
meritve na periodo, z maksimalno frekvenco 
ADC ure, pa preko 30. Upoštevati moramo, da 
nekaj časa „zapravimo“ za branje vrednosti iz 
ADC registrov.

Še nekaj besed pazljivosti... S povečanjem 
frekvence tudi nekaj izgubimo na natančnosti. 
Atmel za naš mikrokontroler ne garantira 10-bitne 
ločljivosti za frekvence zajema nad 200kHz. Od 
aplikacije je odvisno ali nam je pomembnejša 
hitrost, ločljivost ali pa kompromis.

Serijska vrata
Serijska vrata inicializiramo v setup() zanki 
z enostavnim ukazom Serial.begin(hitrost). 
Najbolj pogoste so naslednje vrednosti: 300, 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
28800, 38400, 57600 ali 115200 Baud. 1 Baud 
je 1 bit na sekundo. Privzeta nastavitev je 8 
bitov, brez paritete, en stop bit. Te nastavitve 
so dokaj pogoste, zato je precej verjetno, 

da vam jih ne bo treba spreminjati. Dobro 
pa je vedeti kje iskati rešitve, če se pojavijo 
težave. Nastavitve serijskih vrat so dobro 
dokumentirane na spletni strani Arduina 
(http://arduino.cc/en/Reference/HomePage). 
V nasprotju z analogno-digitalno konverzijo, 
so sposobnosti mikrokontrolerja precej dobro 
pokrite z Arduino ukazi, zato na tem mestu ne 
bomo zakomplicirali zadeve.

Kaj pa, če imamo več kot eno napravo s katero 
želim komunicirati?  Želimo se npr. pogovarjati 
s telefonskim modulom, vse podatke v in iz 
modula pa prikazovati na zaslonu računalnika. 
Obe komunikaciji potekata preko serijskih vrat. 
Tu nam zelo pride prav knjižnjica z imenom 
SoftwareSerial in je del Arduino IRO. (v IRO 
pred verzijo 1.0 se imenuje NewSoftSerial). 
Ne bomo se spuščali v detajle. Bistveno je, 
da knjižnjica programsko simulira delovanje 
serijskih vrat. Ker je to izvedeno programsko in 
ne strojno kot za seriska vrata na priključkih 0 
in 1, delovanje ni tako dobro vendar za večino 
primerov zadošča. Sploh to velja za hitrosti 
pod 38400 Baud. Uporaba knjižnjice je zelo 
preprosta. Inicializiramo jo z:

#include <SoftwareSerial.h>  
SoftwareSerial mojaVrata(10, 11); // RX, TX

še pred setup() funkcijo. Namesto 10 in 11 lahko 
uporabimo katerokoli digitalni priključek. Po 
izvedbi te vrstice, bo priključek D10 določen kot 
vhod, priključek D11 pa kot izhod. Od tu naprej 
programska serijska vrata uporabljamo na isti 
način kot strojna.

mojaVrata.begin(9600);
mojaVrata.println(“ta tekst gre v svet
        preko preko nozice 11”);

beremo pa:

mojaVrata.read()

Zaključek
Tako, ogledali smo si tri izmed bolj pogostih 
načinov komuniciranja Arduina z zunanjim svetom: 
digitalne vhodno izhodne priključke, analogne 
priključke ter serijska vrata. Čeprav ima Arduino 
le ena strojna serijska vrata je široka Arduino 
skupnost vsaj delno odpravila to pomanjkljivost s 
programsko simuliranimi serijskimi vrati.

V prihodnjem sestavku si bomo ogledali kako 
delujejo Arduinovi števce in pulzno modulirane 
izhode. Pulzno modulirane izhode uporabljamo, 
ko želimo “simulirati” analogni izhod z 
digitalnim.
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Uporaba litij-ionskih akumulatorjev 
v lastnih aplikacijah (2)

Avtor: Gregor Maček
E-pošta: gregor.macek@gmail.com

Kot smo že v prejšnji številki povedali, je polnjenje litij-ionskih celic precej 
delikatno opravilo, saj se lahko nepravilno polnjenje odraža v poškodbi 
celice ali celo požaru. V tem članku bomo predstavili dizajn dveh polnilcev 
za eno litij-ionsko celico in sicer linearni polnilnik iz 5 V vira (USB) in pa 
MPPT solarni polnilnik s širokim vhodnim območjem.

Oba polnilnika imata tudi 
možnost priklopa NTC termične 
sonde, da zagotovimo polnjenje 
le znotraj dovoljenega 
temperaturnega območja.

Polnjenje litij-
ionske celice 
preko USB vira in 
solarnega mPPT 
polnilnega modula
Pri polnjenju litij-ionskih celic 
je potrebno paziti na tri stvari: 
da ne presežemo maksimalne 
dovoljene napetosti (1), ne 
polnimo s previsokim tokom 
(2) in da ne polnimo celic pod 
točko zmrzišča (3). Polnjenje poteka v CC/CV 
režimu (Constant Current – Constant Voltage), 
kar pomeni, da celico najprej polnimo s polnim 
tokom (oz. maksimalnim tokom, ki ga dovoli 
celica, običajno okrog 0,5 - 1 C), ko pa je dosežena 
določena napetost (običajna meja za LiIon je 4,20 
V na celico), jo polnilec zadrži in tok prične počasi 
padati. Običajno polnjenje prekinemo, ko tok 
pade nekje pod 1/10 začetnega polnilnega toka. 

Pri polnjenju velja omeniti še nekaj stvari:
• V primeru zelo izpraznjenih celic (pod 3 V) je 

priporočljivo polnjenje pričeti z nizkim tokom 
(0,1 C ali manj) in preiti na polni tok šele, ko 
napetost celice zraste nad 3,3 V.

Polnjenje na višjo napetost skrajšuje življenjsko 
dobo celic. Če nam je ta pomembna bolj kot 
pa razpoložljiva kapaciteta, lahko močno 
pripomoremo k podaljšanju življenjske dobe s 
tem, da celice polnimo na nižjo napetost. Polnjenje 
na 4,05 V namesto na 4,20 V podaljša življenjsko 
dobo za faktor 2-4 ob cca. 10-15 % znižanju 
uporabne kapacitete.

Polnjenje s (pre)visokim tokom (nad 1 C) skrajšuje 
življenjsko dobo celic. Če ni potrebe po hitrem 
polnjenju, polnimo s tokom 0,5 C ali manj.

Polnjenje pod točko ledišča je prepovedano, saj 
v tem primeru prihaja do metalizacije na eni 
od elektrod. Po nekaterih raziskavah je takšno 

Slika 1: U/I graf polnjenja litijevih celic

Slika 2: Shema polnilnika na osnovi TP4056

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



36

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

konStRuktoRStvo

polnjenje sicer dovoljeno, 
a le z ekstremno nizkim 
tokom (pod 0,05 – 0,1 C).

USB polnilnik
Najprej si bomo pogledali 
dizajn res enostavnega 
linearnega polnilnika. To, 
da je polnilnik linearen 
pomeni, da gre presežna 
energija, ki je razlika 
med vhodno napetostjo 
in napetostjo polnjenja 
v gretje samega čipa. 
Izkoristek tako ni bleščeč, 
tudi ogromnih polnilnih 
tokov si ne moremo 
privoščiti, ima pa uporaba 
takšnega čipa dve veliki 
prednosti: enostaven 
dizajn in nizko ceno čipa.

Uporabili bomo čip TP4056, ki ga je verjetno 
večina med vami že srečala, saj je na ebayu 
in podobnih portalih polno polnilnih modulov, 
narejenih na osnovi prav tega čipa. Vsebuje interni 
P-FET in tako od zunanjih komponent praktično 
ne potrebuje skoraj ničesar razen upora Rprog, s 
katerim nastavimo želeni tok polnjenja (gl. slika 
3) ter vhodni in izhodni kondenzator (10 µF). 

Omogoča tudi priklop NTC temperaturnega upora 
in pa dveh LED-ic, ki nam sporočata stanje 
(polnjenje, standby, napaka …). Tu velja omeniti, 

da na hitrost utripanja ob odklopljeni bateriji 
vpliva kapacitivnost izhodnega kondenzatorja.

Vhodna napetost čipa je lahko do 8 V, vendar bo 
verjetno večina kot vir uporabila standardni USB 
priključek, ki zagotavlja 5 V. Zavedati se moramo, 
da se odvečna energija med vhodno in izhodno 
napetostjo (krat tok) pretvori v toploto, ki jo 
seveda moramo odvajati v okolico. Sam čip ima 
na spodnji strani t. i. termalni pad, kateri mora 
biti nacinjen na dovolj veliko površino bakra, v 
primeru dvoslojnega vezja toploto preko termalnih 
vij speljemo tudi na spodnjo stran plošče, kjer naj 
bo poligon z istim potencialom. Več o tej tematiki 
je napisanega v opisu dizajna tiskanine MPPT 
pretvornika v nadaljevanju.

mPPT solarni polnilnik
Pa smo prispeli do bolj zanimivega, a tudi 
mnogo kompleksnejšega polnilnika. Za razliko 
od linearnega je le-ta stikalni, kar pomeni, da 
odvečna energija ne bo šla v nič (oziroma toploto). 
To omogoča mnogo boljši izkoristek, višje polnilne 
tokove ter tudi razpon vhodne napetosti. 

Še dodaten »bonbonček« je funkcija MPPT, ki 
omogoča optimalen izkoristek solarnega panela. 
Izhod le-tega se spreminja iz trenutka v trenutek, 
odvisno od mnogo faktorjev: vreme, osvetljenost, 
zasenčenost, temperatura panela… Med sončnim 
obsevanjem, temperaturo in upornostjo panela je 
kompleksno razmerje, ki ga izrazimo v t. i. I-U 
karakteristiki solarnega panela. Naprednejše MPPT 
rešitve (npr. LT8490) dejansko izvajajo merilne 

cikle in samodejno določajo 
optimalen režim delovanja, 
medtem ko enostavnejše MPPT 
rešitve (med katerimi je tudi 
naša) omogočajo »samo« 
nastavitev ciljne napetosti 
panela, ki je običajno precej 
višja od nominalne (npr. za 12 
V panel je ta točka običajno 
nekje pri 17 V). Naš regulator 
mora tako poskrbeti, da drži 
vhodno napetost na nastavljeni 
in prilagaja tok polnjenja tako, 
da ta napetost ne pade (ali 
zraste).

To vezje bomo zgradili na osnovi 
LT3652 čipa, ki poleg omenjene 
MPPT funkcije omogoča CC/
CV režim polnjenja do 2 A, 
omogoča nadzor temperature 
celic in še nekaj uporabnih 
funkcij. Kot vidimo na shemi 
(slika 5), moramo izhod 
solarnega panela najprej 
pripeljati čez zaščitno diodo Slika 4: Princip delovanj MPPT načina

Slika 3: Tabela 
polnilnega toka v 
odvisnosti od upora 
Rprog
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Slika 5: Shema polnilnika na osnovi LT3652

Slika 6: Slika LT3652 PCB modula

(slednja ni potrebna, če je napetost akumulatorja 
4,2 V ali manj, kar odgovarja uporabi 1 litij-
ionske ali LiFePO4 celice) in preko gladilnega 
kondenzatorja na pin Vin. Z uporovnim delilnikom 
(lahko uporabimo tudi trimer) med vhodno 
napetostjo in maso na pinu Vin_reg nastavimo 
želeno točko MPPT. 

Izhodno napetost nastavimo preko uporovnega 
delilnika v povratni zanki na Vfb pinu tako, da 
je izhodna napetost enaka polnilni napetosti v 
CV fazi. S shunt uporom (v shemi 0.05) lahko 
nastavimo želeni polnilni tok v CC fazi, ki pa je 
seveda lahko tudi manjši, odvisno od zmogljivosti 
solarnega panela. Pri dizajnu tiskanine pazimo, 
da so povezave močnostnega stikalnega dela 
(tuljava, dioda, shunt) čim krajše, kondenzatorji 
pa čim bliže čipu. 

Ker se čip med delovanjem tudi greje poskrbimo 
za ustrezno odvajanje toplote preko spodnjega 
termalnega pada. Več je bolje v tem primeru ne 
velja, saj pretiravanje s številom vij posledično 
zmanjšuje količino bakra, ki odvaja toploto. Kot 
najbolj optimalnega se je izkazal »zvezda« vzorec 
vij iz centra termalnega pada. Seveda to ni vedno 
možno, ko pa je, se tega skušamo držati. Primer 
na sliki 6; na levi strani zvezdasta postavitev ni 
možna, na desni pa. Seveda naj bo pod čipom 
večji GND poligon, ki bo toploto odvajal, sicer je 
trud z vijami zaman …

Pri prvem priklopu najprej priklopimo napajanje 
na strani solarnega panela in preverimo, kakšna 
je izhodna napetost modula. Če ustreza, lahko 
priklopimo še baterijo in preverimo, ali se ta 
polni. Če smo povezali tudi LED-ici na izhoda 
CHRG in FAULT, lahko tudi preko njih spremljamo 
dogajanje. Pri tem velja omeniti, da dioda CHRG 

sveti le, ko je napetost panela taka, da omogoča 
polnilni tok nad 1/10 nastavljenega. Če je tok 
manjši, se akumulator sicer še vedno polni, a 
LED dioda ne gori. Običajno se to zgodi, če je 
napetost solarnega panela pod MPPT točko, a nad 
napetostjo akumulatorja.

Seveda kot vir napajanja na ta polnilec lahko 
priklopimo tudi poljuben drug vir; od 6 pa vse do 
40 VDC, tako da lahko npr. polnimo akumulator 
tudi s priklopom na avtomobilsko 12 V inštalacijo 
ali podobno.

V prihodnji številki: Buck-Boost izhodni modul 3 – 
9 V, ki se napaja iz ene celice

Vir in slikovno gradivo:
• Wikipedia, BatteryUniversity, LTC, avtor
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PCControllermini
avtorja: goran krajcar S52P in dragan Selan S55z

E-pošta: s52p@s5qrp.com in s55z@hamradio.si
Programiranje: goran krajcar S52P

PCControllerMini
Avtorja: Goran Krajcar S52P in Dragan Selan S55Z

Programiranje: Goran Krajcar S52P

Se vam je nabralo kup preklopnikov in stack-matchev za 
preklapljanje sprejemnih in/ali oddajnih anten? Pa za vsake-
ga posebej potrebujete nek rotacijski preklopnik ali tipke z 
neko logiko. In včasih isti preklopnik uporablja več operater-
jev, ki delajo na istem ali drugem bandu. Sploh v tekmovanjih 
je zoprno skakati do enega preklopnika ali preusmerjati po-
gled in fokus na neko zunanjo napravo izven tipkovnice, ali 
pa, bog ne daj, motiti sosednjega operaterja, da ti prestavi 
anteno. In bog ne daj, da je treba na hitro predelati kontrolo 
iz recimo stack-matcha za 2 anteni na stack-match za 3 an-
tene. 

Za vse take probleme smo razvili mali USB krmilnik - PC-
ControllerMini, ki omogoča upravljanje preklopnikov samo s 
pomočjo numeričnega dela tipkovnice, torej s tipkami, ki jih 
normalno za zapisovanje zvez v dnevnik ne potrebujemo. 
Po pravici, uporabljenih je še nekaj drugih tipk, ki se tudi ne 
uporabljajo za logiranje ali druge funkcije logger programa.

Naj takoj opozorim, da mali krmilnik ni namenjen upravljanju velikih tekmovalnih sistemov z množico sprejemnih in oddaj nih 
anten, lahko pa so gradniki za posamezne antenske sisteme ali dele le teh, kar bom opisal v nadaljevanju.

Opis krmilnika
PCControllerMini je skup programske in strojne opreme. Sestavlja ga program PCControllerMini, ki teče na Windows plat-
formi (od XP do Win10) v klasični in v mrežni verziji A ter krmilnik PCControllerMini na osnovi modula Arduino Nano.

Shema krmilnika

Sama elektronika krmilnika PCControllerMini je enaka v obeh verzijah, le programska oprema je rahlo spremenjena. Ima dva 
vhoda, od tega je en analogni, kar omogoča tudi nadzor rotatorjev. Krmilnik ima tudi 4 relejske izhode za napetosti do 60V in 1A 
toka. To ni prav veliko, vendar je za upravljanje relejev v preklopnikih več kot dovolj. Vse je povezano na 8-pinski mikrofonski 
konektor za povezavo s preklopniki, stack-match-i ali drugimi bremeni, na katerega pripeljemo tudi krmilno napetost, medtem ko je 
uporabljena napajalna napetost 5V iz USB porta. 

Poraba samega krmilnika je namreč izredno majhna tudi ko so vključeni vsi releji, saj so uporabljeni bistabilni releji, ki potrebujejo 
le impulz za preklop, potem pa držijo sami do naslednjega impulza za izklop na drugem navitju releja. Shema in program se zato 
malce zakomplicirata, uporabili smo nekaj več nogic, kot bi bilo običajno z navadnimi releji, je pa prihranek energije očiten.

Tabela 1 – Razpored priključkov na 8-pinskem mikrofonskem konektorju (novejša verzija bo imela konektor RJ45 z malce 
drugačnim razporedom)

    1. Digitalni vhod (PTT GND)
    2. Izhod 1
    3. Izhod 2
    4. Izhod 3
    5. Izhod 4
    6. GND
    7. +Vcc (do 60V)
    8. Analogni (0-12V) ali digitalni vhod
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Vhodna napetost na analognem vhodu procesorja ne sme presegati 5V, zato je nameščen trimer potenciometer kot delilnik vhodne 
napetosti (12V). Sam analogni vhod je zaščiten s Zener diodo 5V1, vendar zna dioda ponagajat pri meritvi. V neki drugi aplikaciji, 
kjer je bila meritev bolj zahtevna, smo zaščito rešili drugače.

Kot vidimo iz sheme (slika 1), smo pin 8 pripeljali na konektor, kjer s kratko spojnikoma lahko izberemo, ali bo šel vhod na analogni 
ali skozi optični sprežnik na drugi digitalni vhod procesorja. V določenih aplikacijah potrebujemo dva digitalna vhoda, ne pa tudi 
analognega.

Slika 1 – Shema krmilnika

TIV in ohišje

Tiskano vezje je bilo namensko narejeno za Al ohišje dimenzij 50 x 20 x 80mm, skupaj z debelino čelnih plošč je dolžina cca 83 
mm. Zadnja stranica ohišja ima okrogel izrez, v katerega se namesti 8-pinski mikrofonski konektor in ga z žičkami povežemo na 
TIV. Zaradi višine ohišja in bližine USB konektorja in samega modula Arduino Nano, se ni dalo namestiti nobenega ustreznega 90° 
konektorja za na tiskano vezje v tako majhnem ohišju. Ok, je pač potrebno povezati s kratkimi žicami soležne številke na tiskanini 
in konektorju. Uporabljeni so klasični TH elementi in diskretni tranzistorji, kar je bila želja Gorana (tak male SMD elemente skorajda 
ne vidi, HI). 

Sestavljeno tiskano vezje enostavno zapeljemo v spodnjo 
režo, z dvema vijakoma privijemo sprednjo stranico in prila-
godimo višino pod kotom 90° zakrivljenih LEDic, da pogleda-
jo skozi izvrtini čelne plošče. Konektor najprej privijemo na 
zadnjo stranico in ga potem s kratkimi vezicami povežemo 
na TIV. Nato z dvema vijakoma pritrdimo še to stranico na 
osnovo ohišja. Paziti je treba, da naredimo dober spoj mase 
(GND) na konektor in ohišje, saj eloksacija ne prevaja. Na 
srečo povezovalni vijaki lepo zarežejo v aluminij in naredijo 
dober stik med ploščami ohišja, zato je celo vezje vseeno 
dobro oklopljeno. Pri vijačenju zadnje stranice pazimo tudi, 
da gre USB konektor lepo v izrez. 

Slika 2 – Izgled ploščice vgrajene v malo ohišje dimenzij 50 
x 20 x 83mm

0.1μ

C1

R1

BC108

T2
R2

1N4148

BC108

T3

1N4148

R3

BC108

T4

1N4148

BC108

T5

1N4148

BC108

T6

1N4148

BC108

T7

1N4148

R4

R5

R6

R7

10nF
C10

10nF

C9

T1

T8

R10

R8

R13

1N4148

1N4148

R14

R1
5

10nF
C13

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



40

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

konStRuktoRStvo

CPU in USB

Srce malega krmilnika je mali modulček Arduino Nano3 s procesorjem ATmega 328. Lahko bi uporabili ATmega procesor in enega 
od FTDI USB/UART vmesnikov, pa smo raje ostali kar na malem modulčku, ki vsebuje tudi USB port z mini USB konektorjem in kita-
jskim CH341SER USB vmesnikom. Zanj potrebujemo tudi že zelo razširjen gonilnik, ki se ga dobi za vse platforme. Mi ga zaenkrat 
uporabljamo le na Windows platformi od verzije XP do 10. Preizkušeno dobro deluje. Sam gonilnik pa je priložen tudi programski 
opremi, zato ni skrbi z iskanjem. 

Izhodi

Kot že omenjeno, ima krmilnik PCControlerMini 4 releje, torej 4 izhode, ki pa jim lahko programsko de niramo izhodni nivo:
    • Aktivni izhod +V
    • Aktivni izhod GND

Na ta način lahko upravljamo oba načina napajanja močnostnih relejev. Bolj običajna rešitev je napajanje z aktivnim +Vcc (+12, 
+24, +48V odvisno od tipa relejev), se pa najde tudi tokovno upravljanje, kjer pa potrebujemo vzbujanje z GND. Vcc in GND 
pripeljemo iz zunanjega vira preko 8-pinskega mikrofonskega konektorja.

Program javi PC-ju, da je rele sklenjen šele, ko dejansko dobi potrditev od releja. Takrat PC na zaslonu prikaže stanje izhoda. 

Vhodi

Digitalni vhod je namenjen PTT vhodu za preprečevanje preklopov med oddajo – to je tako imenovani Interlock, saj je na ta vhod 
lahko pripeljan tudi TXGND izhod sosednje postaje. Vhod je aktiven, ko ga sklenemo na GND. Vhod je optično ločen od vhoda 
procesorja preko optičnega sprežnika.

Analogni vhod je namenjen kontroli in upravljanju antenskega rotatorja. Na analogni vhod priključimo izhod iz potenciometra rota-
torja, katerega pozicija odraža direktno vrednost smeri, dva izhoda pa uporabimo za upravljane relejev za  smer vrtenja in zavoro, 
če jo rotator vsebuje.

LED

Na čelni plošči ohišja se nahajata dve LED signalni diodi. Zelena pomeni POWER ON, kadar je napajanje iz USB vključeno. Druga 
LED je v bistvu LED na nogici D13 na modulu NANO. Uporablja se za testiranje pri programiranju in pa za kontrolo komunikacije 
s PCjem.

Verzije
Pri nakupu je vseeno potrebno navesti, katero verzijo bomo potrebovali: Classic ali Network

Verzija PCControllerMini Classic

Najprej je bil PC Controller mišljen izključno za preklope RX anten, ko morate hitro preleteti antene in poslušati, kaj se na njih 
dogaja. Jaz sem seveda vedno razmišljal o UKV antenah, Goran pa o KV. Sva pač usmerjena vsak na svoje področje, kar se kar 
dobro obnese, HI.

Tako je nastala enouporabniška verzija PCControlerMini Classic z vsemi mogočimi funkcijami, ki si jih lahko zamisliš na tako majh-
nem krmilniku.

Verzija PCControllerMini Network

Verzija Network je nastala, ko smo pomagali Claudiu IK2YCW postaviti stack-match krmilnike za dobavljene pare anten za 14 in 
21MHz. Potreboval je krmilnike, ampak uporabljalo bi jih več operaterjev hkrati, obenem ne sme spreminjati fokusa s tekmovalnega 
programa na nek drug program, pa še kako drugo anteno bi preklapljali. Po kratkem posvetu s programerjem (z Goranom seveda) 
se je rodila mrežna verzija, precej poenostavljena, še vedno pa zelo  eksibilna. Ko sem poslal Claudiu tehnične karakteristike in 
funkcije, se je po nekaj „ampak..., kaj pa če..., a to res tako...“ in dodatnih pojasnilih, hitro strinjal!

Ob isti elektroniki je nastalo novo programje – PCControllerMiniClient.exe in PCControllerMiniServer.exe. Server teče na 
računalniku, na katerega je povezan tudi krmilnik, klient pa lahko teče na vseh računalnikih v mreži, vključno z računalnikom s 
priključenim krmilnikom.

Opis funkcij obeh verzij in delovanje sledi kasneje.
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Namestitev in osnovna kon guracija (Classic)
V paketu se dobi PC programsko opremo in krmilnik PCControllerMini z verzijo programa – Classic. Opcijsko je na voljo še dodaten 
kakovosten USB A/mini kabel in ženski 8-pinski konektor za na kabel.
 
Sam program ne potrebuje neke hude inštalacije, vpisovanja podatkov v registre itd. Programsko opremo samo prekopiramo v 
mapo PCControllerMini ali v katerokoli drugo mapo. Ko prvič zaženemo program PCControllerMini.exe, še ne povežemo krmilnika. 
V meniju Setting odpremo kon guracijski program (Con gure) in nato zavihek ComPort. Na desnem delu zavihka se nahaja polje 
Install driver. S pritiskom na tipko Install driver CH341SER se gonilnik namesti v operacijski sistem. To je edina potrebna namestitev 
in to samo prvič. Šele potem priključimo tudi elektroniko – krmilnik PCControllerMini, ki ga računalnik spozna.

Slika 3 – Kon guracijski program za namestitev gonilnika in vzpostavitev COM portov PCControllerja.

Z enim programom PCControllerMini lahko upravljamo do tri krmilnike, zato lahko v tem zavihku de niramo do tri COM porte.  S 
klikom na recimo Setup Com 0 se odpre pop-up okence z nastavitvami. Iz spustnega menija izberemo enega od zaznanih COM 
portov (na sliki 4 se pokaže poleg COM 1 še recimo COM12). Nikoli to ni COM 1 – običajno je to številka nad 10! Vse ostale 
nastavitve pustimo kot so predlagane. Ko izberemo COM port, ga moramo še odpreti (Open Com 0). Krmilnik se odzove tako, da 
sporoči hitrost povezave, tip Arduino modula (Nano) in verzijo  rmware-a krmilnika, zraven pa rdeča LED na krmilniku najprej zas-
veti za cca 3 sekunde nato pa trikrat utripne in nato ugasne.

Slika 4 – Odziv krmilnika PCControllerMini

S tem smo vzpostavili komunikacijo s krmilnikom, vse ostalo pa so potem podrobnosti. To lahko seveda ponovimo tudi za nasled-
nja dva krmilnika, če sta priključena na USB porte. Da pa se bo pri naslednjem zagonu COM port samodejno odprl, odklikamo še 
potrditveni okvirček AutoCom0 (ali 1 ali 2).
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Programska oprema PCControllerMini
PCControllerMini je program za  eksibilno upravljanje krmilnikov, ki teče na WindowsXP pa vse do Win-
dows10. Program omogoča prikaz stanja izhodov do treh krmilnikov ali stanja smeri rotatorja. 

Glavni zaslon lahko prikazuje stanja do treh krmilnikov. Kon guracije krmilnikov so lahko vse enake ali 
pa mešano. Možnosti so: preklopnik 1234RX, Stack-match 2 ali 3 in Rotary. 

V načinu preklopnik 1234RX v glavnem oknu na poziciji Com0 vidimo stanja 
funkcij in stanja izhodov za Antene 1 do Antene 4. 

Levi signal zgoraj (modra/rumena) pomeni vključenost funkcije Auto switch, 
ki omogoča preklop anten glede na smer, ki jo prevzame iz logger programa. 
Zaenkrat avtomatika deluje s programom N1MM in Whispering (SO3R logger 
program S52P!). Če sveti rumeno, je funkcija vključena. Desni signal zgoraj 

(modro/rumena) vključimo s tipko [Đ] in pomeni samodejno skeniranje po antenah po sprostitvi PTT 
vhoda. Če sveti rumeno, je funkcija vključena. Funkciji sta omogočeni samo na krmilniku, ki je na 
Com0! Na Com1 ali Com2 teh funkcij ni!
Sledijo signali za posamezni izhod anten 1 do 4...

Če je krmilnik priključen na Com 1 se prikazujejo 
stanja za Antena 5 do Antena 8, če pa je priključen 
na Com 2, pa od Antena 9 do Antena 12.

Način Rotary se prikazuje samo za krmilnik, ki je 
priključen na port Com 2! Poleg gra čnega prikaza 
z dvema kazalcema se prikazujeta še dva displeja z numeričnim prikazom nas-

tavljenega in trenutnega kota smeri. 

Za upravljane sta potrebna le dva signala, ki sta označena z Left in Right. Desno od teh dveh signalov sta 
še dva modra signala, ki ju lahko uporabimo za kakšen dodaten preklopnik, recimo za hitro spremembo 
naprej/nazaj dvosmerne beverage antene ali kaj podobnega.

Če rotator zahteva tudi signal za zavoro, to naredimo tako, da poleg signala Left de niramo še signal za 
rele, ki vključi zavoro. Za to seveda ni potrebno posebej pritiskati tipke za zavoro, saj se rele samodejno 
vključi s pritiskom na eno od tipk za smer in se potem tudi samodejno spusti.

Nadgradnje
Programska oprema se neprestano razvija, včasih zaradi najdenih 
napakic, včasih zaradi želja uporabnikov. Zato je Goran razvil sis-

tem za nadgradnjo programske opreme. In to tako za PCControllerMini, ki teče na PCju, 
kot za  rmware program na krmilniku. Preverjanje verzije in nadgradnja sta izredno enos-
tavna. Vse kar je potrebno je, da je krmilnik priključen na USB port in računalnik mora biti 
povezan na internet. V meniju File izberemo Check for new program version. Program preveri 
verzijo na strežniku in primerja s tekočo verzijo na računalniku in po potrebi naredi nadgrad-
njo. Enako naredi s programsko opremo krmilnika.

Režimi delovanja
ModeRX: omogoča upravljanje do štirih anten

.

ModeTX: omogoča upravljanje treh anten in izhoda Interlock
V kolikor se ne uporablja rotator, sta mogoča dva vhoda, prvi 

za TX GND in drugi preko TX GND druge postaje za interlock 
vseh anten. Za kombinacije pa programski izhod za interlock 
(nogica 5 konektorja) povežemo z vhodom (nogica 8 konektor-
ja) drugega krmilnika. V osnovi je za interlock vklopljena samo 
prva antena, drugi dve pa ne, lahko pa v nastavitvah dodamo 
še drugo anteno. Torej imamo eno ali dve skupni anteni in eno 
ali dve samostojni anteni.

ModeStackMatch: omogoča preklapljanje do treh anten na en 
oddajnik. Tako lahko vključujemo antene po smeri ali pa zgorn-
jo/spodnjo/obe. V primeru OBE je potrebno vključiti še rele za 
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prilagoditveni transformator in to je vedno 4. izhod. Tudi prikaz 
na zaslonu je sedaj drugačen.

Ta način lahko uporabljamo za prilagajanje do treh anten na 
enem stack-matchu. To se ponavadi uporablja zato, da odda-
jamo v tri smeri, poslušamo pa na eno ali preklapljamo po vseh 
treh antenah, odvisno od smeri korespondenta - seveda lahko 
tudi poslušamo na vse tri antene hkrati...

Mode Rotary: Mode Rotary uporabljamo za upravljanje in pri-
kaz smeri antenskega rotatorja. Ta način delovanja vključimo 
v kon guracijskem programu v zavihku MyData. V bistvu tipke 
priredimo relejem za smer Levo/Desno in zavora. Zaslon pro-
grama gra čno prikazuje vrtenje kazalca in nastavljeno smer, 
hkrati pa še številčni prikaz na rdečem in črnem displeju. Ker 
okvir programa blizu logger programu, imamo pred očmi vedno 
tudi trenutno smer antene.

Funkcije
Upravljanje preklopnikov se vrši izključno preko numeričnega 
dela in še nekaj drugih tipk klasične PC tipkovnice. Če upora-
bljate prenosni računalnik brez numeričnega dela tipkovnice, 
se lahko uporabi eksterno numerično tipkovnico na USB portu. 
Pri meni deluje super :)

Samodejno preklapljanje anten 
To je odlična funkcija, ki pa še ne deluje z vsemi logger pro-
grami. N1MM ima dobro dokumentirane programske rešitve in 
povezave v svet, zato se preko UDP portov lahko prevzame 
veliko podatkov, ki jih zgenerira iz klicnega znaka ali UL loka-
torja. Zato lahko program PCControllerMini prevzame smer ko-
respondenta in iz kon guracije potegne tisto anteno, ki temu 
kotu ustreza. To se zelo dobro obnese pri recimo več Beverage 
antenah.

Kako nastavimo kot v kon guracijskem programu se vidi na 
sliki 3. Za vsako posamezno anteno lahko nastavimo kot med 
eno in drugo vrednostjo v stopinjah za vsakega od treh krmil-
nikov, ki jih lahko upravljamo. Samodejno preklapljanje anten 

lahko vključimo v kon guracijskem programu, ali pa kasneje s 
črko [Š]. S ponovnim pritiskom na črko [Š] (oziroma ustrezno 
tipko na angleški ali nemški tipkovnici) delovanje ustavimo. 

Slika 5 - Za sodelovanje s programoma N1MM ali Whispering 
uporabimo opcijo Receive Options

Slika 6 – Nastavljanje sprejemnih kotov za posamezno anteno

Ko je funkcija vključena, enostavno z vnašanjem pre ksa kore-
spondenta sprožimo preklop antene v njegovo smer. Ta način 
hkrati deluje samo na enem krmilniku.

Pol samodejno skeniranje
Če se nam ne da ročno tipkati, lahko uporabimo tudi samode-
jno preklapljanje anten s pritiskom na eno samo tipko [Đ].  Ta 
funkcija je precej kompleksna, saj se skeniranje izvaja po nas-
tavljenih kon guracijah za posamezno tipko. Tako lahko nas-
tavimo, da je vsaki tipki prirejena ena antena, ali pa skupina 
do 4. Recimo, da tipki 1 priredimo anteno 1, tipki 2 anteno 2, 
tipki 3 anteno 1 + 2, tipki 4 anteno 3 itd. Z vsakim pritiskom 
poženemo skeniranje od trenutne pozicije proti naslednji in se 
vrne na začetno: 1 / 2 / 1+2 / 3 / 1 … V kakšnem času bo 
izveden pregled vseh anten je odvisno od nastavitve časa v 
kon guracijskem programu

Samodejno skeniranje
Preklop RX anten si lahko povsem avtomatiziramo, če uporabi-
mo samodejno pregledovanje anten, ki ga vključimo s funkcijo 
[Đ]. Obvezno je potrebno pripeljati na vhod 1 signal PTT_GND 
(npr. nožno tipkalo). To je lahko tudi izhod TX_GND iz postaje. 
Ko se signal sprosti, krmilnik samodejno zažene skeniranje in 
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se vrne v izhodiščno pozicijo. Skeniranje preklaplja antene glede na nastavitve Key Manual... tako lahko vključuje ANT1 nato 
ANT2+ANT3, nato ANT1+ANT3 in se vrne na ANT1... Ali kaj podobnega, odvisno kaj smo priredili tipkam v zavihku Key Manual.

Interlock
Funkcija interlock preprečuje preklope med oddajanjem. Ta funkcija je samodejna v nekaterih režimih delovanja. Če uporabljamo 
režim 1234RX niti ni potrebna, saj lahko samo RX antene preklapljamo tudi med oddajo. Če pa so antene hkrati tudi oddajne, je 
funkcija interlock obvezna.  Recimo v načinu Stack-match je funkcija obvezna, saj anten nikakor ne smemo preklapljati med oddajo. 
Zgoraj opisani je v bistvu lokalni interlock, oziroma zaščita, obstaja pa tudi interlock med dvema postajama, ko želimo preprečiti 
drugi postaji, da bi šla na oddajo hkrati s prvo postajo. Za to se križno poveže TX_GND druge postaje na prvi krmilnik in TX_GND 
prve postaje na drugi krmilnik. Enako križno povežemo INH Izhod 4 prvega krmilnika na INH vhod druge postaje in INH izhod 
drugega krmilnika na INH vhod prve postaje. Žal vse postaje nimajo inhibit vhoda (zapora oddaje), pa je potrebno kombinirati PTT 
vhod s kakšnim logičnim stikalom. Vse se da...

Primeri:
Vsak setup neke postaje ima neke svoje značilnosti in zahteve in krmilnik se mora seveda kar se da prilagoditi. S  eksibilnim 
krmilnikom, kot je PCControllerMini Classic se lahko rešuje eno uporabniške rešitve, medtem, ko lahko z verzijo Network rešujemo 
večuporabniške sisteme, je pa zato omejen pri raznih samodejnih preklopih.

Eno-uporabniške rešitve
Primer eno-uporabniške rešitve je na sliki 7. Za dva antenska sistema z dvema stekiranima yagicama za 14 in 21MHz sta upora-
bljena dva stack-match-a, ki ju krmilita dva krmilnika PCController Mini Network in tretji za preklop še dveh drugih anten.

Za krmiljenje preklopnika 1/4 je uporabljen en krmilnik in tipke 0, 1, 2 in 3. Tako lahko kadarkoli preklopimo sprejemno/oddajno 
anteno za želeno področje ali antenski sistem... Druga dva krmilnika sta namenjena upravljanju stack-match-ov. Tipke smo priredili 
takole:

• Stack-match 14MHz: 
4 = ZGORNJA, 5 = SPODNJA, 6=OBE

• Stack-match 21MHz: 
7 = ZGORNJA, 8 = SPODNJA, 9 = OBE

Oba antenska sistema sta od shack-a oddaljena 
400 m in sta nameščena na isti stolp. Za oba 
stack-matcha je uporabljen en 8-žilni Ethernet 
ka bel z oklopom, na vsaki strani pa se seveda 
razdeli na dva krmilnika in ustrezna dva stack-
matcha. 

To je seveda narejeno za naš primer na postaji 
IK3YCW.

Slika 7 (desno) – Z enim programom in eno 
tipkovnico upravljamo dva stack-matcha in en 
antenski preklopnik.

Za ročno preklapljanje in samodejno skeniranje 
ni potrebna povezava s contest programom. Da 
program deluje, boste opazili v kateremkoli pro-
gramu, kjer mora te vnašati podatke, besedilo 
itd. Namreč, program PCControllerMini je nare-
jen tako, da vse te „posebne“ znake sproti briše, 
razen če jih ne tipkate zelooo hitro. Torej sploh 
ni potrebno, da je fokus na krmilnem programu 
– vedno deluje (razen, če nima program že rez-
ervirane določene tipke za svoje funkcije). To 
se včasih pokaže pri katerem od brskalnikov... 
Takrat enostavno izključimo program PCControl-
lerMini in delamo naprej.

Verzijo za več operaterjev in računalnikov ter več 
informacij najdete na www.elektronika.today, na 
shop.hamtech.eu pa lahko naročite tudi narejene 
krmilničke.
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Karli je svojo pot v vrstah 
radioamaterjev pričel že daljnega 
leta 1955, ko so se  mladi 
zanesenjaki s svojim doma 
narejenim KV začeli oglašati pod 
znakom, ki so si ga sami nadeli 
YU3RKM pozneje YU3EST. Tudi na 
UKV področju je bil med pionirji, saj 
je sodeloval pri prenosu smučarske 
tekme s Pece leta 1960. Takrat so 
dosegli tudi nekaj lepih uspehov, 
npr. 3. mesto v pokalu SRJ 63, pa 
tudi nekaj vidnih uvrstitev v Pohorje 
memorialu in drugih tekmovanjih. 

V kasnejšem delovanju je bil vedno pripravljen 
sodelovati v vseh KV tekmovanjih. Stalno 
smo skrbeli za vključitev mladine v naše 
delo, tako smo se vsi naučili osnov telegrafije 
ravno s pomočjo Karlija. S tem je živelo 
jedro operaterjev, ki je skrbelo, da je bil znak 
YU3EST in kasneje S59EST vedno prisoten na 
kratkemvalu.

Druženje v klubu pa je pomenilo še nekaj več. 
Srečevanje je bilo pred mnogimi leti v nedeljo 

Silent Key, SK - Karel Mastek S51SX
Dne 17-12-2018 nas je zapustil Karel Mastek S51SX. S svojim odhodom je zapustil 
veliko praznino v našem radioklubu. 

po maši, nato pa smo se dolga leta 
srečevali v petkovih popoldnevih. 
Spominjali se ga bomo po raznih 
pripovedih saj je bil aktiven tudi 
pri planincih in športnih klubih. 
Nikoli ga nismo mogli premagati v 
taroku, saj je s svojo natančnostjo 
in bistroumnostjo ugnal vse po vrsti. 
Ravno zaradi podobnih kvalitet je bil 
skoraj pet desetletij blagajnik kluba in 
bil večinoma časa član UO. 

Njegove QSL kartice so zložene v 
škatlah po abecednem vrstnem redu. 

Na vsako kartico je napisal še naslednje zveze 
in na nekaterih jih je bilo toliko, da je zmanjkalo 
prostora za datume. Ko je prinesel naše v klub, jih 
je razdelil vsakemu posebej. Gojil je red in pravilen 
odnos do tistih osnovnih pravil v radioamaterstvu 
in življenju, na kar nas nikoli ni nehal opozarjati.

Bil je tudi dobitnik Zlate značke ZRS in množice 
diplom s celega sveta. 

Dragi prijatelj Karli, hvala ti za za delo, ki si ga 

za klub naredil s toliko 
predanosti in ljubezni 
do radioamaterstva in 
sočloveka. 

Tvoj taster več ne 
zveni z znakom 

S51SX, ki ga bomo 
zaman iskali na 

bandu.
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3 band vertikalna prenosna antena
avtor: Ben zakrajšek, S58Bz

E-pošta: s58bz.ben@gmail.com

Zaželel sem si prenosno anteno, ki nima prilagoditvenega transformatorja, 
ne potrebuje tunerja in je neodvisna od dreves za postavitev oz. lahko 
stoji samostojno.

Ko sem iskal vertikalno anteno 
za moj QTH, so mi kolegi 
predlagali tudi to:
• h t t p s : / / w w w. m 0 m c x .

c o . u k / w p - c o n t e n t /
uploads/10mABV-User-
guide.pdf

In po tem načrtu in z 
materialom, ki sem ga imel 
doma, sem tudi naredil mojo 
izvedbo vertikalne antene. To 
je klasična vertikalna antena 
l/4 (lambda četrtin) za montažo 
na zemljo in je vertikalni del  
podoben polovici FAN DIPOL-a. 
Odločil sem se za 15/17/20 
metrsko izvedbo.

Prav za to izvedbo sem 
uporabil ribiško palico, katero 
sem naročil preko e-bay-a. 
Oglašujejo jo kot 7,2 m dolgo, 
vendar je v praksi dolga le 
5,4m. So jo pa od lani že malo 
podražili: 
• https://www.ebay.com/

itm/Telescopic-Stream-
Pole-Spinning-Freshwater-
Fishing-Rod-Fiberglass-2-
7m-7-2m/232720563449?h
ash=item362f39fcf9:m:m1
ssKayJjeapagevIO1OaLg

Plošča za radiale in za sevalce 
je iz 2mm alu pločevine, katero 
sem imel doma. Ker dimenzij za 
to nisem zasledil v omenjenem 
načrtu, sem le te naredil kar po 
svoje. Naredil sem pa takole, 
kot kaže slika desno spodaj.

Za priklop sevalcev in radialov 
pa sem vrezal M5 navoje. Na 
sevalcu so tudi 4 večje 6,5mm 
luknje, ki so namenjene, da 
skozi njih s križnim izvijačem 
privijačiš radiale na spodnjo 
ploščo.
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Med radialno in sevalno ploščo pa je PVC cev 
dolžine 4,5 cm in notranji fi 28 mm za distanco. 
Za stalno pritrditev radialne in sevalne plošče ( 
zgoraj in spodaj) so uporabljene objemke z gumi 
zaščito. Moje so ostale od starega Quada, lahko 
pa se uporabijo tudi navadne objemke z gumi 
cevko, kot je prikazano v originalnem načrtu.

Vmesna držala za razmak žic in držanje palice v 
pokončni legi so narejena iz 2 mm stare bakelitne 
plošče s temi dimenzijami in izvrtinami.

Srednje luknje  vmesnih držal pa so tako velike, 
da na primer gre čez drobnejšo fiberglas cevko in 
se naleže na rob prve debelejše pod njo.

osnovni gradniki te antene so
Žice za radiale in sevalce so narejene iz navadne 
izolirane električne 1mm2 žice. Kupi se jo v trgovini 
z elektromaterjalom v 100 metrskem kolutu. Cena 
koluta je cca 16€, odvisno od trgovine.

Sevalci so na priklopni strani zaključeni na očesni 
kabel čeveljček 1,5mm2/M5, na drugi strani pa so 
zaključeni s skrčko tako, da se lahko da čez zanko 
vrvica ali elastika za napenjanje sevalca. 

Konektor SO239 pa je priklopljen na sevalno 

ploščo z enako žico in enakim 1,5m2/M5 očesnim 
konektorjem, kot ostale žice.

Sevalec za 20 metrski band se napne tako, da se 
na vrhu kar z vezico pritrdi na fiberglas palico, 
sevalca za 17 in 15 metrov pa se z vrvico pritrdi 
in napne na zadnji - tretji nosilec kar čez luknjice. 

Dimenzije žic za vse bande so izračunane 
po formuli 276 deljeno z želeno frekvenco in 
razdeljeno z 4. Vrednost 276  in ne splošno 300 
sem dobil z preračunanjem nazaj iz uglašene žice, 
kar pa najbrž odgovarja koeficientu prevodnosti 
žice, katerega pa ne vem oz. o tem sploh ne vem 
kaj dosti. Dimenzije po mojem izračunu za mojo 
izvedenko 15,17 in 20 m bande pa so take, kot je 
prikazano na spodnji sliki.

To so dimenzije celotnih žic in šele, ko so odrezane 
na te mere, se jim izolacija 
odstrani in se žico stisne v 
očesni kabelj čeveljček in 
prispajka.

Radiali so pa v štirih šopih po 
5 in so dolgi 3,5 metra. Po 
5 radialov skupaj stisnemo 
v očesni kabel čeveljček 
6mm2 in z luknjico M5 in vse 
zaspajkamo.

Položitev radialov sploh ni 
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tako pomembna, da mora 
biti v popolni simetriji, lahko 
so položeni tudi samo v eni 
polovici kroga ali pa na eni 
strani bolj na gosto in na drugi 
bolj redko. Kakor dopušča 
teren in je neodvisno glede na 
SWR.

Za iskanje in izdelavo vseh 
delov sem porabil cca 10 ur. 
Orodje imam precej osnovno 
(električna vrtalka, ročna žaga, 
pila, brusni papir, izvijači), zato 
je tudi obdelava surovcev temu 
primerna.

Ko so vsi mehanski deli 
narejeni, se jo lahko 
kompletno postavi v manj kot 
10 minutah :).

Priporočam izdelavo, ker je 
zelo enostavna, uglaševanje je 
enostavno in nastavitev enega 
banda ne vpliva na drugega, 
pa doma imamo po večini ves 
potreben material...

Ta verzija antene z to ribiško 
palico je primerna za katerekoli 
tri bande za 10, 12, 15, 17, 20 
in 30 metrsko področje s to 
posebnostjo, da je 30 metrski 
sevalec postavljen po celotni 
dolžini ribiške palice, ostanek 
pa je potem nameščen kot 
inverted V.

Lahko pa se naredi tudi drugačno 
izvedbo te antene. Originalna 
M0MCX izvedba  imenovana DX 
commander omogoča pokritost 
vseh bandov od 10-80 metrov, 
vendar je temu primerna tudi 
dimenzija fiberglas palice in 
ostalih elementov. Avtor ima 
vse to tudi lepo opisano v 
načrtu in ima tudi prikazano na 
Youtube predstavitvah.

• https://www.m0mcx.co.uk/
dx-commander-user-guides/

de S58Bz - Ben

Viri:
• načrti iz interneta avtorja 

M0MCX
• filmčki iz youtuba avtorja 

M0MCX
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Isotron antena za 3,5 mHz
Avtor: Jože Konda, S52AB

E-pošta: s52ab.joze@gmail.com

Ali je možno, da se signal poslan z antene, ki meri v višino 37 cm, z vrhnjim 
delom antene na višini 80 cm od nivoja zemlje, z dovedeno močjo 40 W na 
3,5 mHz, registrira na skimmer postajah RBN sistema in to celo v dnevnem 
času? … JE možno.

Antena se sestoji iz tuljave in 
dveh plošč, kot je razvidno s 
slike 1 in 2. Višina antene je 
merjena od spodnjega dela 
tuljave , do vrhnjega dela 
plošče, ki je spojena na vrhnji 
del tuljave (plošča A). Oplet 
kabla je z navojno palico 
M6, spojen na ploščico B, ki 
se nahaja v sredini nasproti 
plošče A. Tuljava je navita na 
plastično cev premera 11 cm 
in ima induktivnost 145 mikroH  
pri 51 ovojih z žico 2,5mm/2. 
Kapacitivnost med ploščo A in 
ploščo B je okoli 14 pF. Razmak 
med ploščo A in ploščo B je 21 
mm za frekvenco 3540 kHz. 
Dimenzije plošče A 
so: skupna dolžina 
20 cm, prepogib na 5 cm. Višina 10 cm. 
Dimenzije plošče B so: višina 7 cm, del na navojni 
palici je 2,5 cm. Navojna palica M6, ki drži ploščo B, 
je spodaj pritrjena ob priključnem konektorju (oplet)  
tako, da se z vijakom M6 lahko regulira na določen 
razmak na ploščo A in ustrezno pritrdi. Plošča A 
mora biti montirana na čim boljšem izolatorju.

Napajanje in meritve
Napajanje antene je izvedeno prek koaksialnega 
kabla RG58 položenega po zemlji  direktno, brez 
impedančnega transformatorja pred samo tuljavo, 
kot je razvidno iz slike 1 in 2. Pred priključkom na 
antenski konektor, na koncu koaksialnega kabla, 
je dodana RF feritna zapora. Za doseganje boljših 
parametrov  prilagoditve, je na opletu kabla 
na konektorju, dodana žica dolžine 3,5 metra, 
položena po zemlji.  Rezultati meritev so razvidni  
iz tabele in veljajo za točno to frekvenco, doseženi 
pa so s spreminjanjem L in C ter spreminjanjem 
kratke žice položene po tleh … pa še kaka 
malenkost. Doseženi pa so pri testiranju pred tem 
poskusom, na isti višini kot na sliki 1. Na rezultate 
meritev pri takih antenah vpliva vsaka malenkost.

Uporabna pasovna širina
Anteno, ki je uglašena »v piko« na frekvenci 

3540 kHz, je v mejah vrednosti 
SWRja 1:1.5, možno uporabljati 
od 3515 do 3560 kHz, kar je po 
mojem mnenju,  zelo dobro.

 
Testiranje na RBN 
sistemu
Testiranje za registracijo na 
RBN skimmerjih je opravljeno 
v dnevnem in večernem času. 

Upoštevajoč dejstvo, da večina skimmer postaj na 
3,5 MHz prične z registracijo šele v večernem času, 
je v dnevnem času signal registriran le na S50ARX 
in 9A1CIG. V mraku in večernem času pa je signal 
s te antene v položaju kot kaže slika 1, registriran 
poleg imenovanih skimmer postaj, še na: F5RRS, 
IK3STG, HB9DQM, HB9BXE, DL8TG, F6IIT, S50U 
in HA1VHF. Propagacije na dan testiranja (21. april 
2019) so v dnevnem času bile navedene kot »Fair«, 
v nočnem času pa kot »Good«. Signal noise Lvl S0 
do 1. QRM na moji lokaciji v dnevnem času S8, v 
nočnem času S5. Registracija signala na skimmer 
postajah je od 1 do 11 snr. V nočnem času, pri 
teh pogojih, na tej frekvenci, sta narejeni tudi dve 
QSO s to anteno. Poziv (CQ) za registracijo na RBN 
sistemu je oddan občasno in na kratko, toliko, da 
se vidi, katere skimmer postaje signal registrirajo. 
Torej, poskus je trajal od cca. 12. ure do 23. ure po 
lokalnem času 21.aprila 2019 na območju Novega 
mesta, lokalni OCji signal s te antene sprejemajo 
na S9.

Primerjava
Primerjalno je na kratko izveden tudi poskus z 
isotron anteno prikazano na sliki 4, ki pa je na 
istem mestu, delovala slabše od opisane antene. 
Predvidevam, da bi za boljše delovanje antene s 
slike 4, bilo potrebno zgornji del antene (pločevino), 

Slika 1: Isotron antena
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nekoliko dvigniti iznad tuljave, ki je med obema 
ploščama. Primerjava z neko »običajno« anteno 
za to področje, kot je »INV.L« ali vertikalka, ki ju 
imam, se mi, glede na položaj opisane antene, 
zdi brez smisla. Tu ni smiselne primerjave četudi 
navedene antene pri meni, niso ravno »top«.  
Druga je stvar, v kolikor bi bila ta isotron antena 
dvignjena na kakih 10 metrov od zemlje ali vsaj 
3 ali več metrov iznad strehe običajne hiše. Tu je 
šlo za poskus kaj zmore »nemogoča antena na 
nemogoči višini« in nič več.  

opozorilo
Antena s slike 1 in 4, je bila od TXa, torej 
oddajnega – operaterskega prostora, oddaljena 15 
metrov. Iz svojih, tudi neugodnih izkušenj s temi 
in magnetnimi antenami, lahko priporočim, da je 
oddajanje s to anteno postavljeno bližje od 10 
metrov, za zdravje škodljivo že pri navedeni moči. 
Na medmrežju je kar nekaj zapisov okoli delovanja 
teh anten. Veliko je pretiravanja in hvale, predvsem 
pri trgovcih s temi antenami. Antene te vrste je 
seveda mogoče kupiti pri določenih izdelovalcih, 
ki v promociji svojih izdelkov navajajo samo 
hvaljenje te vrste anten. Navedbe pri njihovih 
izdelkih z možnostjo dovajanja VF energije do 
enega kilovata moči, v kombinaciji operaterju in 
drugih oseb v bližini, torej preblizu postavljene 
antene, je norost. Redki posamezniki pa navajajo 
tudi težave, ki so nastale z predolgo uporabo in 
preblizu postavljeno anteno take vrste (glavkom, 
levkemija). Torej že običajna, pol valovna ali 
četrt valovna antena naj bo postavljena čim dlje 

Slika 2: Isotron antena izdelava antene

od operaterja med oddajanjem. Za tako kratke 
antene, kot je opisana s praktično točkovnim 
sevanjem vse dovedene energije, pa to velja še 
toliko bolj. 

Zaključek
Ta zapis NI reklama za varianto izdelati tako 
anteno in pričakovati pri tem neke rezultate, ki bi 
bili kakorkoli primerljivi z »običajnimi« antenami 
kot so dipoli, vertikalke in podobno. Pričakovati 
pa je tudi, da korespondent, ki opravi QSO z 
nekom, ki dela s temi vrstami anten, pokaže 
določeno mero razumevanja, če je potrebno in si 
šteje za uspeh narediti QSO na tak način in ne 
prezentirati nerazumevanje z izjavami, kako da 
je signal korespondenta s to anteno slab. Tega je 
na frekvenci kar nekaj in predstavlja odsotnost 
doumevanja za eksperimentiranje.

Viri
Za izdelavo teh dveh anten nisem uporabljal 
nek določen vir po katerem bi izdelal to vrsto 
anten. Važno je dobiti pravi odnos L (vrednost 
induktivnosti tuljave) in C (površino pločevine, 
ki tvori ustrezno kapacitivnost). To pa se že 
ugotovi po številnih slikah, ki so na razpolago 
na medmrežju in okvirnih podatkov številnih 
posameznikov, ki so izdelali te vrste anten. 
Sam sem se še poigral z raznimi malimi dodatki 
k anteni, ki so mi omogočili praktično idealne 
parametre prilagoditve.
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Spomladanske aktivnosti v 
amaterski radiogoniometriji 2019

ARG manager ZRS: Franci ŽANKAR, S57CT
E-pošta: S57CT@HamRadio.si

Aktivnosti za pripravo nove sezone 2019 so se začele že s sestavo koledarja 
v oktobru 2018.

Prizadevni delavci v klubskih sredinah so se 
na pobudo ARG managerja odzvali in prevzeli 
organizacijo bodisi klubskega bodisi državnega 
prvenstva.

Začetek letošnje sezone pa je zaznamovalo 
vedenje, da nas septembra čaka organizacija 
evropskega prvenstva. Priprave nanj so bile 
seveda že v teku, pa vendar je bilo prav na 
vsakem našem tekmovanju, ki je bilo izvedeno, 
čutiti vznemirjenje. Vse izkušnje z le - teh, tako 
pozitivne kot negativne, so bile dobrodošle za 
samo pripravo na omenjeno prvenstvo.

Sezono smo odprli z uradnim treningom na 
Medvedcah v organizaciji radiokluba Ptujska Gora.
Trening je vključeval Cooper test z merjenjem 
časa teka na 3200 metrov in pa trening v 
iskanju oddajnikov. Slednji je vseboval iskanje 3 
oddajnikov na UKV in 3 oddajnikov na KV področju. 
Udeleženci so tako začeli trening najprej na UKV 

področju, pritekli na vmesno točko, zamenjali 
UKV s KV sprejemnikom in dokončali »lov«. 
Zanimiva izkušnja, ki je omogočila udeležencem 
preizkus na obeh frekvenčnih območjih. Trening 
pa so izkoristili tudi začetniki, ki so se lahko v 
spremstvu mentorja in pa tudi samostojno učili 
veščin iskanja. Sama prireditev pa je bila tudi vaja 
v rokovanju s tehniko in postavitvijo oddajnikov 
na terenu. 

Spomladansko sezono ARG tekmovanj je 
pripravilo 7 radioklubov. Klubska prvenstva 
so izvedli:  radioklub Iskra Prekopa - S59DDT, 
radioklub Ajdovščina - S53AAN, radioklub 
Proteus Postojna - S59DEM, radioklub Radomlje 
- S59DRW in radioklub Krško - S59JPQ. Letošnje 
državno prvenstvo, ki je bilo tokrat dvodnevno, 
pa sta prevzela radioklub Prlek Ljutomer - S59PLK 
in radioklub Ormož - S59DIQ. Državno prvenstvo 
za pionirje v sklopu tekmovanj za modelarje pri 
Zvezi organizacij za tehnično kulturo Slovenije 

Udeleženci tekmovanja v Prekopi
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pa so po spremembi kraja tekmovanja iz Celja v 
Veliko Nedeljo dodatno sprejeli člani radiokluba 

Ormož - S59DIQ ob pomoči članov radiokluba 
Domžale - S53CAB.

Zlate medalje: Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ Andrej TROJER - S50TA, Ana ČUFER - S52NAO,    
Stanko ČUFER - S57CD, Tomislav HARING - S55TH

Niko GABERC - S56SON, Jože ZAGORC - S51YC, Franci ŽANKAR - S57CT
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V začetku meseca aprila so prvo tekmovanje 
v tej sezoni pripravili člani radiokluba Iskra 
Prekopa na KV področju. Radioklub, ki sam 
nima ARG tekmovalcev, z veseljem vsakih nekaj 

let prevzame organizacijo 
tekmovanja. Poleg uradnih 
prvenstev so v  preteklosti tudi 
že večkrat priskočili na pomoč 
ARG reprezentanci pri treningih 
za pripravo reprezentance. Tudi 
tokratno tekmovanje je bilo 
odlično izpeljano. Vesli nas, 
da se je tekmovanja udeležila 
tudi novinarska ekipa, ki je 
dogodek predstavila v lokalnem 
časopisju.

Drugo ARG tekmovanje 
je bilo na UKV področju 
v organizaciji radiokluba 
Ajdovščina. Suho, vendar pa 
hladno in vetrovno sobotno 
dopoldne, je spremljalo 
tekmovalce na dokaj težkem 
terenu v okolici Črnič in jezera 
Vogršček. Domači radioklub je 
za tekmovanje pripravil večje 
število mladih tekmovalcev. 

Najmlajši so morali najti tri oddajnike, nekoliko 
starejši pa štiri. Večinoma so zahtevano nalogo 
opravili. Težje delo pa so imeli tekmovalci, ki so 
morali odkriti vseh pet oddajnikov. Najhitrejši 

Urban ŽIGON

Nina RADI - S57ONR, Ana ČUFER - S52NAO, Maruša ŠTOKELJ
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Marko KUŽNER - S54MA, Niko GABERC - S56SON, Mitja ŠTRMAN - S56PPO

Udeleženci postojnskega tekmovanja na Počku
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Jože ONIČ - S51T, Stojan KURET -  S51WI, Jure MIKUŽ

Aleš HOČEVAR - S56VHA, Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB, Ivo JEREB - S57AL, Miroslav KUŽNER - S52KK, 
Franci ŽANKAR - S57CT
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Aljaž KERŠEVAN, Pavel TROJER, Gašper SAMEC, Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ

Samo GAJŠAK - S52SIR, Tomislav HARING - S55TH, Jani BRATOŽ, Nik GREGORIČ - S58NEL
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Miroslav KUŽNER - S52KK, Ivo JEREB - S57AL, Franci ŽANKAR - S57CT

Maria FEKIACOVA - Slovaška, Darja ŽANKAR - S57UZA, Ivo KETE - S52IVO
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je tekmovalno progo pretekel v 104 minutah. 
Ob koncu so bili vsi nagrajeni z diplomami in 
priložnostnimi darili, najboljši pa seveda z 
medaljami.

V začetku meseca maja je sledilo tekmovanje na KV 
področju in sicer na območju Počka. Organizator 
je bil radioklub Proteus iz Postojne, ki tudi že vrsto 
let organizira ARG tekmovanja, kljub temu, da 
nima svojih tekmovalcev. Za rekordno vztrajnost 
in požrtvovalnost se jim zahvaljujemo. Zanimiv 
teren in dobra postavitev sta tekmovalcev dala 
voljo in prav vsi so tekmovanje uspešno zaključili. 
V času tekmovanja se je vreme spremenilo iz 
sončnega v oblačno, proti konce podelitve medalj 
in diplom pa nas je pričakal tudi dež.

Naslednje tekmovanje na UKV področju je bilo na 
gozdnatem terenu v oklici Komende v organizaciji 
radiokluba Radomlje. Predhodni dež je obilno 
razmočil že tako moker teren. Tekmovalci so 
morali izkazati dokajšno mero znanja in kondicije, 
da so uspešno opravili nalogo. Pridobljene izkušnje 
pa so prišle prav vsem tako tekmovalcem kot 
postavljavcem. 

Vikend med 25. in 26. majem pa je bil za ARG 
tekmovanje v tej pomladanski sezoni najbolj 
pomemben. V teh dveh dneh sta tokrat potekali 
obe državni prvenstvi tako na UKV kot KV področju, 
v soboto popoldne pa še Sprint tekmovanje. 
Samo državno prvenstvo se je letos imenovalo 
Slovenia open. Načrtovano je bilo kot preizkus 
pripravljenosti organizacijske ekipe, hkrati pa je 
bilo nadomestilo za želen trening pred pričetkom 
mednarodnega prvenstva na Rogli s povabilom 
tujim ekipam. Našega prvenstva so se poleg 
domačih tekmovalcev udeležili tudi tekmovalci 
iz Hrvaške, Madžarske in Slovaške. Dvodnevna 
tekmovanja so se odvijala na območju Dobrovnika 
in Bukovniškega jezera. Pri organizaciji pa so 
sodelovali člani radioklubov iz Ljutomera in 
Ormoža seveda skupaj z  ARG managerjem. Pri 
izvedbi tekmovanj pa sta pomagala še člana iz 
radiokluba Krško in Domžale. 

Priprave na tako zahtevno tekmovanje so se 
začele že v začetku sezone. Potrebno je bilo 
izbrati teren s primerno obstoječo karto, možnost 
nastanitve tekmovalcev in izvedbene ekipe in pa 
seveda prostor za zaključek in podelitve. K sreči 
je bil ta tekmovalni vikend lepo sončno vreme, ki 
ni otežilo postavitve in izvedbe tekmovanja.

V soboto se je prvenstvo začelo z UKV tekmovanjem 
točno ob načrtovanem času. Tudi tekmovanje 
je potekalo kot po navadi zelo usklajeno in 
nemoteno. Dodatna konkurenca tujih tekmovalcev 
pa je vzpodbudila tudi naše, da so se izkazali po 
svojih najboljših močeh. Po končani UKV tekmi 
so si tekmovalci malce odpočili in okrepčali. Za 

ekipo na terenu pa ni bilo oddiha. Potrebno je bilo 
najprej pospraviti tehniko in kar na terenu natisniti 
diplome za končano prvo tekmovanje. Še med tem 
pa je bilo potrebno postaviti oddajnike za Sprint 
tekmovanje ter organizirati start in cilj. Sprint 
tekmovanje poteka na KV področju z 10 oddajniki 
in dvema radijskima svetilnikoma. »Lisice« v tej 
vrsti tekmovanja delajo le po 12 sekund ter se 
ponavljajo ciklično vsako minuto. Prvi set petih 
oddajnikov je s počasnim tipkanjem, drugih pet 
pa s hitrejšim. V tem tekmovanju so uporabljene 
štiri frekvence, kar od tekmovalcev zahteva tudi 
hitro nastavljanje sprejemnika. Razdalje med 
njimi so tudi bistveno manjše kot na klasični KV 
tekmi.

Opoldanski odmor je med obema tekmovanjema 
je hitro minil. Sam start Sprinta se je odvijal zelo 
hitro, prav tako tudi samo tekmovanje. Zanimiva 
je bila tudi trasa tekmovanja, ki je potekala na 
območju Energijskega parka ob Bukovniškem 
jezeru. Najhitrejši čas vseh najdenih oddajnikov 
je bil slabih 21 minut. 

V poznem popoldanskem času so se tekmovalci 
najprej malo okrepčali, organizatorji pa pospravili 
tehniko, natisnili diplome in pripravili prostor za 
zaključno prireditev. Ob koncu prvega dne so bile 
tako podeljene medalje in diplome za ob izvedeni 
tekmovanji. V generalni razvrstitvi so naši 
tekmovalci osvojili kar nekaj odličij, česar smo bili 
zelo veseli.

V nedeljo pa je bilo na gozdnatih terenih Bukovnice 
izvedeno še tekmovanje na KV področju. 

Lov je bil postavljen malo zahtevnejše kot je 
bil predviden. Malo je k težavnosti prispevalo 
tudi dejstvo, da je bil to v kratkem času že 
tretje tekmovanje. Kakorkoli že, organizatorji in 
tekmovalci smo se potrudili in uspešno pripeljali 
tekmovalni vikend k zaključku. Po zaključni 
prireditvi smo odšli domov veseli in zadovoljni.

Na tem prvenstvu na KV  področju ni bilo 
najmlajših, saj so imeli svoje državno prvenstvo 
teden dni kasneje v Veliki Nedelji v sklopu 
državnega tekmovanja Zveze organizacij za 
tehnično kulturo.

Zadnje tekmovanje v spomladanski sezoni je 
potekalo v Krškem na KV področju. 

Tekmovalci so na tekmovanju lahko še izboljševali 
svoj skupni seštevek točk potreben za uvrstitev v 
reprezentanco ZRS.  

Po tekmovanju v Krškem so bili znani tudi 
tekmovalci za obe reprezentanci. 

Štirje najboljši mladi do 16 let so se svetovnega 

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



59

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

RadiogoniometRija aRg

doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, 
število odkritih oddajnikov, štartna številka in 
skupina, v kateri je tekmovalec štartal. Zvezdica 
(*) pomeni izven časa, dve zvezdici (**) pomeni 
brez najdenih TX in tri zvezdice (***) pomeni 
odstopil.

Franci ŽANKAR - S57CT, Ivo KETE - S52IVO, Stanko ČUFER - S57CD, Jože ONIČ - S51T, Bojan MAJHENIČ - S52ME

Franci ŽANKAR - S57CT, Tomislav HARING - S55TH, Tomáš JURČÍK - Slovaška, Drejc TROJER,  
Bojan MAJHENIČ - S52ME

prvenstva udeležili že na začetku julija in dosegli 
odlične rezultate. Članska reprezentanca pa bo 
morala svoje delo opraviti v začetku septembra 
na Rogli.

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: 
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ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA PREKOPA
Prekopa, 06.04.2019

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 50:26 3 40 13

2. Pavel TROJER S53CAB 52:52 3 6 7

3. Lucija VALJAVEC S50AAA 65:54 3 1 5

4. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 85:13 3 5 15

5. Vid VALJAVEC S50AAA 109:32 3 2 11

6. Vid FAGANEL S53AAN 135:51 3 4 9

7. Gašper SAMEC S53AAN 137:48 3 35 1

** Vid KMETIČ S59DHP 67:10 0 45 17

** Peter TERAŽ S59DHP 76:58 0 7 3

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 65:33 4 3 5

2. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 106:15 3 36 11

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 53:28 4 44 16

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 77:30 4 43 8

3. Drejc TROJER S53CAB 77:37 4 42 2

4. Samo VETRIH S53AAN 77:56 4 38 12

5. Leon KMETIČ S59DHP 84:34 4 114 10

6. Uroš TOZAN S53AAN 89:21 4 37 14

7. Jani BRATOŽ S53AAN 90:20 4 31 18

8. Andraž SAMEC S53AAN 121:53 4 112 6

9. Bor GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 123:04 1 39 4

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 67:29 5 113 4

2. Niko GABERC S59DIQ 70:57 5 46 13

3. Marko KUŽNER S59DPG 83:04 5 115 7

4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 99:15 5 119 10

5. Boštjan ČERIN S53AAN 117:21 5 32 16

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 77:05 5 41 15

2. Slavko VALJAVEC S50AAA 86:23 5 111 9

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 98:50 5 116 2

4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 100:39 5 118 12

5. Aleš HOČEVAR S59DMN 119:19 3 120 6

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 61:31 3 33 17

2. Ivo KETE S53AAN 102:39 3 34 8

3. Jože ONIČ S59DXU 115:29 2 117 1

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA AJDOVŠČINA
Rezultati tekmovanj:

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 58:11 3 41 12

2. Gašper SAMEC S53AAN 84:02 3 36 17

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 85:22 3 3 14

4. Vid FAGANEL S53AAN 93:30 3 2 2

5. Andraž MIKUŽ S53AAN 120:24 3 5 7

6. Urban ŽIGON S53AAN 120:52 3 6 9

7. Klara MAHKOVEC S53AAN 137:12 3 4 5

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 73:59 4 1 12

2. Nina RADI S59DIQ 98:19 4 7 17

3. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 92:34 3 37 4

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Drejc TROJER S53CAB 86:18 4 43 15

2. Simon KOSOVEL S53AAN 86:32 4 35 13

3. Tomislav HARING S53JPQ 89:00 4 45 10

4. Nik GREGORIČ S53AAN 94:44 4 33 16
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5. Samo VETRIH S53AAN 100:21 4 39 3

6. Samo GAJŠAK S53JPQ 105:50 4 44 18

7. Manuel Alberto      
MONTES S53AAN 108:42 4 111 6

8. Uroš TOZAN S53AAN 113:34 4 38 11

9. Andraž SAMEC S53AAN 94:59 3 112 8

10. Jani BRATOŽ S53AAN 102:10 1 31 1

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 104:25 5 46 2

2. Marko KUŽNER S59DPG 108:11 5 113 7

3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 118:58 5 118 5

* Martin ŽNIDARIČ S59PLK 170:21 4 117 9

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 120:02 5 42 3

2. Ivo JEREB S59DRW 132:57 5 47 13

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 133:53 4 114 18

* Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 164:53 5 116 1

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Jože ONIČ S59DXU 77:45 3 115 6

2. Ivo KETE S53AAN 108:46 3 34 15

3. Stanko ČUFER S53AAN 126:19 3 32 10

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA POSTOJNA
Poček, 11.05.2019

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 57:51 3 38 8

2. Gašper SAMEC S53AAN 65:42 3 118 14

3. Pavel TROJER S53CAB 83:47 3 7 10

4. Andraž MIKUŽ S53AAN 97:30 3 4 7

5. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 100:49 3 3 11

6. Lucija VALJAVEC S50AAA 118:35 3 1 1

7. Jure MIKUŽ S53AAN 120:40 3 5 4

8. Urban ŽIGON S53AAN 136:38 3 6 2

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Nina RADI S59DIQ 81:53 4 119 14

2. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 112:13 3 37 6

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Samo GAJŠAK S53JPQ 76:36 4 40 3

2. Tomislav HARING S53JPQ 77:05 4 41 12

3. Nik GREGORIČ S53AAN 84:21 4 34 9

4. Drejc TROJER S53CAB 96:29 4 39 6

5. Miha KOČEVAR S53AAN 104:37 4 36 15

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 71:16 5 113 15

2. Boštjan ČERIN S53AAN 71:44 5 31 3

3. Matija ČUFER S53AAN 78:21 5 32 12

4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 110:36 3 117 7

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 89:42 5 42 9

2. Miroslav KUŽNER S59DPG 91:28 5 114 11

3. Slavko VALJAVEC S50AAA 97:45 5 111 5

4. Aleš HOČEVAR S59DMN 117:05 5 43 2

5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 133:56 5 116 13

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 60:30 3 33 1

2. Ivo KETE S53AAN 89:20 3 35 10

3. Jože ONIČ S59DXU 120:25 3 115 4

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA RADOMLJE
Komenda, 18.05.2019

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 100:18 3 4 7

2. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 133:23 3 5 1
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3. Gašper SAMEC S53AAN 108:08 1 34 5

4. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 127:57 1 35 3

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Nina RADI S59DIQ 114:36 1 3 6

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 87:07 4 39 2

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 101:16 4 38 8

3. Jani BRATOŽ S53AAN 123:40 3 31 6

4. Nik GREGORIČ S53AAN 127:24 3 33 4

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 82:39 5 111 10

* Martin ŽNIDARIČ S59PLK 218:43 2 115 2

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 103:48 5 41 9

2. Andrej TROJER S53CAB 137:11 5 36 5

3. Miroslav KUŽNER S59DPG 130:24 4 116 3

4. Aleš HOČEVAR S59DMN 130:29 4 40 1

* Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 150:43 5 114 8

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 121:53 3 32 7

2. Jože ONIČ S59DXU 119:32 2 113 4

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2019
Dobrovnik, 25.05.2019

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Ruj Grošelj SIMIĆ S53CAB 48:27 4 12 3

2. Pavel TROJER S53CAB 58:15 4 13 11

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 78:40 4 2 16

4. Andraž MIKUŽ S53AAN 80:47 4 1 7

5. Vid FAGANEL S53AAN 132:41 2 41 14

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 90:41 5 3 17

2. Nina RADI S59DIQ 87:27 4 16 9

3. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 138:24 3 4 1

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 77:51 5 23 19

2. Drejc TROJER S53CAB 78:14 5 14 8

3. Jani BRATOŽ S53AAN 80:18 5 5 4

4. Nik GREGORIČ S53AAN 87:17 5 6 15

5. Samo GAJŠAK S53JPQ 98:39 5 22 12

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 75:21 6 8 10

2. Niko GABERC S59DIQ 76:41 6 17 14

3. Boštjan ČERIN S53AAN 95:37 6 7 6

4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 104:40 6 24 2

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 62:33 5 25 11

2. Ivo JEREB S59DRW 69:52 5 20 3

3. Andrej TROJER S53CAB 71:51 5 15 19

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 71:58 5 19 7

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 55:35 4 11 9

2. Ivo KETE S53AAN 81:03 4 10 5

3. Jože ONIČ S59DXU 132:31 4 21 1

Kategorija PIONIRJI - 144 MHz

1. Ruj Grošelj SIMIĆ S53CAB 48:27 4 12 3

2. Pavel TROJER S53CAB 58:15 4 13 11

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 78:40 4 2 16

4. Andraž MIKUŽ S53AAN 80:47 4 1 7

5. Vid FAGANEL S53AAN 132:41 2 41 14

AX
 d

.o
.o

., 
VZ

OR
EC



63

CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

RadiogoniometRija aRg

Kategorija ŽENSKE - 144 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 90:41 5 3 17

2. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 121:04 5 32 20

3. Nina RADI S59DIQ 87:27 4 16 9

4. Maria FEKIACOVA SVK 125:57 4 31 5

5. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 138:24 3 4 1

** Jelena TUKSAR CRO 167:38 2 28 13

Kategorija JUNIORJI - 144 MHz

1. Tomáš JURČÍK SVK 70:46 5 35 17

2. Tomislav HARING S53JPQ 77:51 5 23 19

3. Drejc TROJER S53CAB 78:14 5 14 8

4. Jani BRATOŽ S53AAN 80:18 5 5 4

5. Nik GREGORIČ S53AAN 87:17 5 6 15

6. Matej BUDISKÝ SVK 88:21 5 36 10

7. Michal NOSÁĽ SVK 88:31 5 37 2

8. Samo GAJŠAK S53JPQ 98:39 5 22 12

9. Vratko PRAVŇAN SVK 125:47 3 38 6

Kategorija SENIORJI - 144 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 75:21 6 8 10

2. Niko GABERC S59DIQ 76:41 6 17 14

3. Stipe PREDANIĆ CRO 94:47 6 26 12

4. Boštjan ČERIN S53AAN 95:37 6 7 6

5. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 104:40 6 24 2

6. Martin KOŠUT SVK 106:06 6 33 16

7. Adam KRÁL SVK 107:13 6 34 8

*** Mitja ŠTRMAN S59DIQ 0 40 4

Kategorija VETERANI - 144 MHz

1. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 62:33 5 25 11

2. Ivo JEREB S59DRW 69:52 5 20 3

3. Andrej TROJER S53CAB 71:51 5 15 19

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 71:58 5 19 7

5. Jozef KRÁL SVK 115:38 5 39 15

Kategorija ST. VETERANI - 144 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 55:35 4 11 9

2. Vladimir VINKO CRO 69:57 4 27 20

3. Ivo KETE S53AAN 81:03 4 10 5

4. Péter DÉKÁNY HUN 83:13 4 29 18

5. Jozef FEKIAC SVK 100:28 4 30 13

6. Jože ONIČ S59DXU 132:31 4 21 1

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO ZRS SPRINT TEKMOVANJE 2019
Dobrovnik, 25.05.2019

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 18:24 8 13 4

2. Vid FAGANEL S53AAN 43:48 8 41 7

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 44:39 8 2 9

** Andraž MIKUŽ S53AAN 38:27 B 1 21

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 26:05 10 3 13

2. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 30:18 10 4 19

3. Nina RADI S59DIQ 37:18 10 16 6

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Nik GREGORIČ S53AAN 27:48 10 6 10

2. Jani BRATOŽ S53AAN 33:00 10 5 18

3. Drejc TROJER S53CAB 33:16 10 14 2

4. Samo GAJŠAK S53JPQ 39:34 10 22 5

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 20:59 12 17 4

2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 24:05 12 8 2

3. Boštjan ČERIN S53AAN 35:46 12 7 16

4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 40:55 12 24 18

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 22:04 10 15 8
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2. Ivo JEREB S59DRW 22:46 10 20 21

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 38:20 10 25 7

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 84:05 9 19 17

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 26:46 8 11 1

2. Ivo KETE S53AAN 34:53 8 10 17

3. Jože ONIČ S59DXU 46:51 7 21 15

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 18:24 8 13 4

2. Vid FAGANEL S53AAN 43:48 8 41 7

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 44:39 8 2 9

** Andraž MIKUŽ S53AAN 38:27 B 1 21

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 26:05 10 3 13

2. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 30:18 10 4 19

3. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 33:21 10 32 10

4. Nina RADI S59DIQ 37:18 10 16 6

5. Maria FEKIACOVA SVK 37:38 10 31 15

6. Jelena TUKSAR CRO 55:56 7 28 1

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Tomáš JURČÍK SVK 22:27 10 35 8

2. Michal NOSÁĽ SVK 23:40 10 37 16

3. Matej BUDISKÝ SVK 23:49 10 36 3

4. Vratko PRAVŇAN SVK 27:36 10 38 20

5. Nik GREGORIČ S53AAN 27:48 10 6 10

6. Jani BRATOŽ S53AAN 33:00 10 5 18

7. Drejc TROJER S53CAB 33:16 10 14 2

8. Samo GAJŠAK S53JPQ 39:34 10 22 5

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 20:59 12 17 4

2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 24:05 12 8 2

3. Martin KOŠUT SVK 24:54 12 33 11

4. Adam KRÁL SVK 25:35 12 34 5

5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 27:24 12 40 20

6. Stipe PREDANIĆ CRO 29:04 12 26 3

7. Boštjan ČERIN S53AAN 35:46 12 7 16

8. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 40:55 12 24 18

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 22:04 10 15 8

2. Ivo JEREB S59DRW 22:46 10 20 21

3. Jozef KRÁL SVK 25:36 10 39 12

4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 38:20 10 25 7

5. Miroslav KUŽNER S59DPG 84:05 9 19 17

6. Iztok ROJC S53AAN 87:46 7 9 14

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Jozef FEKIAC SVK 24:59 8 30 6

2. Vladimir VINKO CRO 26:18 8 27 13

3. Stanko ČUFER S53AAN 26:46 8 11 1

4. Péter DÉKÁNY HUN 27:39 8 29 11

5. Ivo KETE S53AAN 34:53 8 10 17

6. Jože ONIČ S59DXU 46:51 7 21 15

Čas lova - 90 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2019
Dobrovnik, 26.05.2019

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 55:48 5 3 5

2. Nina RADI S59DIQ 82:54 5 16 16

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 81:47 5 23 3

2. Drejc TROJER S53CAB 85:59 5 13 11

3. Jani BRATOŽ S53AAN 86:44 5 5 9
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4. Nik GREGORIČ S53AAN 96:29 5 6 8

5. Samo GAJŠAK S53JPQ 104:54 5 22 15

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Niko GABERC S59DIQ 80:12 6 17 12

2. Boštjan ČERIN S53AAN 82:09 6 7 6

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 79:40 5 20 9

2. Andrej TROJER S53CAB 81:46 5 15 1

3. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 88:53 5 25 13

4. Miroslav KUŽNER S59DPG 90:16 5 19 7

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 59:44 4 11 12

2. Ivo KETE S53AAN 81:22 4 10 10

** Jože ONIČ S59DXU 153:03 4 21 6

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Ana ČUFER S53AAN 55:48 5 3 5

2. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 81:06 5 32 2

3. Nina RADI S59DIQ 82:54 5 16 16

4. Maria FEKIACOVA SVK 118:03 5 31 8

5. Jelena TUKSAR CRO 78:34 3 28 11

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Tomáš JURČÍK SVK 69:06 5 35 1

2. Michal NOSÁĽ SVK 72:14 5 37 5

3. Matej BUDISKÝ SVK 77:56 5 36 13

4. Tomislav HARING S53JPQ 81:47 5 23 3

5. Drejc TROJER S53CAB 85:59 5 13 11

6. Jani BRATOŽ S53AAN 86:44 5 5 9

7. Vratko PRAVŇAN SVK 89:46 5 38 7

8. Nik GREGORIČ S53AAN 96:29 5 6 8

9. Samo GAJŠAK S53JPQ 104:54 5 22 15

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Stipe PREDANIĆ CRO 78:51 6 26 14

2. Martin KOŠUT SVK 79:15 6 33 4

3. Niko GABERC S59DIQ 80:12 6 17 12

4. Boštjan ČERIN S53AAN 82:09 6 7 6

5. Adam KRÁL SVK 86:01 6 34 16

6. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 106:02 6 40 10

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Ivo JEREB S59DRW 79:40 5 20 9

2. Andrej TROJER S53CAB 81:46 5 15 1

3. Jozef KRÁL SVK 83:02 5 39 3

4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 88:53 5 25 13

5. Miroslav KUŽNER S59DPG 90:16 5 19 7

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 59:44 4 11 12

2. Jozef FEKIAC SVK 79:49 4 30 15

3. Ivo KETE S53AAN 81:22 4 10 10

** Jože ONIČ S59DXU 153:03 4 21 6

Čas lova - 140 minut!

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2019
Velika Nedelja, 01.06.2019

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 39:10 3 6 7

2. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 39:18 3 32 3

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 55:49 3 5 1

4. Vid FAGANEL S53AAN 84:13 3 3 6

5. Gašper SAMEC S53AAN 108:34 3 31 9

6. Lucija VALJAVEC S50AAA 124:26 1 1 5

7. Vid VALJAVEC S50AAA 135:51 1 2 2

*** Vid KMETIČ S59DHP 0 33 8

Čas lova - 140 minut!
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ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA KRŠKO
Krško, 08.06.2019

Kategorija PIONIRJI - 3,5 MHz

1. Pavel TROJER S53CAB 32:54 3 8 5

2. Ruj GROŠELJ SIMIĆ S53CAB 42:54 3 36 8

3. Aljaž KERŠEVAN S53AAN 56:29 3 6 14

4. Andraž MIKUŽ S53AAN 77:11 3 7 10

5. Vid VALJAVEC S50AAA 82:11 1 2 7

*** Timotej ŽNIDARIČ S59PLK 0 10 2

Kategorija ŽENSKE - 3,5 MHz

1. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 90:38 4 35 1

Kategorija JUNIORJI - 3,5 MHz

1. Tomislav HARING S53JPQ 58:39 4 40 12

2. Samo GAJŠAK S53JPQ 73:31 4 39 6

3. Drejc TROJER S53CAB 89:20 4 38 1

4. Miha KOČEVAR S53AAN 125:38 4 34 9

Kategorija SENIORJI - 3,5 MHz

1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 46:23 5 112 13

2. Boštjan ČERIN S53AAN 58:19 5 32 11

3. Niko GABERC S59DIQ 62:57 5 41 9

4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 89:51 5 118 8

5. Marko KUŽNER S59DPG 96:03 5 113 2

6. Urh COTMAN 123:23 3 31 4

Kategorija VETERANI - 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 67:28 5 37 3

2. Miroslav KUŽNER S59DPG 75:46 5 114 7

3. Robert MLAKAR S59DXX 85:31 5 116 5

4. Ivo JEREB S59DRW 98:25 5 42 14

5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 111:07 5 117 12

6. Slavko VALJAVEC S50AAA 113:32 3 111 10

Kategorija ST. VETERANI - 3,5 MHz

1. Stanko ČUFER S53AAN 52:53 3 33 6

2. Jože ONIČ S59DXU 74:22 3 115 4

Čas lova - 140 minut!

Jože ONIČ - S51T, Niko GABERC - S56SON, Ivo JEREB - S57AL, Andrej TROJER - S50TA, Miroslav KUŽNER - S52KK
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Franci ŽANKAR - S57CT, Boštjan ČERIN, Jože ONIČ - S51T

Niko GABERC - S56SON, Stanko ČUFER - S57CD
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Franci ŽANKAR - S57CT, Veronika DOLNÍKOVÁ - Slovaška, Ana ČUFER - S52NAO, Nina RADI - S57ONR, 
Niko GABERC - S56SON

Franci ŽANKAR - S57CT, Andrej TROJER - S50TA, Ivo JEREB - S57AL, Jozef KRÁL - Slovaška,  
Niko GABERC - S56SON
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Franci ŽANKAR - S57CT, Jozef FEKIAC - Slovaška, Stanko ČUFER - S57CD, Ivo KETE - S52IVO, 
Niko GABERC - S56SON

Franci ŽANKAR - S57CT, Ivo JEREB - S57AL, Andrej TROJER - S50TA, Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB,  
Bojan MAJHENIČ - S52ME
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Pionirsko KV ARG ZRS 2019, 
Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ, Pavel TROJER, 
Aljaž KERŠEVAN

Udeleženci pionirskega prvenstva ZRS

Posadka lisic pred odhodom na teren: Tomaž BUDNA - S57KNT, Karli BUČAR - S52AW, Dušan KAPLAN - S53K,  
 Sebastjan HARING - S55SS, Danijel KOVAČ - S55DK

Priprave na startu: Boštjan ČERIN, Urh COTMAN, 
Niko GABERC - S56SON, Ivo JEREB - S57AL,
Franci ŽANKAR - S57CT
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Na KV področju je bilo osvojenih 5 medalj. Zlati 
medalji in naslov balkanskega prvaka sta osvojila 
Uroš Tozan v kategoriji M16 in Matjaž Štokelj 
v kategoriji M21. Srebrni medalji sta osvojila 
Jani Bratož v kategoriji M16 in Jože Onič-S51T 
v kategoriji M70. Bronasto medaljo pa je dobil 
Stanko Čufer- S57CD v kategoriji M60.

Na Sprint tekmovanju pa je bilo osvojenih 7 
medalj. Zlate medalje so dobili Jani Bratož v 
kategoriji M16,  Matjaž Štokelj v kategoriji M21 
in Stanko Čufer-S57CD v kategoriji M60. Srebrni 
medalji sta osvojila Simon Kosovel - S58SKC v 
kategoriji M16 in Jože Onič-S51T v kategoriji M70, 
bronasti medalji pa Boštjan Čerin v kategoriji M21 
in Nina Radi – S57ONR v kategoriji W21.

Čestitamo!

Udeleženci Balkanskega prvenstva

14. BalkaNSko aRg 
PRVENSTVo 2019

orhei - moldavija, 
21. - 23. junij 2019

14. balkansko ARG  tekmovanje je potekalo  
od 21. do 23. junija v mestu Orhei v Moldaviji. 
Tekmovanja se je udeležila tudi 13 članska ARG 
ekipa ZRS sestavljena iz radioklubov Ajdovščina, 
Ljutomer, Ormož, Ptujska gore in Slovenske 
Konjice.

Na 14. BARDF tekmovanju je tekmovalo 74 
tekmovalcev iz  Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, 
Moldavije, Romunije, Slovenije in Srbije.
Medalje so bile podeljene najboljšim v vsaki 
kategoriji za vsako od treh različnih tekmovanjih 
UKV, KV in Sprint posebej. Nastop naših 
tekmovalcev je bil na 14. balkanskem prvenstvu 
uspešen. Skupno so osvojili 18 medalj.

Na UKV področju so slovenski tekmovalci dosegli 
6 medalj. Zmagovalec, balkanski prvak, je z 
osvojitvijo zlate medalje postal Jani Bratož v 
kategoriji M16. Srebrne medalje so osvojili: Uroš 
Tozan v M16, Matjaž Štokelj v M21 in Andrej 
Žnidarič - S56LLB v kategoriji M40. Bronasti 
medalji sta osvojila Nina Radi - S57ONR v kategoriji 
W21 in Stanko Čufer - S57CD v kategoriji M60.
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3. SVEToVNo mladINSko 
aRdF PRVENSTVo WYaC 2019
 Vinnitsya-Ukrajina, 

30. junij do 4. julij 2019
avtor: andrej Trojer - S50Ta

Letos smo odpotovali na 3. ARG svetovno prvenstvo 
v Ukrajino. Letošnja reprezentanca, ki je zastopala 
Slovenijo na 3. svetovnem mladinskem prvenstvu 
iz amaterske radio goniometrije (3rd World Youth 
ARDF Championship), je bila v enaki zasedbi kot 
lanska na Češkem, v sestavi: Jani Bratož, Nik 
Gregorič - S58NEL, Pavel Trojer, Ruj Grošelj Simić 
- S52RUJ in vodja Andrej Trojer – S50TA. 

Vsi štirje tekmovalci slovenske mladinske 
reprezentance so odlično predstavili znanje 
iz ARG-ja. Nastopili so na treh tekmovanjih. 
V ponedeljek, v klasični KV 3,5 MHz disciplini 
smo dočakali prvo slovensko ekipno medaljo v 
zgodovini mladinskih prvenstev. V kategoriji do 
14 let sta Ruj in Pavel osvojila ekipno bronasto 

Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ

Ekipno 2. mesto na 144 MHz: Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ, Pavel TROJER
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odličje, medtem ko sta Nik in Jani v kategoriji do 
16 let osvojila peto mesto.

V torek je sledilo ponovno veselje v našem taboru, 
saj je Ruj v posamičnem tekmovanju v Sprintu 
postal svetovni podprvak in osvojil srebrno 
medaljo. Njegov uspeh so z zelo dobrimi rezultati 
dopolnili tudi ostali fantje: Pavel 8. mesto, 
Nik 9. mesto in Jani 10. mesto. Bili smo edina 
reprezentanca na tekmi, ki je imela v deseterici 
vse svoje tekmovalce.

Zadnji dan tekmovanja smo že vnaprej tiho 

Zmagovalna ekipa iz Ukrajine: 
Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ, Nik GREGORIČ - S58NEL, 
Andrej TROJER - S50TA, Jani BRATOŽ, Pavel TROJER

pričakovali medaljo in se je tudi zgodilo. Ruj in 
Pavel sta odlično nastopila in ekipno osvojila 
srebro v klasični disciplini UKV - 144 MHz, ki je ena 
najzahtevnejših disciplin prvenstva. Ruj je bil v 
individualni razvrstitvi 4. Pavel pa 6. kar je skupaj 
zadoščalo za 2. mesto v ekipni razvrstitvi kamor 
štejeta dva rezultata iz posamezne razvrstitve. 
Boljši od njiju so bili le domačini - Ukrajinci, ki 
so imeli na razpolago 5 tekmovalcev za izbiro 
najboljših dveh rezultatov iz ekipe. Tudi člana 
ekipe M16 sta se na tekmovanju maksimalno 
trudila in dosegla 11. mesto Nik in 17. mesto Jani, 
kar je ponovno zadoščalo za ekipno 5. mesto. 
Tekme so bile dobro organizirane na terenu, ki je 
zahteval tako tehnično znanje iz radio goniometrije, 
orientacije, logičnega sklepanja in zelo dobro 
fizično pripravljenost. Uvrstitve članov letošnje 
slovenske reprezentance so bile fenomenalne in 
lahko zaključim, da smo ime Slovenije postavili ob 
bok najboljših v tej dejavnosti. 

Da smo lahko sodelovali na 3. svetovnem 
mladinskem prvenstvu v ARG-ju se tudi letos 
iskreno zahvaljujem Zvezi organizacij za tehnično 
kulturo - ZOTKS, ki nam je v celoti financirala 
odhod na prvenstvo. 

Podrobne informacije:
• http://wyac2019.org.ua/

Naslednje leto bo 4. svetovno prvenstvo iz ARG-
ja gostila Slovenija. Čaka nas torej poleg priprave 
reprezentance, ki bo sodelovala na tekmovanjih, 
tudi zelo velik organizacijski zalogaj. Zato že na 
tem mestu izkoriščam priložnost za povabilo k 
aktivnemu sodelovanju pri pripravi na: 4th World 
Youth ARDF Championship - Slovenia 2020.

Odhod na start: Nik GREGORIČ - S58NEL, Pavel TROJER, Ruj GROŠELJ SIMIĆ - S52RUJ, Jani BRATOŽ
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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 392 136920 IS0BSR JN40PQ 853 16 3.92% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x-
6el YU7EF 301

2 S50L JN75ES 223 73020 F5OOM/P JN28VP 723 18 7.47% 0

3 S56K JN76MC 223 67123 IS0BSR JN40PQ 761 9 3.88% FT1000 / DB6NT 800 17.el yagi 1200

4 S50G JN76JC 93 21916 SN7L JO91QF 662 13 12.26% TS590/Javornik 1000 2x11, 4x8 850

5 S57E JN75PP 33 5737 HA6W KN08FB 476 2 5.71% Yaesu 897 20 Yagi 156

145 MHz - single op high power

1 S57Q JN76PB 327 114588 IS0BSR JN40PQ 770 13 3.82% FT1000MP+JavornikII 800 2x13 YU7EF 948

2 S59K JN76IA 128 38209 SN7L JO91QF 673 4 3.03% IC  9100 100 2x11 el, 43 el Rope 
Yagi 625

3 S53V JN76UH 115 31002 SP3PWL JO82CK 683 7 5.74% FT897D 300 11 el ECO Yagi 492

4 S57LM JN76HD 90 25217 IS0BSR JN40PQ 744 5 5.26% FT847 100 F9FT 17 el. 313

5 S52IT JN66WB 63 14475 HA0IL KN07RU 609 5 7.35% IC910 100 9 elm Yagi 1072

6 S50J JN65VO 43 9978 DL6IAK JN48IX 537 1 2.27% TS2000X 100 TV1011 150

7 S55VM JN65TV 35 8007 OK1VDJ JN79US 459 2 5.41% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

8 S57O JN86DT 32 7238 SO7M KO00FT 540 1 3.03% ts950 vertical 0

9 S57RT JN66WB 35 6665 HG6Z JN97WV 499 4 10.26% IC910 100 12 elm. yagi 1072

10 S53RM JN76HD 23 5137 YO2GL KN05PS 517 2 8.00% Javornik II - TS-590SG 80 7el yagi 320

11 S51AN JN76BI 20 4240 9A0V JN95PE 422 0 0.00% IC-271 13EL. Yagi 525

12 S51WX JN75OS 10 2538 OK2EZ JN99BS 496 0 0.00% 0.5 dB - 250 2 x 8 el. dk7zb 201

13 S52FO JN76EF 7 2219 YU1LA KN04FR 503 2 22.22% TS2000X 100 0

14 S59DR JN76GG 6 221 S57Q JN76PB 63 0 0.00% FT-991A 100 INVERTED V 1500

145 MHz - single op low power

1 S51WC JN75OT 87 23388 SN7L JO91QF 676 4 4.40% FT100D 25 22 el YAGI 250

2 S52ZD JN75TV 67 11932 OM3KDX KN18DQ 591 7 9.46% 25 0

3 S53XX/P JN76EK 33 8150 SN7L JO91QF 647 0 0.00% 20 0

4 S58RU JN65WM 35 7375 DR1H JN59OP 501 1 2.78% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 265

5 S57UZX JN75LT 25 3372 OM2Y JN88RS 380 1 3.85% FT225 25 11 el.yagi 220

6 S51GF JN76AA 23 3268 9A0V JN95PE 419 4 14.81% Icom IC-202 + Microset 25 Elrad 11el 340

7 S56LXB JN65XU 7 1136 IQ5NN JN63GN 279 4 36.36% 10 8 el 0

8 S53VV JN65VN 7 960 I4VOS JN54PF 247 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 GP 100

9 S57WW JN86CM 5 769 OK2KCN JN89OI 324 2 28.57% IC-202 2,5 9 EL F9FT 300

435 MHz - multi op

1 S59P JN86AO 123 41370 SP1N JO73GL 772 6 4.65% FT-1000 + menina 600 3x26el + 8x16el 301

ZRS marčevsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, uradni rezultati

Avtor: Miha Habič, S51FB
E-pošta: s51fb@slovhf.net
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

2 S50G JN76JC 28 5754 YT5W KN04OO 529 4 12.50% Menina 500 20

435 MHz - single op high power

1 S54T JN75EW 58 17459 IQ1KW JN34OP 579 2 3.33% menina 100 4x 9wla 300

2 S57M JN76PO 48 14384 IZ7UMS JN81GD 616 2 4.00% FTDX-5000+ transverter 300 17 el YU7EF 963

3 S57LM JN76HD 24 6868 IZ7UMS JN81GD 577 1 4.00% FT847 50 YU7EF 24 el. 10

4 S53RM JN76HD 12 3043 IZ7UMS JN81GD 577 0 0.00% Menina + TS-590SG 60 13 el Yagi 320

5 S50J JN65VO 8 1725 IK4LFI JN54FL 291 1 11.11% TS2000X 50 2x19el 150

435 MHz - single op low power

1 S57NAW JN76PB 79 24484 IQ1KW JN34OP 651 3 3.66% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948

2 S53XX/P JN76EK 11 2516 DM7A JO60OM 463 1 8.33% 5 0

3 S58RU JN65WM 14 2467 OL3Z JN79FX 498 1 6.67% 0

4 S57WW JN86CM 5 1151 DK0NA JO50TI 544 1 16.67% 300

5 S56LXB JN65XU 1 272 IZ3NOC/5 JN54QF 272 1 50.00% 2-May 8 el 133

1,3 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 37 11323 DK4WW JO62XE 639 1 2.63% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 150 180cm DISH 301

2 S50G JN76JC 30 9061 IQ1KW JN34OP 614 4 11.76% db6nt+javornik+ts590 150 2,8m dish 830

1,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 52 17056 IQ1KW JN34OP 743 0 0.00% IC-202s+TRANSV, MGF-
1302, 0,5db 100 1,8m Dish 317

2 S51WX JN75OS 21 7076 IQ1KW JN34OP 639 2 8.70% 201

3 S59GS JN75NP 13 3831 OL7Q JN99DQ 509 1 7.14% FT 8 Yagi 900

4 S50J JN65VO 9 1201 IZ3SHW JN55ON 202 0 0.00% TS2000X 10 55EL 150

5 S58RU JN65WM 5 627 I3VWK JN55VR 164 1 16.67% 0

6 S57WW JN86CM 4 592 DK0NA JO50TI 544 0 0.00% 300

7 S56LXB JN65XU 1 135 IK3GHY JN65DM 135 0 0.00% 2 16el 133

2,3 GHz - multi op

1 S50G JN76JC 15 4315 IQ1KW JN34OP 614 1 6.25% db6nt+javornik+ts590 50 2,8m dish 830

2 S59P JN86AO 17 4159 DK0NA JO50TI 529 1 5.56% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 40 180cm DISH 301

2,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 26 7137 IQ1KW JN34OP 743 1 3.70% IC-202+DB6NT  RX:1,0db 50 1,8m Dish 317

2 S53XX/P JN76EK 2 200 S51ZO JN86DR 151 0 0.00% 2 0

3 S59GS JN75NP 1 128 S59P JN86AO 128 1 50.00% ZIF 0,4 900

4 S57WW JN86CM 3 48 S51ZO JN86DR 25 0 0.00% 300

3,4 GHz - multi op    

1 S59P JN86AO 5 1654 DK0NA JO50TI 529 0 0.00% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 40 180cm DISH 301

3,4 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 9 3039 DK0NA JO50TI 530 0 0.00% IC-202s+DB6NT RX:1,0db 20 1,8m Dish 317
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

kv aktivnoSti

5,7 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 12 2547 DL6NCI JO50VI 522 0 0.00% IC-202s+DB6NT RX:1.0db 4 1,8m Dish 317

2 S58RU JN65WM 3 406 I3CLZ JN55QO 195 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 65cm 265

3 S57UMP JN76SK 2 160 S59GS JN75NP 94 0 0.00% 1 - 0ZIF 0,1 HORN 1200

4 S59GS JN75NP 1 94 S57UMP JN76SK 94 0 0.00% ZIF 900

5 S57WW JN86CM 1 25 S51ZO JN86DR 25 0 0.00% 300

10 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 18 3778 IZ0CLS/5 JN54QF 474 0 0.00% IC-202s+DB6NT RX:1,0db 5 1,2m Dish 317

2 S58RU JN65WM 13 1935 IZ0CLS/5 JN54QF 244 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 68cm 265

3 S59GS JN75NP 6 1016 IN3HOG JN63GN 309 0 0.00% TRiglaV 5 DISH 123 cm 0

4 S53XX/P JN76EK 4 975 IN3HOG JN63GN 351 1 20.00% 9 0

5 S50J JN65VO 5 653 IZ0CLS/5 JN54QF 245 1 16.67% 4 0,6 dish 150

6 S57UMP JN76SK 2 160 S59GS JN75NP 94 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1200

7 S57WW JN86CM 2 32 S51ZO JN86DR 25 0 0.00% 300

24 GHz - Single op

1 S58RU JN65WM 2 218 I3NGL/3 JN66EB 131 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 2,5 parabola fi 48cm 265

2 S51ZO JN86DR 2 52 9A1Z JN86DL 28 0 0.00% IC-202s+TRANSV. RX:2db 0,5 0.45m Dish 317

47 GHz - Single op

1 S58RU JN65WM 1 131 I3NGL/3 JN66EB 131 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 0,1 parabola fi 25cm 265

ZRS marčevsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, generalna 
razvrstitev

več operaterjev

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S59P 573260 136920 206850 113230 83180 33080

2 S50G 227596 21916 28770 90610 86300

3 S50L 73020 73020

4 S56K 67123 67123

5 S57E 5737 5737

en operater

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 503180 170560 142740 60780 50940 75560 2600

2 S57NAW 122420 122420

3 S57Q 114588 114588

4 S58RU 90250 7375 12335 6270 8120 38700 10900 6550
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

5 S54T 87295 87295

6 S51WX 73298 2538 70760

7 S57M 71920 71920

8 S59GS 63070 38310 2560 1880 20320

9 S57LM 59557 25217 34340

10 S53XX/P 44230 8150 12580 4000 19500

11 S50J 43673 9978 8625 12010 13060

12 S59K 38209 38209

13 S53V 31002 31002

14 S51WC 23388 23388

15 S53RM 20352 5137 15215

16 S57WW 14544 769 5755 5920 960 500 640

17 S52IT 14475 14475

18 S52ZD 11932 11932

19 S55VM 8007 8007

20 S57O 7238 7238

21 S57RT 6665 6665

22 S57UMP 6400 3200 3200

23 S51AN 4240 4240

24 S56LXB 3846 1136 1360 1350

25 S57UZX 3372 3372

26 S51GF 3268 3268

27 S52FO 2219 2219

28 S53VV 960 960

29 S59DR 221 221

zRS majsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, uradni rezultati

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 482 179884 LZ0C KN22XS 892 12 2.43% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x-
6el YU7EF 301

2 S51S JN75ES 234 77712 LZ0C KN22XS 980 7 2.90% IC-910H 1000 2x17 F9FT 1114

3 S50G JN76JC 213 69406 LZ0C KN22XS 960 10 4.48% 1000 0

4 S59K JN76IA 163 48855 LZ2T KN13PK 736 6 3.55% IC 9100 100 2x11 el, 43 el 
RopeYagi 625

5 S57E JN75PP 55 12756 YO2YA/P KN16NH 610 2 3.51% Yaesu 897 20 Yagi 156

6 S59T JN75DW 23 5174 HA6W KN08FB 524 1 4.17% TM-255E 40 17 el. F9FT 391
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

145 MHz - single op high power

1 S57O JN86DT 473 174572 LZ0C KN22XS 885 27 5.40% ts590sg+Javornik 1500
3x8x4 el loop 

+4x9+1x17+3x17 
el yagi

307

2 S57Q JN76PB 466 170310 LZ0C KN22XS 922 5 1.06% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

3 S53V JN76UH 203 61506 LZ2T KN13PK 678 1 0.49% FT897D 300 11 el ECO Yagi 492

4 S52IT JN66WB 97 31158 LZ2T KN13PK 799 4 3.96% IC 910 100 17el Yagi 1079

5 S57LM JN76HD 106 30849 YO2BBT KN05UK 555 4 3.64% FT847 100 F9FT 17 el. 313

6 S58P JN76ID 60 15933 YO2EA KN05RK 530 3 4.76% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

7 S50J JN65VO 32 9214 DA0FF JO40XL 613 3 8.57% TS2000X 100 TV1011 150

8 S50TA JN76HD 33 8441 OL7C JO60JJ 492 2 5.71% FT-480R 50 6EL YAGI 300

9 S55VM JN65TV 28 6114 DA0FF JO40XL 578 2 6.67% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

10 S59DR JN76EF 22 3904 OK7O JN69OU 413 3 12.00% FT-991A 50 7 EL YAGI 350

11 S53SO JN76HF 22 3634 YU7C JN95SS 384 0 0.00% IC 202E 100 Slim JIim 370

12 S53XX JN76CG 16 1683 OM5CM JN87WV 332 0 0.00% 100 5el. 0

145 MHz - single op low power

1 S51WC JN75OT 105 31654 SN7L JO91QF 676 0 0.00% FT100D 25 17 el F9FT 250

2 S58RU JN65WM 73 18829 DR2X JO40QL 645 1 1.35% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL 265

3 S52ZD JN75TV 81 17240 HA0IL KN07RU 494 5 5.81% 25 0

4 S57UZX JN75LT 37 6735 DR5T JN47KW 520 3 7.50% FT 225 25 11 el  yagi 500

5 S51GF JN76AA 21 4099 9A0V JN95PE 419 3 12.50% IC-202 25 Yagi 11el. 340

6 S59DBC JN86CQ 17 3053 IQ5NN JN63GN 452 0 0.00% TS 711 25 7el yagi 30

7 S57WW JN86CM 11 1688 OL3Y JN69JJ 409 0 0.00% IC-202 2,5 9 EL F9FT 300

8 S57KM JN76HD 7 358 S59P JN86AO 121 1 12.50% TS-790E 25 GP 315

9 S53VV JN65VN 2 280 IQ5NN JN63GN 244 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 GP 100

10 S52AU JN76GC 1 20 S50G JN76JC 20 0 0.00% 20 0

435 MHz - multi op

1 S59P JN86AO 109 37865 IQ1KW JN34OP 721 10 8.40% FT-1000 + menina 600 3x21el. F9FT 301

2 S59DGO JN75FO 96 28201 SP8MRD KO00XC 751 3 3.03% TS590+Menina 500 2xEF7019 1796

3 S50G JN76JC 63 17769 IQ1KW JN34OP 614 1 1.56% 500 0

4 S51S JN75ES 40 10886 IQ1KW JN34OP 576 4 9.09% TS-2000 100 2x21 F9FT 1114

435 MHz - single op high power

1 S54T JN75EW 36 10479 DA0FF JO40XL 602 4 10.00% FT847+ MENINA II 100 4X2M9WLA 300

2 S57LM JN76HD 33 9799 IQ1KW JN34OP 603 2 5.71% FT847 50 YU7EF 24 el. 313

3 S50J JN65VO 23 5932 DA0FF JO40XL 613 0 0.00% TS2000X 50 2x19el 150

4 S53XX JN76CG 2 126 S59DGO JN75FO 77 0 0.00% 50 21el. 0

435 MHz - single op low power

1 S57NAW JN76PB 91 29758 DF0YY JO62GD 706 4 4.21% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

2 S58RU JN65WM 30 5898 DA0FF JO40XL 624 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 265

3 S57WW JN86CM 4 1224 DK0NA JO50TI 544 0 0.00% 300

4 S57KM JN76HD 4 107 S57NAW JN76PB 53 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

5 S53VV JN65VN 2 58 S59DGO JN75FO 53 0 0.00% IC402 3 12 el. 100

6 S52AU JN76GC 2 48 S51S JN75ES 40 1 33.33% 10 0

1,3 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 33 10530 IQ1KW JN34OP 721 1 2.94% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 150 180cm DISH 301

2 S50G JN76JC 32 10146 IQ1KW JN34OP 614 4 11.11% db6nt+javornik+ts590 150 2,8m dish 830

3 S51S JN75ES 13 3109 OK2A JO60JJ 528 4 23.53% TS-2000 60 2x55 F9FT 1114

1,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 56 17847 IQ1KW JN34OP 743 1 1.75% IC-202s+TRANSV, 
MGF-1302, 0,5db 100 1.8m Dish 317

2 S51WX JN75OS 23 8079 IQ1KW JN34OP 639 1 4.17% 0.8 dB 100 37 el 201

3 S58RU JN65WM 10 1486 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736R 110 Flexa yagi FX-2317 0

4 S50J JN65VO 8 1082 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% TS2000X 10 55EL 150

5 S53VV JN65VN 3 138 IW3SPI JN66OD 80 0 0.00% MGF1302 - IC202 + 
Xverter 10 24 el. Loop 100

6 S57WW JN86CM 1 25 S51ZO JN86DR 25 0 0.00% 300

2,3 GHz - multi op

1 S50G JN76JC 15 4491 IQ1KW JN34OP 614 0 0.00% db6nt+javornik+ts590 50 2,8m dish 830

2 S59P JN86AO 12 3601 DK0NA JO50TI 529 1 7.69% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 40 180cm DISH 301

2,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 22 6572 DF0YY JO62GD 661 0 0.00% IC-202s+DB6NT 
RX:1,0db 40 1,8m Dish 0

2 S50J JN65VO 4 272 IK3ERQ JN65AR 137 0 0.00% 30 1m dish 150

3 S58RU JN65WM 2 157 IK3ERQ JN65AR 145 1 33.33% Yaesu FT-736R+TRV 15 Anjo YA235043 265

4 S53VV JN65VN 2 13 S58RU JN65WM 8 0 0.00% FT-221R + Xverter 2 25 el. Loop 100

3,4 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 4 963 HA8V KN06HT 351 1 20.00% FLEX1500 + Murka + 
DB6NT 40 180cm DISH 301

3,4 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 7 2650 DF0YY JO62GD 661 1 12.50% IC-202s+DB6NT 
RX:1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 8 2211 DK0NA JO50TI 530 0 0.00% IC-202s+DB6NT 
RX:1.0db 4 1,8m Dish 317

10 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 13 2816 I6XCK JN63QO 416 1 7.14% IC-202s+DB6NT 
RX:1,0db 5 1,2m Dish 317

2 S50J JN65VO 3 864 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% 4 0,6 dish 150

24 GHz - Single op    

1 S51ZO JN86DR 3 160 HA2D JN87TB 108 0 0.00% IC-202s+TRANSV. 
RX:2db 0,5 0.45m Dish 317
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

zRS majsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, generalna 
razvrstitev

več operaterjev

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz

1 S59P 565789 179884 189325 105300 72020 19260

2 S50G 349531 69406 88845 101460 89820

3 S51S 163232 77712 54430 31090

4 S59DGO 141005 141005

5 S59K 48855 48855

6 S57E 12756 12756

7 S59T 5174 5174

en operater

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz

1 S51ZO 471450 178470 131440 53000 44220 56320 8000

2 S57O 174572 174572

3 S57Q 170310 170310

4 S57NAW 148790 148790

5 S51WX 80790 80790

6 S57LM 79844 30849 48995

7 S50J 72414 9214 29660 10820 5440 17280

8 S58RU 66319 18829 29490 14860 3140

9 S53V 61506 61506

10 S54T 52395 52395

11 S51WC 31654 31654

12 S52IT 31158 31158

13 S52ZD 17240 17240

14 S58P 15933 15933

15 S50TA 8441 8441

16 S57WW 8058 1688 6120 250

17 S57UZX 6735 6735

18 S55VM 6114 6114

19 S51GF 4099 4099

20 S59DR 3904 3904

21 S53SO 3634 3634

22 S59DBC 3053 3053

23 S53XX 2313 1683 630

24 S53VV 2210 280 290 1380 260

25 S57KM 893 358 535

26 S52AU 260 20 240
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

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 169 65214 LZ6R KN33FF 902 0 0.00% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x6el 
YU7EF 301

2 S50L JN75ES 97 36016 LZ2T KN13PK 752 1 1.02% TS-590SG/Javornik II 1000 2x2x17 F9FT 1114

3 S57E JN75PP 9 1902 HG6Z JN97WV 430 1 10.00% Yaesu 897 20 Yagi 156

4 S59T JN65TL 6 1323 DK1FG JN59OP 498 0 0.00% 9 el. F9FT 40 100

145 MHz - single op high power

1 S57O JN86DT 244 101689 F6DRO JN03TJ 1211 3 1.21% ts590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop+4x9+1x-
17+3x17 el yagi 307

2 S57Q JN76PB 158 60822 LZ6R KN33KM 956 2 1.25% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

3 S57M JN76PO 122 45953 EA1HRR IN83JJ 1494 1 0.81% MarkV+Javornik 500 9el. Tonna 963

4 S57LM JN76HD 39 12432 EA1HRR IN83JJ 1438 2 4.88% FT847 100 F9FT 17 el. 313

5 S52IT JN66WB 37 10214 LZ2ZY KN13OT 776 0 0.00% Ic910 100 17 elm yagi 1072

6 S58P JN76ID 29 8962 EA1RLE IN72XV 1526 1 3.33% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

7 S50TA JN76HD 10 2061 HG6Z JN97WV 443 1 9.09% FT-480R 50 6EL YAGI 300

8 S55VM JN65TV 8 1396 YU1LA KN04FR 550 0 0.00% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

9 S50J JN65VO 5 949 OM70KAP JN98AS 477 1 16.67% TS2000X 100 TV1011 150

10 S56RJI JN76PF 8 571 S52IT JN66WB 111 0 0.00% TS-2000E 100 MOBILE 0

145 MHz - single op low power

1 S52ZD JN75TV 28 7794 LZ2T KN13PK 665 1 3.45% 0

2 S57UZX JN75LT 18 3142 HA8IH KN06LN 470 0 0.00% FT225 25 11 el.yagi 220

3 S58RU JN65WM 16 2597 OM70KAP JN98AS 480 0 0.00% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA 265

4 S57WW JN86CM 5 271 S57Q JN76PB 87 0 0.00% IC-202 2,5 9 EL F9FT 300

5 S59DR JN76EF 4 250 S53V JN76UH 103 0 0.00% FT-991A 50 1/4 Lambda 350

435 MHz - multi op

1 S59DGO JN75FO 91 29379 LZ2T KN13PK 741 2 2.15% TS590SG+LNA 600 2xEF7019 1796

2 S59P JN86AO 55 22281 SP2DDV JO83VE 743 3 5.17% FT-1000 + menina 600 3x29el + 8x16el 301

3 S50L JN75ES 38 10729 LZ2T KN13PK 752 0 0.00% TS-2000/SP-7000 70 2x21 F9FT 1114

4 S50G JN76JC 20 4931 LZ2T KN13PK 734 2 9.09% Menina/TS-590 500 2X24 el. yagi 850

435 MHz - single op high power

1 S57LM JN76HD 24 7053 IQ1KW JN34OP 603 2 7.69% FT847 50 YU7EF 24 el. 313

2 S50J JN65VO 21 5132 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% TS2000X 50 2x19el 150

3 S51WX JN75OS 15 4010 UT5DV KN18DO 621 0 0.00% 0.8 dB - FT991 200 2 x 18 el. 201

4 S52IT JN66WB 6 623 IO2V JN54WE 261 0 0.00% IC910 50 20 eelm.Yagi 1072

zRS junijsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, uradni rezultati
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CQ ZRS Letnik XXiX, 3/4 - 2019

UkV akTIVNoSTI

5 S53FO JN76ID 5 529 IO2V JN54WE 312 1 16.67% IC 402 3 15 el 320

435 MHz - single op low power

1 S57NAW JN76PB 62 21506 DG0VV JO62RM 731 0 0.00% ICOM-475E 25 3 x 23 el 948

2 S58RU JN65WM 23 4912 IQ1KW JN34OP 533 0 0.00% Yaesu FT-736 25 432-13WLA 265

3 S57WW JN86CM 3 474 OK1PGS JN69MX 451 0 0.00% 300

4 S52AU JN76GC 3 155 S57NAW JN76PB 59 0 0.00% 10 0

5 S59DR JN76EF 1 70 S59DGO JN75FO 70 0 0.00% FT-991A 50 1/4 Lambda 350

1,3 GHz - multi op

1 S59DGO JN75FO 56 19593 DJ2DA JO61PG 636 7 11.11% TS590SG+TRV 90 2X70 EL. YAGI 1796

2 S59P JN86AO 41 12071 IQ1KW JN34OP 721 1 2.38% FLEX1500 + Murka + DB6NT 150 180cm DISH 301

3 S50L JN75ES 10 3051 IQ1KW JN34OP 576 0 0.00% TS-2000/SP-23 50 2x55 F9FT 1114

1,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 51 15099 IQ1KW JN34OP 743 2 3.77% IC-202s+TRANSV, MGF-
1302, 0,5db 100 1,8m Dish 317

2 S51WX JN75OS 22 6945 DH3NAN JO50NC 570 1 4.35% 0.8 dB - TRV 100 37 el. 201

3 S59GS JN75NP 21 5451 OK1KUO JO80FF 520 2 8.70% FT 8 54.el 930

4 S57WW JN86CM 5 1634 DK0NA/P JO50JP 608 0 0.00% 300

5 S50J JN65VO 6 1029 IQ1KW JN34OP 528 1 14.29% TS2000X 10 55EL 150

6 S58RU JN65WM 6 495 IK3ERQ JN65AR 145 0 0.00% Yaesu FT-736 110 Flexa Yagi FX-2317 265

2,3 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 21 6283 IQ1KW JN34OP 721 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 40 180cm DISH 301

2,3 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 21 4952 OK1KUO JO80FF 390 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m Dish 0

2 S50J JN65VO 3 225 IK3ERQ JN65AR 137 0 0.00% 30 1m dish 150

3 S58RU JN65WM 2 99 IW3SPI JN66OD 87 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Loop Yagi 52 elem. 265

4 S57WW JN86CM 1 16 S59P JN86AO 16 0 0.00% 300

3,4 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 11 3333 DK0NA/P JO50JP 593 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 50 180cm DISH 301

3,4 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 12 2975 OK1KUO JO80FF 390 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

2 S59GS JN75NP 3 596 OE5VRL/5 JN78DK 317 0 0.00% 0

5,7 GHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 10 2354 IN3HOG JN63GN 459 0 0.00% IC-202s+DB6NT RX:1.0db 4 1,8m Dish 317

2 S58RU JN65WM 5 725 I3CLZ JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 parabola fi 65cm 265

10 GHz - multi op

1 S59P JN86AO 17 4178 IN3HOG JN63GN 436 0 0.00% FLEX1500 + Murka + DB6NT 10 100cm DISH 301

10 GHz - Single op

1 S59GS JN75NP 22 6622 OK2KRT JN99CL 485 0 0.00% TriglaV 5 123 930

2 S51ZO JN86DR 26 5691 IN3HOG JN63GN 459 0 0.00% IC-202s+DB6NT RX:1,0db 5 1,2m Dish 317
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več operaterjev

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S59P 573209 65214 111405 120710 125660 66660 83560

2 S59DGO 342825 146895 195930

3 S50L 120171 36016 53645 30510

4 S50G 24655 24655

5 S57E 1902 1902

6 S59T 1323 1323

en operater

Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 477730 150990 99040 59500 47080 113820 7300

2 S59GS 201890 54510 11920 132440

3 S57NAW 107530 107530

4 S57O 101689 101689

5 S58RU 94087 2597 24560 4950 1980 14500 19500 18500 7500

6 S51WX 89500 20050 69450

7 S50J 62199 949 25660 10290 4500 20800

8 S57Q 60822 60822

9 S57LM 47697 12432 35265

10 S57M 45953 45953

11 S57WW 19621 271 2370 16340 320 320

12 S52IT 13329 10214 3115

13 S58P 8962 8962

zRS junijsko VHF/UHF/SHF 2019 tekmovanje, generalna 
razvrstitev

3 S50J JN65VO 9 1040 IZ3SHW JN55MP 214 0 0.00% 4 0,6 dish 150

4 S58RU JN65WM 8 975 I3CLZ JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola 68 cm 265

5 S57UMP JN76QK 2 165 S59GS JN75NP 91 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1200

6 S57WW JN86CM 1 16 S59P JN86AO 16 0 0.00% 300

7 S53VV JN65VN 2 13 S58RU JN65WM 8 0 0.00% IC402 + Xverter 2 38 cm 100

24 GHz - Single op

1 S58RU JN65WM 2 370 I3CLZ JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 2,5 parabola fi 37,5 cm 265

2 S51ZO JN86DR 3 146 OE4WOG/P JN77WM 94 0 0.00% IC-202s+TRANSV. RX:2db 0,5 0.45m Dish 317

47 GHz - Single op

1 S58RU JN65WM 1 150 I3OPW JN65AW 150 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 0,1 parabola fi 25 cm 265
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zRS 50 mHz 2019 tekmovanje, uradni rezultati

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

70 MHz - multi op

1 S53M JN86CR 1 7 S51ZO JN86DR 7 0 0.00% TS890 50 7 el Yagi 314

70 MHz - Single op

1 S51ZO JN86DR 4 1314 9H1TX JM75FU 1219 0 0.00% TS-950 +transv 20 5el Yafi YU7EF 0

70 MHz - single op with MGM

1 S51DI JN76VL 10 5833 EA1BNF IN52OF 2003 0 0.00% FT-847 100 7 el, 8 el 240

zRS 70 mHz 2019 tekmovanje, uradni rezultati

Callsign WWL QSO nr. Score ODX Call ODX WWL ODX QRB Err. nr. Err. TRX Pwr (W) Antennas Asl (m)

50 MHz - multi op

1 S52G JN65UU 165 158996 EA8/DL8DAK/P IL18AT 3347 5 2.94% 0

2 S53M JN86CR 93 88493 EA8/DM8MM/P IL18AT 3561 4 4.12% TS890 100 7 el Yagi 314

3 S51TX JN76IH 41 35827 US4MWP KN98NK 1846 5 10.87% TS590 50 4 EL 1600

50 MHz - Single op

1 S52F JN76OH 156 153010 EA8/DL8DAK/P IL18AT 3473 21 11.86% 0 0

2 S53O JN86CQ 47 51516 EA8/DM8MM/P IL18AT 3560 5 9.62% ts590sg 100 quad 1el 0

3 S52AU JN76GC 26 29940 EA8CTK IL18NI 3376 3 10.34% 100 yagi 0

4 S51DI JN76VL 29 28497 EA5DIT IM99CD 1645 1 3.33% TS-590SG 100 7 el yagi 240

5 S57WW JN86CM 19 23831 US4MWP KN98NK 1729 2 9.52% TS-690S 50 5el YU7EF 300

6 S51ZO JN86DR 25 19593 UX2QL KN87DQ 1511 1 3.85% TS-590SG 100 2x5el S58A 0

7 S53BB JN76HD 14 12815 EA1ASC IN70DX 1731 2 12.50% 0

8 S57KM JN76HD 5 3032 R6KA KN75VH 1641 0 0.00% TS-590SG 100 Hexbeam 315

14 S52ZD 7794 7794

15 S57UMP 3300 3300

16 S57UZX 3142 3142

17 S53FO 2645 2645

18 S50TA 2061 2061

19 S55VM 1396 1396

20 S52AU 775 775

21 S59DR 600 250 350

22 S56RJI 571 571

23 S53VV 260 260
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DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV : ARRL DXCC, WAC, WAZ, WPX.  12. 06. 2019. Zbral Janez S53MJ.

CQ CONTEST - HALL OF FAME DXCC 40M 6BWAC RTTY
S50A S59AA S51WX S54A S55DX S57AT S57NML S58T S53MJ

PLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED S59AW 6BWAC
S51GI S51RU S51U S55SL S55ZZ >< DXCC 30M S50N S52R S55ZZ S57AC  
S58T S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E 5BWAZ NAD 150 ZON

PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE S55DX S55SL S55ZZ S57AT S57NML >< S50B S50O S50N S51DI S51DX S51GI
S58T DXCC 20M S51U S52AM S52QM S53MJ S54A S54E

PLAKETA HONOR ROLL MIXED S54A S55DX S57AT S57NML S57UX S55SL S55ZZ S57DX S57JZ S57XX S58Q
S50O S51EC S51MA S53AW S53MJ S55SL DXCC 17M  S59DTN S59R S59U S59Z S59ZZ
S55ZZ S58T S59DKR S51DI S51DV S52R S53MJ S53X S54A 5BWAZ 200 ZON

PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT S50A S50O S51DX S51GI S51U S52QM
S58T >< S58T S53R S54E S55ZZ S57A S57DX ><

5BDXCC DXCC 15M S57JZ S57Z S58Q S58T S59Z S59ZZ
S50A S50B S50N S50O S50R S51DI S54A S55DX S57AT S57NML S58T WAZ MIXED

S51DV S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM DXCC 12M S50A S50B S50N S51DI S51DX S51GI
S51NU S51RU S51TE S51U S52AB S52F S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E S51RU S51SS S51U S52CC S52DD S52FB
S52FW S52QM S52R S53MJ S53X S54A S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT >< S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ S55SL
S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AC DXCC 10M S55ZZ S57AC S57AT S57DX ><

S57AL S57DX >< S57TA S57U S57UX S54A S55DX S55SR S57AT S58T S57UX S58MU S58U S59DJK
S58J S58Q S58T S59DJK S59DKR S59DTN DXCC 50 MHz * WAZ FONE
S59U S59ZZ S50B S50N S51DI S51WX S53X S55SL S51DX S51ZZ S57AT S57DX
DXCC MIXED S57A S57AC S57TA S58J S58T S59F WAZ CW

S50A S50B S50E S50N S50O S50R S59YL S59Z S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S50U S51AA S51AD S51CN S51DI S51DB MILLENNIUM DXCC 2000 S56C S57AT S57DX S58Q S57XX S59U

S51DD S51DQ S51DX S51EC S51EJ S51GI S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S53AU WAZ RTTY
S51GW S51KL S51KM S51MA S51ME S51MP S53EO S57AT S57LO S50XX S57TA S57SXS S51DX S54E S55ZZ S58T
S51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS S51U S57UA S57UYX S58M S59AV S59ZZ WAZ 12M FONE

S51V S51ZY S52AB S52AQ S52CC S52CI GOLDEN DXCC S54E S57DX
S52DD S52F S52FW S52ON S52OT S52R S51DX S51NR S58MU WAZ 12M CW
S53AW S53BB S53DIJ S53DX S53EO S53F PLAKETA CHALLENGE S55ZZ S57DX
S53MJ I0/S53R S53R S53RI S53RT YU3US S50A S50B S50R S50U S51AD S51DI WAZ 17M FONE
S53X S53ZL S53ZW S53ZZ S54A S54AA S51DV S51NM S51MA S51U S52D S52DD S54E S57DX
S54E S54G S54MM S55DX S55SL S55ZZ S52F S52FW S52OT S52R S52TJ S53BB WAZ 17M CW

S56DX S56G S57A S57AC S57AL S57AT S53MJ S53R S53X S54A S54E S55DX S55ZZ S57DX
S57DX >< S57KV S57KW S57LF S57MI S55SL S55ZZ S57AC S57AL S57AT S57UX WAZ 30M CW

S57NML S57PY S57RR S57TA S57U S57XX S57XX S58J S58T S59DKR S59SV S59Z S54E S55ZZ S57DX
S57YX S58J S58Q S58T S58U S59AA S59ZZ WAZ 160M NAD 30 ZON

S59ABL S59D S59DJK S59DJR S59DKR S59DKS WAC MIXED S55ZZ S58Q
S59DTN S59EA S59L S59U S59YL S59ZZ S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI WAZ 160M 40 ZON

DXCC CW S51NF S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S50U S51V S53R S54E S57DX S58Q
S51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB S51WC S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA S59Z S59ZZ
S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW S52ON S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF WAZ 6M nad 25 ZON
S54A S55DX S55SL S55ZZ S56C S57AT S53RT S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX S51DI S59Z

>< S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC S59DAV WPX of EXCELLENCE
S57XX S58J S58Q S58RU S58T S59AV S59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK S59DJR S59DTN S51NU
S59AW S59U S59L S59U WPX of EXCELLENCE + 160 M

DXCC FONE WAC FONE S50A S51U S53EO S53MJ S55SL ><
S50R S51DX S51JN S52OT S52OW S53MJ S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ S52AB WPX of EXCELLENCE + 160 M + 30M + DiGI
S54A S55DX S55SL S57AC S57AT S57KW S52DD S55ZZ S57AC S57AT S57DX >< S54A

S57NML S57PY S57RTH S57XX S58T S59SV S59DBQ S59U WPX  MIXED
S59U S59YY WAC CW S50A S50B S51DX S51NU S51RU S51ZZ

DXCC RTTY S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ S54A
S51DI S51DX S51HF S51NM S51MA S52OT S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU S55SL S57DX S58MU S59DTN
S52R S53MJ S53X S54A S54E S55SL S59ABC S59AV WPX  CW
S55ZZ S56A S57AT S57DX S57NML S57XX WAC RTTY S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S54A
S58T S59DJK S59SV S51DX S53MJ S55ZZ S55SL S55ZZ S58MU

DXCC 160M WAC 10M/YL WPX  FONE
S50A S50U S51DI S51EC S51NM S52F S51ZZ S51DX S54A S55SL

S53MJ S53X S54A S54E S55DX S55SL 5BWAC
S55ZZ S57A S57AC >< S58AL S58Q S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX
S58T S59Z >< S57LF S58AL

DXCC 80M 5BWAC CW
S53MJ S54A S55DX S57AT S51DX S58AL

S5dXCC
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

E-pošta: s53mj@siol.net
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lampedusa 2019
avtor: Slavko Celarc, S57dX

E-pošta: s57dx@siol.net

Že dolgo je bila v nas prisotna želja oddelati CQ WW 160M CW z Lampeduse. 
Nekateri smo se v Lampeduso zaljubili že leta 2013, ko smo prvič bili tam. 
Z Dragotom S59A sva že kar nekaj let razpravljala o tem. In smo se odločili 
za leto 2019. Lampedusa bi pač bila idealna lokacija za to tekmovanje. IG9 
je poseben množilec, praktično je na obrobju Evrope, pa vendar v Afriki, 
torej bi skoraj vse zveze štele kot dX zveze. 

Priprave so potekale že skoraj celo predhodno 
leto. Enkrat v decembru smo se tudi dobili na 
skupnem sestanku, kjer smo še dorekli zadnje 
podrobnosti. Načrtovali smo ostati na Lampedusi 
dva tedna in izven tekmovanja čim več delati tudi 
na ostalih bandih.

Ekipa je bila v naslednji sestavi: Silvo S50X, 
Goran S52P, Peco S54W, Karmen (Peco XYL), 
Pavla S56DX, Slavc S57DX in Drago S59A.

In smo krenili proti jugu Italije nekega lepega 
petka dopoldan. No, prav lep dan sicer ni bil, roko 
na srce. Ko je glavnina ekipe prispela na Vrhniko, 
je sneg padal kot za stavo! Ko je Peco odprl najeti 
kombi, sem se zgrozil, saj je že bil poln do vrha! 
Pri meni pa je še bilo robe za pol kombija... Zato 
je bila potrebna reorganizacija oziroma ponovno 
pakiranje in skladanje materiala. Je izgledalo kot 
tetris! In smo v tistem mokrem snegu preložili 
robo in uspeli naložiti vse. Na koncu je bil kombi 
založen do vrha in je ostalo prostora kvečjemu še 
za kakšno majhno škatlico vžigalic. Ne bi posebej 
poudarjal, da sva z Pecotom bila zaradi snega 
mokra do kože. Za lažjo predstavo, kaj vse smo 
vlekli s seboj pa kratek seznam opreme:
• agregati: 2,2 kW (S50X), 6,5 kW (S50X), 7,2 

kW – rezerva (S53T)
• gorivo: 270 l bencina za 

agregate
• postaje: TS-590 (S59A), 

TS-590 (S57DX), TS-480 
(S50X), TS-480 (S57L)

• ojačevalniki: OM-2500 
(S59A), OM-2500A (S53T), 
JUMA 1000 – rezerva (S57L)

Pa seveda še en kup 
računalnikov, usmernikov, 
stolpov, anten, kablov, radialov 
in ostale robe. Skratka, kombi 
je bil poln do vrha.

In smo tistega petkovega 
dopoldneva krenili na pot. Sneg 
je pa tudi ponehal in ni bilo več 
problemov. Namenili smo se 
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proti Livornu, kjer smo imeli rezerviran in plačan 
trajekt Livorno – Palermo. In glej ga zlomka, nekje 
na poti po severni Italiji smo dobili sporočilo, 
da trajekt ne bo peljal in so nas prebukirali v 
Salerno! Salerno pa je zelo daleč na jugu, še nižje 
od Neaplja. In smo zopet podirali rekorde, da smo 

pravočasno prišli na trajekt. Vkrcavanje in plovba 
do Palerma na Siciliji je v nadaljevanju potekala 
brez težav. 

Na Siciliji smo imeli cel dan časa, da pridemo do 
Porto Empedocla na južni strani otoka. Vožnja 
je potekala lepo počasi, saj se nam ni nikamor 
mudilo. In na Siciliji je že bila pomlad, zato je bilo 
še bolj zanimivo. Vmes smo se založili z dvema 
zabojema domorodnih pomaranč, ki smo jih v 
nadaljevanju konzumirali do konca ekspedicije.... 

Trajekt Porto Empedocle – Lampedusa je vozil 
po voznem redu in smo se nanj vkrcali v soboto 
zvečer. Tako smo na Lampeduso prispeli po načrtu 
v nedeljo dopoldan. No, če bi bil vraževeren, bi 
lahko že prej opazil nekatere podrobnosti. Že v 
Porto Empedocle na Siciliji smo srečali pogreb. 
Pa tudi s trajektom se je peljal zraven še mrliški 
voz in nas je v pristanišču na Lampedusi najprej 
pričakal pogreb.... Ampak ne bi o tem, pa tudi 
vraževeren pač nisem.

V nadaljevanju smo se nastanili pri našem 
gostitelju Salvatoreju – La Conchiglia. 

Popoldan pa smo seveda že leteli na lokacijo. 
Punto Alaimo je še vedno tam, kjer je bil. Moja 
in Dragotova ljubljena lokacija! Žal tokrat nismo 
mogli uporabiti lokacijo Oscia, ki je medtem bila 
prodana in je bila popolnoma zapuščena. Nekako 
150 m stran od tam, pa še vedno na vrhu klifa, 
je zapuščen vodni rezervoar, od koder smo se 
namenili delati. Glede tega smo imeli ustno 
dovoljenje g. župana, ki ga je za nas pridobil 
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Salvatore že pred tem (hvala tudi ZRS za spremno 
pismo!). Ne glede na to, so nas v nadaljevanju 
obiskali otoški policaji in nas popisali. Pa seveda 
brez posledic.

Najprej smo si ogledali objekt in prišli do zaključka, 
da lahko delamo iz njega. V samem objektu so 
kovinski podesti, kjer smo namestili mize in klopi. 
Sam objekt je visok približno 6 - 7 m, na vrhu je 
velika platforma in še ena nadgradnja. 

Naslednjih nekaj dni smo pospešeno postavljali 
antene. Na vrh objekta smo postavili prenosni 
rešetkasti stolp 12,5 m, na katerega smo namestili 
Inverted Vee za 160, kot pomožno anteno. Glavno 
delo pa je bila postavitev vertikalke za 160, 
katero smo postavili cca. 200 m stran od objekta. 
Postavljena je bila na vrhu klifa, torej brez 
kakršnih koli ovir do Evrope. Postavitev sicer ni bila 
zahtevna, saj smo jo uspeli postaviti trije (S59A, 
S54W in S57DX). Je pa bilo zahtevno sidranje, 

saj je tam sama živa skala. 
Večinoma smo si pomagali s 
Hilti vrtalnikom in zavrtali sidra 
direktno v skalo. Kjer pa to 
ni bilo možno, pa smo zabili 
kline. Postavili smo vertikalko 
visoko 32 m s kapacitivno 
kapo na vrhu. Potegnili smo 16 
radialov četrt valovne dolžine. 
V nadaljevanju smo jo z 
rahlimi težavami uspeli uglasiti 
na delovno frekvenco (tnx. 
Drago!). Moram priznati, da je 
vertikalka izgledala fantastično. 
Na istem mestu je nekdo v 
preteklosti že nekaj postavljal, 
saj sem med kamenjem našel 
kose žice z izolatorji. 

V prvih treh dneh smo postavili 
vse, kar smo se namenili. 
Potegnili smo dve Beverage 
anteni za sprejem. Proti USA 
dolžine 180 m in proti JA cca 
240 m. Prav tako smo postavili 
K9AY loope. Za ostale bande pa 
še fiberglas vertikalko za 80 in 
AL vertikalke za 60, 40, 30 20 
in 17 m bande. 

V tistih dneh smo tudi postavili 
operatersko mesto in bili vsak 
večer na bandih. Vse skupaj 
smo naredili cca. 3000 zvez. 
Nekaj od tega je naredil še 
Silvo S50X, ki si je postavil 
vertikalko v mestu, kjer smo 
stanovali.
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No, in ker je bilo prelepo, da bi trajalo, je začelo 
pihati kot za stavo. Tisto noč je zlomilo vrh 
vertikalke, tako da je naslednje jutro bila visoka 
samo še 25 m! Drago S59A se je zelo potrudil in 
jo zopet uspel uglasiti, tokrat brez kapacitivne 
kape. Pa ni dosti pomagalo. Naslednjo noč se 
je proti jutru veter okrepil na stopnjo orkana in 
polomil vertikalko do konca! Pa čeprav je bila 
kar dostikrat sidrana. Jaz sem tisto noč bil na 
lokaciji, vendar sem šel spat v kombi. Seveda 
nisem nič spal, saj je tudi kombi premetavalo 
in gugalo sem ter tja. Mi je bilo itak jasno, 
da vertikalka ne bo in ne more zdržati takega 
orkanskega vetra. Samo v ilustracijo: na objekt 
smo imeli prislonjeno aluminijasto dvojno 
lestev, ki smo jo za vsak slučaj privezali na 
zgornjem koncu. Ko sem stopil iz kombija, je 
lestev plapolala v vetru! Če ne bi bila privezana, 
bi jo odpihnilo v dolino.

Zlomilo je tudi fiberglas vertikalko za 80, ostale 

antena pa so preživele, samo 
radiale je vse usmerilo v smeri 
vetra....

Sledil je posvet, kaj sploh lahko 
še naredimo. Peco je sicer 
imel idejo, da vseeno zložimo 
nekaj skupaj. Ampak ni imelo 
smisla. Skoraj ves aluminij je 
bil polomljen in pokrivljen. 
Pa četudi bi uspeli kaj zložiti 
skupaj, je v nadaljevanju 
veter še naprej nažigal in bi 
se zgodba ponovila. Kako zelo 
je pihalo se je videlo tudi v 
naselju. Salvatore je najel 
otoškega zidarja, da mu je 
med bungalovi pozidal ločilne 
zidove. Prejšnji dan jih je 
pozidal, ponoči pa jih je podrlo. 
Zjutraj je ubogi zidar žalostno 
gledal kup razbite opeke....

Nič, ni bilo druge, kot vse skupaj 
pospraviti in se čimprej odpraviti 
domov. Tako smo v petek, 
namesto da bi se pripravljali 
na contest, pospravljali 
polomijo. Na mestu, kjer je 
prej stala vertikalka, je bilo en 
kup zveriženega aluminija ter 
milijon prepletenih radialov ter 
sidrnih vrvi. Vse to je bilo treba 
razplesti in pospraviti. Veter pa 
je še vedno grozovito nažigal. Pri 
pospravljanju te je kar prestavilo 
za dva metra! Še dobro, da 
nismo bili čisto na robu klifa, saj 
bi bilo to zelo nevarno početje. 
No, seveda je zraven padal še 

dež, tako da smo zopet bili mokri do kože.

Še pravočasno smo uspeli podreti rešetkasti stolp 
na objektu, ki ga je tudi že začelo lomiti. Ostale 
antene so tudi bile hitro pospravljene. Tako smo 
v bistvu že v petek imeli vse zloženo v kombiju in 
pripravljeno za odhod.

Lahko si predstavljate, kakšno je bilo vzdušje 
v nadaljevanju. Turobno. Še posebej, ker smo 
podobno usodo doživeli na isti lokaciji že leta 
2014. Ampak takrat smo vseeno uspeli delati 
v contestu in celo zmagati v novi Multi op/LP 
kategoriji. Tokrat pa se ni dalo narediti nič.

Že na poti tja dol smo se pogovarjali, kako da 
fantje s Sicilije ne gredo večkrat klofati WW 160 
na Lampeduso? In smo jih označili za malo lene.... 
Ampak sedaj pa vemo zakaj ne gredo! Oni že vedo!

Pa zgodbe še ni konec! Zaradi orkanskega vetra 
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seveda tudi trajekti niso vozili. Obetalo se nam je, 
da bomo obtičali na otoku kdo ve kako dolgo. Tega 
si sicer nismo želeli, saj bi se še povečali stroški 
ekspedicije, ampak ni rešitve. Pa smo tokrat imeli 
srečo. Pride Salvatore z novico, da bo vseeno 
vozil trajekt. Ker noben od nas 
ne zna italijansko, on pa ne 
angleško, se je z njim pomenil 
Drago S59A, ki v takih primeri 
obvlada vse jezike... hehe. Na 
hitro smo leteli v mesto kupit 
karte za trajekt, na hitro smo 
Salvatoreju poravnali stroške 
in na hitro smo se spakirali. 

Popoldan smo v pristanišču 
čakali najavljen izredni trajekt. 
Pripluti bi moral ob 13. uri, pa 
je prispel kakšno uro kasneje, 
čeprav smo dvomili, da bo sploh 
prišel. In to je bil precej velik 
ciprski trajekt, za katerega 
mi še sedaj ni jasno, kako 
da je sploh prišel. Plovba po 
nemirnem morju je bila precej 
zanimiva. Ženski del ekipe je 
imel težave s slabostjo, saj se 
je trajekt v nemirnem morju 
res zelo zibal. No, ostali smo 
si pomagali s tekočimi derivati 
in smo plovbo preživeli brez 
težav.

Ponoči smo se vozili preko 
Sicilije do Messine, kjer smo 
šli na naslednji trajekt, ki nas 
je odpeljal preko ožine na 
kontinent. Sledila je doooolga 

vožnja preko cele Italije 
domov. Na Vrhniko smo prispeli 
pozno zvečer, utrujeni in zelo 
razočarani.

Mimogrede, čestitke ekipi 
TK0C, ki je naredila super 
rezultat! Fantje, vsaka čast!

Naslednjih nekaj dni smo 
si »lizali« rane in poskušali 
pozabiti. Jaz sem si šel ogledat 
3Y0Z prezentacijo, kar me je 
malo potolažilo. Nimamo kaj 
jokati, tako pač je. Če vidiš 
ekipo 3Y0Z, ki je bila pol milje 
od Bouveta, pa niso mogli nanj, 
se ne smeš preveč sekirati za 
tole našo mini ekspedicijo. Pri 
nas je šlo v nič tistih par jurjev, 
pri njih pa stotine tisočev 
dolarjev. 

Pa naša zgodba še vedno ni končana! Smo kar 
takoj začeli z načrtovanjem za naslednje leto. 
Z drugačno, močnejšo, še večkrat in drugače 
sidrano vertikalko. In ni vrag, da nam pa enkrat 
vseeno uspe!
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kV tekmovanja
avtor: Ivo jereb, S57al 

E-pošta: ivo.jereb@siol.net

Za nami je že kar nekaj KV tekmovanj in prav je da skupaj pregledamo 
naše uspehe v nekaj od njih.

S50HQ v IaRU tekmovanju
Naša največja skupna aktivnost pod okriljem 
ZRS, je bila letošnja aktivacija S50HQ postaj v 
IARU tekmovanju. Vsem ki ste bili pripravljeni 
sodelovati v tej zgodbi se še enkrat zahvaljujem, 
da ste si vzeli čas in bili pripravljeni narediti nekaj 
dobrega za skupni cilj!
Tudi letošnji prijavljeni rezultat kaže, da 

smo tekmovanje opravili odlično! Seveda so 
pomanjkljivosti, ki jih bomo poskušali v naslednjih 
letih odpraviti, vendar se moramo zavedati, da 
naše kapacitete niso neskončne in se moramo 
le tem optimalno prilagoditi. V pripravi je skupni 
sestanek, ki bo v kulturnem domu v Radomljah 
(predvidoma v mesecu oktobru), kjer se bomo 
skupaj dogovorili kako naprej!

S50HQ, 40M CW Ekipa. Čestitke operatorjem in podpornim članom za najboljši rezultat band/mode v Evropi!

CQ WW 160
Objavljeni so bili uradni rezultati za tekmovanje 
CQ WW 160. Naša ekipa v sestavi: S53F, 
S53RM, S55OO (TL), S57AL, S57C, S57NAW 
je v tekmovanju osvojila 1. mesto na svetu 
v kategoriji več operatorjev in tako dosegla 
izjemen uspeh! 

Vsem sodelujočim, predvsem pa Goranu 
(S55OO-TL) čestitamo za odlično izpeljano 
ekspedicijo na Korziki.

Čestitke tudi na Ptuj ekipi S50W v sestavi (S51DI, 
S51NM, S57K, S57XZ), za dosežen rezultat, ki je 
presegel 1 milijon točk. 
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TK0C (z leve S53RM, S53F, S55OO, S57NAW, S57C, S57AL)

TK0C v akciji
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Za nami sta tudi obe WPX tekmovanji.

CQ WPX SSB

Prijavljeni rezultati za CQ WPX SSB - EU. 

Čestitke vsem za dosežene rezultate posebno Matiji (S53MM), Marku (S50K) in Vitu S573G (S56M) za prijavljene 
TOP rezultate!
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Čestitke vsem za dosežene rezultate, posebno Matiji (S53MM), Vitu S573G (S56M), Dušanu (S53OQ) in 
Branku (S53AR)za prijavljene TOP rezultate!

CQ WPX CW

Držimo pesti, da tako ostane tudi ob objavi uradnih rezultatov.
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Poglejmo najboljše prijavljene rezultate v TOP 10. Čestitke vsem sodelujočim za dosežene rezultate!

EUHFC

V letošnjem EUHFC-ju je bila udeležba zopet zelo visoka, saj so najboljše postaje v 12h urah napravile 
preko 1500 zvez!

WaE dX
Za nami je tudi CW del WAE DX tekmovanja, v katerem je posebnost sprejemanja QTC-jev 
(telegramov). V letošnjem letu je udeležba zopet narasla, saj šteje tekmovanje za skupni seštevek 
točk v kvalifikacijah za WRTC 2022 v Italiji. 
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Radioamaterske diplome 
Ureja: Miloš Oblak, S53EO

E-pošta: s53eo@yahoo.com

 
 
< prostor za  naslov rubrike > diplome 
 
 
 
 
 
 
GERMAN UNITY 2019  AWARD                   GERMANY 
Diplomo izdaja skupina Brave Radio Friends (BRF) iz Nemčije 
v počastitev 3. oktobra 1990 - dneva združitve obeh Nemčij v 
eno državo. Diploma ima vsako leto drugačen izgled, na sliki 
je diploma za 2018. 
Veljajo samo zveze v tekočem letu, zveze na dan 3. oktobra. 
Zveze iz prejšnjih let ne veljajo. Za osvojitev diplome je 
potrebno imeti zveze z najmanj petimi (5) različnimi postajami 
iz Nemčije (DA - DR). 
Veljajo vsi bandi in načini dela. Zvez ni potrebno imeti 
potrjenih, pošljite overjen izpisek iz dnevnika z običajnimi 
podatki o zvezi, vašim naslovom in naslovom elektronske 
pošte. Diploma se izdaja v PDF formatu in je brezplačna. Za 
tiskano diplomo je potrebno poslati 5 EUR ali 8 USD. 
Opomba: manager sporoča, da bo lahko diplome pošiljal le 
vsaka dva meseca, zaradi službenih obveznosti. 
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204, 
D-95634 Tirschenreuth,  Germany 
e-mail:  de3ear@u23.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com 

 
 
TAMBOVSKI GRB                                  RUSSIA 
Diplomo izdaja ruski klub »Kwant« za zveze s postajami iz 
ruskega regiona Tambov (2R, 3R, 5R - npr. RA2RX, UB5R, 
RW3RWA), in s člani kluba. Veljajo zveze po 1.1.2002 na 
vseh bandih in načinih dela. Zveza z isto postajo velja, če je 
bila narejena na drugem bandu ali načinu dela.  
Class 4 =  25 QSO od tega vsaj 3 QSO s člani kluba 
Class 3 =  50 QSO od tega vsaj 5 QSO s člani kluba 
Class 2 =  75 QSO od tega vsaj 7 QSO s člani kluba 
Class 1 = 100 QSO od tega vsaj 10 QSO s člani kluba 
Vsaka od klas je posebna diploma (na sliki je za Class 2). 
Večina ruskih operatorjev in članov ruskih klubov prenaša svoj 
operatorski dnevnik v skupno bazo v HAMLOG.RU (nekaj 
podobnega kot LOTW). Na spletni strani kluba je mogoče 
preko te baze preveriti, ali izpolnjujete pogoje za diplomo. 
Dobite spisek zvez s postajami, ki se nahajajo v bazi. 
Če pogoje za diplomo izpolnjujete, diplomo lahko brezplačno 
prenesete v svoj računalnik v .PDF ali .JPG formatu in si jo 
natisnete. Če imate zveze tudi s postajami, ki niso v bazi, 
štejejo pa za diplomo, lahko pripravite svoj zahtevek. V tem 
primeru kontaktirajte managerja za diplomo, ki vam bo 
posredoval podrobnejša navodila. 
Internet:  http://kwant.hamlog.ru/diploms/gerb 
e-mail:  ua3rob@mail.ru  ali  rw3rz@mail.ru 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA AWARD    ITALIA 
Diplomo izdaja ARI Comitato Regionale Friuli Venegia Giulia 
za zveze z različnimi postajami iz italijanskega regiona Friuli 
Venezia Giulia. Region sestavljajo province Gorizia (GO), 
Pordenone (PN), Trieste (TS) in Udine (UD). Postaje iz tega 
regiona uporabljajo prefiks I3, IV3,  IW3, IQ3. Veljajo zveze po 
1.1.1986 na vseh bandih in načinih dela. Zveze preko 
repetitorjev, echo-linka ali cross-band ne veljajo. Diploma je 
lahko posebej označena, da so bile vse zveze na enem 
bandu, v CW, SSB, FM, DIGITAL ali SATELLITE. Za diplomo 
je potrebno imeti: 
- 10 QSO (DX = 5), od katerih  najmanj po 1 zvezo iz vsake 
province + 2 klubski postaji (prefiks IQ3) 
 

 
Veljajo tudi zveze s posebnimi in spominskimi postajami, ki so 
aktivne iz tega regiona. Ista postaja je lahko v zahtevku 
navedena le enkrat. SWL OK. 
Diploma se izdaja samo v elektronski obliki in je brezplačna. 
Izpisek iz dnevnika pošljite na  diplomi@ari-crfvg.it 
Internet:  http://www.ari-crfvg.it/diplomafvg.asp 
 

 
CORABIA MARITA AWARD                 ROMANIA 
Diploma se izdaja v počastitev 185-letnice splovitve romunske 
jadrnice »MARITA«, ki je kot prvi jambornik ponesla romunsko 
zastavo. Veljajo zveze v koledarskem letu 2019 na vseh 
bandih in načinih dela. Zveze preko repetitorjev, echo-linka ali 
cross-band ne veljajo. Za diplomo je potrebno: 
- 3 QSO z različnimi postajami iz YO4  (DX = 2) 
- 3 QSO z različnimi postajami iz YO9  (DX = 2) 
Diploma se izdaja samo v elektronski obliki in je brezplačna. 
Zahtevek pošljite na  procwclub@gmail.com 
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TRAVEL TO RUSSIA SERIES              RUSSIA 
Serija diplom »Potovanje v Rusijo« zajema veliko število 
različnih diplom, ki jih izdajata ruska Dolphins Club in Russian 
Telegraphy Club. Posebne diplome se izdajajo za vsak ruski 
region in za zveze v Mixed, CW, SSB in DIGI načinu dela. 
Za diplomo veljajo zveze po 1.1.2000, na vseh bandih in 
načinih dela. Zveza z isto postajo šteje za diplomo, če je bila 
narejena na različnem bandu ali načinu dela. 

 
CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

Za vsak region se izdaja diploma, potrebno število zvez je: 
1.  Moscow  2A-C, 3A-C, 5A-C 50 QSO 
2.  Moscow Region 2D, 2H, 3D, 3F, 3H, 5D 40 QSO 
3.  Bryansk Region 2Y, 3Y, 5Y  20 QSO 
4.  Belgorod Region 2Z, 3Z, 5Z  30 QSO 
5.  Vladimir Region 2V, 3V, 5V  15 QSO 
6.  Orel Region  2E, 3E, 5E  15 QSO 
7.  Voronezh Region 2O, 2Q, 3O, 3K, 3Q, 5O 30 QSO 
8.  Ryazan Region 2S, 3S, 5S  10 QSO 
9.  Ivanovo Region 2U, 3U, 5U  10 QSO 
10. Smolensk Region 2L, 3L, 5L  10 QSO 
11. Kaluga Region 2X, 3X, 5X  10 QSO 
12. Tambov Region 2R, 3R, 5R  15 QSO 
13. Kostroma Region 2N, 3N, 5N  10 QSO 
14. Tver Region  2I, 3I, 5I   10 QSO 
15. Kursk Region  2W, 3W, 5W  15 QSO 
16. Tula Region  2P, 3P, 5P  15 QSO 
17. Lipetsk Region 2G, 3G, 5G  10 QSO 
18. Yaroslavl Region 2M, 3M, 5M  10 QSO 
Posebna diploma Certificate Central Federal District se izdaja 
brezplačno za osvojitev vseh 18 diplom - na sliki spodaj. 

 
Zahtevek za diplomo sestavite v formatu Cabrillo, TXT, Word, 
Excel in ga v elektronski obliki pošljite po e-mailu managerju 
za diplome RK6AX. Za vsako diplomo je potrebno poslati: 
- člani DRC 0,20 USD, nečlani 0,40 USD 
Za tiskano diplomo pošljite 5 EUR.  
Članstvo v Dolphins Radio klubu je brezplačno, prijavite se 
lahko na njihovi spletni strani. Na spletni strani lahko tudi 
opravite plačilo za diplome preko PayPal sistema. 
Lukashov Valentin V.,  P.O.Box 77, 
SOCHI  354200,  Russia 
e-mail:  rk6ax@drc-sochi.ru 
Internet:  http://drc-sochi.ru/2637-diploma-program-travelling-
to-russia.html 

ITALIAN LARGE CITIES AWARD                ITALIA  
Diploma se izdaja za zveze po 1.1.1985 s postajami iz 
italijanskih mest, ki imajo vsaj 100.000 prebivalcev. Teh je v 
Italiji okoli 50. Za vsako mesto velja 1 zveza. Diploma je lahko 
posebej označena, da so bile vse zveze na enem bandu, na 
enem načinu dela, VHF, Satellite, Mixed. SWL OK. 
Diploma se izdaja v 2 klasah: 
Class 2 = najmanj 30 mest             Class 1 = najmanj 45 mest 
Spisek večjih mest:  Ancona, Andria, Arezzo, Bari, Bergamo, 
Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cesena, Ferrara, Firenze, 
Foggia, Forli, Genova, Giugliano in Campania, Latina, Lecce, 
Livorno, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, 
Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Prato, 
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, 
Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza. 
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite izpisek iz dnevnika, 
urejen po abecednem redu mest. Diploma se izdaja v 
elektronski obliki in je brezplačna. Zahtevek z običajnimi 
podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov managerja.  
e-mail:  corsetti.paolo@libero.it 
Internet:  https://www.ik3ger.it/awards/wilc/Rules.pdf 

 
THE LION CITY AWARD                    SINGAPORE 
Diploma se izdaja za potrjenih 5 zvez z različnimi postajami iz 
Singapurja (9V1). Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in 
načini dela. Diploma se izdaja samo v tiskani obliki. 
Organizator diplome ne sprejema plačil preko PayPal sistema. 
Overjen spisek od dveh licenciranih opeartorjev ali uprave 
radiokluba (GCR) + 5 USD pošljite na: 
SARTS,  Att:  Award Manager,  Robinson Road, 
P.O.Box 2728, Singapore 904728 
Internet:  https://www.sarts.org.sg/ 

 
100 - CS  AWARD                       CZECH REP. 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s sto (100) različnimi 
postajami iz Češke Republike (OK / OL) po 1.1.1993. Za 
vsakih sledečih novih 100 postaj se izdaja posebna nalepka. 
Diploma je lahko označena, da so bile vse zveze na CW, 
Phone, Digital, 160m, VHF. Veljajo vsi bandi in načini dela.  
Zahtevek uredite po abecednem redu pozivnih znakov, potrditi 
ga morata dva licencirana operatorja, uprava radiokluba ali 
nacionalni manager za diplome. 
GCR  5 EUR ali 8 USD,  nalepka 1 EUR ali 2 USD 
Czech Radio Club,  Award Manager, U. Pergamenky 3, 
170 00  PRAHA 7,  Czech Republic 
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Iz radioamaterjeve črne kronike
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

E-pošta: s53mj@siol.net

Napisati zanimiv članek je zahtevna naloga, za radioamaterski časopis pa 
misija nemogoče. Vsak, ki bere prispevek, če ga sploh prebere, se samo 
nasmehne češ, kaj bi pa ta rad. Radioamaterstvo je še posebej občutljivo 
področje za pisanje, ker smo radioamaterji tako ali tako čudni ljudje. Če 
ne verjamete, povprašajte svoje sosede in boste izvedeli o sebi vse, iz prve 
roke. 

Članek mora biti že v osnovi vsaj s kriminalno 
vsebino s sliko avtomobila na strehi ali v katerem 
se pojavi vsaj nekdo »z nožem v hrbtu«, sicer ga 
nihče ne bo prebral, niti do drugega odstavka. 
Pritegnejo pa lažne novice, kot na primer ta, da 
je »S53MJ, na šestdeset metrskem obsegu« prvi 
na svetu naredil »5BDXCC«. Nekateri bi članek 
prebrali dvakrat, ker bi mislili, da so slabo videli, 
drugi pa bi slepo verjeli in na našem forumu bi se 
odprla živčna debata, morda bi mi kdo celo čestital.

Lahko bi pritegnil naslov, da je »radioamater padel 
s petnajst metrskega stolpa in ostal živ«. Tudi to 
bi bila lažna in zavajajoča novica samo zato, da bi 
pritegnila bralca. Padel je namreč iz druge prečke 
kakšen meter od tal na rit, tako, da je za nekaj 
časa obsedel na tleh in bil vesel, da ni padel iz 
druge prečke pod vrhom. Tako vsaj ne bi razočaral 
morebitnega bralca, ki je pričakoval najmanj to, da 
se je zabil do pasu v zemljo. To se je zgodilo zato, 
ker ni ubogal žene, ki mu je branila, naj ne leze 
gor, ker bo enkrat telebnil na tla. Imela je prav.

Pred davnimi leti je pisalo v Dolenjskem listu, da 
so »vlomili v radio klub«. Kot član kluba sem bil 
klican na postajo ljudske milice in bil skoraj tepen, 
ker nisem vedel o tem nič. Morda se bo slišalo v 
tem času, ko upoštevamo človekove pravice malo 
za lase privlečeno, a bilo je resnično. Miličnik mi 
je zagrozil, da me bo obesil za pete in me nažgal 
s pendrekom po ušesih. Bil sem mlad, čeprav ne 
mladoleten, a to mi je ostalo za vedno v slabem 
spominu. Tega sicer v Dolenjskem listu ni pisalo, 
a bi bilo branje gotovo zanimivo, če bi bil naslov 
recimo, da je snažilka na postaji ljudske milice pod 
mizo, »našla človeško uho«. Čez kakšnih deset let 
sem moral spet na ta naslov, kjer so mi vzeli le 
prstni odtis brez groženj, ko naj bi iz radio kluba 
zmanjkala radijska postaja. Naslov pa bi se lahko 
glasil, da je »povratnik brez ušesa« osumljen 
kraje. Tega dogodka niso nikjer objavili vsaj, da bi 
jaz vedel ne, pa tudi radijske postaje niso ukradli. 
Bila je le na drugem mestu, kot običajno.

Radioamaterji smo hodili na Gorjance tudi prej, 
preden smo postavili tekmovalno lokacijo. Delali 
smo iz avtomobila ali šotora. Večkrat tudi nižje 

pod vojašnico jugoslovanske ljudske armade, 
kjer ni bilo ravno brez nevarnosti, da se stražarju 
sproži puška in te spraši kot zajca. Enkrat sem bil 
v takem položaju in že sem videl naslov, da so »na 
Gorjancih ustrelili vohuna«. V dnevniku, ki so ga 
našli ob postaji, so odkrili šifriran tekst, ki ga je 
pošiljal preko radijske postaje svojim pomagačem. 
Za zdaj šifer še niso dešifrirali, a strokovnjaki 
delajo na tem, vojak pa je dobil nagradni dopust...

Ko sem postavil stolp in so se nekateri sosedje 
ustrašili nevarnega sevanja, sem se bal, da se res 
kaj takega zgodi, da bom imel sitnosti. Recimo, da 
bi našli pod stolpom crknjeno mačko ali goloba, bi 
ljubitelji živali takoj ustanovili civilno iniciativo in 
imel bi težave. Nič ne bi pomagalo, če bi zatrjeval, 
da je mačko povozil avto ali je goloba nekdo s fračo, 
naslov v Dolenjskem listu bi se gotovo glasil, da je 
»radioamater scvrl goloba« in »nevarno sevanje 
ubilo mačko«. To se k sreči ni zgodilo in upam, da 
se ne bo. 

Ne vem pa, ali je bila zgolj nezgoda ali pa je koščena 
gospa Matilda kaj določenega iskala okoli moje 
bajte, da se je nesrečno zapletla v eno izmed žičnih 
anten in strmoglavila v vrt. Po klicu na 112 je prišel 
rešilec in jo nezavestno odpeljal v bolnico. V časopisu 
je bil naslov: »Smrt na urgenci«. Po rentgenskem 
pregledu so ugotovili, da ima vse kosti cele, le koso 
je zlomila, kar pomeni, da do nadaljnjega ne bo 
operativna. Na »lokalno.si« pa je nekdo zapoznelo 
objavil, da iz zanesljivih virov ve, da »Smrt ni bila 
v smrtni nevarnosti« in povzel članek iz časopisa. 
Ker ima forum možnost komentirati prispevek, ga 
je edini prijavljeni komentiral, menda celo s pravim 
imenom, »Nejeverni Tomaž«. „Ne verjamem, da so 
uporabili rentgen, saj ima Smrt vse kosti vidne s 
prostim očesom... mislim... kar nekaj …“

Tako je to s pisanjem všečno bralcem, ki pa na 
koncu vendarle uvidijo, da jih je naslov potegnil za 
nos. Tudi sam nisem nič boljši. Preberem naslov, 
površno preletim tekst in že sem na drugi strani.  
Upam le, da si je gospa s koso zapomnila, kje je 
butnila na tla in se v prihodnje izogibala tega kraja. 
Pravijo, da papir prenese vse, naj bo tudi zdaj tako 
in vsem lep pozdrav.
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