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Pozdravljeni dragi 
radioamaterji in 
radioamaterke,

ko pišem tale uvodnik, se situacija s koro-
navirusom	še	vedno	razvija.	Italija	je	od	da-
nes v karanteni, kako bo v Sloveniji bomo 
še	videli.	Zaradi	te	situacije	 je	tudi	začasno	
prestavljena konferenca ZRS, ki je bila pred-
videna	za	14.	marec.	In	konferenca	verjetno	
ne	bo	edino,	kar	bo	prestavljeno	–	žal.

K	sreči	pa	tiskani	mediji	izhajajo	brez	težav	in	bralci	smo	brez	mož-
nosti,	da	bi	se	z	branjem	okužili.	No	ja	–	“okužite”	se	lahko	in	to	z	
radioamaterstvom	:)	Ali	bolje	rečeno	–	z	eno	od	aktivnosti	v	radio-
amaterstvu.	Tako	v	tokratni	številki	lahko	preberete,	kako	se	lotiti	
dela	preko	QO-100	satelita.	Kot	boste	 lahko	prebrali	v	članku,	ni	
potrebno	da	ste	 “raketni	 znanstvenik”,	da	bi	naredili	 zvezo	preko	
satelita.	 Tudi	 cenovno	 se	 bo	 projekt	 izšel,	 saj	 so	 cene	 potrebnih	
komponent	sprejemljive.

Drugo	področje,	s	katerim	se	lahko	“okužite”	je	CW	–	ali	telegrafija.	
V tokratni številki je objavljen projekt izdelave zujalice – oscilator-
ja	za	učenje	telegrafije.	Tisti,	ki	pa	CW	že	obvladate,	pa	se	lahko	
“okužite”	s	HST	–	to	je	hitrostna	telegrafija.	Več	o	tej	telegrafiji	ste	
lahko	slišali	na	RIS2020	predavanju	–	če	ste	bili	tam	seveda.	In	tudi	
če	niste	bili	 fizično	prisotni	na	predavanjih,	 si	 jih	 še	vedno	 lahko	
ogledate	na	youtube	portalu,	kjer	se	nahaja	posnetek	predavanj.

V teh predavanjih se nahaja tudi predavanje Marka, S54AM, ki vas 
utegne	“okužiti”	s	QRP	graditeljstvom	in	aktivnostjo.	In	seveda	je	
tukaj	še	zanimiv	članek	kako	 izdelati	Parrot	anteno,	da	vas	malo	
»okužimo«	z	izdelavo	anten.

Podobna	vrsta	»okuženosti«	 je	pred	30	 leti	povzročila	 iskro,	ki	 je	
»zanetila«	 izhajanje	našega	glasila.	Nekaj	prvih	 številk	 je	 izšlo	 v	
obliki	A5	knjižice,	kasneje	pa	je	CQ	ZRS	že	dobil	podobno	obliko,	kot	
jo	ima	tudi	danes.	Zanimiva	je	primerjava	naslovnic	našega	glasila,	
ki	jih	boste	našli	v	tokratni	številki.	Kot	boste	videli	iz	fotografij	na-
slovnic	smo	se	takrat	lahko	srečevali	v	neomejenem	številu,	danes	
pa	je	zaradi	koronavirusa	drugače	in	so	vse	prireditve	z	več	kot	100	
udeleženci	prepovedane.

Skratka	–	okužba	s	koronavirusom	gotovo	ni	šala.	Vsi	seveda	upa-
mo, da se bo situacija kmalu umirila, predvsem z ustreznimi ukrepi 
in	s	prihodom	pomladi.	Če	pa	se	boste	“okužili”	s	kakšno	od	doda-
tnih	aktivnosti	v	radioamaterstvu,	pa	vam	gotovo	ne	bo	nič	hudega	
– preverjeno! 

Želim vam čim manj okužb s koronavirusom in čim več radioamaterskih 
“okužb” v prihajajoči pomladi. In upam – tako kot vsakič, da mi bos-
te poslali članek, kako se radioamaterska “okužba” manife-
stira pri vas in v vašem klubu. Kako ste naredili novo opremo za 
zveze preko satelita oziroma kako ste uspešno tekmovali v HST ali 
QRP	ali…	skratka	možnosti	je	veliko.

73 de Jure, S52CQ
Glavni urednik CQ zRS
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Predsednik ZRS (Bojan Majhenič, S52ME)

Zaradi	pojava	korona	virusa,	prestavljamo	49.	konferenco	ZRS	z	vse-
mi	obrobnimi	aktivnostmi	za	nedoločen	čas.	Pravočasno	bomo	obves-
tili	vso	članstvo	vključeno	preko	klubov	v	ZRS	o	novem	terminu,	s	
pomočjo	vsem	nam	radioamaterjem	razpoložljivih	medijev.

Po	elektronskih	komunikacijah	člani	Upravnega	odbora	ZRS	tako	kot	
že	vrsto	let	vsakodnevno	komuniciramo	s	tem	prihranimo	čas,	ki	bi	
ga	porabili	za	pot	do	samih	sestankov.	Na	ta	način	si,	vsak	lahko	iz-
bere	svoj	čas,	kdaj	bo	opravil	svoj	del	dela	za	članstvo	ZRS.		Tudi	v	
finančnem	smislu,	smo	racionalizirali	vse	kar	je	bilo	smiselno	in	mož-
no,	tako	z	enako	članarino	vsaj	deset	let	shajamo,	vendar	bomo	na	
osnovi	predvidevanj,	le	to	v	prihodnjem	letu	primorani	povečati	za	okoli	deset	odstotkov.	Tako	bomo	
ohranili	vse	dosedanje	aktivnosti	ZRS	namenjenih	članstvu.

QSL-biro	deluje	kot	običajno	po	utečenih	poteh.	Zahvala	za	to	gre	Milošu	S54G,	Mojci	S51TQ,	Bojanu	
S57M	in	Boštjanu	S56P.	Nobena	kartica	se	do	sedaj	še	ni	zavrgla,	četudi	nekateri	prejemniki	kartic	več	
niso	člani	ZRS.		Uradne	ure	ZRS	so	ob	ponedeljkih	in	četrtkih	od	13.	do	17.	ure.	Med	tem	časom	je	ZRS	
dosegljiv	tudi	na	telefonski	številki	070	59	59	59.	Takrat	se	lahko	predajo	ali	prevzemajo	QSL-kartice	
oziroma	ostala	administrativna	dela	glede	izvedbe	radioamaterskih	tečajev	in	drugih	informacij.

V	začetku	februarja	je	potekalo	tradicionalno	letno	druženje	na	Fakulteti	za	elektrotehniko	v	Ljubljani	
RIS	2020.	Tako	kot	zmeraj	so	bile	predstavljene	teme	zanimive	za	udeležence	srečanja,	ki	so	se	zav-
lekle	pozno	v	popoldne.	Vzporedno	s	predavanji	je	potekalo	tekmovanje	v	hitrostni	telegrafiji,	z	lepimi	
praktičnimi	nagradami	donatorjev.	Zanimivim	predavanjem	je	prisostvovalo	preko	100	udeležencev.

Uradna	predstavitev	zloženke	za	promocijo	Radioamaterizma	je	potekala	v	sklopu	RIS	2020.		Zloženka	
je	natisnjena	v	pet	tisoč	izvodih.	Že	na	sami	predstavitvi		so	člani	klubov	prevzeli	okoli	tisoč	zloženk.	
V	kolikor	potrebuje	klub	zloženko	Radioamaterizma	se	naj	dogovori	o	prevzemu	le	teh	s	pisarno	ZRS	v	
času	njenih	uradnih	ur.	Javna	zahvala	vsem,	ki	so	kakorkoli	pripomogli,	da	je	zloženka	natiskana.

V	Mestnem	muzeju	Krško	je	bila	na	začetku	marca	2020,	odprta	občasna	razstava	o	delovanju	Krškega	
kluba	radioamaterjev.	Sama	razstava	je	vzorčen	primer	enkratnega	sodelovanja	radiokluba	s	svojo	lo-
kalno	skupnostjo.	Na	sami	prireditvi	se	je	porodila	ideja,	da	bi	podobno	trajno	razstavo	o	vse	slovenski	
radioamaterski	dediščini	predstavili	tudi	Tehničnemu	muzeju	Slovenije	v	Bistri	–	Borovnici.		Prepričan	

sem,	da	bomo	s	pomočjo	vseh	
nas radioamaterjev in njihovih 
simpatizerjev nabrali razstav-
ne eksponate primerne za ta 
muzej.	Iščemo	ekipo,	ki	bi	bila	
pripravljena speljati ta projekt, 
javite	se	mi.

Pri	članstvu	v	letu	2019	večje-
ga	 osipa	 nismo	 zabeležili,	 saj	
so klubi svoje obveznosti do 
ZRS poravnali za 1031 svojih 
članov.

V letu 2019 je opravilo izpit 34 
kandidatov, od tega 32 kandi-
datov za A-razred, 2 za N-ra-
zred.	 Kandidati	 prihajajo	 iz	 5	
klubov - najmlajši je imel 10 
let,	najstarejši	pa	66	let.

                                                                                                           

Predsednik zRS
Bojan Majhenič, S52ME

Bojan	Majhenič,	S52ME

UVoDNIk
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Morse Runner tekmovanje 
na RIS 2020

Avtor: Gabor Sekereš, S57WJ
Epošta: gabor.s57wj@gmail.com

Prvega februarja je v okviru Radioamaterskega izobraževalnega srečanja 
(RIS) na Fakulteti za elektrotehniko potekalo tekmovanje Morse Runner.

Dragan, S55Z, ki je bil organizator tega tekmo-
vanje	se	je	odločil,	da	bi	letos	namesto	discipline	
Sigle	Call	imeli	tekmovanje	v	disciplini	HST.	Pogoji	
in	pravila	so	bili	prej	objavljeni	na	forumu	S50LEA.	
Bistvena razlika med tema dvema disciplinama je 
to, da imamo namesto ene postaje konstanten 
pile-up	 štirih	 postaj.	 Po	 pravilih	 mednarodnega	
tekmovanja se uporablja QWERTY tipkovnica, am-
pak da ne bi pregnali potencialnih tekmovalcev, 
so	udeleženci	po	želji	lahko	uporabili	tudi	QWRTZ	
tipkovnico,	 ki	 je	 bolj	 priljubljena	 v	 naših	 krajih.	
Verzija Morse Runner programa je bila uradna 
HST	verzija	1.67,	ki	je	bila	pripravljena	pred	leti	
za	mednarodna	tekmovanja.	

Na	 dan	 tekmovanja	 je	 Dragan	 že	 navsezgo-
daj pripravil tri delovna mesta, enega opremil s 
prenosnikom in QWERTY tipkovnico, za druge-
ga je poskrbel Karli S52AW, ki je prinesel še dve 
QWERTY	tipkovnici,	tretjega	pa	sem	opremil	jaz.	
Na	hitro	sem	naložil	prave	verzije	Morse	Runnerja	

in nastavil tipkovnice, potem pa se je tekma lahko 
začela.

V	tekmovanju	Morse	Runner	se	je	udeležilo	šest	
tekmovalcev.	Vsak	je	imel	na	voljo	dva	poskusa.	
V tabeli so navedeni rezultati boljšega poskusa:

Mesto Ime in priimek Klicni znak Točke

1 Gabor Sekereš S57WJ 3019

2 Marko Derganc S51DS 2482

3 Zoran Košir S51Z 2382

4 Rajko Vavdi S54X 2364

5 Mirko Sel S51RE 1427

6 Sergej Simšič S51ZJ 1363

Vmes se je poskusilo še nekaj tekmovalcev, ki pa 
niso	zabeležili	rezultata.

Rezultate je Dragan razglasil na koncu vseh pre-
davanj, predal nagrade in s 
tem	se	je	tudi	zaključil	letošnji	
RIS	2020.

Glavna nagrada je bila univer-
zalni merilni instrument Keysi-
ght, katerega je sponzoriralo 
podjetje	 Amiteh	 d.o.o.	 iz	 Lju-
bljane, ki je imelo svoj razstav-
ni prostor poleg prostora, kje 
se	odvijalo	tekmovanje.	Nagra-
de	za	2.,	3.	in	4.	mesto	so	bile	
PCControllerMini, krmilnik za 
preklapljanje anten, ki se up-
ravljajo	 kar	 z	 numeričnim	 de-
lom PC tipkovnice, lahko pa se 
uporabijo tudi za remote delo 
preko	interneta.	Za	ostali	mesti	
sta	bili	nagradi	kit	QRP	808	in	
naročnina	 na	 revijo	 Avtomati-
ka+Elektronika.

Draganu, S55Z hvala za orga-
nizacijo,	 udeležencem	 pa	 za	
udeležbo.	 Se	 vidimo	 nasled-
nje	leto.

Zoran, S51Z (levo) koncentriran na Morse Runner medtem se Gabor, S57WJ 
(desno)	igra	z	novo	zujalico.	(photo	S51RE)
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RIS 2020 je bil uspešen!
avtor: Jure Mikeln, S52CQ
Epošta: jure04@svet-el.si

ZRS je tudi letos na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani organizirala 
radioamatersko strokovno srečanje ali na kratko RIS. In kot običajno v 
zadnjih letih, se RIS dogodi na 1. soboto v februarju. Tokrat je bilo, za 
razliko od preteklih let, lepo vreme – idealno za obisk RIS srečanja.

Na kratko bi letošnji RIS lahko 
opisali	kot	“animacijski”,	ker	je	
večina	predavanj	imela	namen,	
da	se	udeleženci	 in	 tisti,	ki	 so	
RIS spremljali preko spleta, 
aktivirajo na raznih radioama-
terskih	področjih,	od	digitalnih	
komunikacij, QRP dela in kon-
struktorstva, vzpostavljanja 
zvez preko satelitov, izboljša-
nja v QRQ sprejemu/oddaji, do 
gradnje radioamaterske posto-
janke, ali pa v FPGA programi-
ranju.	 Vsi,	 ki	 ste	 se	 udeležili	
RIS 2020 ali ste ga spremljali 
preko spleta, se boste strinja-
li z mano, da S5 radioamaterji 
počnemo	veliko	zanimivega.

Pa	 pojdimo	 lepo	 po	 vrsti.	 Po	
uvodnih pozdravih predsednika 
ZRS	Bojana	Majheniča,	S52ME	
in predstavnika Fakultete za 
elektrotehniko	v	Ljubljani	prof.	
Janeza Bešterja, S51OA je RIS 
2020	 otvoril	 dr.	 Boštjan	 Bata-
gelj,	ki	nam	je	malce	bolj	tehnično	predstavil	pri-
hajajočo	5G	tehnologijo,	o	kateri	po	medijih	kroži	
veliko	nebuloz	in	netočnosti.		Tako	nam	je	dr.	Ba-
tagelj pokazal, zakaj je 5G tehnologija pravzaprav 
energetsko	učinkovitejša	in	zato	tudi	ne	povečuje	
sevanj	v	prostoru,	kot	to	navajajo	nekateri	mediji.	
Prav	tako	je	dr.	Batagelj	prikazal,	kaj	vse	prinaša	
5G.	Hkrati	je	predstavil	tudi	aktivnosti	Laborato-
rija za valovanje in optiko na Fakulteti za elektro-
tehniko	v	Ljubljani.	

RIS je nadaljeval Iztok, S52D s predavanjem o 
prvem	WW	digi	kontestu.	Iztok	in	Tine,	S50A	sta	
sodelovala pri pripravi tega tekmovanja, zato je 
bilo zanimivo poslušati, kako so pripravljali pra-
vila,	točkovanje	in	druge	podrobnosti	za	prvi	WW	
digi	kontest.	

Slika	1:	Predsednik	ZRS	Bojan	Majhenič,	S52ME	 je	pozdravil	udeležence	 in	
kratko predstavil delovanje ZRS

Slika	 2:	 Udeležence	 RIS	 2020	 je	 v	 imenu	 Fakultete	 za	
elektrotehniko	 v	 Ljubljani	 pozdravil	 prof.	 Janez	 Bešter,		
S51OA
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Slika	3:	RIS	2020	je	pričel	dr.	Boštjan	Batagelj Slika 4: Iztok, S52D je govoril o prvem WW digi kontestu

Slika 5: Marko, S54AM nas je navdušil s QRP 
samogradnjami

Slika	 6:	 dr.	 Iztok	 Kramberger	 je	 povedal	 veliko	
zanimivega o prvem slovenskem satelitu
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Slika 7: Razstavljena maketa satelita v naravni velikosti 
(avtor	fotografije:	Izidor	Svantevit)

Slika	 8:	 Dragan,	 S55Z	 je	 predstavil	 napravo	 za	
avtomatizacijo tekmovalne postaje

Slika 9: Shematska slika tekmovalne postaje
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Naslednji predavatelj je bil Marko, S54AM, ki nas 
je	 navdušil	 s	 svojimi	 QRP	 gradnjami.	 Marko	 je	
strasten QRP-jaš in je naredil cel kup samogra-
denj, ki jih je tudi prinesel s sabo in jih pokazal 
udeležencem.	Podobno	kot	marsikdo	(tudi	jaz),	se	
je Marko radioamatersko re-aktiviral potem, ko je 
dokončal	 študij,	 se	 zaposlil	 in	
počakal,	 da	 so	 otroci	 prišli	 do	
svojih	služb.	

Sledilo je zanimivo predava-
nje	 dr.	 Iztoka	 Krambergerja	 s	
Fakultete za elektrotehniko v 
Mariboru, ki je predstavil prvi 
slovenski satelit TRISAT, ki ga 
bodo v kratkem izstrelili v orbi-
to.	 Satelit	 bo	 komercialne	 na-
rave	in	bo	omogočal	fotografi-
ranje	Zemlje	v	IR	spektru.

Naročnik	 satelita	 je	 Evropska	
vesoljska agencija (ESA), iz-
vajalec pa UM FERI in SkyLabs 
d.o.o.

Predavanja na RIS 2020 je na-
daljeval Dragan, S55Z, ki je 
predstavil napravo za avtoma-
tizacijo tekmovalne postaje, ki 
je	plod	domačega	znanja.	

Slika 10: Gabor, S57WJ je predstavil potek HST 
tekmovanj

Slika	 11:	 Matjaž,	 S59MZ	 je	 predstavil	 opremo,	 ki	 je	
potrebna za delo s QO-100 satelitom

Naprava za avtomatizacijo tekmovalne posta-
je	deluje	v	povezavi	na	osebni	 računalnik	preko	
USB	vodila	in	na	radioamatersko	radijsko	postajo.	
Preklopi parametrov se izvajajo preko tipkovnice, 
kar	olajša	delo	operaterju.

Po	kosilu	in	osvežitvi	se	je	od-
vijalo QRQ – oziroma pravilno 
zapisano HST tekmovanje v te-
legrafiji,	ki	ga	je	organiziral	Ga-
bor,	S57WJ.	Gabor	je	po	kosilu	
tudi nadaljeval s predavanjem 
o	HST	tekmovanju.	Pokazal	je,	
kako tekmovanje poteka, vsi 
smo pa v avli lahko poizkusili, 
kako	se	sliši	HST	 tekmovanje.	
Če	 je	 QRQ	 telegrafija	 za	 vas	
hitra,	niste	edini	 :)	 .	Hkrati	 je	
Gabor povabil radioamaterje 
telegrafiste,	da	se	bolj	množič-
no	 udeležijo	 HST	 tekmovanja,	
saj	z	minimalnim	angažiranjem	
lahko hitrost sprejema telegra-
fije	občutno	izboljšamo.

Predavanja je nadaljeval Ma-
tjaž,	S59MZ.	Matjaž	je	predsta-
vil opremo, ki je potrebna za 
delo z najnovejšim radioama-
terskim satelitom z oznako Slika 12: Postavitev stolpa in bivalnikov
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QO-100.	 	 Radioamaterski	 satelit	QO-100	 se	 na-
haja	na	geostacionarni	orbiti	na	višini	35.700	km	
in pokriva celotno Evropo in Afriko, velik del Azije 
ter	manjši	del	latinske	Amerike.	Omogoča	delo	na	
CW,	SSB	in	digitalno.	Za	oddajo	potrebujemo	up-
link, ki deluje na 2,4 GHz, za sprejem pa down-
link,	ki	deluje	na	10	GHz.	Več	o	potrebni	opremi	

Slika 13: Postavljene antene

Slika	14:	Dosežen	rezultat	v	WW	RTTY	kontestu

Slika	15:	Marko,	S57UUU	je	predstavil	načrtovanje	SDR	
sprejemnika	s	pomočjo	FPGA	tehnologije

za delo preko satelita preberite v tokratni številki 
CQ ZRS, kjer je Bojan, S52ME opisal opremo za 
delo	s	satelitom.

Nadalje	 sta	 nam	Sanja	 Špindler	 in	 Sandi,	 S57K	
predstavila radioamatersko 
postojanko, ki jo je Radioklub 
Ptuj	pred	dvemi	leti	načrtoval,	
zdaj	pa	postojanka	že	stoji	na	
svoji	 lokaciji	 in	 že	služi	 svoje-
mu	 namenu.	 Predstavila	 sta	
tudi današnje stanje, porablje-
na	sredstva	in	plane	za	naprej.	
Hkrati so se tudi pohvalili z re-
zultatom v WW RTTY kontes-
tu,	kjer	 so	dosegli	1.	mesto	v	
Evropi	in	2.	mesto	na	svetu!

RIS 2020 predavanja je zak-
ljučil	Marko,	 S57UUU,	 ki	 nam	
je predstavil svoje izkušnje pri 
načrtovanju	 SDR	 sprejemnika	
na	 osnovi	 FPGA	 tehnologije.	
Pri tem je izpostavil prednosti, 
ki jih graditelj ima v primerja-
vi s komercialnimi SDR spre-
jemniki,	 ki	 se	 dobijo	 na	 trgu.	
Prikazal	je	tudi	osnove	načrto-
vanja z FPGA Xylinx core ge-
neratorjem.	
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RIS	2020	se	 je	zaključil	v	po-
poldanskih urah z razglasitvijo 
rezultatov v HST Morse runner 
tekmovanju.

Zaključna beseda
RIS	predavanja	so	postala	že	
kar	tradicionalno	druženje	ra-
dioamaterjev in zainteresira-
ne publike prvo soboto v fe-
bruarju.	

Udeležba	 je	 bila	 podobna,	 kot	
lani,	 saj	 smo	 zabeležili	 preko	
100	udeležencev.	

Zadnjih nekaj let veliko udele-
žencev	 spremlja	 srečanje	 tudi	
preko spleta, saj smo organizi-
rali	prenos	v	živo,	precej	več	pa	
je tudi bilo ogledov na youtube 
portalu,	 kjer	beležimo	več	kot	
400	ogledov.

RIS 2020 je bil organiziran s 
pomočjo	 Fakultete	 za	 elektro-
tehniko v Ljubljani in sponzor-
jev Hamtech in Amiteh, za kar 
se vsem zahvaljujemo! 

Zahvaljujemo	 se	 tudi	 g.	 Mar-
ko Zaletelu, ki je organiziral 
prenos	RIS	2020	v	živo	preko	
spleta in tudi poskrbel, da se 
posnetek RIS 2020 nahaja na 
youtube	portalu.

Slika 16: Blok shema SDR sprejemnika

Slika	17:	Fotografija	udeležencev	na	RIS	2020	srečanju

Slika	18:	Razstavni	prostor	za	sponzorje	RIS	2020
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april 1990
Bilten Zveze radioamaterjev Slovenije - 1. 
številka

Naklada 500 izvodov - 54 strani manjšega formata A5 
-	brezplačnih	200	izvodov	poslano	v	radioklube,	300	pa	
aktivnejšim operatorjem ZRS

•	 Bilten so pripravili:  YT3AA, YT3APY, YU3CT, YU-
3FK, YU3GO, YU3OT, YU3VD, YU3VG, YU3XS, 
YU3XU, YU3XZ, YU3BH, YU3AR

Februar 1995
Naklada 5300 izvodov - 44 strani 

Izhaja	 kot	 dvomesečnik,	 letna	 članarina	 je	 za	
operatorje	ZRS	vključena	v	operatorsko	kotizacijo

•	 Predsednik ZRS za obdobje 1991 - april 1995:  
Anton	Stipanič	S53BH

•	 Glavni	urednik:	Stevo	Blažeka	S59CW
•	 Odgovorni urednik:  Drago Grabenšek S59AR
•	 Uredniki rubrik:  S59CW, S59AR, S51KQ, 

S59PA, S53EO, S52D, S53MV, S57C, S57CT
•	 Naslovnica: Antenski sistem S51WV za 144 

MHz EME

30 let glasila CQ zRS - 
(1990 - 2020)

Avtor: Miloš Oblak, S53EO
E-pošta: s53eo.milos@gmail.com
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Februar 2000
Naklada 3700 izvodov - 52 strani, izhaja kot 
dvomesečnik

•	 Predsednik ZRS za mandat 1999 - 2003:  Leo-
pold Kobal S57U

•	 Odgovorni urednik:  Drago Grabenšek S59AR
•	 Uredniki rubrik:  S51KQ, S52EZ, S53EO, S52D, 

S53MV, S57S, S57CT, S59AR
•	 Naslovnica:		Toni	Stipanič	S53BH	-	50	let	aktiv-

nosti na radioamaterskih frekvencah

Februar 2005
Naklada 2200 izvodov - 40 strani, izhaja kot 
dvomesečnik

•	 Predsednik ZRS za mandat 2003 - 2007:  Rudi 
Bregar S51BR

•	 Odgovorni urednik:  Drago Grabenšek S59AR
•	 Uredniki rubrik:  S51KQ, S52EZ, S53EO, 

S57NML, S54X, S57CT, S59AR
•	 Naslovnica:	 	 radioamatersko	 izobraževalno	
srečanje	RIS	2005,	Novo	mesto

Številka 1 - 2 2010
Naklada	 1800	 izvodov,	 68	 strani	 -	 izhaja	 kot	
dvomesečnik

•	 Predsednik ZRS za mandat 2007 - 2011:  Rado 
Križanec	S58R

•	 Glavni urednik:  Dragan Selan S55Z
•	 Uredniki rubrik:  S54G, S50XX, S55M, S57CT, 
S50TA,	S56G,	S57NML,	S53EO,	S58R

•	 Naslovnica: S59MP na SOTA aktivaciji Be-
gunjščica,	9A9T	Cubical	Quad	(desno	zgoraj),

•	 preklopnik	 Front-End-RX	 filtrov	 S55Z	 (desno	
spodaj) 

Številka 1 - 2015
Naklada 1200 izvodov,  52 barvnih strani,
v	letu	2015	so	izšle	3	številke	glasila:	št.1,	št.	2/3	
in	št.	4/5

•	 Predsednik ZRS za mandat 2011 - 2015:  Bo-
jan	Majhenič	S52ME

•	 v.d.	glavnega	urednika:	Konrad	Križanec	S58R
•	 Uredniki	 rubrik:	 	S58R,	S53Z,	S51FB,	S57CT,	

S53EO
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Geostacionaren satelitski 
transponder QO 100 že eno leto 

uspešno deluje 38 tisoč kilometrov 
od nas!

Avtor: Bojan Majhenič, S52ME
E-pošta: bojan.majhenic@gmail.com

15. februarja 2020 je bilo točno eno leto odkar je za nas radioamaterje 
možno 24 ur na dan delati preko tega enkratnega satelita. Osnovni podatki 
o njem so bili objavljen v lanski številki našega glasila CQ ZRS 1 / 2, 
oziroma, jih lahko najdete na internetu.

Sami upravljavci satelita so 
nas	 razveseli	 točno	 na	 prvi	
rojstni dan uradnega odprtja 
satelita s kar z nekaj novostmi 
na ozkopasovnem NB tran-
sponderju.		

Praktično	so	podvojili	frekven-
čen	obseg	dela,	spremenili	so	
način	 oddajanja	 CW	 fara,	 iz	
enotonske v dvotonsko modu-
lacijo, tako da je signal vse-
skozi	 prisoten,	 kar	 omogoča	
lažjo	 usmeritev	 anten	 proti	
njemu.	 Dodali	 so	 še	 dodaten	
far za razne radioamaterske 
poizkuse.

Prvo SSB vezo na tem sate-
litu	 sem	 uspel	 napraviti	 21.	
2.	 2019	 ob	 9.30	 s	 postajo	
PA3FYM	–	Remco.	Navdušenje	
je bilo nepopisno, takoj za-
tem se mi je javil še naš sosed 
9A2EY	Željko.

Sama oprema s katero sem 
takrat delal preko satelita, se 
je	do	danes	spremenila.	Izku-
šenj	je	nastalo	mnogo.

Kar	 nekaj	 časa	 sem	 se	moral	
truditi, da mi je uspelo vzpo-
staviti preko širokopasovnega 
DATV pretvornika prvo vezo v 
živi	sliki.	Za	ta	namen	sem	posebej	postavil	novo	
1,5m	offset	anteno	Gibertini.

Predelan	Spectrian	ojačevalnik	za	2,4GHz	se	 je	

pri	 delu	 DATV	 na	 polni	moči	 cca.	 40W	 in	 izko-
ristku	okoli		20%	zelo	grel.	Ampak	to	je	že	zgo-
dovina.	 	Marsikaj	 se	 je	 od	 takrat	 poenostavilo.	
Optimalni	žarilec	za	samo	parabolo	sem	iskal	kar	

Frekvenčni	plan	NB	transponderja	na	dan	15.	2.	2020
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nekaj	časa,	vsaj	pri	meni	je	ta	
pravi tako imenovani "POTY" 
(Patch	Of	The	Year).	To	je	dvo-
bandni	žarilec		za	2,4GHz		od-
dajo	z	levo	krožno	polarizacijo	
in s sredinsko 22mm bakreno 
cevjo,	 ki	 služi	 kot	 valovod	 za	
predelan LNB konverter Gol-
den Media 202, katera pre-
mera	 cevi	 se	 natančno	 prile-
gata drug v drugega, kakšna 
sreča...	 Navodila	 za	 izdelavo	
takšnega	 kombiniranega	 ža-
rilca	so	objavljena	kar	na	več	
mestih	na	spletu.	Zelo	lepo	se	
ga	da	izdelati	v	domači	delav-
nici.	Izdelal	sem	jih	kar	nekaj,	
z meritvijo prilagoditve se je 
dalo videti, da vsi delujejo z 
enakimi	 karakteristikami.	 Re-
zultate teh meritev sem nato 
še preveril z samim povratnim 
signalom	 preko	 satelita.	 Po-
moč	 pri	 vseh	 meritvah	 mi	 je	
bila	 velikost	 CW	 fara.	 Z	 pri-
merjavo njegove  jakostjo se 
da za amaterske namene zelo 
dobro	določiti	delovanje	žarilca	
in	pa	LNB	v	sprejemni	smeri.	

Čar	 tega	 satelita	 je	 ravno	 v	
tem,	 da	 je	 možno	 delo	 pre-
ko	 njega	 z	 različno	 kuplje-
no ali doma izdelano opremo 
na	mnogo	 načinov.	 Nekaj	 teh	
sem tudi sam preizkusil, od 
same klasike na oddaji s IC 
402 in 13cm Bolgarskim tran-
sveterjem, Tajvanskim pro-
gramabilnim pretvornikom BU 
500	na	UP	linku.	Na	sprejemu	
down	 linku	 s	 SDR	 ključem	 in	
ustreznim programom, z Ukra-
jinskim transverterjem UP – 
DOWN 70cm na 10m bazno 
postajo	TS590	in	…..	Možnosti	
je	ogromno.

Ker za DATV oddajanje na 
široko pasovnem oddajniku 
uporabljam SDR Adalm Pluto 
proizvajalca Analog Devices, 
sem	imel	ves	čas	v	mislih	kako	
naj ga uporabim pri ozkopa-
sovnem transponderju v obeh 
smereh pri oddaji in sprejemu 
samo	 z	 računalnikom.	 Odgo-
vor na to sem našel na spletu 
in pa od radioamaterjev, ki so 
ta	podvig	že	napravili.	Na	PC	
sem inštaliral program SDR 

Večkrat	preizkušena	kombinacija	Adalm	Pluto	in	kitajski	ojačevalniki	za	delo	
preko QO 100

Test	80cm	Triax	offset	portable	antene	preko	QO	100	NB	transponderja

SDR Console pravi program za radioamaterje v povezavi s SDR ji, ni da ni
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POTY	s	predelanim	LNB	Golden	Media	202	in	plastično	lečo	

POTY-ji	s	plastično	lečo	od	Triax	LNB	ja	za	6	evrov

Meritev prilagoditve POTY-ja

Tudi s samo 35 cm offset parabolo v prikazani 
konfiguracije	 se	 da	 napraviti	 preko	 QO	 100	 veza	 v	
SSB	ju.

od nastavitev v sprejemni in 
oddajni smeri, vredno je to v 
živo	preizkusiti.	

Verjetno je to najcenejša vari-
anta, kako se da delati preko 
satelita QO 100 na ozkopasov-
nem pretvorniku, sedaj širine 
500 kHz, samo z namiznim ali 
prenosnim	 računalnikom,	 pro-
gramom SDR Console in pri-
kazanim sklopom Plutoja (170 
evrov)	in	kitajskimi	ojačevalni-
ki	(40+10	evrov).

V	samo	oddajni	smeri	je	mož-
no kot osnovno enoto le to 
uporabiti za delo preko širo-
kopasovnega pretvornika za 
DATV.	 V	 tem	 primeru	 mu	 je	
potrebno dodati še linearni 
ojačevalnik	 vsaj	 30	 do	 50W	
pri offset paraboli velikosti 
vsaj	1m.	

Članek	je	napisan	z	namenom	
povečanja	 aktivnosti	 sloven-
skih radioamaterjev na QO 
100.	 Viri	 so	 povzeti	 iz	 sple-
tnega	 brskalnika,	 v	 večini	 iz	
spletne strani AMSAT DL, ki 
ima velike zasluge, da je priš-
lo do tega projekta in nam ra-
dioamaterjem	 omogočilo,	 da	
gremo	tudi	na	področju	sate-
litskih komunikacij v korak z 
časom.	

Console,ki ga je za nas radioamaterje napisal 
Simon	Brown.	Program	podpira	ogromno	pale-
to	 SDR	naprav,	 vključno	 z	 Adalm	Pluto	 napra-
vo.	Potreboval	sem	kar	nekaj	časa,	da	sem	vse	
skupaj pravilno nastavil, programska oprema 
deluje skupaj s hardverjem enkratno, ni da ni 
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QRM eliminator
avtor: Branko zupan, S57UzU

E-pošta: branko.zupan@triera.net

Bojan Majhenič (S52ME) je v reviji CQ ZRS št. 1-2 2019 opisal QRM 
eliminator za QRP postajo.

Izgled Bojanove uBITX QRP 
postaje skupaj z QRM elimina-
torjem

Citat iz uvoda njegovega 
članka:
»Verjetno	se	je	že	vsak	radioama-
ter pri sprejemu jezil nad motnja-
mi,	ki	jih	je	slišal	ravno	poleg	žele-
nih	koristnih	signalov.	Ker	se	najde	
skoraj za vse stvari odgovor na 
spletu,	sem	tudi	jaz	poiskal	možne	
rešitve	na	youtube	portalu.	Našel	
sem kar kopico prispevkov, na kak 
način	se	da	upreti	takšnim	nežele-
nim	 signalom.	V	 prispevku,	 ki	 ga	
opisujem, je le ta povzet od raz-
ličnih	avtorjev.	Kdo	pa	je	dejansko	
avtor	delno	modifciranega	načrta,	
pa nisem mogel ugotoviti, (Rusi, 
Nemci,	Nizozemci,	….).	Podobne	naprave	prodajajo	raz-
lični	proizvajalci	po	Evropi,	Ameriki	in	še	kje	drugje.	Kot	
KIT	se	ga	da	nabaviti	tudi	preko	ebaya.«

Ko	mi	 je	Bojan	demonstriral	delovanje	v	živo	 in	
ker	 sem	zakrknjen	SWL,	 sem	se	odločil	 narediti	
isto napravo samo za sprejemnik in to v manj-

šem	 ohišju	 z	 napajanjem	 na	 baterije.	 Torej	 še	
ena	verzija	 te	 tako	zelo	koristne	naprave.	silen-
ced.gif	(231	bytes)	Shema	je	enaka,	samo	releje	
za	 preklop	 RX/TX	 s	 pripadajočimi	 elementi	 sem	
odstranil.

Narisal sem tudi novo tiskanino v SMD tehniki, ki 

Slika 1: S52ME eliminator+uBITX

Slika	2:	Električna	shema

mailto:branko.zupan@triera.net
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je prilagojena za velikost meni 
zelo priljubljenega ohišja, ki ga 
uporabljam za moje male pro-
jekte.

Za	 priključke	 obeh	 anten	 in	
sprejemnika sem uporabil kar 
audio	 (Cinch)	priključke,	 ki	 so	
tudi na moji Mini Whip anteni, 
ki	mi	 služi	 že	 leta	 za	 eksperi-
mentiranje	 s	 sprejemniki.	 Po-
možna	 antena	 je	 par	 metrov	
žice	 razpete	 tukaj	 po	 prosto-
ru,	kjer	so	največji	 in	najbližji	
povzročitelji	motenj.

QRM eliminator se napaja z 
dvema Li-ion 14500 akumula-
torjema	1000mAh.	Želim	 vam	
uspešno gradnjo!

Slika 3: TIV-QRM

Slika 4: QRM_Box2

Slika 5: Prototip
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Dosti stvari je Gabor napravil kar sam, saj ima 
vzpostavljene dobre stike s njim sorodnimi tek-
movalci	iz	vzhodnega	dela	Evrope.

Ker brez vztrajnega treninga, vadbe hitrostne 
telegrafije	v	sprejemu	in	oddaji	ni	mogoče	dose-
či	 kar	 tako,	 sva	 v	 pogovoru	 ugotovila,	 da	 bi	 za	
trening	 prišla	 prav	 kakšna	 prenosna	 »zujalica«.	
Obljubil	sem	mu	pomoč	pri	izdelavi	take	naprave.

Preko	 spleta	 sem	 si	 hitro	 priskrbel	 potrebne	 že	
obstoječe	 načrte	 za	 izdelane	 in	 preizkušene	 po-
dobne	naprave.	Od	vseh	načrtov	kar	sem	jih	na-

Hitrostna telegrafija ponovno na 
pohodu

Avtorja: Bojan Majhenič, S52ME in Branko Zupan, S57UZU
E-pošta: bojan.majhenic@gmail.com, branko.zupan@triera.net

V lanskem letu je začel Gabor - S57WJ ponovno obujati zanimanje za 
hitrostno telegrafijo HST v Sloveniji. Preko ZRS se je v preteklih letih 
udeležil kar nekaj mednarodnih tekmovanja v tej veji radioamaterstva. 
Lani je v avgustu ob robu srečanja, ki ga organizira v Nemčavcih RTV 
KLUB MURSKA SOBOTA S53M & S59DBC, po dolgem času pripravil HST 
tekmovanje. Sodelovalo je nekaj dobrih slovenskih telegrafistov, ki so se 
skupaj s KV managerjem odločili, da aktivnosti peljejo naprej.

šel,	mi	 je	 bil	 tehnično	 zelo	 všeč	 članek	 iz	 Nove	
Zelandije	od	ZL3TK.	

Dodati	je	bilo	potrebno	le	nizkofrekvenčni	ojače-
valnik in vse skupaj zapakirati v primerno ohiš-
je	z	baterijskim	napajanjem.	Odločil	 sem	se,	da	
uporabimo	za	ta	namen	že	mnogokrat	preizkušen	
LM386N	v	nizko	frekvenčnem	delu.

Pomoč	pri	izdelavi	celotnega	projekta	sem	poiskal	
še pri Branku S57UZU, ki mi je iz zbranih podlag 
narisal	osnovni	načrt	in	pa	predlog	za	samo	tiska-
nino	in	vse	skupaj	računalniško	podrl.

Električna	shema	

mailto:bojan.majhenic@gmail.com
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Ker je pri takšni napravi zelo 
moteče,	 če	 ima	 pri	 tipkanju	
»klikse«,	 je	 načrt	 ZL3TK	 rešil	
prav	to	težavo.

Sinusni oscilator niha s kon-
stantno amplitudo, lahko mu 
nastavimo frekvenco, ki si jo 
vsak uporabnik nastavi po svoji 
želji	med	500	 in	1400	Hz.	Kr-
miljenje FET stikala je naprav-
ljeno tako, da je v normalnem 
stanju, ko taster ni pritisnjen, 
prevoden.	Se	pravi	izhod	iz	si-
nusnega oscilatorja je kratko 

Tiskanina	izdelana	za	klasične	elemente Tiskanina izdelana za SMD elemente

3D pogled razporeditve elementov na platini

Testiranje zaspajkanih zujalic Notranjost zujalice pri odprtem zadnjem pokrovu
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Na	 osnovi	 prototipne	 ploščice	
je	nastal	dokončen	načrt.	

Branko je po mojih sugestijah  
osnovni	načrt	popravil,	napra-
vil novo tiskanino, ki so jo nato 
izdelali	Kitajci.	

Sama naprava se podobno, 
kot	pred	časi	objavljen	3,5MHz	
sprejemnik za lov na lisico, na-
paja	iz	9V	baterije.	

Naprava troši takrat, ko taster 
ni pritisnjen, manj kot 5mA, 
kar zagotavlja, da bo le ta de-
lovala	pri	vadbi	 telegrafije	ure	
in	ure.	

Število	 vhodov	 in	 izhodov	na-
prave je napravljeno tako, da 
omogoča	 priključitev	 le	 te	 v	
sklop naprav za samo tekmo-
vanje	v	hitrostni	telegrafiji.

Pripravljene za trening

Mini digitalni svetilnik
avtor: andrej Medved, S57NMl
E-pošta: amedved@gmail.com

Ko radioamaterji zgradimo kakšno novo igračko, jo moramo preizkusiti še v 
praksi. Enostavno je nove antene preizkusiti na sprejemu, kjer poslušamo, 
kaj vse slišimo. Pri oddajanju pa je potrebno dobiti korespondenta v upanju, 
da od njega dobimo realni raport.

Veliko	se	jih	poslužuje	RB	reverse	beacone,	meni	
pa ni dalo miru, da ne bi poleg nove antene izdelal 
še	»mini	digitalni	svetilnik«.	V	kopici	novodobnih	
radioamaterskih	igračk	domače	izdelave	(beri	QRP	
oddajnikov	 in	 sprejemnikov)	 se	 v	 zadnjem	času	
nahaja oscilator z integriranim vezjem SI5351, ki 
je		zaradi	majhnosti	in	več	neodvisnih	RF	izhodov	
do 200MHz krepko prehitel dobrega starega bra-
ta	AD9850.	 Tudi	 v	moji	 delavnici	 se	 pogosto	 za	

spajka	kakšnega.	Zaradi	enostavnosti	sem	se	že	
pred	kratkim	odločil	 izdelati	mini	svetilnik	za	KV	
po	več	 različni	 variant	 od	CW,	RTTY,	HELL	 	 sem	
se	 odločil	 poizkusit	 še	 na	WSJT,	 a	 tokrat	 	 kar	 z	
Arduinom,	ki	je	zaradi	ogromno	knjižnic	in	brez-
plačnosti	pri	amaterjih	zelo	popularen.	Za	razliko	
od	ostalih	načinov	ne	smemo	pozabiti,	da	so	vsi	
WSJT	načini	povsem	neuporabni	brez	točne	ure.	
Brez	računalnika	s	sinhronizacijo	ure	preko	inter-

Kliksi

sklenjen	proti	masi.	V	trenutku	ko	pritisnemo	ozi-
roma	spustimo	taster,	zaradi	vgrajenih	RC	členov	
v verigi tasterja, ne pride do hipnega odpiranja 
FETa,	ampak	za	to	porabi	nekaj	ms.		Iz	priložene	
slike se da najbolje razbrati zakaj ne pride do tako 
imenovan	»kliksov«.
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neta se naša ura na Arduinu hitro razglasi, po-
dobno	je	tudi	z	raznimi	moduli	ure	realnega	časa	
RTC.	 	 Najenostavneje	 je	 brez	 računalnika	 točno	
uro	zagotavljati	s	pomočjo	GPS	sprejemnika.

WSJT	 se	 je	 razpasel	 že	vsepovsod	 in	ogromno	
sprejemnikov po svetu poslu-
ša	 na	 določenih	 frekvencah,	
kjer vse sprejeto dekodira-
jo in prenesejo podatke na 
splet.	 Ves	 promet	 in	 podatke	
pa	grafično	prikaže	na	zemlje-
vidu	s	klicnimi	zanki.	Težje	se	
je	odločiti	kateri	način	v	WSJT	
izbrati za svetilnik, da nam bo 
zagotovo kdo na drugi strani 
tudi	prisluhnil.	Po	nekajdnev-
nem	 preizkušanju	 z	 različ-
nimi	 kombinacijami	 načinov	
in preklopi med JT9, JT65, 
FTx	 sem	 se	 na	 koncu	 odločil	
samo	 za	 način	WSPR	 	 4-FSK	
s ponovitvami petkrat v eni 
uri.	Frekvenco	oddajnika	sem	izbral	na	
štiridesetmetrskemu pasu, kjer me je 
zanimalo,	kako	deluje	dipol	v	nočnem	
času.	Za	preizkušanje	ni	bilo	potrebno	
bedeti, saj je omenjeni svetilnik spo-
soben	 opraviti	 preizkus	 kar	 brez	 nas.	
Kot	sem	že	omenil,	 je	svetilnik	sesta-
vljen	s	treh	večjih	izdelanih	ploščic,	ki	
se	jih	da	kupiti	na	spletu.	Mikrokontro-
lerja	 s	 periferijo	 oz.	 Arduino	 ploščico,	
GPS sprejemnika ter SI5351 oscilator-
ja.	GPS	 sprejemnik	 sprejema	podatke	
s satelitov ter preko serijskega vodila 
pošilja sprejete paketke mikrokontro-
lerju.	V	mikrokontrolerju	se	iz	sprejetih	
paketkov	izlušči	čas,	s	katerim	prožimo	
pošiljanje WSPR podatkov z ustreznimi 
ukazi	za	Si5351.	Pri	brskanju	po	sple-
tu	sem	naletel	na	ogromno	knjižnic	za	
Si5351 in JTENCODE, vendar jih ima 
kar	nekaj	pomanjkljivosti	pri	večurnem	
delovanju,	saj	nekateri	uro	s	pomočjo	

GPS	nastavijo	samo	enkrat.	Najenostavnejša	za	
uporabo in za širšo uporabo je Arduino koda, ki 
jo uporablja radioamater K1FM, katere naslov je 
na	koncu.

Oddajna	moč	svetilnika	na	7MHz	znaša	zgolj	dob-
rih	5mW	in	v	začetku	niti	približno	nisem	verjel,	
da bo poleg kakšnega soseda še kdo slišal signal 
mini	svetilnika.	Po	prvi	uri	testiranja	mojega	sve-
tilnika	ni	prav	nihče	slišal,	prav	tako	tudi	sosedi	
niso zaznali kakšne aktivnosti na mojem dipolu 
:).	Po	kakšnih	dveh	urah	oziroma	desetih	odda-
nih	sporočilih	se	je	na	moje	veliko	presenečanje	
začelo	prvo	zaznavanje	z	uspešnim	dekodiranjem	
PI9ESA,	 zato	 sem	 se	 odločil	 za	malo	 daljše	 te-
stiranje	v	času	mojega	spanja	 in	ko	sem	zjutraj	
pregledal spletni log, kje vse se sliši 5mW oddaj-
nik,	sem	bil	precej	presenečen,	kam	vse	se	pride	
s	tako	malo	močjo.		
•	 [1]	https://github.com/adecarolis/K1FM-WSPR

-TX
•	 [2]	http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

https://github.com/adecarolis/K1FM-WSPR-TX
https://github.com/adecarolis/K1FM-WSPR-TX
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
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Gospod Arduino, vas lahko zmotim? (3 del)
Avtor: Peter Krkoč

E-pošta: peter@tehnologija.biz

V prvih programih je koda ponavadi tista, ki vodi strojno opremo. Prižigamo 
sveteče diode, poganjamo motorčke, merimo temperaturo... Vendar šele, ko 
zunanji svet dobi vpliv na programsko kodo, naš program zares “zapleše”. V 
tem prispevku si bomo ogledali kako na učinkovit način zunanjim (digitalnim) 
pulzom dovolimo, da spreminjamo potek programa na Arduinu.

Kako	 komuniciramo	 z	 zunanjim	 svetom	 smo	 že	
videli.	Lahko	se	pogovarjamo	preko	serijskih	vrat,	
lahko komuniciramo preko digitalnih vhodov in iz-
hodov,	tako,	da	v	programu	periodično	pregleda-
mo	vhode,	 ki	 nas	 zanimajo.	 Po	domače	 rečeno,	
da	jih	“prečesamo”,	kot	to	počne	psevdo	koda	v	
naslednjem primeru:

Void setup()
{
int pin=2;
pinMode(pin,INPUT);
}

void loop()
{
delajObičajnoStvar1();
delajObičajnoStvar2();
delajObičajnoStvar3();
...
if (digitalRead(pin) == HIGH)
narediNekajPosebnega();
}

Za mnogo stvari je to povsem dovolj: predvsem tak-
rat, ko se naš glavni program hitro izvede in  lahko 
pogosto	pogledamo,	če	je	na	priključku	ali	serijskih	

vratih	 “kaj	novega”.	Ampak	včasih	nam	aplikacija	
tega	ne	dopušča.	Včasih	potrebujemo	hiter	odziv	ali	
pa	bi	preverjanje	stanja	priključkov	odžiralo	preveč	
časa	preostalemu	delu	aplikacije.	Še	najhujše	je,	če	
je		pulz,	ki	ga	želimo	zaznati	tako	kratek,	da	bi	ga	
lahko	zaradi	izvajanja	programa	zamudili.	Konkre-
tno: recimo, da razvijamo vremensko postajo, ki je 
med drugim opremljena z merilnikom hitrosti vetra 
(anemometrom).	Anemometer	 ima	 lopatice,	 ki	 se	
v vetru vrtijo, vsak obrat pa za kratek del obsega 
sklene	stikalo	na	0V,	 sicer	 je	na	5V.	Če	 izmerimo	
čas	med	 zaporednima	obratoma	dobimo	 trenutno	
hitrost,	če	izmerimo	število	obratov	na	neko	daljše	
časovno	obdobje	(npr.	1	minuto)	pa	povprečno	hit-
rost.	Ker	si	ne	moremo	privoščiti,	da	bi	spregledali	
kak	pulz,	ki	označuje	obhod,	nam	prekinitve	pridejo	
še	kako	prav.

Oglejmo si najprej kaj nam ponuja Arduino oko-
lje.	Arduino	nam	na	pladnju	servira	dve	zunanji			
prekinitvi poimenovani 0 in 1, ki sta vezani na pri-
ključka	D2	in	D3.	Recimo,	da	želimo	stikalo	naše-
ga	anemometra	vezati	na	priključek	D2.	V	setup()	
funkcijo bi dodali naslednjo vrstico:

attachInterrupt(0,preracunajHitrost,RISI
NG);

Poglejmo	 lepo	počasi	kaj	smo	naredili.	Omogočili	
smo zunanjo prekinitev programa preko digitalne-
ga	priključka	D2,	ki	se	bo	zgodila,	ko	bo	šel	pulz	
iz	digitalne	ničle	(0V)	na	digitalno	enico	(5V).	Da,	
uganili ste, lahko bi izbrali tudi FALLING, ki bi se 
sprožil	pri	obratnem	preskoku.	(Možni	sta	pa	tudi	
še	LOW	in	CHANGE).	Ko	se	bo	ta	preskok	zgodil,	
se bo tok našega programa prekinil, ne glede na to 
kaj takrat dela, izvedla se bo funkcija preracunaj-
Hitrost.	To	 funkcijo	moramo	seveda	še	definirati.	
Ko	se	bo	ta	zaključila	bo	program	nemoteno	tekel	
naprej	od	mesta	kjer	je	bil	prekinjen.	Ko	vključu-
jemo prekinitve moramo seveda biti pozorni na to, 
da	nam	prekinitve	same	ne	povzročajo	več	težav	
kot	koristi.	Prekinitev	med	komuniciranjem	preko	
programskih serijskih vrat, ki nimajo od CPE ne-
odvisne	 strojne	 podpore	 bi	 npr.	 pomenilo	 težavo	

Slika	1:	Z	vključenimi	prekinitvami	bo	Arduino	prekinil	
izvajanje	 tekočega	 programa	 in	 izvedel	 prekinitveno	
funkcijo

mailto:peter@tehnologija.biz
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saj	bi	lahko	zamujali	posamezne	bite.	Vsekakor	je	
pred uporabo prekinitev potreben dober premislek 
o	mogočih	scenarijih,	ki	lahko	nastanejo.

Napišimo sedaj še funkcijo, ki naj se ob prekinitvi 
izvede.	 Recimo,	 da	merimo	 trenutno	 hitrost	 ve-
tra.	Da	dobimo	hitrost	želimo	vedeti	koliko	časa	
je	 anemometer	 potreboval	 za	 en	 obrat.	 Hitrost	
vetra	bo	seveda	obratno	sorazmerna	s	časom	in	
pomnožena	s	faktorjem	merilne	naprave,	ki	jo	po-
navadi	poda	proizvajalec.	Recimo,	da	je	ta	faktor	
enak 2000, da dobimo pravo vrednost hitrosti v 
metrih	na	sekundo.

Funkcija bi izgledala takole:

void preracunajHitrost()
{
novCas = millis();
v=2000/(novCas-starCas);
starCas=novCas;
}

Funkcija	 preracunajHitrost()	 si	 najprej	 zabeleži	
koliko milisekund je preteklo od zadnjega reseta 
ali	vključitve	Arduina.	To	nam	pove	sila	uporab-
na funkcija millis() o kateri bomo še kaj rekli v 
naslednjem	delu.	Iz	razlike	časov	med	sedanjo	in	
prejšnjo	prekinitvijo	nato	izračuna	hitrost.	Končno	
v	 zadnji	 vrstici	 spremenjivki	 starCas	 priredi	 čas	
zadnje prekinitve, ki bo prišel v poštev ob nasled-
nji	meritvi.	Prva	meritev	bo	nesmiselna,	ker	prvi	
starČas	ni	pravilno	izmerjen,	a	temu	se	ne	more-
mo izogniti, ker ne vemo v katerem delu obrata 
merilca	vetra	je	Arduino	skočil	v	življenje.	Vseka-
kor	lahko	prvo	meritev	programsko	izločimo.

Pri poslu s prekinitvami velja napisano pravilo, naj 
bodo	funkcije,	ki	se	izvedejo	ob	prekinitvah	čimbolj	
kratke,	da	čim	manj	motijo	glavni	program.	V	njih	
opravite	le	najnujnejše.	Če	se	le	da	glavnemu	pro-
gramu	preko	namenske	spremenljivke	sporočimo,	
da	se	je	prekinitev	zgodila	in	vse	časovno	potratne	
stvari	opravimo,	ko	se	prekinitvena	funkcija	že	iz-
teče.		Funkcija,	ki	jo	kliče	prekinitev	je	vedno	tipa	
void	(ne	vrne	nobenega	parametra).	Prav	tako	ne	
sprejema	parametrov.

Če	hočemo	prekinitev	0	“odklopiti”	s	priključka	re-
čemo:

detachInterrupt(0);

Bolj	enostavno	ne	bi	moglo	biti,	definirali	smo	res	
najnujnejše	stvari:	na	katerem	priključku	naj	se	
zgodi prekinitev, kakšnega tipa je, ter kaj naj se 
ob	tem	zgodi.	Pri	tako	dobri	postrežbi	lahko	upra-
vičeno	pričakujemo	delovni	nered	v	kuhinji.	Pog-
lejmo,	kaj	nam	Arduino	razvojno	okolje		skriva.

Kar	se	tiče	števila	zunanjih	prekinitev	tega	tipa	čis-

to	nič.	Čip	ATmega328P	ima	natanko	dve	zunanji	
prekinitvi,	ki	 se	 jima	 reče	 INT0	 in	 INT1.	Kako	 ju	
uporabimo	je	pa	druga	zgodba.	Če	želimo	uporabiti	
isto prekinitev kot v zgornjem primeru se moramo 
seznaniti	 s	 vsaj	 tremi	 čudovito	 zvenečimi	 ATme-
ga328P	registri:	EICRA,	EIMSK	ter	SREG.		Vsi	trije	
morajo biti pravilno nastavljeni, da prekinitve de-
lujejo.	V	SREG	registru	natavimo	7	bit	na	1.	Če	ta	
bit	 ni	 1	 so	 vse	 vrste	prekinitev	onemogočene.	V	
EIMSK	registru	prva	2	bita	 (ničti	 in	prvi)	vključi-
ta	prekinitvi	INT0	in	INT1.	Ničti	bit	moramo	torej	
nastaviti	na	1.	EICRA	vsebuje	bite,	ki	nastavljajo	
lastnosti	prekinitev	INT0	in	INT1.	Za	prekinitev	ob	
dvigu	logičnega	nivoja	morata	imeti	ničti	in	prvi	bit	
(ISC00	in	ISC01)	tega	registra	oba	vrednost	1.

To bi napisali takole:

bitSet(SREG,7)
bitSet(EIMSK, 0);
bitSet(EICRA, 0);  
bitSet(EICRA, 1);

Resnici	na	ljubo	je	SREG-ov	7.	bit	že	privzeto	pra-
vilno	nastavljen.	Ko	se	prekinitev	izvede,	se	vred-
nost	tega	bita	spremeni	na	nič.	Ko	pa	se	prekini-
tev	zaključi,	se	avtomatično	postavi	spet	na	1	in	s	
tem	omogoči	nadaljne	prekinitve.	Na	ta	način	se	
izognemo	prekinitvam	med	prekinitvami.	Če	si	to	
izrecno	želimo,	lahko	v	prekinitveni	funkciji	SREG
-ov	7.	bit	ročno	postavimo	na	1.

To	 je	vse	kar	 se	 tiče	nastavitev.	Pri	prekinitveni	
funkciji	pa	so	pravila	sledeča.	Klicati	moramo	po-
sebno	funkcijo	ISR,	(ki	je	v	resnici	makro	defini-
ran	v	avr/interrupts.h)	z	imenom:

ISR(INT0_vect) // Interrupt Service Routine
{
novCas = millis();
v=2/(novCas-starCas);
starCas=novCas;
}

Parametru	 	 INT0_vect	 rečemo	 vektor.	 Vsaka	 od	
obeh	zunanjih	prekinitev	ima	svoj	vektor.	Ob	pre-
kinitvi	 	programski	števec	skoči	na	 lokacijo	vek-
torja, ki vsebuje naslov kjer je prekinitvena funk-
cija.	 	 Ko	 se	 ta	 izvede	 programski	 števec	mirno	
nadaljuje	od	koder	je	bil	prekinjen.

Skratka stvar je precej bolj zakomplicirana, ven-
dar	z	razlogom.	Čip	ponuja	namreč	veliko	več	mož-
nosti,	kot	nam	jih	pokaže	Arduino	razvojno	oko-
lje.	Če	jih	hočete	res	izkoristiti	morate	pobrskati	
po	 uporabniškem	 priočniku	mikrokontrolerja.	 Tu	
bomo	le	popraskali	po	površini.

Komur dve prekinitvi nista dovolj, bo z veseljem 
prebral,	 da	 ima	 ATmega328P	mikrokontroler	 23	
malo	drugačnih	prekinitev,	ki	pa	niso	tako	fleksi-



26

CQ ZRS Letnik XXX, 1/2 - 2020

konStRuktoRStvo

Tabela	1:	Pregled	prekinitev	po	priključkih,	prekinitvenih	vektorjih	in	načinu	
proženja	prekinitev

bilne,	 kot	 omenjeni	 dve.	 No	
Arduino	 jih	 ima	 malo	 manj.	
Nedostopna	 sta	 priključka	 na	
kristalnem oscilatorju, pa tudi 
brez	 Reset	 priključka	 težko	
shajamo.	Lahko	 jih	 sicer	 izko-
ristimo	 a	 s	 precej	 čaranja.	 Ta	
tip	prekinitev	se	imenuje		“pre-
kinitev	 ob	 spremembi	 stanja”	
(Pin	Change	interrupt).	Čeprav	
je	priključkov	na	katere	so	lah-
ko vezane prekinitve kar 23, so  
prekinitveni vektorji samo tri-
je:	 PCINT0_vect,	 PCINT1_vect	 ter	 PCINT2_vect.	
Vsaka	pokriva	po	7	ali	8	priključkov.	PCINT0	pokri-
va	port	B	(digitalni	priključki	D8	do	D13),	PCINT1	
port	C	(analogni	priključki),	PCINT2	pa	port	D	(di-
gitalni	priključki	D0	–	D7).	V	oklepajih	so	priključ-
ki	označeni	z	Arduino	poimenovanjem.

Ko	se	sproži	prekinitev	torej	ne	vemo	na	katerem	
priključku	 se	 je	 sprožila,	 vemo	 samo	na	 katerim	
portu.	V	prekinitveni	funkciji	moramo	torej	to	“roč-
no”	 preveriti.	 Pa	 še	 eno	 pomanjkljivost	 imajo	 te	
prekinitve.	Vemo	samo,	da	se	je	vrednost	na	enem	
izmed prikljukov spremenila, ne vemo pa na kate-
ro	stanje.	Tudi	to	moramo	“ročno”	preveriti.	

Da	ne	bomo	tako	suhoparni,	poglejmo	kako	to	teče	
na	primeru.	Odprimo	primer	programa	 “blink”.	V	
menuju izberemo Datoteka->Primeri->Basics
->Blink, ki je nekakšen Arduino ekvivalent progra-
ma	“Pozdravljen	svet”.	Vsako	sekundo	 izmenično	
prižiga	in	ugaša	svetečo	diodo	vezano	na	priključek	
D13.	Setup	funkcijo	mu	dopolnimo	na:

void setup()
{
Serial.begin(9600);
bitSet(PCICR, PCIE0); //PCIE0 bit (ničti 
bit) v PCICR registru postavimo na 1.
bitSet(PCMSK0, PCINT5);  // PCMSK0 registru 
nastavimo PCINT5 bit na 0
}

Na konec programa pa dodamo še:

ISR(PCINT0_vect) {
  if(digitalRead(13) == HIGH) {
    Serial.println("LED je prižgana");
  } else {
    Serial.println("LED je ugasnjena");
  }

}

funkcijo	loop()	pustimo	pri	miru.	Vse	kar	je	nove-
ga	je	v	setup()	funkciji.	ISR	funkcijo	že	poznamo,	
samo v argumentu je drug prekinitveni vektor: 
PCINT0_vect	namesto	INT0_vect.	PCICR	register	
služi	aktiviranju	prekinitev	ob	spremembi	stanja.	

Njegov	ničti	bit	nastavimo	na	1.	S	tem	smo	vklo-
pili	 prekinitev,	 ki	 pokriva	 priključke	 D8-D13.	 S	
tem da smo PCINT5 bit (peti bit) nastavili na 1 v 
PCMSK0	registru	pa	povemo,	da	hočemo	gledati	
samo	ta	priključek.	Mnemonika	PCIE0	in	PCINT5	
nista	nič	drugega	kot	makrota,	ki	nosita	vrednosti	
0	 in	5,	definirana	nekje	v	drobovju	avr-duinovih	
include	datotek.

OK,	prej	sem	se	malo	zlagal.	Ni	res,	da	lahko	ka-
terakoli	priključek	na	portu	sproži	prekinitev.	Lah-
ko	celo	izbiramo	kateri	priključki	porta	jih	sprožijo	
preko	“maskirnega”	registra	PCMSK0.	Vendar,	če	
bo	izbran	več	kot	en	priključek	ne	bomo	več	ločili	
kateri	je	bil.	Morali	bomo	pogledati	stanje,	kot	je	
to prikazano v ISR prekinitveni funkciji v zadnjem 
primeru.	Tako	modificiran	program	bo	preko	serij-
skih	vrat	hitro	in	dosledno	poročal,	če	je	D13	LED	
prižgana	ali	ugasnjena.

Zaključek
V	tem	članku	smo	si	ogledali	kako	v	Arduino	vk-
ljučimo	prekinitve,	 ki	 so	 zelo	 eleganten	 in	 učin-
kovit	način	za	spremljanje	neperiodičnih	pojavov,	
za	katere	si	ne	moremo	privoščiti,	da	bi	jih	zamu-
dili.	Zelo	prav	pridejo	 tudi	pri	baterijskih	aplika-
cijah,	ko	nočemo,	da	CPE	neprestano	sopiha	ob	
preverjanju	stanja	na	vhodih	 in	posledično	hitro	
prazni	baterije.	Videli	 smo,	da	Arduino	 IRE	nudi	
zelo udobno uporabo prekinitev, vendar smo z njo 
omejeni.	 Za	 preproste	 aplikacije	 je	 to	 verjetno	
čisto	 dovolj,	 za	 kaj	 konkretnejšega	 pa	 moramo	
seči	globlje.	V	nadaljevanju	smo	videli,	kaj	nam	
glede zunanjih in prekinitev ob spremembi stanja 
nudi	sam	čip,	ki	sestavlja	srce,	pljuča	in	možgane	
Arduina.	Opis	je	daleč	od	tega,	da	bi	bil	izčrpen,	
orisali	smo	samo	nekaj	možnosti,	ki	pa	upam	lah-
ko	vodijo	 razmišljanje	v	pravo	smer.	Za	kaj	več	
so	(kot	vedno)	neobhodni	dokument	specifikacije	
čipa	ATmega328P.

V	 prihodnjem	 članku	 si	 bomo	 ogledali	 drugi	 pol	
prekinitev.	To	so	notranje	prekinitve.	Te	nam	pri-
dejo	 zelo	 prav	 pri	merjenju	 časa	 in	 generiranju	
periodičnih	 signalov.	 Videli	 bomo	 tudi	 kako	 de-
jansko deluje slavna millis() funkcija, ki tiktaka v 
Arduinih.

 priključek vektor proženje 

Zunanje prekinitve D2 INT0_vect Dvig(RISING), upad (FALLING), 
nizko stanje (LOW), Sprememba 
(CHANGE) 

D3 INT1_vect 

Prekinitve ob spremembi 
stanja 

D8 - D13 PCINT0_vect Sprememba stanja. 

A0 - A5 PCINT1_vect 

D0 - D7 PCINT2_vect 
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Preklapljanje s tranzistorji
avtor: Georg latzel, Dl6Gl

E-mail: gl@dl6gl.de

Stikala s tranzistorji se uporabljajo za sprožitev dejanja na elektronski 
ali elektromehanski komponenti. Sam sprožilnik, na primer stikalo ali 
elektronska komponenta, se lahko nastavi na daljavo. 

Običajne	 aplikacije	 vključujejo	 stikalne	 releje,	
kratek signalni vod na ozemljitev ali preklop na-
pajalne	napetosti	na	komponento.	V	mnogih	pri-
merih se lahko tranzistorska stikala uporabljajo 
za	zamenjavo	relejev.

Običajne	okrajšave	za	različne	vrste	tranzistorjev	
so:
•	 BJT Bipolarni spojni tranzistor
◊	 "junction" = spoj, plast barijere

•	 FET tranzistor z efektom polja
◊	 JFET	=	junction	FET,	kot	npr.	BF245,	J310

•	 MOSFET	Metal	oxide	semiconductor	field	effect	
transistor
◊	 Polprevodniški poljski tranzistor s kovinskim 

oksidom

Na voljo imamo dve osnovno vrsti preklapljanja 
– proti masi (GND) ali proti napajalni napeto-
sti.	V	obeh	primerih	lahko	uporabimo	bipolarne	ali	
MOSFET	tranzistorje	kot	npr.
•	 NPN:	BC546,	547,	548,	549,	SMD	tipi	BC846-
849

•	 PNP:	BC556,	557,	558,	559,	SMD	tipi	BC856-
859

•	 N-MOSFET: BS170, 2N7000, SMD tipi BSS123, 
BSS138,	2N7002,	IRLML2803

•	 P-MOSFET:	BS250,	SMD	tipi	BSH202,	BSS84,	
IRLML6302

Pri bipolarnih BC tranzistorjih so boljša izbira tis-
ti	z	visokim	tokovnim	ojačenjem	(indeks	B	ali	C,	

npr.	 BC547-C).	 V	 prevodnem	 stanju	 se	MOSFE-
Ti	obnašajo	kot	ohmski	upori.	Glede	na	upornost	
obremenitve	je	treba	izbrati	najnižjo	možno	RDS	
-On (upornost prevodne poti ponora-vira), glej ta-
belo	1.

Kaj je še treba upoštevati? Tranzistor mora ustre-
zati predvideni uporabi:
•	 Največji	dovoljeni	tok	kolektorja	ali	ponorja
•	 Največja	dovoljena	napetost	med	kolektorjem	

in  emitorjem ali med virom in ponorjem
•	 Najvišje	izgubne	moči
•	 Pri	 večjih	 obremenitvah	 tokovno	 ojačanje	 bi-
polarnih	 tranzistorjev	 oz.	 občasna	 Darlington	
vezava,	če	krmilna	moč	ni	zadostna.

Ogled	podatkovnih	listov	je	vedno	dobra	ideja,	če	
le	želite	izvedeti	razpored	priključkov.

Preklop proti masi
Povezava proti masi se uporabi za komponento, 
ki	jo	je	potrebno	preklopiti	("breme").	"Breme"	je	
lahko na primer vklopljen rele, signalna linija, ki 
jo	je	treba	deaktivirati,	na	primer	onemogočanje,	
ali vrata mikrokontrolerja, ki jih je treba potegniti 
na	logično	nizek	nivo.	Z	mikrokontrolerjem	bi	bilo	
breme		notranji	pull-up	upor,	npr.	nastavite	za	pri-
ključek	B1	z	DDRB.1	=	0	(B1	je	vhod)	in	PortB.1	
= 1 (notranji pull-up upor do + Ub, nastavljen 
v	mikrokontrolerju).	Z	upornostjo	bremena	nekaj	
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kΩ,	ki	je	izhodna	na	kolektorju	ali	ponoru,	takšna	
vezja delujejo tudi kot prilagodilniki nivojev, na 
primer	za	3,3V	logiko.	+	Ub	bi	bil	potem	3,3V.	S	
preprostim vezjem po sliki 1 je treba opozoriti, 
da je logika obrnjena, tako da pozitiven kontrolni 
signal	povzroči	negativen	izhod.

Kako je bilo? Oh da - narobe svet - NPN in N-kanal-
ni FET so vklopljeni s pozitivno napetostjo, PNP in 
P-kanalni FET pa z negativno, vsak pa je povezan z 
emitorjem	in	virom.	Obe	stikali	na	sliki	1	torej	de-
lujeta zaradi dejstva, da se kolektor-emitor (NPN) 
ali vir-ponor (N-kanalni MOSFET) obnašata, kadar 
napetost baze (UBE) ali vrat (UGS) "vidno" na viš-
jem	potencialu,	kot	emitor	ali	vir.	UBE	je	cca.	0,65	
V za bipolarne Si tranzistorje, UGS se razlikuje gle-
de na vrsto MOSFETa, na primer za BS170 znaša 
vsaj	0,8	V.	Referenčna	točka	je	emitor	ali	vir.	Pove-
zava vhoda z R1 / R2 na sliki 1 ustvarja "ustrezne" 
pogoje	v	primeru,	če	se	krmilna	napetost	Ue	izvaja	
s stikalom, ki pozitivno napetost pripelje v stanju 
"vklopljeno", vendar v izklopljenem stanju ne za-
gotavlja	 definiranega	 potenciala.	 R2	 torej	 ohrani	
potencial	na	bazi	ali	vratih	v	nizkem	potencialu.	Če	
imata obe stanji (visoko in nizko) potencial, ki ga 
določa	Ue,	lahko	R2	izpustimo.

R1	/	R2	tvorita	delilnik	napetosti.	To	 ima	za	po-

sledico, da tranzistor preklopi 
le, ko je vhodna napetost Ue 
dovolj	 visoka.	 Ker	 so	 FETi	 kr-
miljeni napetostno, imajo vrata 
višjo	 upornost.	 R1	 preprečuje	
tudi	 visokofrekvenčne	 oscila-
cije v MOSFET stikalu (slika 1, 
desno).	Na	 sliki	 1	 je	 vrednost	
R1	 10k	 za	 NPN	 tranzistor.	 To	
vrednost je morda treba pri-
lagoditi obremenitvi, ki jo je 
treba	 preklapljati.	 Mora	 biti	
sposoben dovajati bazni tok, ki 
varno krmili tranzistor v zasi-
čenost.	 Šele	 takrat	 bo	 tranzi-
stor	 imel	 resnično	nizko	upor-

nost	s	padcem	napetosti	približno	100	do	200	mV	
med	kolektorjem	in	emitorjem.	Ob	tem	je	potreb-
no	upoštevati	faktor	ojačenja	ß,	ki	običajno	znaša	
100	ali	več.	Najdemo	ga	v	podatkovnem	listu	in	z	
njim ne smemo pretiravati, vrednosti od 20 do 50 
so	bolj	realistične.	Tok	skozi	R1	/	R2	mora	imeti	
vsaj	 trikrat	 večjo	 vrednost	 baznega	 toka	 I	 B	 za	
varno	modulacijo	za	dani	faktor	ojačenja	toka	ß,	
kar	omogoča	želen	kolektorski	tok	(Icoll	=	ß	*	I	
B).	Negativni	 predstopnji	 pomaga	 pri	 nadzoru	 z	
"negativno"	logiko,	tj.	nadzorom	z	nizkim	poten-
cialom	Ue.	Tukaj	T2	preklopi,	ko	T1	blokira,	tj.	Ue	
je	nizkem	potencialu.

Vezje – negacijska stopnja T1 ali stikalna stopnja 
T2 – je lahko mešana tako, da uporabimo bipolar-
ne	BJT	ali	MOSFET	tranzistorje.

Preklapljanje napajalne 
napetosti
Pogosto se zgodi, da je treba module vklopiti le 
pod	določenimi	pogoji,	na	primer	gonilnike	in	pre-
dnapetosti	vrat	v	močnostnem	ojačevalniku	(PA).	
Če	bi	želeli,	da	se	to	dogaja	v	elektronski	obliki,	si	
z NPN ali N-kanalnimi MOSFETi ne bomo mogli po-
magati, zato bomo prešli na PNP ali P-kanal MOS-

Slika	1:	Preklop	proti	masi	s	“pozitivno”	logiko

Slika	2:	Preklop	proti	masi	z	“pozitivno”	logiko
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FET	tranzistorje.	V	tem	primeru	
sta	emitor	ali	vir	priključena	na	
napajalno	napetost	Ub.	Krmilni	
napetosti UBE in UGS se zdaj 
nanašata	 na	 Ub	 in	 ne	 več	 na	
maso,	 kot	 zgoraj.	 Krmilna	 lo-
gika je tudi obrnjena: PNP ali 
P-kanalni MOSFET preklopita, 
ko UBE ali UGS padeta pod 
prag preklopa, to je, da baza 
ali vrata UBE ali UGS postaneta 
bolj negativni, kot sta emitor 
ali	 vir.	 R1	 določi	 prednapetost	
emitorja ali vrat z + UB, tako da je tranzistor / 
MOSFET	zaprt.	Pri	prehodu	Ue	proti	masi	se	na-
petost na dnu ali vratih spusti, tako da tranzistor 
/	MOSFET	prevaja.

Pri MOSFET-jih je treba opozoriti, da je RDS-ON 
odvisen od napetosti med vrati in virom (UGS) 
in	od	obremenitvenega	toka	skozi	ponor	ID.	Po-
datkovni	listi	zagotavljajo	informacije	o	tem.	Pri-
mer iz podatkovnega lista P-kanalnega MOSFET 
BSH202: s tokom 0,5A obremenitve RDS -ON 
postane	približno	0,6	Ω	z	VGS	=	-10V.	Z	UGS	=	
-3V	 je	RDS	-ON	že	približno	2	Ω.	Torej:	UGS	 je	
treba dimenzionirati dovolj visoko z razumnim 
razmerjem	R1	/	R2.	

Če	 želite	 preklopiti	 s	 "pozitivno"	 logiko,	 tj.	 Ue	
pozitivna za preklop napajalne napetosti, znova 
dodamo NPN tranzistor ali N-kanalni MOSFET, ki 
zagotavljata, da bazo ali vrata stikalnega tranzi-
storja	potegnemo	proti	nizkemu	nivoju.

Mešana	vezava	BJT	/	MOSFET	je	tudi	možna	tako	
kot	v	sliki	2.	Če	obstaja	nevarnost,	da	se	izmenič-
na	napetost,	npr.	VF	motnja,	pojavi	na	stikalnem	
tranzistorju, jo lahko zadušimo z 10 nF ali 100 
nF kondenzatorjem, vezanim na bazo ali vrata 
tranzistorja	 proti	 masi.	 Kondenzator	 s	 serijskim	
uporom,	npr.	R5	na	sliki	4	tvoritaRC	člen.	Ker	se	
ukvarjamo	samo	z	začasnim	vklopom	in	izklopom,	
nas	to	ne	bo	motilo.

Za	vsa	prikazana	tranzistorska	stikala	je	mogoče	
doseči	tudi	"gladko"	preklapljanje	z	ustrezno	izbi-
ro serijskega upora in kondenzatorja na bazi ali na 
vratih	stikalnega	tranzistorja.	S	časovno	konstan-
to	τ	=	R	*	C,	s	katero	se	napetost	baze	/	vrat	dvig-
ne	z	zakasnitvijo,	je	mogoče	zadušiti	zvonjenje	ob	
vklopu,	npr.	nastanek	klikov	pri	Morsejevi	abecedi	
ali	ponastavitvi	Mute	tipke	brez	klika.	Članek	"La-
boratorijski	napajalnik	..."	na	zavihku	"Station"na	
moji spletni strani prikazuje, kako lahko to upora-
bimo	za	izvedbo	preproste	zakasnitve	ob	vklopu.

Kratkostičenje uporov z 
MoSFETi
Dejstvo, da se ponor MOSFETa obnaša kot krmi-
ljen	upor,	 se	 lahko	uporabi	 tudi	 za	premoščanje	
uporov	v	tokokrogih.	Treba	je	opozoriti,	kar	je	bilo	
v	zgornjih	primerih	na	tiho	storjeno,	da	je	zašči-
tna dioda od ponora do vira vgrajena v MOSFET, z 
N-kanalnimi MOSFETi s katodo do ponora, s P-ka-
nalnimi	MOSFETi	s	katodo	do	vira.	Za	pojasnitev	
je	zaščitna	dioda	v	obeh	spodnjih	primerih	prika-
zana	modro.	Ponor	in	vir	morata	torej	biti	vedno	
razporejena	tako,	da	je	zaščitna	dioda	polarizira-
na	v	obratni	smeri.	V	nasprotnem	primeru	vezje	
ne	bo	delovalo.	S	pozitivnim	krmilnim	signalom	se	
zniža	upornost	poti	ponor-vir	N-kanalnega	MOS-
FETa,	kar	premosti	R3.	Negativna	povratna	zanka	
se	ojači,	ker	 je	še	vedno	aktiven	 le	R2,	 tako	da	

Slika 3: Preklapljanje napajalne napetosti z "negativno" logiko

Slika 4: Preklapljanje napajalne napetosti s "pozitivno" logiko
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se	ojačenje	zmanjša	na	razmerje	R2	/	R1.	Ker	je	
izhodna napetost OpAmp višja od neinvertirajo-
čega	vhoda,	je	na	izhodu	ponor	in	s	tem	katoda	
zaščitne	diode.	Naslednje	vezje	(slika	6)	prikazuje	
nasprotno	situacijo.	Brez	kontrolnega	signala	ali	z	
napetostjo	0V	na	vhodu,	je	upor	premoščen.

Tukaj	je	bilo	treba	v	časovniku	z	NE555	nastavi-
ti	 dve	časovni	konstanti.	Brez	krmilnega	signala	
mora	 biti	 časovna	 konstanta	 krajša,	 kot	 pri	 pri-
sotnem	 pozitivnem	 kontrolnem	 signalu.	 Kanal	
vir-ponor P-kanalnega MOSFET ima nizko upor-
nost	 in	premošča	R1,	če	so	vrata	bolj	negativna	
od vira, to je v stanju mirovanja brez kontrolnega 
signala.	Časovna	konstanta	izhaja	iz	R2	in	C1.	Tu	
morata	biti	vir	in	s	tem	katoda	zaščitne	diode	na	
pozitivnem	nivoju.	Če	je	krmilni	signal	pozitiven,	
se	upornost	kanala	ponor-vir	poveča	in	aktivira	R1	
z	višjo	časovno	konstanto	(R1	+	R2)	*	C1.	V	obeh	
primerih, sliki 5 in 6, lahko MOSFET, N- ali P-ka-
nal	seveda	zamenjate,	če	želite	preklopiti	z	drugo	
krmilno	 logiko.	Zamenjate	vir	 in	ponor.	Upori,	ki	
jih je treba premostiti, so v obeh primerih veliko 
večji	od	RDS	-ON.

Razlike med bipolarnimi in 
MoSFET tranzistorji
Bipolarni tranzistorji so tokovno krmiljeni (prek 
baznega toka), MOSFETi pa so napetosti krmiljeni 

preko	vrat	tranzistorja.	Sprva	to	pri	naših	aplika-
cijah	z	majhno	porabo	ne	vpliva	veliko.	Pomemb-
na razlika nastane v kanalu kolektor-emitor ali 
vir-ponor	v	vklopljenem	stanju.

V primeru bipolarnih tranzistorjev je napetost na-
sičenja	UCE	praktično	neodvisna	od	kolektorske-
ga toka (reda 100 mV) znotraj dovoljenih mejnih 
obremenitev, ne glede na to, kateri tranzistor 
imamo.	Ko	so	MOSFET	tranzistorji	vklopljeni,	se	
kanal ponor-vir obnaša kot ohmski upor, za kate-
rega je podatek o RDS-On naveden v ustreznem 
podatkovnem	 listu.	Ta	RDS-On	ni	nepomemben	
za	MOSFET	z	majhno	močjo	(ponavadi	nekaj	oh-
mov) in je višji za vrste P-kanalov kot za N-ka-
nalne	 FET-e	 iz	 iste	 družine.	 Glede	 na	 potreben	
tok ponora skozi obremenitev je v nekaterih pri-
merih	mogoče	pričakovati	neželen	padec	napeto-
sti.	Uporaba	bipolarnih	 tranzistorjev	 lahko	 torej	
prinese	prednosti.	 Lahko	pa	 izberete	MOSFET	s	
posebej	 nizkim	 RDS-On.	 Primeri	 se	 nahajajo	 v	
spodnji	tabeli	1.

MOSFET TYPE design R DS -On (Ω) I D (A)

BS170 N TO92 5 0.5

2N7000 N TO92 5 0.2

BSS138 N SOT23 3.5 0.2

2N7002 N SOT23 5 0.18

IRLML2803 N SOT23 0.25 1

BS250 P TO92 10 -0.25

BSH202 P SOT23 0.9 -0.5

BSS84 P SOT23 10 -0.13

IRLML6302 P SOT23 0.6 -0.7

Tabela 1: Primeri upornosti kanala MOSFET tranzistorjev

Če	 je	 treba	preklapljati	močnejša	bremena,	 lah-
ko	 na	 primer	 uporabite	 MOSFET	 iz	 družine	 IRF.		
IRF520 lahko na primer preklopi 10A pri napajalni 
napetosti	100V	z	RDS-On	=	0,12Ω.	Toda	s	svo-
jim	ohišjem	TO-220	in	po	možnosti	s	hladilnikom,	
potrebuje	tudi	več	prostora	na	tiskanem	vezju.

Integrirana MoSFET stikala
Celotna	stvar	je	seveda	mogoča	tudi	z	integriranimi	
vezji.	Najprej	je	treba	omeniti	legendarni	CD4066,	
prav tako pa tudi hitra stikala FST3125/3126 
(enaka v konstrukciji kot CBT3125/3126), ki so 
bila	v	radijskih	postajah	večkrat	uporabljena	kot	
stikala	 in	 mešalniki.	 QRP	 Project	 uporablja	 tudi	
CD4066	v	mešalnikih.	Omejimo	se	na	univerzalni	
IC	CD4066.	Najpomembnejši	podatki:

Delovna napetost VDD 3-15 V
R DS -On tipično, VDD = 5V 270 Ω

R DS -On tipično, VDD = 10V 120 Ω
R DS -On tipično, VDD = 15V 80 Ω

Število stikal 4
Frekvenča omejitev tipično 40 MHz

Slika 5: Nastavitev negativne povratne vezave 
operacijskega	ojačevalnika

Slika 6: Preklapljanje RC konstante v RC vezju
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Sodobnejši	74HC4066	z	nižjim	razponom	delovne	
napetosti	 VDD	 je	mogoče	 uporabiti	 do	 približno	
100	MHz.	74LVXT4066	s	5V	napajanjem	doseže	
celo	približno	150	MHz.	S	temi	visokimi	RDS-On	
upornostmi ponora in vira v prevodnem stanju ni 
mogoče	 preklapljati	 nobenih	 obremenitev.	 Nas-
lednji primer prikazuje, kako se s CD4066 preklo-
pijo	različne	nastavitvene	napetosti	za	krmiljenje	
BFO	v	radijski	postaji	(TRX).

Naloga	v	BFO	TRXa	je,	da	povleče	frekvenco	kvar-
ca	BFO	oscilatorja	glede	na	režim	delovanja	(SSB
-LSB	/	USB	in	CW-RX	/	TX)	na	različne	frekvence	
s	pomočjo	varikap	diode,	vezane	vzporedno	s	kri-
stalom.	Vezje	je	tukaj	prikazano	le	delno.	Nape-
tosti	 so	nastavljene	 s	 trimerji	 P1	 in	P2.	Trimerji	
so	povezani	z	vhodom	stikal	na	CD4066,	npr.	na	
priključku	8	na	CD4066.	Izhodi	stikal	(priključki	2,	
3,	9,	10	čipa	CD4066),	so	povezani	med	seboj	in	
vodijo	v	varikap	diodo.	Stikala	CD4066	se	na	kon-
trolnih	priključkih	5,	6,	12,	13	zaprejo	s	pozitivno	
napetostjo.	Upora	R3	in	R4	vzpostavita	določeno	
nizko	stanje	(izklop,	ni	napetosti).

Najprej naj pojasnim preprosto stikalo - USB 
(zgornji	 bočni	pas).	USB	stikalo	 se	uporablja	 za	
povezavo	+	12	V	na	krmilni	vhod,	pin	5.	Napetost,	
nastavljena	s	P2,	se	prenaša	s	pina	4	na	pin	3.	
Spodnji	krog	CW-TX	(telegrafija,	oddajanje)	pred-
stavlja	AND	vrata.	Poleg	tega	tukaj	ni	prikazano	
identično	 vezje	CW-RX	 (telegrafija,	 sprejem),	 ki	

se	aktivira	tudi	s	CW	stikalom.	
Če	 je	 CW	 stikalo	 zaprto,	 je	+	
12V	vezano	na	T1	na	ponor.	T1	
preklopi šele, ko na vrata T1 
z zaprtim TX stikalom pride + 
12V	(CW	in	TX).	Nato	je	stikalo	
med	priključki	8	 in	9	 zaprto	 s	
pozitivnim potencialom na pri-
ključku	6.

Ta vrsta elektronskega stikala 
ne more zgolj vklopiti in izklo-
piti	 enosmernih	 napetosti.	 Iz-
menične	 napetosti	 (LF,	 VF)	
lahko preklapljate tudi znotraj 
določenih	mejnih	frekvenc.	Pri-
meri so implementirani v TRX 
s	 stikali	 FST3125/3126	 za	 VF.	
Uporabiti	je	mogoče	tudi	cenej-
ši CD4066 (z omejitvami glede 
mejne frekvence in visokega 
RDS-On).	Tu	je	treba	opozoriti,	
da	morata	dva	priključka	stika-
la	(priključka	8	in	9	na	sliki	7),	
imeti	 določen	 enosmerni	 na-
petostni	 potencial	 približno	 na	
polovici	 delovne	 napetosti.	 To	
lahko	 enostavno	 dosežemo	 z	
delilnikom napetosti na stikal-
nih	vhodih,	npr.	dvakrat	10k	...	

100k	med	 VDD	 in	maso.	 Napajanje	 in	 praznje-
nje	izmenične	napetosti	sta	blokirana	z	ustreznim	
kondenzatorjem (odvisno od spodnje mejne fre-
kvence),	od	10	do	100	nF.

Poskusi	preklopa	izmeničnih	napetosti	s	prepro-
stimi	 spojnimi	FETi,	npr.	BF245,	 J310,	ponor	 in	
vir	 v	 signalni	 poti,	 so	 neustrezni.	 Za	 blokiranje	
je	 potrebna	 negativna	 napetost,	 ki	 običajno	 ni	
na	voljo.	Kanal	ponor-vir	ostaja	na	precej	visoki	
impedanci tudi v prevodnem stanju, krmiljenje 
pa	je	zelo	omejeno.	Preklapljanje	z	ozemljitvijo	z	
MOSFET,	kot	je	prikazano	zgoraj,	je	lažje	in	učin-
kovitejše.

Izkušnje z UlN2803
UlN2803 in mikrokontroler
ULN2803	in	drugi	IC-ji	v	tej	družini	niso	nič	dru-
gega	 kot	 več	 tranzistorskih	 Darlington	 stikal,	
združenih	v	enem	IC-ju.	ULN2803,	na	primer,	jih	
ima	 osem.	 To	 so	 čudovite	 komponente.	Če	mo-
rate	preklopiti	več	kanalov,	je	cenejši	 in	prihrani	
prostor, kot pa izvedba s posameznimi diskretni-
mi	tranzistorji.	Darlington	stikala	imajo	naslednjo	
osnovno	strukturo,	glej	sliko	8.

Stikala	se	aktivirajo	s	pozitivno	napetostjo.	Dar-
lington	 stopnja	 nato	 poveže	 obremenitev	 med	
+	UB	 in	 izhod	Out1	na	maso.	Vhodni	 in	 izhodni	
priključki	 so	 nameščeni	 ločeno	 na	 nasprotnih	

Slika 7: Preklapljanje prednapetosti s CD4066
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straneh	 ICja.	 Na	 ULN2803	 jih	
je	osem	-	zelo	praktično	za	po-
stavitev	vezja.	GND	je	skupna	
masa vseh preklopnih kana-
lov.	Prenapetostne	zaščitne	di-
ode prinašajo tudi posamezni 
kolektorji	 na	 priključku	 "Com"	
(običajne	proste	diode,	ki	niso	
vezane	nikamor).	Te	se	upora-
bljajo pri preklapljanju relejev, 
ki pri preklopu ustvarijo induci-
rano	napetost.	Razvijalci	so	po-
mislili	na	vse.	Stopnja	preklopa	
releja s prostimi diodami na 
COM vratih je videti tako pre-
prosta,	glej	sliko	9.

Napetost + UB lahko izberete 
neodvisno od delovne napetosti 
krmilne elektronike na vhodnih 
priključkih,	 npr.	 TTL	 5V,	 od-
visno od obremenitve, ki jo je 
treba	preklopiti,	z	ULN2803	do	
50V	 pri	 500	 mA	 obremenitvi.	
Če	je	treba	preklopiti	neinduk-
tivne obremenitve, kot so sve-
tilke ali LEDice, lahko povezavo 
s	pinom	"COM"	izpustite	(vendar	ni	nujno).

ULN	komponente	 so	bile	 že	večkrat	uporabljene	
v projektih prikazanih drugje na tem spletnem 
mestu,	vključno	s	antenskim	sprejemnikom.

Vendar	 je	 prisotno	 neprijetno	 presenečenje.	
ATmega	 je	 v	 nekaterih	 položajih	 stikal	 potegnil	
presenetljivo visok tok, zlasti pri vklopljenih šte-
vilnih	relejih.	Gornji	5V	regulator	se	je	segrel.	To	
je	bilo	nerazumljivo,	če	Darlingtoni	ne	bi	potrebo-
vali	niti	miliamper	v	bazi,	da	bi	preklopili	približno	
25	mA	na	rele.	Toda	zdaj	so	črpali	kar	nekaj	elek-
trične	energije	iz	priključka	na	Atmega	mikrokon-
trolerja.

Po razmisleku se je izkazalo, da rele-
ji	in	proste	diode	na	"COM"	priključ-
ku	 ne	 smejo	 biti	 vezani	 skupaj.	 Da	
bi zadušili inducirano napetost re-
leja neposredno na tuljavi releja, je 
na vsak rele vezana prosta dioda in 
100	nF	kondenzator.	Nizkoprepustni	
filtri	 100	 µH	 /	 100	 nF	 so	 bili	 vsta-
vljeni zato, da blokirajo VF napetost 
oddajnika, ki bi lahko vplivala preko 
dovodnih	vodov.	Nazadnje	bi	morali	
100 nF kondenzatorji, ki so vezani na 
stikalnih	izhodih	ULN2803,	dušiti	tudi	
zadnje	ostanke	VF	napetosti.

To	 je	 bilo	 očitno	preveč	dobrega	 za	
ULN2803.	Odklop	napajalnega	voda	
releja	do	COM	vhoda	ULN2803	(rde-

či	 križi	 na	 zgornji	 sliki	 10)	 je	
prinesel	 boljše	 delovanje.	 Za-
kaj	 običajne	 proste	 diode	 na	
"COM"	priključku	tako	zelo	sla-
bo	sprejemajo	opisane	zaščitne	
ukrepe,	mi	ni	povsem	jasno.	Ne	
glede	na	to,	zdaj	vezje	deluje.

UlN2803 in I2C 
razširitve
Da, res je: podatkovni list 
I2C razširitvenega modula 
PCF8574	 navaja,	 da	 so	 izhodi	
visoki po vklopu napajanja in 
po	vklopu	prek	 I2C.	Toda	kdo	
vedno v celoti prebere podat-
kovne	 liste?	 Če	 je	 ULN2803	
priključen	 na	 izhode,	 nadzo-
ruje	 vseh	 osem	 izhodov.	 Če	
je	 osem	 relejev	priključenih	 v	
konfiguraciji,	kot	 je	na	sliki	8,	
so	 vsi	 hkrati	 aktivni	 in	 črpajo	
veliko	toka.	Obstajata	dva	na-
čina,	kako	se	izogniti	temu	ne-
zaželenemu	stanju.

Naredite	vezje,	podobno	sliki	4	in	ga	vežite	v	na-
pajalno	 linijo	 releja,	 pri	 čemer	 je	 baza	 ali	 vrata	
spodnjega NPN / N-kanalnega MOSFET vezana na 
RC element, ki vklopi napajalno napetost šele po 
1-2	 sekundah	 po	 vklopu,	 V	 tem	 času	mora	mi-
krokontroler	zagnati	in	poslati	v	PCF8574	krmilni	
signal.

V programu mikrokontrolerja je prvi ukrep nadzor 
PCF8574.	Preizkušeno	na	nadzoru	Si570-LO	–	de-
luje.

Vir
•	 https://dl6gl.de/schalten-mit-transistoren

Slika	 8:	 Darlington	 stopnja	 znotraj	
ULN2803

Slika 9: Vezava releja s prosto diodo

Slika	 10:	 Problemi	 s	 prostimi	 diodami	 na	 releju	 in	 COM	 priključku	 v	
ULN2803

https://dl6gl.de/schalten-mit-transistoren
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Učenje telegrafije ni nobena težava           
                                       

Avtor: Perpar Zdenko, S51WQ
Epošta:  Zdenko41735@gmail.com

Radioamaterji se ponosno ponašamo z znanjem telegrafije. Telegrafske 
zveze so še vedno aktualne in take zveze so tudi cenjene. Vsi poznamo 
prednosti takih zvez. 

Danes	pa	to	znanje	za	radioamaterja	ni	več	obve-
zno.	Veliko	jih	je	med	nami,	ki	telegrafije	ne	upo-
rabljajo	in	zato	tudi	ne	poznajo	lepote	takih	zvez.	
Pred	 več	 kot	 dvema,	 tremi	 desetletji	 nas	 je	 bilo	
članov	 preko	 7.000,	 ko	 znanje	 telegrafije	 ni	 bilo	
več	 obvezno	 in	 ko	 smo	 postali	 željni	 radijskega	
komuniciranja.	Takrat	je	bila	naša	država	v	svetu	
vodilna po številu radioamaterjev glede na števi-
lo	prebivalstva.	Po	pojavu	mobitelov	 je	 ta	 števil-
ka	 zelo	 upadla,	 vendar	 to	 ni	 bil	 edini	 vzrok.	 Saj	
mi,	ki	smo	ostali,	 imamo	tudi	vsi	mobitele.	Eden	
od pomembnih razlogov je ta, da so se fonisti v 
glavnem	držali	UKV	zvez	s	skromnimi	postajami,	
v	 glavnem	 ročnimi.	 Večinoma	 so	 bile	 to	 zveze	 s	
kratkim	QRB.	Kmalu	so	se	naveličali	klepetanja	z	
vedno	 istimi	 bližnjimi	 in	 prenehali	 z	 delom.	Čara	
dela	na	KV	področju	z	veliko	postajami,	saj	je	CW	
postaj	 tu	neprimerno	več	kot	 fonijskih,	pa	zaradi	
neznanja	telegrafije	niso	spoznali.	En	od	razlogov	
je	bil	tudi	ta,	da	obstaja	prepričanje,	kako	težko	se	
je	naučiti	telegrafije.	Ampak,	to	ni	res.	Potreben	je	
samo	primeren	pristop,	malo	časa	in	dobre	volje.		

Metod	učenja	telegrafije	je	več,	ki	so	bolj	ali	manj	
uspešne.	 Razlikujejo	 se	 predvsem	 po	 podajanju	
črk.	Na	medmrežju	je	veliko	programov	učenja,	ki	
vsak	po	svoje	začenja	podajati	črke.	V	svoji	dol-
goletni predavateljski praksi sem prišel do spoz-
nanja,	da	je	najboljša	in	edino	»zveličavna«	me-
toda	začeti	z	najtežjimi	črkami.	Seveda	pa	morajo	
biti	prisotni	še	drugi	ugodni	pogoji.	Učimo	se	ne	
samo	z	ušesi,	marveč	tudi	z	telesom	in	disciplino	
Nekoč,	ko	je	bilo	znanje	telegrafije	obvezno,	smo	
za	razred	C	morali	obvladati	50	črk	na	minuto	(za	
pripravo	na	izpit	celo	malo	več).	Za	to	je	bilo	pot-
rebnih	od	100	do	120	ur	tečaja.	
Danes, ko se zahteva samo še 25 
črk	 na	min,	 je	 to	možno	 doseči	
že	v	25.	do	30.	šolskih	urah	(pre-
verjeno).	 Pogoj	 je,	 da	 se	 izvaja	
vsak	dan	vsaj	2	uri.	V	kolikor	pa	
je	 tečaj	 vsak	 drugi	 dan	 (recimo	
ponedeljek,	sreda,	petek)	se	čas	
podaljša	 za	 50%,	 če	 pa	 samo	
enkrat	 tedensko,	 pa	 se	 ta	 čas	
podvoji.	Torej	se	splača	in	ta	čas	
zanemariti vse druge dejavnosti 
in	 čim	 intenzivneje	 pristopiti	 k	
stvari.	

Žal,	a	tako	je,	da	se	tečaji	izvajajo	šele	popoldan	
ali	zvečer,	ko	smo	ljudje	od	dela	ali	šole	že	utrujeni.	
Zato	je	zelo	pomembno,	da	se	tečajnikom	dopove,	
kako	se	upreti	utrujenosti	in	vzdrževati	koncentra-
cijo.	Prvi	in	absolutni	pogoj	je,	da	je	ploskev	mize	
popolnoma	 prazna.	 Na	 njej	 imamo	 samo	 roke,	
papir	 in	pisalo.	Ker	oči,	ko	nam	začne	padati	po-
zornost,	začnejo	begati	in	iskati	druge	oprijeme,	s	
tem	pa	se	zruši	koncentracija.	Tudi,	ko	kateri	po-
pusti,	mora	obmirovati,	da	ne	zmoti	sosedov.	Me-
tanje	pisala	na	mizo,	mahanje	z	 rokami,	 češ,	ne	
gre	mi	več,	zruši	zavzetost	vseh	prisotnih	in	takrat	
je	najbolje	takoj	razglasiti	kratek	premor.	Prav	je,	
da	se	občasno,	po	vsakih	20	ali	30.	min	telegrafi-
ja prekine in nadaljuje z nekaj minutno razlago o 
temah	iz	izpitnih	vprašanj.	To	sicer	podaljša	tečaj,	
a	se	to	razume.	S	tem	se	glave	tečajnikom	»reseti-
rajo«	in	se	lahko	nadaljuje	z	telegrafijo.	

Za	 	 vzdrževanje	 koncentracije	 je	 zelo	 pomem-
ben	 tudi	 položaj	 telesa.	 Joga	 to	pozna.	Sedenje	
s	 prekrižanimi	 nogami	 ali	 drugi	 prisilni	 položa-
ji so za vajo koncentracije poznani, imenujemo 
jo	 joga.	Če	bi	 jogo	 izmislili	v	Evropi,	bi	verjetno	
sedeli	na	stolu.	V	resnici	pa	tak	položaj	obstaja.	
Sedeti	je	potrebno	vzravnano.	Obe	stopali	morata	
biti plosko in skupaj na tleh, obe nogi skupaj, po 
možnosti	 naj	 se	 tudi	 kolena	 stikajo.	 Tečajniki	 v	
vojski	so	ta	položaj	telesa	zelo	dobro	(zaukazano)	
spoznali.

Tečajnik,	ki	se	namesti,	kot	kaže	slika	2,	se	bo	
zelo	slabo	učil.	Motil	bo	prisotne.	V	tem	položa-
ju	ne	bo	nikoli	miroval.	Že	kmalu	dobi	nemirne	
noge	 in	 dremavico.	 Če	 vztraja,	 češ,	 da	 je	 tako	

navajen, ga je potrebno odslovi-
ti.	Škoda,	da	bi	drugim	v	učilnici	
porabil	zrak.	

Tečajnike	je	potrebno	tudi	opom-
niti	na	samoobvladovanje.	Tipič-
no	izbočen	hrbet	pri	sedenju,	prej	
ko	slej,	povzroči	zaspanost,	dre-
mavico	in	padec	koncentracije.	

Še	 posebno,	 če	 je	 seme	 utruje-
nosti	 že	 posejano,	 ker	 je	 tečaj	
pač	popoldan	ali	zvečer.	Naspro-
tno	pa	usločen	ali	uleknjen	hrbet,	Slika	1:	Osnovni	položaj	tečajnika
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kot	 kaže	 slika	 4,	 povzroči	 hipno	 pogojni	 refleks	
prebujanja,	drža	pa	budnost.	Šoferji	kamionov	na	
dolge	proge	imajo	tako	oblikovane	sedeže.	Vsak,	
ki	si	v	postelji	namesti	vzglavnik	pod	križ,	zagoto-
vo	dočaka	zoro	buden.

Kadar	pa	ni	potrebe	za	pisanje,	pa	naj	 tečajniki	
dajo	eno,	ali	še	raje,	obe	roki	za	hrbet.	S	tem	si	
povzročijo	uleknjen	hrbet	in	povečano	pozornost.	
Kar	v	tem	položaju	slišijo,	si	resnično	zapomnijo.	
Absolutne	resnice	na	svetu	ni	-	razen	te.	Tako	smo	
morali	poslušati	v	šoli	nekoč	in	stara	šola	ima	še	
vedno	veljavo.

Predavatelj mora vztrajati pri disciplini. 

Vsak	 tečajnik	 v	 času	 tečaja	 pride	 v	 krizo.	 To	 se	
jim	mora	že	v	začetku	dati	vedeti.	Prva	kriza	pride	
navadno	po	2/3	vzetih	črk.	Dru-
ga pa, ta se pa pojavi prav pri 
vseh,	ko	se	začne	tempo	pove-
čanja	 hitrosti	 sprejema.	 Če	 ne	
vedo za ta pojav, obupajo, me-
čejo	pisala	po	mizi	in	rečejo,	da	
se	ne	gredo	več.	Nekateri	takrat	
tudi	zapustijo	tečaj.	Tisti,	ki	pa	
vedo, da se jim bo to zgodilo, 
vzamejo to le kot zoprni dogo-
dek.	Skupina	se	malo	pošali	na	
ta	račun	in	naslednji	dan	ali	dva	
je	to	pozabljeno	in	vse	teče	kot	
da	krize	nikoli	ni	bilo.	Pri	pove-
čanju	 hitrosti	 je	 opazen	 pojav,	
da	 smo	 ljudje	 vse	 manj	 vešči	
ročnega	pisanja.	Najprimerneje	
je	uporabiti	male	 tiskane	črke.	
Pri	tem	je		važno,	da	si	ne	pos-
tanejo	črke	g,	q,	j	in	9	podobne.	
Številke	pišimo	malo	višje,	 i	 in	
j	ne	potrebujeta	pike.	Nekatere	
črke	lahko	zamenjamo	s	kakim	
drugim znakom, ki se zapiše 

podobno	 in	 hitreje.	 Skratka,	 hitrega	 in	 čitljivega	
pisanja	se	je	potrebno	ponovno	navaditi.

Telegrafijo	se	učimo	na	sluh,	oziroma	na	melodijo.	
V	začetku	celo	ni	zaželeno,	da	tečajnik	pozna	 iz	
koliko	pik	in	črtic	je	črka.	Itak	to	še	prehitro	os-
vojijo.	Potem	pa	je	slabo,	če	začne	sprejemanje	
s	štetjem	pik	in	črt.	Ravno	zato	tudi	takoj	na	sa-
mem	začetku	izvajamo	podajanje	črke	s	hitrostjo	
25	črk	na	minuto.	Še	raje	malo	hitreje.	Presledki	
med	črkami	pa	naj	bodo	v	začetku	primerno	daljši	
in	jih	šele	kasneje	krajšamo.	Vsak	začetek	poda-
janja	se	mora	začeti	s	proceduralnim	znakom,	KA	
in	to	vedno	2x	zaporedoma	in	končati	z	znakom	
AR	oziroma	+	(konec	sporočila).	Trajanje	pa	ved-
no	skupaj	po	2	minuti.	Tako,	kot	na	izpitu.	

Kot	sem	že	na	začetku	omenil,	najuspešneje	bo,	
če	se	začne	učiti	z	najtežjimi	čr-
kami.	Torej,	recimo	s	črko	Y	in	
ko	 tečajniki	 melodijo	 osvojijo,	
dodamo	še	črko	Q,	ko	obvlada-
jo	ločevanje	kombinacij	obeh	se	
doda,	za	vzpodbudo,	eno	lažjo,	
na	primer	K.	Vsaka	seansa	naj	
se	 začne	 vedno	 z	 utrjevanjem	
črk	 iz	 prejšnje	 seanse,	 nato	
se dodajo nove in nadaljuje z 
utrjevanjem	 vseh	 dosedanjih.	
Tako	 so	 najtežje	 črke	 največ-
krat slišane in se zato zagotovo 
zapomnijo.	Dobro	je	črke	kom-
binirati tako, da si podobne ne 
sledijo	 na	 isti	 dan.	 V	 nadalje-
vanju, ko se pospešuje hitrost 
sprejema,	 naj	 kombinacije	 črk	
vključujejo	 Q	 kodo,	 kratice	 in	
prefikse,	oziroma	pozivne	zna-
ke,	ker	vsebujejo	tudi	številke.	
Tako	se	poleg	telegrafije	tečaj-
niki	naučijo	tudi	del	snovi	za	iz-
pitna	vprašanja.	Napačno	je,	če	

Slika	2:	Ležerni	in	neprimerni	položaj	
tečajnika

Slika	 3:	 Položaj	 telesa,	 ki	 povzroči	
zaspanost

Slika	4:	Drža,	ki	zagotavlja	budnost	
in koncentracijo

Slika 5: Roke na hrbtu, pozornost 
zagotovljena
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slušatelj	spusti	posamezno	črko	in	
začne	razmišljati	kaj	naj	bi	pome-
nila, pri tem pa zamudi cel niz sle-
dečih	črk.	Naj	spusti	in	pozabi	na	
izgubljeno	črko,	 in	zapisuje	 takoj	
naslednjo.	Tudi	v	zvezah	nam	kdaj	
uide	kaka	črka	in	jo	potem	po	logi-
ki	teksta	vpišemo	naknadno.	

Ravno	 zato,	 da	 začetnik	 najprej	
spozna,	 da	 se	 telegrafija	 uči	 po	
melodiji, jo mora slišati od znal-
ca.	Ker	vsak,	ki	bi	se	hotel	naučiti	
sam,	bo	zagotovo	začel	s	štetjem	
pik	in	črtic	in	če	se	tega	navadi,	pravega	rezulta-
ta	ne	bo	nikoli.	Praktično	ne	poznam	primera,	da	
bi	se	kdorkoli	naučil	 telegrafije	sam.	Ni	govora.	
Če	se	je	kdo,	potem	je	izjema,	ki	to	pravilo	potr-
juje.	Rezultat	bo,	če	bo	začel	s	prijateljem,	šele	
ko	osvoji	melodijo	vseh	črk,	lahko	nadaljuje	sam	
s	 programom	 iz	medmrežja.	 Ljudje	 si	melodijo	
zapomnimo	bolj,	kot	vsak	drugi	pojem.	Spomni-
te	se	kino	predstav,	ko	smo	zapuščali	projekcijo,	
smo	že	žvižgali	filmske	melodije.	Še	eno	pravilo	
je, da se nikoli ne lotite tasterja prej, preden ne 
obvladate	 sprejema.	 Neučakanemu	 se	 vtisne	 v	
spomin	vzorec	pik	 in	črtic	 in	nikoli	se	ga	ne	bo	
mogel	več	otresti	(avtor	tega	članka	je	žrtev	te	
zablode	in	posledično	slab	telegrafist).	Važna	je	
tudi	 pravilna	 drža	 tasterja.	 Podlaket	 roke	mora	
skoraj	v	celoti	ležati	na	mizi,	le	tik	pred	zglobom	
dlani	naj	bo	dvignjena.	Gumb	tasterja	se	pravilno	
drži	s	štirimi	prsti.	

Delo	s	 tasterjem	se	začne	z	dolgo	serijo	črke	V.	
Vaditi	se	mora	tako	dolgo,	da	bo	dolžina	treh	pik	
enaka	dolžini	črte	in	da	se	pregib	dlani	navadi	rah-
lih	 in	 ritmičnih	 gibov,	 brez	 krčevitih	 gibov	 roke.	
Udarjanje kontaktov tasterja se ne sme pretirano 
slišati.	Ko	se	to	obvlada,	naj	tečajnik	vadi	z	odda-
janjem	procedure	telegrafske	zveze.	Seveda	drugi	
pa	 s	 sprejemanjem.	 In	 nikar	 naj	 se	 ne	 začne	 z	
elektronskim	 tasterjem.	 Taki	 se	 navadijo	 veriži-
ti,	ne	dobijo	občutka	kako	se	dela	presledke	med	
črkami	in	besedami.	Sicer	pa	pravimo,	najprej	se	
naučimo	hoditi	 potem	 šele	 teči.	Navsezadnje	pa	
učenje	 z	 dobrim	 vodenjem	 sploh	 ni	 težavno.	Ob	
druženju	celo	prijetno	in	zabavno.	Pa	ne	samo	za		
tečaje,	tudi	za	kondicioniranje	zarjavelih	operator-

jev.	Vsak	radioklub	bi	moral	imeti	
generator tona in vsaj en taster 
za	ta	namen	in	dobrodušneža,	ki	
bi	bil	pripravljen	družno	čistiti	rjo.	
In	 primerna	 starost	 tečajnikov?	
Ni	meje.	Na	mojem	zadnjem	te-
čaju	 je	 telegrafijo	 položil	 75	 let	
star	 OOM	 kot	 najboljši.	 Res	 pa,	
da je bil tudi edini, ki je doma va-
dil.	Ker	vsi	drugi	niso	in	tudi	vem,	
da	je	doma	vaditi	večini	tečajni-
kov	zelo	zoprno	in	ne	vadijo.	

Ko	je	tečaj	in	izpit	opravljen,	delo	
še	ni	zaključeno.	Če	klub	za	novopečene	telegra-
fiste	ni	zagotovil	poleg	glavnega	predavatelja	še	
mentorja za uvajanje na bandu, je narejeno pre-
malo.	 Iz	 izkušenj	 vem,	 da	 se	 redki	 brez	 treme	
spustijo	 v	 prve	 zveze.	 Nekateri,	 brez	 mentorja	
celo	nikoli	in	posledično	zapustijo	naše	vrste.	Zelo	
zaželeno	bi	bilo,	da	bi	tečaji	vključevali	tudi	izde-
lavo	CW	QRP	postaje,	s	katero	začetniki	sicer	ne	
bi	 jemali	zvezd	z	neba.	A	s	prvimi	zvezami	med	
sabo in morda s klubskimi kolegi bi prebijali led in 
kasneje	z	večjim	navdušenjem	 in	zmogljivejšimi	
napravami	posegli	po	zvezdah.	

Toplo	priporočam,	da	se	 tečajnike	v	 času	 tečaja	
spoznava	s	članstvom,	preko	pogovorov	 	o	zve-
zah,	 o	 doživljajih,	 odrugih	 dejavnostih	 kot	 je	
ARG,	morda	 celo	 praktično,	 da	 se	 kak	 navduši,	
ker	 ekipam	 za	 ARG	 vedno	manjka	 osebja.	 Prav	
tako se jih naj vabi na klubske sestanke, piknike 
in	podobno,	predvsem	mlade,	ki	po	izpitu	nočejo	
ali	ne	upajo	med	OM-e	in	OOM-e,	ki,	žal,	skoraj	
še	 edini	 vodimo	 klubske	 dejavnosti.	Organizem,	
ki ne poskrbi za svoje potomstvo, pa praviloma 
odmre.	Tečajniki	pa	so	v	času	tečaja	še	vodljivi,	
(beri:	mora	se	udeleževati)	kasneje,	žal,	če	niso	
navajeni,	ne	več.	

Za	zaključek	še	moje	mnenje.	Tečaje	vodimo	pro-
stovoljci,	 ker	 nas	 to	 veseli.	 Žalostno	 je,	 da	 ve-
likokrat zaman, ker fonisti kmalu zapustijo naše 
vrste.	Tisti,	ki	vztraja	na	CW	tečaju,	bo	našel	tudi	
v	CW	zvezah	več	zadovoljstva	in	bo	verjetneje	os-
tal	radioamater	in	mentorjev,	tako	čas	ne	bo	zap-
ravljen.	Dokler	bo	moja	beseda	v	klubu	še	kaj	ve-
ljala,	ne	bo	nobenega	tečaja	več	brez	telegrafije.

Slika	6:	Pravilna	drža	tasterja

Na mladih svet stoji     
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Pomembni jubilej 
tudi na radijskih valovih

Avtor: Gabor Sekereš, S57WJ
Epošta: gabor.s57wj@gmail.com

V letu 2020 proslavljamo 400. obletnica jeklarstva v Mežiški dolini. Leta 
1620 je Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem 
prenesel koncesijo za dve talilni peči in na Mušeniku postavil prve fužine.

Takrat	 se	 je	 v	 Mežiški	 dolini	 začela	 danes	
ena najpomembnejših gospodarskih dejav-
nosti	 v	Republiki	Sloveniji,	 jeklarstvo.	1774	
je grof Thurn dobil koncesijo za postavitev 
novih	železarskih	obratov	v	Črni	in	Mežici.	Na	
Ravnah	oz.	takrat	Guštanju	so	fužine	ob	reki	
Meži	obratovale	vsaj	v	prvi	polovici	18.	sto-
letja,	sredi	19.	stoletja	pa	je	Thurn	postavil	
pudlarno	in	valjarno,	...	Razvoj	te	panoge	na	
Koroškem	se	je	samo	še	krepil.

Temu pomembnemu mejniku v jeklarski de-
diščini	 se	 bodo	 v	 letošnjem	 letu	 v	Občinah	
Ravne	na	Koroškem,	Prevalje,	Mežica	in	Črna	
na Koroškem, pod pokroviteljstvom Skupine 
SIJ,	družbe	SIJ	Metal	Ravne	poklonili	s	šte-
vilnimi	 aktivnostmi	 skozi	 celo	 leto.	 V	 radio	
klubu	»Franjo	Malgaj«	S59EHI	(S54K,	S53P)	
smo	 se	 odločili	 pridružiti	 temu	 pomembne-
mu	jubileju.	Zaprosili	 smo	za	specialni	klic-
ni znak S5400J, ki bo aktiviran v tekmovanju CQ 
WPX	SSB	in	CW	kot	tudi	v	času	med	tekmovanje-

Podoba	repača,	ki	simbolizira	predindustrijsko	fužinarstvo	na	QSL	kartici	kluba	(1954)	

Stare	Ravne	na	Koroškem,	železarna	in	mesto.	(Arhiv	Občine	
Ravne na Koroškem)

ma.	Člani	bodo	uporabljali	ta	znak	tudi	v	digitalnih	
načinih	dela.

mailto:gabor.s57wj@gmail.com
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Radioklub Domžale se predstavi
avtor: Jure Mikeln, S52CQ
E-pošta: jure04@svet-el.si

Stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije je na OŠ Dob organiziralo 
akcijo "NVO gre v šolo", na kateri se je predstavil tudi Radioklub Domžale. 
Letos nam je organizator zaradi slabega vremena dodelil razred, kjer smo 
predstavili svoje delo. 

Za namene predstavitve smo predstavniki RK 
Domžale	predstavili	radijske	komunikacije.	S	sabo	
smo prinesli popularne walkie-talkie-je, s katerimi 
so	 učenci	 lahko	 drug	 z	 drugim	 naredili	 radijsko	
zvezo.	Za	potrditev	radijske	zveze	so	izpolnili	vsak	
svojo QSL kartico – to je kartico, ki potrjuje op-
ravljeno	radijsko	zvezo.	Izpolnjene	QSL	kartice	so	
potem	izmenjali	med	sabo	–	tako	kot	to	počnemo	
radioamaterji.	

Na	predstavitvi	radiokluba	so	učenci	višjih	razre-
dov lahko preizkusili tudi Lov na lisico, ki je zelo 

popularna	 disciplina	med	 radioamaterji.	 Radioa-
materski Lov na lisico je pravzaprav lov na skriti 
oddajnik.	Vsak	»lovec«	ima	vsak	svoj	sprejemnik,	
s	katerim	išče	več	skritih	oddajnikov,	ki	so	razpo-
rejeni	na	nekem	terenu.	Tisti	lovec,	ki	prvi	najde	
vse	skrite	oddajnike	je	zmagovalec.	Tokrat	učenci	
niso	tekmovali	v	lovu	na	lisico,	pač	pa	so	poiskali	
oddajnik,	ki	je	bil	skrit	na	hodniku	šole.

Ker	pa	moramo	radioamaterji	večkrat	sami	nare-
diti	del	opreme,	to	običajno	zahteva	spajkanje.	Za	
ta	namen	so	člani	Radiokluba	Domžale	pripravili	

Člani	RK	Domžale	predstavljajo	aktivnosti	radioamaterjev
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Po	dva	učenca	sta	spajkala	vsak	svoj	izdelek

Izdelek med delom

praktično	delavnico,	kjer	so	si	učenci	pod	skrbnim	
vodstvom lahko zaspajkali svoj prvi izdelek, ki so 
ga	po	uspešnem	preizkusu	odnesli	domov.	Zani-
manje tako za radijske zveze kot tudi za Lov na 
lisico	in	praktično	delavnico	je	bilo	izjemno.	Vsa-
ka	skupina	učencev	je	imela	na	
voljo 1 šolsko uro in v tej uri 
so	večinoma	vsi	preizkusili	vse	
aktivnosti razen spajkanja, ki 
so	ga	preizkusili	trije	učenci.	

Žal	je	bil	čas	v	našem	razredu	
prekratek, zato marsikdo ni pri-
šel	na	vrsto	za	spajkanje.	Zato	
Radioklub	 Domžale	 vabi	 vse	
učence,	ki	bi	 jih	zanimalo,	kaj	
vse	počnemo	radioamaterji,	da	
se oglasijo v prostorih Radio-
kluba	Domžale	vsak	četrtek	od	
20.	ure	naprej,	kjer	 jim	bomo	
pokazali	še	več	radioamaterske	
opreme in vrst dela radioama-
terjev.	

Ena takšnih zanimivih vrst dela 
je	tudi	delanje	zvez	s	pomočjo	
odboja od Lune, ali pa odboja 

od meteorskih rojev in še marsikaj zanimivega 
boste	slišali.	

Vabljeni	vsak	četrtek	po	20.	uri	v	prostore	
Radiokluba	Domžale	na	Rodici	za	trgovino	Tuš.
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Danilo Jakomin se je rodil leta 1935 v Kubedu 
in	odraščal	v	zavedni	slovenski	družini,	ki	ji	v	
času	fašizma	ni	bilo	prizanešeno.	Po	kapitula-
ciji	Italije	pa	so	jim	Nemci	leta	1943	še	zažgali	
hišo.
Izučil	se	je	za	trgovca.	To	delo	je	opravljal	z	ve-
liko ljubeznijo ter je kasneje naredil še šolo za 
poslovodjo.	Ljudje	so	ga	preprosto	 imeli	 radi,	
saj	je	bil	»ljudski«	trgovec,	ki	je	bil	krajanom	
vedno	pripravljen	ustreči.
Prijatelji radioamaterji, ne samo iz Kopra, tem-

več	in	celotne	Primorske	in	Slovenije,	bomo	čutili	prazni-
no	na	frekvenci,	saj	se	naš	»dežurni«	Danilo	ne	bo	več	
oglašal,	ko	bomo	klicali	na	Primorskih	repetitorjih.	Člani	
radioamaterjev	iz	Radiokluba	»Jadran«	Koper	se	ti	zahva-
ljujemo za tvoj prispevek v klubu in se te bomo radi spo-
minjali.	V	slovo	ti	pošiljamo	velik	amaterski	pozdrav	73.	

Miren	počitek	Danilo		ti	želimo	v	slovenski	zemlji,	katero	
si	tako	neizmerno	ljubil.

Člani radiokluba Jadran Koper
S56kDo, 1935 - 2020

Občasno	 smo	 radioamaterji	 Danila	 obiskali	
tudi	na	njegovem	domu	in	mu	radi	priskoči-
li	na	pomoč,	ko	je	le	to	potreboval.	Povedati	
velja, da je bil Danilo paraplegik in smo mu 
prijatelji pomagali pri postavljanju antene in 
tistih	opravilih,	katerih	sam	ni	mogel	opraviti.
Nasmejan, dobre volje, kljub obilici zdra-
vstvenih	težav,	ki	jih	je	imel	v	zadnjih	letih,	
se	 je	 neizmerno	 veselil	 vsakega	 srečanja	 s	
prijatelji	radioamaterji.	Kot	je	sam	velikokrat	
dejal,	mu	je	radijska	postaja	pomenila	veliko.	
Iz	svojega	kotička	je	redno	klical	preko	Primorskih	repe-
titorjev, radioamaterji pa smo mu velikokrat rekli, da je 
dežurni,	saj	je	bil	vselej	dosegljiv	na	frekvenci.
Kritičen	do	okolja	v	katerem	je	živel	je	našel	tudi	vzpod-
budne besede za organizacije Društva paraplegikov, Dru-
štvo	upokojencev	in	Društvo	invalidov,	katerih	je	bil	član.	
Povedati velja, da Danilo ni bil samo dober radioamater, 
bil je šahist po srcu, z veliko znanja, ki ga je rad delil z 
ostalimi	šahisti	in	razdajal	šolarjem	v	šahovskem	krožku.	
V	 radioamaterska	 tekmovanja	 se	 ni	 vključeval,	 saj	mu	
zdravje	tega	ni	dopuščalo.

Silent key, Danilu – S56kDo  v slovo
Praznovanje	pusta	in	pričakovanje	pomladi	v	letu	2020	se	niti	v	sanjah	ni	čutilo,	da	
nas bo nenadoma zapustil prijatelj, s katerim smo se veselili, radi pokramljali ob 
raznih	srečanjih,	pa	tudi	kaj	pokritizirali.

Silent key,

V spomin
V	62.	letu	življenja

se je poslovil

Franci Smolnikar,
S51aU

Člani	Radio	kluba	
Cerkno
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PA0RDT Mini Whip© 
- standardna verzija 
Antena je preprosta za izdelavo 
v	vseh	variantah.	Lahko	 jo	 iz-
delamo na posebni zanjo izde-
lani	ploščici,	če	imamo	to	mož-
nost,	lahko	na	»demo	ploščici«	
ali	 pa	 celo	 kot	 »sračje	 gnez-
do«,	 torej	 elemente	 spajkamo	
direktno	 na	 perforirano	 ploščo		
ustrezne	 velikosti.	Deluje	 vse.	 
Sam antenski del pri standar-
dni	verziji	pred	ojačevalnikom,	
je velik 4 x 3,5 cm (centime-
tra).	 To	 je	 dovolj	 za	 uporabo	
antene	 v	 dnevnem	 in	 nočnem	
času.	 Ojačanje	 ojačevalni-
ka	 z	 J310,	 znaša	okoli	 35	dB. 
Na	 sliki	 1	 je	 prikazan	 način	
postavljanja antene v kolikor imamo za to raz-
položljiv	 prostor,	 torej	 dvorišče	 ali	 zelenico,	 na	
katerem lahko postavimo nekovinski (recimo le-
sen drog) nosilec, ki naj bi bil okoli 6 metrov vi-

Sprejemna antena 
PA0RDT Mini Whip©

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

V tem članku so opisane tri verzije v svetu poznane sprejemne antene 
Mini Whip, avtorja PA0RDT. Verzije so projektirane skladno z možnostmi 
posameznika glede razpoložljivega prostora in okolja, v katerem želi 
sprejemati. Preizkusil sem vse tri variante s tem, da sem večinoma 
uporabljal  standardno verzijo, drugi dve pa na kratko testiral primerjalno 
s standardno verzijo kot referenčno anteno.

šine.	 V	 kolikor	 je	 višji,	 to	 prinaša	 nekoliko	 višji	
nivo	 pri	 sprejemu	 signala.	 Koaksialni	 kabel	 gre	
po	 tleh	 ali	 še	 bolje	 ga	 je	 namestiti	 v	 plastično	
cev	in	vkopati.	Na	delu,	kjer	gre	po	zemlji	(ali	v	
zemlji), je potrebno izvesti ozemljitev opleta ko-
aksialnega	 kabla,	 kot	 je	 prikazano	 na	 sliki.	 Od-
daljenost	od	stavbe	naj	bi	bila	6	ali	več	metrov. 
Na sliki 2 je prikazana shema vezave te aktivne 
antene,	 ki	 je	 zelo	preprosta.	»Probe«-sonda,	 ali	
antenski	sprejemni	del,	je	običajno	tiskanina,	na	
kateri	je	na	drugi	polovici	ojačevalnik	in	ni	v	gal-
vanskem	 stiku	 z	 vezjem	 ojačevalnika.	 Lahko	 je	
tudi	 posebna	 ploščica	 ali	 kovinska	 cevka	 priklo-
pljena	 na	 vhod	 ojačevalnika.	 Tranzistor	 2N5109	
lahko	menjamo	z	2N3866	in	podobnimi.	Mora	pa	
imeti	na	sebi	hladilnik,	saj	se	pri	delu	greje.	Pora-
ba	je	okoli	40	mA	pri	12	V.	Napajalnik	zanj	je	zelo	
preprost	(slika	3).	Vrednosti	dušilke	(470	µH),	ni	
kritična.	 	Napajalnik	 je	 poleg	 sprejemnika,	 koa-
ksialni	kabel	do	antene	pa	je	lahko	dolžine	do	100	
m.	Na	sliki	4	je	verzija	napajalnika	z	vstavljenim		
transformatorjem	z	FT-37-43	z	20	bifilarno	navi-
timi ovojev, ki dodatno prekinja vod k sprejemni-
ku	 in	 s	 tem,	 predvideno	 onemogoča	 določenim	

mailto:s52ab.joze@gmail.com
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neželenim	signalom	dostop	do	vhoda	sprejemni-
ka.	 Izhodni	 konektor	 proti	 sprejemniku	 je	 lahko	
tudi PL, mora pa biti v tej varianti napajalnika, 
izoliran	od	ohišja	napajalnika,	če	je	to	kovinsko.	 
 
Na	spletu	je	lahko	videti	množico	različnih	izvedb	
te	antene	tako,	da	jih	tu	ne	bi	ponavljal.	Običaj-
no	gre	ploščica	ojačevalnika	z	antenskim	delom	v	
plastično	cev	50	mm,	ki	se	običajno	uporablja	za	
kanalizacijo.	Tako	je	bilo	tudi	v	SWL	S59DJR	ekipi.	
Na sliki 5 je ena od testnih izvedb, na kateri se 
vidi	povečana	antenska	površina	z	bakreno	ploče-
vino	po	obodu	plastične	doze	z	možnostjo	priklopa	
še	dodatne	krajše	žice.	

PA0RDT Mini Whip©, izvedba z 
CAT 5 kablom
Avtor te antene v vseh treh verzijah, Roelof 
PA0RDT, je za posameznike, ki nimajo svoje-
ga	dvorišča,	zelenice	ali	drugega	 razpoložljivega	
prostora kjer bi lahko postavili standardno ver-
zijo te sprejemne antene, predlagal izvedbo, ki 

rešuje	 nemožnost	 namestiti	
koaksialni kabel po zemlji in 
ga	ozemljiti.	Tako	na	sliki	6	vi-
dimo spremembe v spoju na 
ojačevalniku	 in	 napajalniku.	
Namesto koaksialnega kabla, 
je tu uporabljen CAT5 kabel in 
sicer	po	dve	parici	 žic,	ena	za	
napajanje	 ojačevalnika	 in	 ena	
za	 sprejemni	 signal.	 Napajal-
na	 napetost	 se	 do	 ojačevalni-
ka torej vodi po eni parici CAT5 
kabla,	 sprejemni	 signal	 ojače-
valnika pa po drugi parici in je 
galvansko	 ločen	od	napajalne-
ga	dela.	Vsi	 štirje	 transforma-

torji	so	izvedeni	z	FT	37-43	z	18	bifilarno	navitimi	
ovoji.	Na	sliki	7	je	vidna	varianta	testne	izvedbe		
napajalnika	za	to	varianto	te	sprejemne	antene.	
CAT5	kabel	se	da	dobiti	v	vsaki	povprečno	založe-
ni	trgovini	z	elektro	materialom.

PA0RDT Mini Whip©, 

baterijska izvedba
To je tretja verzija izvedbe te 
sprejemne antene, ki je kon-
struirana tako, da bi se na 
sprejemu	 pojavilo	 čim	 manj	
šuma	 s	 strani	 antene.	 Shema	
izvedbe te baterijsko napajane 
verzije	je	razvidna	iz	slike	8.	S	
trimerjem Rs 47 do 270 Oh-
mov, se nastavi napajalni tok 
na	 10	 mA.	 Transformacija	 na	
odvod za sprejemnik je izvede-
na z malim BN 43-2402, in z 
5	bifilarno	navitih	navojev.	Na	
sliki 9 je vidna izvedba testno 
napravljene baterijske izvedbe, 
ki bi bila seveda lahko lepše 



42

CQ ZRS Letnik XXX, 1/2 - 2020

antenSka tehnika

izvedena.	To	verzijo	 je	seveda	
mogoče	izvesti	v	mini	varianti.	
Od obeh predhodnih pa se raz-
likuje tudi po zelo majhni po-
rabi		energije	in	nizkem	šumu.	
Torej portable izvedba za tiste, 
ki se ukvarjajo samo s spreje-
mom	določenih	signalov	pred-
vsem	na	LF	in	MW	področju.

Na sliki 10 je pogled na podro-
čje,	 kjer	 so	 se	 pred	 leti	 odvi-
jala testiranja vseh treh verzij 
te	v	svetu,	priljubljene	antene.	
Tako pri izvedbi s CAT5 kablom 
in v izvedbi baterijske verzi-
je, mi je avtor te antene Ro-
elof, PA0RDT, predlagal izved-
bo testa in me oskrbel tudi z 
ustreznim materialom ter pro-
sil	za	rezultate	testa.	

Opažanja po 
posameznih 
verzijah 
Najprej sem si seveda na-
redil (ne kupil), standardno 
verzijo.	 Z	 njo	 sem	 na	 svo-
jem hribu zelo uspešno spre-
jemal signale od 11 kHz 
do	 30	 MHz.	 Prioriteta	 je	 bila	 seveda	 sprejem	
aero	 NDBjev	 na	 kilohercih	 ,	 LF	 in	 VLF	 signalov.	 
Nobenega problema s standardno verzijo ni 
bil sprejem švedskega SAQ  VLF oddajnika na 
17,2	 kHz	 s	 te	 antene	 direktno	 na	 zvočno	 karti-
co PCja in enostavnim programom SAQRx, iz-
delanim	 specialno	 za	 sprejem	 tega	 signala.	 
Kot prvi v Evropi sem sprejemal oddajnik RAB 
99 Khabarovsk ruskega navigacijskega ALPHA 
RSDN sistema na 25 kHz na vzhodnem delu Si-
birije.	 Pa	 japonski	 časovni	 signal	 z	 identifikacijo	
JJY	Ohtakadoya-yama,	 	 na	 40	 kHz.	 Kot	 zanimi-
vost navajam primerjavo med sprejemom na 
200m	žice	položene	po	 tleh,	ustrezno	prilagoje-
ne in Mini Whip-standardna verzija je, da sem 
japonski	 signal	 odlično	 sprejemal	 na	 standar-
dno verzijo, medtem ko ga nisem niti zaznal na 
200	 metrski	 žici,	 položeno	 v	 smeri	 JJY	 oddaj-
nika.	 Žica	 položena	 po	 tleh,	mi	 je	 sicer	 odlično	
služila	 kot	 sprejemna	 antena	 za	 aero	 NDB	 si-
gnale	na	MW	področju	z	izjemno	nizkim	šumom. 
Od preko 1900 sprejetih in posnetih aero NDB 
signalov na kilohercih, jih je vsaj okoli 1500 
sprejetih	 s	 standardno	 verzijo.	 Večino	 teh	 spre-
jetih	 signalov	 je	 sedaj	 možno	 poslušati	 in	 sli-
kovno videti, na moji spletni strani pod »NDB 
site«	 in	 NDB	 sound	 –total	 in	 NDB	 grafs	 –	 to-
tal.	 Vsekakor	 impozantna	 zbirka	 teh	 signalov	 v	
WW	merilu,	v	večini	 sprejeta	s	 to	vrsto	antene. 

Presenetljiv	je	tudi	sprejem	na	KV	področju.	Pri-
merjalno s kakim dipolom ali vertikalno anteno  
v	 večini	 slučajev	 	 skoraj	 ni	 razlike	 v	 sprejemu.	
Primerjavo signalov na tej, standardni izvedbi in 
drugih	antenah,	je	možno	preveriti	in	se	prepriča-
ti	na	zvočnih		posnetkih	signalov	na	moji	spletni	
strani	pod	MY	EXPERIMENTS	in	Test	anten	+Foto. 
Testiranje ostalih dveh variant je bilo izvedeno 
krajši	 čas.	 Pri	 tem	 sem	 zaključil,	 da	 se	 izvedba	
s CAT5 kablom ne razlikuje dosti od standardne 
verzije.	 Razliko	 je	možno	 videti	 na	moji	 spletni	
strani pod MY EXPERIMENTS in Mini Whip with 
CAT-5	cable.	Velikost	sprejemnega	dela	na	CAT5	
izvedbi	 je	 v	 tem	 testu	 nekoliko	 večja	 od	 stan-
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dardne	 izvedbe.	 Velikost	 an-
tenskega dela pred vhodom v 
ojačevalnik,	 je	 treba	 odrediti	
s poizkusi glede na razmere v 
katerih	 je	 postavljena	 antena. 
Baterijski verziji te antene je 
potrebno pred vhodom na oja-
čevalnik	 dodati	 nekoliko	 večji	
antenski	 del.	 Primerjalno	 je	 v	
testiranju ugotovljeno, da je 
nivo s standardno verzijo pri-
merljiv,	če	se	kot	antenski	del	
na baterijski verziji uporabi pa-
lica	okoli	dveh	metrov	dolžine.	 
Seveda	 je	 zelo	 važno	 kam	 se	
vse variante te vrste antene 
postavi.	 Postavitev	 v	 VF	 one-
snaženo	 področje,	 recimo	pod	
streho	 kake	 večstanovanjske	
stavbe ali preblizu te, bo rezultiralo sprejemanje 
vsega	VF	QRMa,	ki	se	nahaja	v	bližini	in	v	stavbi.	
Zato	je	priporočljivo	tudi	CAT5	izvedbo,	postaviti	
čim	 dlje	 od	 izvorov	 VF	 QRMa,	 ki	 ga	 je	 v	 dana-
šnjem	času	čedalje	več.	

Zaključek
Kdor	 se	 odloči,	 da	 bo	 prisluhnil	 poleg	 običajnim	
signalom	na	amaterskih	področjih,	še	signalom	na	
ostalem	frekvenčnem	področju	in	to	od	10	kHz	pa	
vse do 30 MHz, je to zagotovo zelo dobra reši-
tev	za	tak	sprejem.	Zavzame	zelo	malo	prostora	
in pokriva celoten spekter dejansko od DC do 30 

MHz.	Osebno	sem	bil	na	samem	začetku	prijetno	
presenečen	nad	zmožnostjo	te	male	stvarčice,	ki	
se je dokazno izkazala tako na sprejemanju VLF 
signalov	 pa	 vse	 do	 KV	 področja.	 Hvala	 Roelof! 
Gotovo anteno, tu opisano kot standardno izved-
bo,	se	da	seveda	tudi	kupiti,	če	izdelava	posame-
zniku	predstavlja	problem.	

Antena	 je	 avtorsko	 zaščitena	©.	Dovoljeno	 jo	 je	
narediti za svoje potrebe, ni je pa dovoljeno proi-
zvajati	za	prodajo.

Viri
•	 Korespondenca z Roelofom PA0RDT in spletne 

strani
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Znak WWL št. Zvez točke ODX znak ODX WWL ODX 
QRB

Bris 
zv. Bris % TRX moč 

(W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev

1 S59P JN86AO 418 163319 7S7V JO65SN 1012 13 3.02% TS-590 + Javornik 1500 4 x 2M5WL + 2x4x11el 
YU7EF  2x4x6el YU7EF 301

2 S59ABC JN76TO 272 98249 SV8PEX JM99VR 836 4 1.45% TS 590 + MET2T- pro 1200 6 x 11rl yagi 597

3 S50G JN76JC 263 92836 SV8PEX JM99VR 818 31 10.54% 2 x TS-590S, Javornik 1000 6x11, 2x15 & 2x11 el. yagi 850

145 MHz - en operater

1 S54W JN86DT 374 141226 DF0MU JO32PC 877 13 3.36% TS 590sg+Javornik 1500 3x8x4 el loop+4x9+8x-
9+3x17 el yagi 307

2 S51ZO JN86DR 313 115318 7S7V JO65SN 1001 3 0.95% TS-590-SG+transv.
Javornik 1000 4X13EL,4X6EL,12EL yu7ef 317

3 S57Q JN76PB 316 114791 LZ1ZP KN22ID 869 4 1.25% FT1000MP+JavornikII 1200 2x13, 4x6, 4x4, 3x6 948

4 S57M JN76PO 250 84239 DL5WW JO63PL 778 5 1.96% MarkV+Javornik 500 9 el. Tonna 963

5 S51WX JN75OS 115 40205 I1AXE JN34QM 630 2 1.71% 0,8 dB - 250 2 x 8 el. 201

6 S57LM JN76HD 111 35694 DF5HC JN49HT 605 6 5.13% FT847 100 F9FT 17 el. 313

ZRS novembrsko 2019 VHF CW tekmovanje

Nr. Call Točke 435 MHz 1.3 GHz 2.4 GHz 5.7 GHz 10 GHZ 24 GHz 47 GHz 76 GHz

1.   OE4WOG/P 349.59 21.68 33.86 100.00 94.05 100.00 

2.   HA8V 324.68 2.38 70.54 93.40 92.04 66.32 

3.   OE3A 264.37 50.84 73.61 71.99 41.44 26.49 

4.   IK3GHY 263.52 71.45 100.00 92.07 

5.   OE5VRL/5 258.92 39.25 43.12 100.00 76.55 

6.   OE3WRA/3 244.11 23.19 26.87 94.05 100.00 

7.   9A2SB 231.46 8.52 61.03 87.59 31.37 42.95 

8.   S59P 196.61 63.65 49.15 46.15 37.66 

9.   S51ZO 189.75 35.96 18.71 43.19 50.39 41.50 

10.   IK2OFO 184.32 30.85 26.14 15.56 12.84 15.60 83.33 

14.   S59DGO 141.10 73.60 67.50 

19.   S50G 105.54 16.87 40.28 48.39 

21.   S59GS 92.59 18.51 7.71 66.37 

27.   S51WX 47.02 20.23 26.79 

29.   S51S 35.58 27.81 7.77 

34.   S58RU 26.96 13.95 10.03 2.98 

37.   S50J 18.28 4.38 8.40 5.50 

41.   S57WW 5.81 2.66 2.85 0.30 

43.   S57KM 1.23 0.67 0.56 

Alpe Adria UHF/SHF 2019 tekmovanje - generalna razvrstitev 
(S5 izvleček)

Avtor: Miha Habič, S51FB
E-pošta: s51fb@slovhf.net
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7 S52IT JN66WB 112 35614 SP9KDA JO90PP 648 7 5.88% IC910 100 12 ellm. yagi 1072

8 S50J JN65VO 94 34481 F8KID JN38AT 686 1 1.05% TS2000X 100 Y 12EL 150

9 S58RU JN65WM 97 31301 DK0BN JN39VV 666 9 8.49% Icom IC-275H 100 M2 2M5WL 265

10 S53XX JN76CF 87 29173 YO2BBT KN05UK 588 2 2.25% 100 0

11 S51ML JN76IA 76 26264 DK2GZ JN49GB 574 9 10.59% 100 2x11 el 625

12 S53RM JN76HD 77 25489 I1AXE JN34QM 595 2 2.53% Murka - TS-590SG 750 7el yagi 320

13 S57NAW JN76PA 78 21474 OL7C JO60JJ 521 2 2.50% IC-275 25 2 X FT9FT 340

14 S50TA JN76HD 56 20080 IK7UXW JN80XP 669 10 15.15% TS-2000 150 17 el Yagi 300

15 S58P JN76ID 53 17961 OL4N JO60VR 515 1 1.85% FT-897d 500 11 el YU7EF 370

16 S59DR JN76EF 48 14591 YU7ACO KN05RD 564 3 5.88% FT-991A 50 Yagi 340

17 S57EA JN76HE 45 12623 DR5T JN47KW 477 3 6.25% FT-897D 50 4x6el Loop 350

18 S55VM JN65TV 25 7746 OM6A JN99JC 527 2 7.41% Icom Ic-746 100 Yagi 9el 50

19 S51SL JN76ID 26 6083 OL1C JO60UQ 511 4 13.33% ts2000 400 17 el tonna 380

20 S57WW JN86CM 19 5622 DL0GTH/P JO50RK 559 3 13.64% FT-817 20 11 el ELRAD 210

21 S53VV JN65VN 9 1217 I4VOS JN54PF 247 0 0.00% Mutek - FT-221R 10 GP 100

22 S57KM JN76HD 6 1126 I4VOS JN54PF 338 0 0.00% TS-790E 25 GP 315

A - 50 MHz, en operater

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

S51TX 188* 248* 1,144 158,732 543,648 348 10,152 2,454 42,105 426 10 759,009

S51DI 1,180 4,989 4,734 77,083 638,250   3,626 21,318  7 751,180

S52AU  315 1,876 161,900 236,340 384  120 484 84* 8 401,419

S57LM 194 106   79,926 156 68  738 228 7 81,416

B - 145 MHz, en operater

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

S57O 1,122,360 984,800* 2,089,545 1,172,780 1,961,940 2,417,850 1,123,092 1,037,456 1,380,411 787,220* 10 12,305,434

S56P 1,396,746 704,848 2,224,026 1,292,239 1,198,056 1,575,028 800,048 562,044* 593,582 180,360* 10 9,784,573

S53MR 415,920  462,022 362,192 768,600 726,720 491,274 514,384   7 3,741,112

S53SO   236,502 376,910 15,696 252,710 217,448    5 1,099,266

S52ZD 81,952 59,995 130,053 98,322 123,690 179,896  156,048  40,764* 8 829,956

S57LM     37,128 54,292 52,495 73,560 3,493 13,795 6 234,763

S58P 23,880 31,576   34,390      3 89,846

S56RJI 4,840 3,240 14,848 9,590 7,580 10,066 8,268 2,176* 3,270 2,004* 10 61,702

zRS MaRaToN 2019 - uradni rezultati 
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C - 145 MHz, en operater samo FM

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

S55BA 19,414 1,442* 62,992 14,862 60,096 26,928 1,320* 21,865 8,574 3,006 10 217,737

S58DV 41,632  27,852 13,915  24,521 13,904 6,548 4,395  7 132,767

S54SCK 17,790 986 25,441  35,970 15,830   3,988 823 7 100,828

S51TS 2,610  1,897  1,281 352 695    5 6,835

D - 435 MHz, en operater

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

S51WX 28,658* 39,696 106,040 174,272 66,177 44,976 2,748* 118,536 59,466 45,714 10 654,877

S57LM 17,140 15,894* 27,595  27,177 16,320* 23,118 38,936 33,800 24,519 9 192,285

H - 145 MHz, en operater, izven S5

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

YO2LAM 12,760* 123,584 116,142 40,566  129,848  139,864 71,616 22,858 8 644,478

YU3MX      28,684 46,008 83,056 29,572 7,280 5 194,600

YO7FWS 234 14,580 17,052  21,512 21,816 21,118  15,080  7 111,392

YO4FYQ 7,654   30,734 29,152      3 67,540

YO3CYR 6,742 10,588   16,114 14,716   16,848  5 65,008

YO8TNB  7,136 11,562 9,654 11,276  7,261 7,330 5,722 1,322* 8 59,941

YO7BKX       5,586 35,916 17,804  3 59,306

YO7LDT 1,814* 7,090 9,978 7,190 8,672  9,520 9,668 4,700 1,592* 9 56,818

YO9CWY/P  8,718 10,162 6,076 8,634 2,576 5,960 11,888   7 54,014

YO7CKP  5,634 6,250  12,90  11,854 9,518 6,406  6 52,562

OK1VOF 6,888   6,290 4,950  14,470 7,434 5,348 7,132 7 52,512

YO8CLN  5,722  16,856   7,644 6,256 7,226  5 43,704

YO7LYM   6,580    12,260 12,266 5,764  4 36,870

YO7NK  2,302      10,176  3,970 3 16,448

YO4BXX 1,426 3,260  62  1,240     4 5,988

J - 435 MHz, en operater, izven S5

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

YO2LAM  1,852  9,576 6,606 10,432  20,628 5,554 4,474 7 59,122

YO8RHM     2,856 7,203 5,502    3 15,561

OK1VOF 1,502   882 1,474   2,938 1,112 942 6 8,850

YO9CWY/P  972 660 396 706 504 1,264 964   7 5,466

YO4FYQ 392   2,162 1,622      3 4,176

YO3CYR 392 1,178   2,108      3 3,678

YO8TNB   904 54 54  1,767    4 2,779

F - več operaterjev

Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum

S51S 659,712*  3,494,066 1,597,974 2,432,435 3,176,231 2,091,103 1,630,428 1,649,879 584,532* 9 16,072,117

S59K 140,160* 325,621 1,651,646 734,572 1,837,284 1,298,717 1,098,564 1,720,585 321,499* 810,515 10 9,477,505

9A0V 603,018* 867,168 1,354,203 871,213 1,795,836 1,786,716 994,700 1,368,441 417,816*  9 9,038,277

9A1I 556,914 432,593* 1,300,568 581,952 1,086,376 926,139 998,344 650,074 712,439 227,936* 10 6,812,805

OK1KKI 188,316 253,160 179,421 139,044  154,752 252,306 227,109  105,276* 8 1,394,108

S59DME 70,326 50,125 115,247 65,832 50,195 63,846 27,592 39,332 21,610* 7,848* 10 482,495
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zRS UkV pokal 2019

Več operaterjev

Mesto Znak Število točk Marec Maj Junij 50 MHz 70 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S59P 2864 496 480 538 459 492 64 87 148 100

2 S50G 1258 210 282 17 159 234 37 36 226 57

3 S59DGO 666 74 200 200 94 98

4 S51S 370 102 50 129 89

5 S59DEM 343 44 99 100 100

6 S50C 275 100 79 96

7 S50L 263 53 108 48 54

8 S53M 156 56 100

9 S52G 100 100

10 S59ABC 97 37 60

11 S56K 82 49 33

12 S50K 44 44

13 S57E 27 4 7 3 4 4 5

14 S59K 27 27

15 S53DKR 26 26

16 S54K 26 26

17 S51TX 23 23

18 S50W 11 11

19 S59T 8 3 2 2 1

20 S59DBC 3 2 1

21 S51AM 0 0

En operater

Mesto Znak Število točk Marec Maj Junij 50 MHz 70 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S51ZO 3624 524 600 525 13 23 576 586 26 69 600 82

2 S58RU 882 271 10 251 44 115 11 158 22

3 S57Q 586 100 98 60 100 47 100 81

4 S59GS 528 55 156 203 114

5 S57O 506 6 100 100 100 100 100

6 S57LM 487 61 112 112 117 14 23 23 25

7 S50J 452 43 103 102 36 89 14 41 24

8 S51WX 432 43 45 103 89 70 5 49 28

9 S54T 310 100 100 83 27

10 S57M 253 82 45 42 23 1 60

11 S53XX 194 2 122 20 22 7 21

12 S51DI 139 19 100 20

13 S53V 137 27 35 40 35

14 S52IT 115 13 18 19 2 14 21 3 25

15 S52F 100 100

16 S54W 100 100

17 S57WW 74 6 0 11 16 10 16 11 4

18 S50TA 61 5 2 3 13 24 14

19 S53SO 50 2 17 14 17

20 S53RM 46 21 7 18

21 S56P 44 44
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22 S58P 40 9 9 9 13

23 S59K 39 33 6

24 S51ML 35 16 19

25 S53O 34 34

26 S53EL 32 32

27 S53XX/P 29 29

28 S55VM 27 7 4 1 3 4 3 5

29 S52AU 25 20 5

30 S53VV 22 1 0 0 20 1

31 S59DR 21 0 2 5 4 10

32 S50G 19 19

33 S57GM 17 17

34 S57NAW 15 15

35 S57UMP 12 10 2

36 S50O 10 10

37 S52MM 10 10

38 S57EA 9 0 9

39 S53BB 8 8

40 S53FO 8 8

41 S57RT 6 6

42 S57UHX 6 6

43 S51SL 5 1 4

44 S53OQ 5 5

45 S57KM 5 2 2 1

46 S51AN 4 4

47 S52FO 2 2

48 S56RJI 2 1 1

49 S56LXB 1 1 0

50 S57XX 1 1

En operater - 25 W (144 MHz + 432 MHz)

Mesto Znak Število točk Marec Maj Junij 50 MHz 70 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S57NAW 666 100 94 100 100 72 100 100

2 S58RU 383 40 78 35 100 26 44 60

3 S51WC 379 96 100 39 64 41 39

4 S53O 244 77 100 67

5 S52ZD 220 49 54 36 28 31 22

6 S57UZX 92 14 21 15 29 3 10

7 S57WW 75 8 9 3 16 7 7 21 4

8 S57MZ 52 52

9 S53XX/P 44 44

10 S57KM 32 1 5 25 1

11 S51GF 26 13 13

12 S53VV 16 4 1 1 7 2 1

13 S59DBC 16 10 6

14 S56LXB 12 6 6

15 S56RIR 12 12

16 S59DR 5 1 2 2

17 S52AU 2 0 1 1
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za izklop skimmer spotov pa uporabimo UNSET/
SKIMMER	ukaz.

SKIMMER filtriranje spotov
Primer: SET/SKIMMER CW
Z ukazom vklopimo sprejemanje vseh CW 
skimmer spotov kateri so posredovani v reverse 
beacon	omrežje	s	strani	slovenskih	skimmer	po-
staj.	Ob	uspešnem	vklopu	filtra	dobimo	potrdilo:

Filter 0 updated for S50U.pl
S50U de S50CLX 20-Feb-2020 1101Z dxspider >

Preverimo	 skimmer	 filter	 s	 SH/FILTER	 ukazom.	
Filter 0 bo blokiral vse skimmer spote razen spo-
tov ki v polju za informacijo vsebujejo CW, spot pa 
je	v	RBN	omrežje	posredovan	od	skimmer	postaje	
ki	se	nahaja	v	Sloveniji	(Dxcc:	335	Slovenia-S5).

Primer: SH/FILTER

S50U : spots
filter0 reject origin sk1mmr and not (info 
cw and by_dxcc 335)
S50U de S50CLX 20-Feb-2020 1102Z dxspider>

 
"Filter 0" je vedno odgovoren za shranjevanje 
skimmer	filtra,	ko	ga	prožimo	bo	prejšnja	nasta-
vitev	prepisana.	Če	iz	CW	preklopimo	v	RTTY	eno-
stavno	izvršimo	ukaz	SET/SKIMMER	RTTY	in	filter	
bo izklopil CW spote ter vklopil sprejemanje RTTY 
spotov.	Za	sprejem	skimmer	spotov	dveh	različnih	
MODE	istočasno	vklopimo	MODE	ločena	s	presled-
kom.	Primer:	SET/SKIMMER	FT8	FT4

Ker	 trenutna	 različica	 DXSpider	 cluster	 progra-
ma	ne	podpira	SSID	-#	poslan	iz	RBN	omrežja	ga	
pošiljatelju	 spota	 sistem	 izreže.	 Primer	 prispelih	
skimmer spotov na S50CLX v tem primeru izgleda 
kot	(program	1).

Sprejemanje skimmer spotov iz 
RBN omrežja na S50CLX DXSpider 
clustru in primer filtriranja spotov

Avtor: Danilo Brelih, S50U 
E-pošta: s50u@hamradio.si 

Na S50CLX DXSpider Clustru telnet://s50clx.infrax.si:41112 sem ob 
običajnih cluster spotih omogočil sprejemanje tudi skimmer spotov, ki so s 
strani slovenskih postaj posredovani v Reverse Beacon Network omrežje. 
Največ slovenskih skimmer postaj je aktivnih ob tekmovalnih koncih tedna.

Pred	 definiran	 skimmer	 filter	 zna	 do	 nas	 posre-
dovati spote po MODE in sicer za vrste dela CW, 
RTTY,	 FT4,	 FT8,	 lahko	 pa	 vklopimo	 sprejemanje	
tudi	več	različnih	MODE	istočasno.	Sicer	ne	vidim	
smisla zakaj bi v CW tekmovanju radi spremlja-
li	tudi	FT8	spote	vendar	je	možnost	sprejemanja	
več	 različnih	 MODE	 istočasno	 omogočena.	 Vir	
S50CLX skimmer spotov je centralni reverse be-
acon	strežnik.

V	S50CLX	primeru	ločimo	filtriranje	spotov	na	dva	
sklopa	 in	 sicer	 filter	 za	 skimmer	 spote	 ter	 filter	
za	 cluster	 spote.	 Sprejemanje	 skimmer	 spotov	
vklopimo z ukazom SET/SKIMMER mode1 mode2 

mailto:s50u@hamradio.si
telnet://s50clx.infrax.si:41112/
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Če	 skimmer	 spotov	 ne	 želimo	
sprejemati	 več	 jih	 izklopimo	 z	
ukazom: 

UNSET/SKIMMER

CLUSTER filtriranje 
spotov
Spot	 filter	 je	 pravilo	 ali	 več	 pravil	 kjer	 uporab-
nik	 sam	 določa	 kateri	 specifični	 spoti	 mu	 bodo	
posredovani.	 Ta	nastavljiva	pravila	 so	 shranjena	
na S50CLX clustru z drugimi uporabniškimi po-
datki.	 Osnovne	 vrste	 filtrov	 so	 »ACCEPT«,	 »RE-
JECT«	in	»CLEAR«.	Preverimo	že	postavljene	filtre	
na	S50CLX	z	ukazom	SH/FILTER.	V	primeru,	da	
nam	filtri	ne	ustrezajo	več	jih	izbrišemo	z	ukazom	
CLEAR/SPOT	#	kjer	 je	#	številka	filtra.	»filter0«	
je	rezerviran	skimmer	filter	ostali	so	cluster	filtri,	
primer:

SH/FILTER

S50U : spots
filter0 reject origin sk1mmr
filter1 reject freq 6m
filter2 reject by_zone 3,4,5
S50U de S50CLX 21-Feb-2020 1032Z dxspider>

Že	 postavljeno	 pravilo	 cluster	 filter1	 ki	 zavrača	

vse	6m	spote	od	50000	do	52000	kHz	in	filter2	ki	
zavrača	spote	od	spotiranih	postaj	ki	so	locirane	v	
CQ ZONE 3,4,5 izbrišemo z ukazoma:

CLEAR/SPOT 1
CLEAR/SPOT 2

Primer	filtriranja	spotov	na	S50CLX	clustru.

S50U : spots 
filter0 reject origin sk1mmr and not 
    (info ft4 and by_dxcc 335)
filter1 reject freq warc
filter2 reject freq vhf and freq uhf
filter3 reject on hf/ssb
filter4 reject info ft8
filter5 accept by_zone 14,15,16
S50U de S50CLX 21-Feb-2020 1321Z dxspider >

Razlaga:	»filter0«	 je	skimmer	filter	 in	nam	pos-
reduje vse FT4 skimmer spote skimmer postaj 
iz	 Slovenije.	 Cluster	 »filter1«	 zavrača	 vse	 spote	

na WARC bandih (60m, 30m, 17m, 12m), 
»filter2«	zavrača	vse	spote	na	področju	VHF	
(6m,	 4m,	 2m,	 220)	 in	 področju	UHF	 (70cm	
in	23cm),	»filter3«	zavrača	vse	spote	na	se-
gmentu	 frekvenčnega	pasu	na	KV/SSB,	»fil-
ter4«	zavrača	vse	spote	ki	nosijo	v	polju	za	in-
formacijo	FT8,	»filter5«	pa	nam	posreduje	vse	
ostale spote ki niso zavrnjeni po prejšnjih pra-
vilih	in	so	spotirani	v	Evropi	(ZONE	14,15,16).	
Zgornji	 primer	 filtrov	 velja	 tako	 za	 skimmer	
kot za cluster spote! Glede na zgornji primer 
bi	 prožili	 filtre	 s	 spodnjimi	 ukazi	 iz	 ukazne	
vrstice vašega telnet klient programa:

REJECT/SPOT 1 FREQ WARC
REJECT/SPOT 2 FREQ VHF AND FREQ UHF
REJECT/SPOT 3 FREQ HF/SSB
REJECT/SPOT 4 INFO FT8
ACCEPT/SPOT 5 BY_ZONE 14,15,16
 
Definiramo	 lahko	 do	 9	 filtrov.	 Podrobnejša	
dxspider	navodila	filtriranja	si	lahko	preberete	
na spletni povezavi:
•	 http://wiki.dxcluster.org/index.php/

DXSpider_Filtering_Manual

Ta navodila najdete na spletni strani Radioklu-
ba Cerkno:
•	 http://www.s50e.si/skimmer-spoti-na

-s50clx

Program 1:

DX de S50ARX:  7044.9  RJ7J RTTY CQ    2118Z
DX de S50ARX:  7017.9  OP5K CW   46 dB 23 WPM CQ  2119Z
DX de S50U:    7047.5  DL7VAR FT4  -17 dB CQ        2119Z
DX de S50U:    3573.0  TA1NGE FT8  -13 dB CQ   2119Z
DX de S50U:    5352.0  9G2HO CW   21 dB 25 WPM CQ  2120Z

http://wiki.dxcluster.org/index.php/DXSpider_Filtering_Manual
http://wiki.dxcluster.org/index.php/DXSpider_Filtering_Manual
http://www.s50e.si/skimmer-spoti-na-s50clx
http://www.s50e.si/skimmer-spoti-na-s50clx
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Kako malo drugače izbrati 
postajo za svojo lokacijo, 

in ali res potrebujemo 
»Lamborghini za vožnjo po 

Pokljuki«
Avtor: Janez Jarc, S53V

Epošta: S53v@hamradio.si

Pred časom sem začel razmišljati, kako bi si malo posodobil svojo opremo. 
Na vrsto  za odpis je počasi prišla KV radijska postaja, ki mi je dolga leta 
dobro služila za »backup »postajo. Sicer je sama postaja zadovoljevala 
vse moje zahteve, samo protokol ter programska podpora sta pa bila že 
zastarela. 

Zadnje	čase	je	trg	amaterskih	
postaj preplavljen z dragi-
mi modernimi postajami, kjer 
cene dosegajo vrtoglave zne-
ske.	Njihove	tehnične	karakte-
ristike so po vseh Sherwood in 
ARRL	 testih	 res	 odlične.	 Eden	
zadnjih takšnih primerov je 
postaja Yaesu FT101 D  MP s  
fascinantnimi podatki kot so :
•	 MDS=	 -136	 dBm	 (občutlji-

vost)
•	 BDR=  150 dB (blokiranje 

sprejemnika v oddaljenosti 
100 kHz)

•	 RMDR=	 120	 dB	 (reciproč-
no mešanje zaradi faznega 
šuma oscilatorja)

•	 IMD3/2 kHz = 110 dB (me-
šalni	 produkti	 3.	 reda	 na	
razmaku  2 kHz)

Pojavi pa se vprašanje, ali takšne postaje sploh 
potrebujemo? Tudi  nisem pristaš izbire postaje 
samo po Sherwood (5) ali ARRL (6) testu, kjer je 
najpomembnejši  kriterij v tabeli odpornost spre-
jemnika	na	mešalne	produkte	3.	reda	-IMD3.		Lani	
pomladi		mi	je	prišel	v	roke	članek	v	časopisu	Fun-
kamateur, v katerem pa se Werner DC4KU proble-
matike	pri	izbiri	postaje	loteva	malo	drugače	(1).	
V	članku	analizira	šum	iz	okolja,	občutljivost	in	di-
namiko	naših	sprejemnikov,	kjer	pa	se	izkaže,	da	
je za vsako lokacijo pred izbiro postaje smiselno  
napraviti	nekaj	meritev.	Podoben	primer	je	opisan	
tudi	v	ARRL	publikaciji	QEX	(2).

Pri sprejemnikih se  kot eno najpomembnejšo 
lastnost	poudarja	občutljivost	ali	MDS.	S	 tem	je	
potem	povezana	dinamika	in	tudi	občutljivost	na	
motnje	3.	 reda	 IMD3	 ter	motnje	 zaradi	 faznega	
šuma	lokalnega	oscilatorja	RMDR.	Rob	Sherwood	
(5)		in	ARRL	(6)	tudi	ne	testirajo	produkte	2.	reda	
IMD2 (f1 +f2),(f1-f2), ki nastajajo predvsem za-
radi signalov radiodifuznih postaj, ki v ZDA niso 
tako	moteče	kot	v	EU.	Nivoji	signalov	teh	postaj,	
ki	delujejo	nekje	med	območji	6	do	13	MHz,	so	
namreč	bistveno	večji	 kot	pa	nivoji	 signalov	 ra-
dioamaterskih	 postaj	 (slika	 2).	 Produkti	 2.	 reda	
se	lahko	pojavijo	kot	moteči		»črički«	na	14	in	21	

Slika 1: Jakost signalov radiodifuznih postaj v 40 m pasu
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MHz, radiodifuzne postaje na 
40	metrskem	območju	pa	lahko	
v	določenih	primerih	povzročijo	
celo blokado sprejemnika na 7 
MHz.	(Sliki	1	in	2)	

Kolikšno občutljivost 
potrebujemo?
V našem okolju je stalno pri-
soten šum okolja, ki je odvisen 
tako od frekvence, dnevnega 
termina	ter	lokacije.	Ni	namreč	
vseeno ali je naša lokacija v 
mestu	ali	na	deželi.	Šum	oko-
lja  se prišteva k osnovnemu 
šumu sprejemnika in nam s 
tem	omejuje	občutljivost	in	di-
namično	 območje	 sprejemni-
ka,	(slika	3).	Iz	slike	3	vidimo,	
da	je	zunanji	moteči	šum	frekvenčno	od-
visen.	 Če	 si	 kot	 primer	 iz	 diagrama	 	 na	
frekvenci	1,8	MHz	vzamemo	neko	srednjo	
vrednost šuma med diagramoma C in E 
kot  NF=65 dB , na frekvenci 14 MHz pa 
NF= 40dB, se ta šum prišteje šumu na-
šega sprejemnika in nam s tem zlasti na 
nižjih	frekvencah		omejuje	občutljivost	in	
dinamiko	našega	sprejemnika.

Za	primer	si	izračunajmo	celoten	šum	na-
šega	 sprejemnika	 na	 dveh	 različnih	 fre-
kvencah  pri  pasovni širini našega CW 
filtra	 	 500	Hz	 (+27	dB),	 kjer	 kot	 osnovo	
izračuna	vzamemo	nivo	šuma	50	Ohmske-
ga upora pri temperaturi 20° C, ki  znaša  
-174	dBm/Hz.
•	 NFrx(	1,8	MHz)	=	 -174	dBm	+	27	dB	
+65	dB=	-82	dBm.		 Celoten	 šum	
sprejemnika	na	1,8	MHz

•	 NFrx(14 MHz)=- 174 dBm + 27 dB+ 40 
dB=	-107	dBm.		 	 Celoten	 šum	
sprejemnika na 14 MHz

Slika	2:		Jakost	signalov	radiodifuznih	postaj	v	območju	9	–	14	MHz	v	dBm

Slika	 3:	 Statistična	 porazdelitev	 nivoja	 zunanjega	 šuma	 v	
odvisnosti od frekvence

Frekvenca MHz Nivo šuma dBm

1,8 -84

3,5 -73

7 -99

14 -108

21 -125

28 -122

30 -123

Slika	4:	Izmerjeni	nivo	šuma	na	moji	lokaciji	JN76DA		in	mojih	antenah.
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Po	izračunu	teoretičnega	šuma	
sem še preveril, kakšen šum v 
resnici nastopa na moji lokaciji 
in	 na	mojih	 antenah.	 Da	 sem	
posnel	vse	nivoje,	sem	več	kot	
štirinajst dni opravljal meri-
tve	 šuma	 s	 frekvenčnim	 ana-
lizatorjem na svojih antenah 
zjutraj,	opoldan	in	zvečer.	Tako	
sem dobil srednji nivo šuma, 
ki je prisoten na moji lokaciji 
JN76DA,	 (slika	 4).	 Iz	 zgornjih	
meritev je razvidno, da se moj 
teoretični	 izračun	 šuma	 razli-
kuje od meritve na mojih ante-
nah	samo	za	okrog	3dB.	Edino	
na 3,5 MHz je verjetno zaradi 
neke lokalne motnje  šum vsaj 
za	10	dB	večji.

Nadalje	 sem	 želel	 izmeri-
ti:  Kakšne jakosti signalov se 
sploh pojavljajo na mojih an-
tenah? Ali mogoče pretira-
vamo pri testiranju z jakostjo 
vhodnih signalov? Za ta ekspe-
riment	sem	določil,	da	izberem	
dva najbolj ekstremna primera 
v tekmovanjih CQWW CW 2019 
in	CQ160CW	2020.	Ravno	tako	
sem opravil meritve z analiza-
torjem direktno na mojih an-
tenah	na	vseh	obsegih	od	1,8	
MHz	do	21	MHz.	Na	28	MHz	žal	
ni	bilo	aktivnosti.	Meritve	sem	
ponavljal v enournem zapored-
ju med tekmovanjem zjutraj,  
popoldan	 in	 ponoči.	 Z	 maksi-
malnimi rezultati meritev sem 
potem dobil posnetke na slikah 
5,	6	in	7.	

Kriteriji za izbiro 
sprejemnika
Iz	zgornjih	meritev	si	sedaj	lahko	okvirno	določim	
potrebne karakteristike mojega novega spreje-
mnika po naslednjih kriterijih:
•	 MDS: 	Po	priporočilih	je	treba	nivoju	šuma,	ki	

je prisoten na naši lokaciji, dodati 15 dB, da 
dobimo	realno	občutljivost.	Povečanje	občutlji-
vosti nad to mejo nima prav nobenega smisla 
in	nam	celo	pokvari	dinamično	območje.	

•	 BDR: Iz diagramov jakosti signalov 40m radi-
odifuznih postaj vidimo, da  signali v oddalje-
nosti	100	kHz	niso	nikjer	večji	od	nivoja	–	20	
dBm.	(sliki	1,2)

•	 RMDR: Na amaterskih obsegih nisem v tek-
movanjih CQWW in CQWW160 nikdar imel na 
antenah	močnejših	signalov	od	–	28	dBm	(sli-

Slika	 5:	 Najmočnejši	 signali	 v	 tekmovanju	 CQWW160	 izmerjeni	 na	 λ/4		
inverted L  anteni

Slika	6:	Najmočnejši	signali	v	tekmovanju	CQ	WW2019	izmerjeni	na	7	MHz	
dipolu

ka	6)!		Iz	teh	podatkov	si	izračunam	potrebni	
RMDR (slika6)

•	 IMD3: Signali	»big	gun-nov«	si	niso	nikoli	bili	
bližje	 od	 5	 kHz	 z	 nivojem	 -33	 dBm!	 	 Iz	 teh	
podatkov	si	izračunam	minimalni	IMD3	in	IP3.

Iz tega sledi: 
•	 MDS mora biti odvisen od obsega in naj bo v 
omočju	 	od	-132	do	-88	dBm.	Povečanje	ob-
čutljivosti	 nad	 to	 mejo	 nima	 prav	 nobenega	
smisla	 in	 nam	 celo	 pokvari	 dinamiko.	 	 Iz	 re-
zultatov na sliki 4, katerim dodamo rezervo 15 
dB,	dobimo	 tabelo	1.	Zato,	da	si	prilagodimo	
ustrezno	občutljivost	na	vsakem	obsegu,	pa	je	
potrebnih	tudi	več	stopenj	atenuatorjev,	ki	naj	
imajo skupaj dušenja vsaj 20 dB, za frekvence 
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nad 20MHz pa potrebujemo 
vsaj	en	predojačevalnik.

•	 RMDR (2 kHz):	Najmočnej-
ši signal, ki sem ga izmeril 
na mojih antenah v tekmo-
vanju	je	bil	lokalni	»big	gun«	
z	nivojem	–	28	dBm,ki	nam	
lahko dviguje fazni šum, 
zato naj bo RMDR (2 kHz)  
v	rangu	vsaj	85-90	dB.	Ob-
čutljivost	 na	 fazni	 šum	 je	
tudi najpomembnejši poda-
tek za kvaliteto našega spre-
jemnika.

•	 IMD3: Ker nikjer v vseh 
meritvah ne nastopajo ena-
ki		signali	»big	gunnov«	bliž-
je kot 5-7 kHz, ni potrebno 
meriti IMD3 na 2 kHz, kot to 
meri Sherwood, ampak vza-
mem za referenco IMD3 na 
5	kHz.	

Kot	vzorec	sem	vzel	najslabši	možni	primer	me-
ritev	 na	 7	 MHz.	 Iz	 teh	 podatkov	 sem	 si	 potem	
določil	zahteve:
•	 Primer	 izračuna	potrebnih	parametrov	spreje-

mnika  za 7 MHz v tabeli 1
•	 MDS (občutljivost) = NFrx + (- 15 dB)= - 99 

dBm+(-15 dB)=   -114 dBm
•	 RMDR (recipročno mešanje 2 kHz) = MDS
-najmočnejši	signal	na	7	MHz=	-114	dBm-(-28	
dBm)=	86	dB

•	 IMD3 (produkti 3. reda na razmaku 5 kHz) 
=	MDS	-	najmočnejši	par	signalov	na	razdalji	5	
kHz	=	-114	dBm-(-	28	dBm)=	86	dB

•	 IP3 (5 kHz)=1,5xIMD3 –MDS = +15 dBm
•	 Bloking (dB) =  Bloking (po Sherwoodu) naj 
bi	bil	okrog	30	dB	nad	dinamičnim	območjem	
IMD3.	Bloking(dB)=86+30=116dB

Na podlagi meritev šuma in zgoraj navedenih pa-
rametrov	sem	dobil	rezultate	v	tabeli	1.	Za	izračun	
RMDR	vzamem	največji	nivo	signalov	na	posame-
znem	obsegu,	medtem	ko	za	izračun	IMD3	na	5	
kHz vzamem povsod vrednost vhodnih signalov 
-28	dBm.

Frekvenca Nivo šuma  
CW  500Hz

Največji 
nivo 

signalov

Željeni 
MDS

Min RMDR
2 kHz

Min IMD3 
5 kHz

1,8MHz -84 dBm -28 dBm -99 dBm 71 dB 71 dB

3,5MHz -73 dBm -33 dBm -88 dBm 55 dB 60 dB

7MHz -99 dBm -28 dBm -114 dBm 86 dB 86 dB

14MHz -108 dBm -38 dBm -123 dBm 85 dB 95 dB

21MHz -125 dBm -38 dBm -130 dBm 92 dB 102 dB

28MHz * -122 dBm -35 dBm -132 dBm 97 dB 104 dB

Tabela 1:  Potrebni parametri mojega sprejemnika za 
posamezna	območja	.

Iz tabele 1 vzamem maksimalne vrednosti para-
metrov sprejemnika, ki naj ima :
•	 MDS : -132 dBm
•	 RMDR(2kHz) : 97 dB
•	 IMD3(5kHz): 104 dB
•	 Bloking (100kHz): 134 dB
•	 Večstopenjski	atenuatorji	vsaj	20	dB	ali	več
•	 Predojačevalnik	je	potreben	samo	na	frekven-

cah nad 21 MHz

Iz	tega	izračuna	vidimo,	da	na	moji	lokaciji	sploh	
ne potrebujem postaje z blokingom 150dB In 
RMDR	130	dB,	ampak	je	dovolj	dobra	že	postaja	
srednjega	cenovnega	razreda.	Iz	zgornjih	številk	
se vidi, da za mojo lokacijo popolnoma ustreza 
sprejemnik iz srednjega dela tabele Roba Sherwo-
oda in ni prav nobene potrebe, da kupujem drago 
postajo	 tipa	 FT	 101D	MP	 ali	 TS	 890,	 Flex	 6700	
ali	Hilberling	8000A	po	ceni	4000€	ali	več,	in	da	
mi		za	vožnjo	po	Pokljuki	zadostuje		»Lada	Niva«.	
Razliko	v	ceni	raje	naložim	v	antene,	pa	še	ostane	
mi	nekaj	denarja	za		ekspedicijo	na	Maldive-	HI.

Ker	 je	 na	 tržišču	 velika	 ponudba	 rabljenih	 po-
staj	in	cene	drastično	padajo,	sem	se	odločil,	da	
počakam	na	priložnost,	ko	bo	na	voljo	 relativno	
dobro	 ohranjena	moderna	 postaja	 z	 dobrimi	 fil-
tri	 in	možnostjo	priključitve	dodatne	RX	antene,	
ki ima tudi na voljo dovolj programske  podpore 
in	 je	programsko	kompatibilna	z	mojo	obstoječo	
opremo.	Postaja	naj	bo	tudi	čim	bolj	ergonomična	
ter	po	možnosti	primerna	za	manjše	modifikacije,	
kot	je	npr.	dograditev	panoramskega	adapterja	in	
roofing	filtra.	Takšno	postajo	pa	lahko	kupimo	iz	
druge	roke	že	za	700€.	

Zaključek
Amaterji velikokrat posegamo po dragih postajah, 

Slika	7:	Najmočnejši	signali	v	tekmovanju	CQ	WW2019	na	14	MHz	izmerjeni	
na	3	el.	Beam-u
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ki	jih	nekritično	kupujemo	pod	vplivom	rezultatov	
Close-In, IMDR in NPR testov ARRL, Roba Sherwo-
oda,	Adama	Farsona	ali	Petra	Harda	-RadCom.	V	
realnem	 testu	 na	 obsegu	 pa	 se	 izkaže,	 da	 tudi	
v najbolj zahtevnih tekmovanjih kot je CQWW, 
CQWPX	ali	 	CQWW	CW160m	že	tudi	poceni	sta-
rejše postaje z minimalnimi spremembami zado-
voljujejo		v	okolju	z	realno	močnimi	signali.	Nekaj	
podobnega je ugotovila študija, ki jo je za Bava-
rian	Contest	Club	napisal	DK4YJ.	Študija	je	doka-
zala, da je za kvaliteto sprejemnika  precej bolj 
pomembna	občutljivost	na	RMDR-fazni	šum,	kot	
pa	produkte	3.	reda	IMD3.	Priporočajo,	da		je	vča-
sih	 bolje	 izbrati	 ergonomično	 postajo	 srednjega	
razreda,	kot	pa	pretiravati	s	3-	ali	celo	5-x	dražjo	
vrhunsko	postajo	po	Close	In	IMDR	testu.	To	velja	
seveda	za	sprejemnike	na	KV	območjih,	medtem	
ko	 je	na	2m	UKV	območju	v	 tekmovanju	popol-
noma	 drugačna	 slika.	 Škoda,	 ker	 nisem	 naredil	
lansko leto podobnih meritev signalov  v UKV tek-
movanju	Marconi,	kjer	so	signali	res	ekstremni.	

Meritve, ki sem jih naredil, veljajo samo za mojo 
lokacijo	in	moje	antene.	Precej	pa	se	lahko		razli-
kujejo pri uporabi dolgih sprejemnih Beverage an-
ten.	Žal	pa	je	največkrat	vzrok	nemogočih	motenj	
oddajnik našega korespondenta, ki lahko kliksa 
tudi	nekaj	kHz	na	široko.	Res	škoda,	da		nekateri	
ne	znajo	ali	pa	namenoma	nočejo	popraviti	svojih	
parametrov	kot	je	npr.	»CW	rise	time«,	da	si	nap-
ravijo	prostor	na	frekvenci.	Če	npr.	pri	svoji	posta-
ji	zmanjšamo	»rise	time«	iz	10mS	na	3mS,	s	tem	
za	20	dB	povečamo	kliksanje	na	oddaljenosti	750	
Hz	od	nosilnega	signala.	Tak	primer	je	lepo	opisal	
Jeff AC0C na svoji strani (3)

Podobne zgodbe poznamo s SSB tekmovanj s pre-
komernim odpiranjem kompresorjev, prekrmilje-
njem	končnih	stopenj	in	posledično	dvigovanjem	
šuma	 po	 celotnem	 obsegu.	 Tu	 pa	 	 na	 sprejem-

ni	strani	ni	pomoči	in	ne	pomaga	tudi	4000	€	in	
FT101D	MP	ali	pa	TS	890S	in	se	lahko	zanašamo	
samo	na	tehnično	kulturo	našega	korespondenta	
ali	pa	napravimo	QSY.	Tak	primer	je	pred	leti	opi-
sal	Robi	S53WW	(7).		Na	sliki	8	je	prikazan	primer	
takšnega signala posnet v CQWW  SSB tekmova-
nju.	Na	sliki	9	pa	je	za	primerjavo	posnet	še	drugi	
korekten	signal	enake	jakosti.	Škoda	tudi,	da	pro-
izvajalci	postaj	zaradi	že	omenjenih	testov,	ki	zah-
tevajo	predvsem	vrhunske	sprejemnike,	končnim	
stopnjam	 oddajnikov	 ne	 posvečajo	 enake	 mere	
pozornosti, kajti v izboljšanju oddajnih stopenj 
niso	v	zadnjih	letih	naredili	nobenih	izboljšav.

literatura:
•	 1.Werner	Schnorrenberg	DC4KU		Antennenra-

uschen im Kurzwellenbereich  - Funkamateur  
FA	12/14	strani	1290-1291.	

•	 2.	QEX	May/June	2002	By	G3RZP:	HF	Recei-
ver Dynamic Range: How Much Do We Need ? 
Strani	36-41.

•	 3.Jeff	 BlaineAC0C:	 https://ac0c.com/main/
page_gear_mods_filter_failure.html

•	 4.	BCC		Bavarian	Contest	Club	-	Dynamic	Ran-
ge	oder:	Wie	viel	Roofing	braucht	der	Conte-
ster.	
◊	 http://www.bavarian-contest-club.de/pro-

jects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-o-
der-Wie-viel-Roofing-braucht-der-Contester
-;art376,1772

•	 5.	http://www.sherweng.com/table.html
•	 6.	 https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/
productreview.pdf

•	 7.Robi	Vilhar	S53WW	:	 	 	Poslednji	milivati	ali	
»suku	drva	na	dva	metra«	CQ	ZRS	6/1995
◊	 http://slovhf.net/poslednji-milivati-ali-seku

-drva-na-dva-metra/

*		Na	28	MHz	žal	ni	bilo	aktivnosti	zato	je	podatek		o	
nivoju	signala	ocenjen	na	-35dBm.

Slika	8,	9:	Posnetek	širokega	SSB	"olala"	signala	v	SSB	tekmovanju	CQWW

https://ac0c.com/main/page_gear_mods_filter_failure.html
https://ac0c.com/main/page_gear_mods_filter_failure.html
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-oder-Wie-viel-Roofing-braucht-der-Contester-;art376,1772
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-oder-Wie-viel-Roofing-braucht-der-Contester-;art376,1772
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-oder-Wie-viel-Roofing-braucht-der-Contester-;art376,1772
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Close-In-Dynamic-Range-oder-Wie-viel-Roofing-braucht-der-Contester-;art376,1772
http://www.sherweng.com/table.html
https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
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zF2SS-Cayman Island

KO7SS bo aktiven iz Cayman Brac, kot ZF2SS 
med	tekmovanjem	CQ	WPX	CW	(30.	in	31.	maja	
2020).

9J2LA-Zambia

Ekipa	je	zbrana	v	Oslu	(5.3.2020),	od	koder	odha-
jajo	na	ekspedicijo	v	9J.	Več	info.	na	spletni	strani	
DX	world.

3B8XF-Mauritius

Nigel	G3TXF	načrtuje	aktivacijo	v	Commonwealth	
tekmovanju	2020	(BERU)	kot	3B8XF	z	Mauritiu-
sa.	 Po	BERU	 (14.	 in	 15.	marca)	 in	 do	27.	mar-
ca	3B8XF	namerava	večinoma	delovati	na	80m	/	
160m.	[kreditna	slika	G3TXF]	

DX Novice
Avtor: Ivo Jereb, S57AL

E-pošta: ivo.jereb@siol.net

9G5XA-Ghana

Med	tekmovanjem	BERU	(14.	in	15.	marca	2020)	
poiščite	Alan,	G3XAQ,	ki	bo	aktiven	iz	Accra,	Gana	
kot	9G5XA.	QRV	na	HF	obsegih,	CW	samo	pred	/	
po	tekmovanju.	QSL	prek	G3SWH.

V5/KI4SVM

Pat,	KI4SVM	bo	odpotoval	v	Namibijo	od	14.	do	
28.	 marca	 2020.	 Aktiven	 bo	 predvsem	 zvečer	
(GMT	+	2)	kot	V5	/	KI4SVM.	

FM/OQ3R & TO3F - Martinique

Marius, ON4RU / OQ3R bo iz Martinika aktiven  
kot	 FM/OQ3R,	 aktiven	bo	med	25.	majem	 in	6.	
junijem	2020.	QRV	kot	TO3F	za	 tekmovanje	CQ	
WPX	CW.	Izven	tekmovanja		160-10m,	samo	CW.	
QSL	prek	H	/	c.	

https://dx-world.net/wp-content/uploads/2015/11/9g5xa.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2018/02/martinique.jpg
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ZD7W-St. Helena

Oliver,	W6NV	bo	 na	Sv.	Heleni	 ponovno	 aktiven	
kot	ZD7W	med	tekmovanjem	CQWW	CW	(28.	in	
29.	 novembra	 2020).	 QRV	 kot	 SOAB.	QSL	 prek	
LoTW.	

TT8RR & TT8XX - Chad

NOVO	–	Aktivacija	predvidena	29.	september	do	
12.	oktober	2020.TT8RR	(CW,	SSB,	RTTY),
TT8XX	(FT8).	

Chesterfield Islands – Dxpedicija 2020

Predvidena	 je	 aktivacija	 z	 otokov	 Chesterfield	 v	
oktobru	2020.	QRV	na	160-10m	s	poudarkom	low	
bands.	Dodatne	informacije	bodo	objavljene	pra-
vočasno.	

4W-Timor Leste 2020

Priprave	so	v	teku.	
Ekipa, v kateri so Peter DB6JG, Gerd DJ5IW, Mar-
kus DJ7EO, Heye DJ9RR, Chris DL1MGB, Dietmar 
DL3DXX, Ulf DL5AXX, Paul DL5CW, Tom DL5LYM, 
Ben	 DL6FBL,	 Dieter	 DL8OH,	 Robert	 SP5XVY	 in	
Bernd	VK2IA	Les,		bodo	aktivni	od	11.	oktobra	do	
8.	novembra.	
V		CQWW	SSB	kot	Multi-Multi.	

YI/IU5HWS - Iraq

Giorgio IU5HWS je dal info na DX-World, da bo 
med	20.	marcem	in	20.	julijem	2020	v	Iraku	(60	
km	od	Bagdada).	Tja	bo	odpotoval	z	letalsko	bri-
gado	italijanske	vojske.	QRV	na	40-20-10m.

6o1oo - Somalia

Ali EP3CQ bo ponovno aktiven iz Somalije kot 
6O1OO	do	25.	marca	2020.	
QRV	predvsem	na	FT8.	

https://dx-world.net/wp-content/uploads/2019/01/tt8.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/01/timor-leste-banner.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/yi.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2018/09/6o1oo.jpg
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TX8A – New caledonia

Moto, JA1GZV, je objavil na DX-World, da bo med 
10.	 in	 18.	marcem	 2020	 aktiven	 iz	 Noumee	 na	
Novi	Kaledoniji	 kot	 TX8A.	QRV	na	40-15m,	CW.	
QSL	prek	H	/	c.	

9X2AW - Rwanda

Harold,	DF2WO	bo	med	4.	 in	22.	marcem	2020	
spet	aktiven	kot	9X2AW	iz	Kigalija,	Ruanda.	QRV	
na	160-10m,	CW	/	SSB	/	RTTY	/	FT8.	

VU4R - andaman

Skupina	 RA	 bo	 aktivna	 kot	 VU4R	 od	 20.	marca	
2020	do	31.	marca	2020	na	Neilskih	otokih	v	An-
damansu.	

YJ0Ca - Vanuatu

Chris,	VK2YUS	bo	med	22.	marcem	in	1.	aprilom	
2020 spet aktiven kot YJ0CA iz Efatea (OC-035), 
Vanuatu.	QSL	prek	H	/	c.	

XV9DXB - Vietnam

Iz svojega drugega doma bo Sven HB9DXB,  od 
10.	 marca	 2020	 znova	 začel	 aktivnost	 iz	 Nha	
Trang	iz	Vietnama	kot	XV9DXB.	QSL	prek	EB7DX.

zC4Mk – Cyprus SBa

Adrian, G0KOM je obvestil na  DX-World, da bo 
med	26.	marcem	 in	1.	aprilom	2020	aktiven	 	 iz	
Melanda	Beach,	Avdimou,	Ciper	SBA	kot	ZC4MK.	
Aktiven	bo	tudi	v	CQ	WPX	CW	tekmovanju.	QSL	
prek	H	/	c.

https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/TX8A.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2017/05/vu4yc.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2017/10/YJ0CA.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2017/08/avdimou-bay.jpg
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ZA/OE6TQG - Albania

Franz, OE6TQG bo aktiven iz Skadarskega jezera 
v	Albaniji	kot	ZA	/	OE6TQG	med	6.	in	17.	septem-
brom	2020.	QRV	vsi	 obsegi,	 vsi	načini;	100w	&	
dipole.	QSL	prek	H	/	c.	

3B8M - Mauritius

G0CKV + ekipa bo na Mauritiusu aktivna kot 
3B8M	med	tekmovanjem	v	CQWW	CW	(28.	in	29.	
novembra	2020).	Aktivnost	pred	/	po	tekmovanju	
na	spodnjih	frekvencah.	QSL	prek	M0OXO.	

4V5H - Haiti

Paul G4PVM, Col MM0NDX, Jonathan MM0OKG in 
Emil	DL8JJ	bodo	med	9.	in	15.	majem	2020	aktiv-
ni	 iz	Haïtija	kot	4V5H.	Načrtujejo	tudi	aktivnosti	
IOTA	NA-149.	QRV	na	80-15m,	CW	/	SSB	/	FT8.	

5X1RI - Uganda

Shabu, M0KRI (nekdanji VU7RI, 9U4RI) bo iz 
Ugande aktiven kot 5X1RI od konca julija do sre-
dine	avgusta	2020.	Informacije	sledijo.	

PJ2/DK5ON - Curacao

Andy	DK5ON	bo	med	15.	in	31.	marcem	2020	ak-
tiven	iz	Curacaa	kot	PJ2	/	DK5ON.	QRV	na	80-6m;	
CW,	SSB,	RTTY,	Digi,	FT8.	QSL	prek	DK5ON	(d	/	
b),	LoTW,	Club	Log	OQRS.	

FJ/F6CUK & FJ/F6EHJ – St. Barts

Iz QTH od FJ5AB, bosta Thierry F6CUK in Gerard 
F6EHJ	aktivna	v	obdobju	od	5.	aprila	do	15.	maja	
2020.	QRV	na	vseh	pasovih,	CW	/	SSB.	

https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/ZA.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/3B8M-1536x999-1.jpg
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/Or_MM0NDX_Haiti_4V5H_REV_FIX.png
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2020/02/5x1ri.png
https://dx-world.net/wp-content/uploads/2016/09/St-Barts-.jpg
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IG9/S59A – DX PEDICIJA NA 
LAMPEDUSO (JANUAR 2020)

Avtor: Rado Jurač – S52OT
E-pošta: rado.jurac@gmail.com

V začetku decembra lansko leto je bilo, ko me je poklical po telefonu Berto in 
mi povedal, da se lahko priključim ekipi, ki načrtuje v januarju ekspedicijo 
na Lampeduso. Bil sem presenečen, ker je povabilo prišlo nepričakovano 
in čisto iznenada. Seveda sem bil  za, saj sem potihoma že več let sanjaril 
o tem, kako lepo bi bilo oditi na kakšno radioamatersko odpravo.

Tudi	 žena	 je	bila	 vesela	 in	 rekla,	 da	 takšne	pri-
ložnosti	 ne	 smem	zamuditi.	Ko	 sem	 jo	 kot	 bruc	
spoznal	v	študentskem	naselju	v	Rožni	dolini	leta	
1969, sem preko njene prijateljice spoznal Mar-
jana	Mankoča,	ki	me	je	nekoč	odpeljal	v	prosto-
re	YU3CNO,	kjer	so	bili	 	še	Ivo	Lojk,	pok.	Žarko	
Cink,	Grazziano	Opara	in	še	nekateri.	Vpeljali	so	
me	v	ta	čudoviti,	včasih	tudi	mistični	svet	radio-
amaterstva, za katerega pred tem nisem vedel, 
da	obstaja.	Z	njegovim	urokom	sem	obseden	že	
več	kot	petdeset	let,	pa	me	še	vedno	znova	polni	
s	svojo	čarobno	energijo.	Ves	ta	preblisk	je	šinil	
skozi	moje	misli,	ko	sem	že	čez	slabo	minuto	pok-
lical	Bertota	in	dahnil	svoj	«DA«.

Delovni sestanek
V	 soboto	 14.decembra	 smo	 se	 dobili	 na	 črpalki	
Logo pri Arji vasi: Drago (S59A), Slavc (S57DX), 
Pavla (S56DX), Silvo (S50X), Goran (S52P), Ber-
to	(S56N)	in	jaz.		Silvo(S51V)	in	Peco	(S54W)	sta	
opravičila	svojo	odsotnost.	Sestanek	je	vodil	Drago	
po	zelo	podrobnem	in	naprej	pripravljenem	načrtu.	
Zato smo se v dobri uri dogovorili o vseh podrob-
nostih, kdo bo pripravil posamezen kos tehnike, 
do kdaj moramo poslati Dragotu fotokopije oseb-
nih dokumentov in CEPT licenc, da bo rezerviral 
karte za trajekt v Livornu, Sivo Obrul pa bo pre-
ko Salvatoreja (lastnika apartmaja na Lampedu-
si) uredil glede namestitve in zagotovil dovoljenja 

Slika 1: Otok Lampedusa
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tamkajšnjih	uradnih	oblasti.		Dogovorili	smo	se,	da	
bomo potovali s kombijem in enim osebnim vozi-
lom.	Za	prehrano	bosta	skrbela	tradicionalno	S50X	

in	S56DX.	Stisk	rok	in	pozdrav	in	že	smo	odbrzeli	
vsak na svoj dom na še zadnje priprave, ki so od 
mnogih	zahtevale	še	obilo	truda	in	dela.

Slika	2:	Na	Vrhniki	naložimo	še	precej	opreme

Slika	3:	Drago	:«	Berto,	spet	me	ne	poslušaš….«
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Hladen tuš
Kot	strela	z	jasnega	me	je	presenetilo	sporočilo,	
ko	sem	čez	nekaj	dni	prebral	elektronska	sporo-
čila,	da	odhajata	S50X	in	S52P	v	Nemčijo	in	ju	ne	
bo	v	ekipi.	Potem	sem	izvedel,	da	menda	ne	bo	
tudi	Pecota.	Bil	sem	prepričan,	da	bo	ekspedicija	
splavala po vodi, še posebej, ker sem vedel, koli-
ko	tehnike	bi	moral	pripraviti	Goran.	Žalosten,	da	
se	je	zame	moja	prva	ekspedicija	končala,	še	pre-
den	se	je	začela,	sem	poklical	Dragota	in	Bertota.	
Pa sta me takoj ohrabrila, da vsak dan garata, da 
bo	vsa	tehnika	pripravljena.	Sprememba	je	le	ta,	
da nas bo v ekipi samo pet in bomo potovali samo 
s	kombijem.	Doma	bo	ostala	tudi	Pavla,	zato	sem	
se	 odločil,	 da	 bom	 	 prevzel	 nabavo	 in	 pripravo	
hrane	jaz.

»Ko radioamater na rajžo 
gre…«
Prišel	je	dan	«D«,	ko	smo	se	v	petek,	17.	januarja	
dobili	na	letališču	v	Postojni,	kjer	smo	nekaj	pred	

deseto	uro	dopoldne	začeli	svojo	odisejado	proti	
Lampedusi.	Bertov	kombi	je	bil	napolnjen	do	zad-
njega	kotička.	S	prtljažnika	na	strehi	so	nekatere	
aluminijaste cevi od  dvaintridesetmetrske verti-
kalke	za	1,8	MHz	segale	od	nosu	vozla	pa	do	več	
kot	1m	dlje	od	zadnjih	vrat.	Na	najdaljši	je	visela	
rdeča	 krpa.	 Pnevmatike,	 ki	 jih	 je	 Berto	 napolnil	
s preko 4,5 atmosfere pritiska, so bile na videz 
nekoliko	prazne.	Zaradi	teže	seveda.	Usedel	sem	
se	na	zadnji	sedež	med	Silvota	in	Slavca.	Berto	je	
vozil, Drago pa je bil navigator na sovoznikovem 
sedežu.	Fantje		s	severovzhodne	Slovenije	so	bili	
že	od	štirih	zjutraj	pokonci,	nas	pa	 je	čakala	še	
dolga	vožnja	do	Livorna.

Čeprav	je	pokrajina	severne	Italije	po	svoje	mo-
notona	ravnina,	sta	to	turobnost	vešče	prekinjala	
naš	 navigator	 in	 voznik.	 Vso	 pot	 je	 Drago	 pou-
čeval	 Berta,	 kako	 naj	 vozi,	 na	 kaj	 naj	 pazi,	 kje	
naj	zavije.	Da	ne	omenjam	pa	raznih	opisov	živali	
in drugih izrazov, s katerimi ga je zasipal, ker ne 
sodijo	na	amaterski	obseg	niti	v	naše	glasilo.	Ber-
to	mu	seveda	ni	ostal	dolžan.	Besedno	se	mu	je	

Slika 4: V salonu trajekta Grimaldi
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Slika 5: Linosa

Slika 6: Naš apartma
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upiral pa tudi vsake toliko dregnil v osir Drago-
tovih	živcev.	Sprva	sem	mislil,	da	ne	bomo	prišli	
niti	 do	Bologne,	 ker	 se	 bosta	 na	 smrt	 sporekla.	
Toda kmalu sem spoznal, da sta tesno poveza-
na	prijatelja,	ki	se	dnevno	srečujeta	in	prebijeta	
mnogo	časa	skupaj,	ko	ustvarjata	skupne	projek-
te.	Ta	način	navideznega	konfliktnega	pogovora,	
ki	je	mejil	že	na	resen	prepir,	sta	gojila	ves	čas,	
ki	smo	ga	preživeli	skupaj.	Bila	pa	je	to	tudi	zelo	
izvirna oblika humorja, ki nas je vedno popeljal v 
sproščujoči	se	smeh.

Dva postanka na bencinskih servisih za kavico in 
cigareto	 in	 prispeli	 smo	 pred	Bologno.	Drago	 je	
poklical svojega prijatelja Paola (I4YRW), da mu 
je	dal	natančen	opis	poti,	ki	jo	moramo	prevoziti	
do	izvoza	z	avtoceste,	kjer	se	bomo	srečali.	Poso-
dil nam bo svoj vmesnik z italijansko SIM kartico 
in anteno, ki ju bomo potrebovali za internetno 
povezavo	na	tekmovalni	lokaciji.

Paolo	 nas	 je	 čakal	 na	 izhodu	 za	 Sasso	Marco-

ni	 in	 nas	 pospremil	 do	 parkirišča,	 kjer	 nas	 je	
pričakalo	 še	 več	 radioamaterjev	 iz	 tega	 kraja.	
Kratek	postanek	je	bil	priložnost	le	za	eno	pijačo	
in	 izmenjavo	nekaj	besed.	Že	ob	prihodu	 si	 je	
Paolo ogledal naš kombi in nas opozoril, da bi 
lahko	imeli	težave	s	policijo,	saj	po	italijanskih	
zakonih	tovor	na	strehi	ne	sme	segati	čez	dol-
žino	vozila.	Ko	smo	se	poslovili,	smo	želeli	priti	
nazaj		na	avtocesto.	K	sreči	smo	še	pravočasno	
opazili prometno policijo, ki je tam izvajala kon-
trolo.	Ni	nam	ni	preostalo	drugega,	kot	da	smo	
v	krožišču	naredili	polni	krog	in	se	vrnili	nazaj.	
Ustavili	smo	na	črpalki	 in	natočili	gorivo.	Paolo	
nas je videl in nas pozval, naj mu sledimo, saj 
nas	 bo	 odpeljal	 na	 naslednji	 najbližji	 vhod	 na	
avtocesto.	 Paolo	 je	 bil	 res	 izredno	 pozoren	 do	
nas	in	je	vse	dni	ekspedicije	vzdrževal	telefon-
sko zvezo z nami in nam pomagal pri navigaciji 
in	z	drugimi	koristnimi	napotki.	Malo	nas	je	bilo	
strah, da ne bi zamudili trajekta v Livornu, saj 
smo zaradi varnosti in preobremenitve kombija 
vozili	največ	do	100	km/h.

Slika	7:	Ekipa	v	bližnjem	parku
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Končno	 smo	 pravočasno	 prispeli	 in	 se	 uspešno	
vkrcali	na	trajekt.	Na	žalost	smo	morali	zaradi	po-
manjkanja	časa	izpustiti	načrtovano	toplo	večerjo	
v	mestu.		Deset	minut	pred	polnočjo	smo	končno	
izpluli.	

Siti	smo	že	bili	hrane	iz	nahrbtnika,	zato	smo	se	
odločili,	da	si	bomo	privoščili	 	kakšno	 italijansko	
dobroto,	 ki	 jo	 strežejo	 na	 tem	 petnadstropnem	
trajektu	 GRIMALDI.	 Pa	 so	 bila	 naša	 pričakova-
nja	prevelika.	Hrana	je	bila	najbrž	pripravljena	že	
kakšen	dan	prej,	ali	pa	že	večkrat	pogreta.	Utru-
jenost	nas	je	počasi	premagovala,	toda	zaspati	na	
sedežih	 je	bilo	 težko.	Zaviti	 v	 spalne	vreče	smo	
vsak	po	svoje	preživljali	noč.	Menjavali		smo	po-
ložaje	in	iskali	tisto	držo	na	stolih	ali	tleh,	ki	nas	
je	pustila	 vsaj	malo	 zadremati.	Sam	nisem	spal	
praktično	nič.	

Potovanje	do	Palerma	je	trajalo	dolgih	19	ur.	Morje	
je postajalo vedno bolj vzvalovano, na površini so 
se	pojavljale	značilne	bele	pene.	Trajekt	se	je	na-

gibal	na	levo	in	desno,	kar	je	nekaterim	povzročalo	
rahle	znake	 	morske	bolezni.	Čez	dan	smo	svojo	
željo	po	hrani	raje	krotili	z	domačimi	dobrotami	iz	
nahrbtnika.	Ko	smo	končno	prispeli	na	Sicilijo,	ni	
bilo	časa	za	postanek	ali	obisk	kakšne	gostilne,	saj	
smo	morali	čimprej	prevoziti	preko	150km	do	Agri-
genta/	Porto	Empedolce,	da	smo	lahko	pravočasno	
ujeli	naslednji	trajekt	za	Lampeduso.	Ko	smo	par-
kirali	avto,	smo	opazili	med	vozili	ob	strani	železen	
zeleno	pobarvan	zaboj	in	na	njem	vence.	Gotovo	
je	v	zaboju	pokojnik.	To	je	slabo	znamenje,	je	me-
nil	Drago.	Vozili	smo	se	skoraj	11	ur	po	še	vedno		
razburkanem	morju.	Ta	trajekt	je	bil	veliko	manjši,	
zato	smo	bolj	čutili	njegovo	zibanje.		Noč	smo	pre-
spali	kar	na	tleh	v	salonu	.	

Končno	 smo	 v	 sončnem	 jutru	 občudovali	 rjave,	
rumene,	bele,	turkizne,	rubinasto	rdeče	in	zelene	
barve	v	katere	je	odet	vulkanski	otoček	Linosa.	Tu	
smo se ustavili in nekaj potnikov ter avtomobilov 
se	je	izkrcalo.	Nanj	pa	so	pričakali	tudi	pogrebci,	
ki	 so	 samo	 pobrali	 vence	 in	 jih	 odpeljali.	Mrliča	

Slika	7:	Ekipa	v	bližnjem	parku
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očitno	ni	bilo		na	trajektu.	Ta	vest	je	Dragotu	olaj-
šala	dušo.	Še	zadnji	zajtrk	iz	nahrbtnika,	kakšna	
kadilska	 pavza	 in	 končno	 smo	 počasi	 pluli	 proti	

Lampedusi.	 Drago	 nam	 je	 že	 od	 daleč	 usmerjal	
pogled	nad	klif,	kjer	bomo	postavili	anteno.	Slavc	
je bil na vseh dosedanjih ekspedicijah na Lam-

Slika	8:	Naš	shack

Sliki	9	in	10:	Vertikalka	za	160m	čvrsto	stoji
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pedusi (petkrat) Drago pa štirikrat, zato sta nam 
trem Silvuotu, Bertotu in meni, ki smo bili novinci, 
z	veliko	vnemo	razlagala,	kakšen	je	ta	otok.

Naš novi dom
V	nedeljo	19.	januarja	nekaj	pred	deseto	uro	smo	
zapustili	trajekt	in	po	nekaj	minutah	vožnje	pris-
peli	 pred	 naše	 apartmaje.	 Pravzaprav	 je	 to	 kar	
majhno,	 simpatično	apartmajsko	naselje,	ki	 ima	
na	sredini	skupno	lepo	tlakovano	dvorišče,	okra-
šeno	z	nizkimi	drevesci,	cvetjem	in	grmički.	Okrog	
dvorišča	pa	so	zgrajene	pritlične	hiške	s	po	dvema	
apartmajema	ali	več.	Vsak	ima	pred	vhodom	svo-
jo	teraso,	do	katere	vodi	nekaj	stopničk.	

Na	oknu	najdemo	ključ	 in	vstopimo.	Vstopimo	v	
dnevni prostor, ki je v bistvu majhna kuhinja  z 
mizo	in	stoli	na	sredini	ter	trisedom	na	desni.	Od	
tod	vodijo	vrata	v	tri	sobe.	Soba	na	levi	 in	soba	
nasproti vhoda sta opremljeni z zakonsko poste-
ljo, omaro in imata svoje sanitarije s tuš kabina-

ma.	Soba	na	desni	ima	dve	postelji	in	nima	sani-
tarij,	niti	omare.	Silvo	se	vseli	v	slednjo,	v	srednjo	
se vselita Drago in Slavc, desna ostane nama z 
Bertotom.	Čeprav	živi	že	dolga	leta	na	Janževem	
vrhu	in	je	član	radiokluba	Radenci,	se	poznava	že	
več	kot	štirideset	 let.	Berto	 je	sicer	 iz	Kosez	pri	
Ilirski	Bistrici.	Tam	je	živel,	dokler	se	ni	poročil	in	
preselil	k	ženi.	Tu	je	tudi	začel	svoje	radioamater-
ske	korake	kot	član	RK	Snežnik	–	YU3DGO.	Takrat	
sem	kot	mentor	vodil	tečaje	za	radioamaterje.	Bil	
pa sem tudi v izpitni komisiji, ko je Berto najprej 
naredil izpit za operatorja takratnega C razreda 
in kasneje za operatorja D razreda in pridobil prvi 
osebni	 	 znak	YU3HVZ.	Berto	 je	bil	 kot	mladinec	
prav	takšen	zanesenjak,	kot	je	danes.	Takrat	smo	
imeli	na	Snežniku	star	poštni	odpisan	agregat,	ki	
ga je moral Berto vedno znova razstaviti  in sesta-
viti, da je naposled po ne vem kolikih poskusih, ko 
nas	je	že	vse	bolela	roka,	le	vžgal.	Ali	pa	je	servi-
siral 300 W  Hondo, ki je morala delovati v hudem 
mrazu, ledu, snegu  in vlagi  V hipu se spomnim 
tudi	tistega	avgustovskega	dne,	ko	smo	nosili	že-

Slika 11: Nevihta preti našim antenam
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lezne	stopnice	na	Snežnik.	Z	Bertotom	sva	nesla	
dve	železni	traverzi	(tračnici	od	rudniškega	vlak-
ca)	dolgi	5m.	Nihče	ju	ni	stehtal,	bili	pa	sta	hu-
dičevo	težki	in	to	z	vsakim	korak	navkreber	bolj.	
Še	danes	čutim	bolečino,	kako	sta		se	mi	s	težo	
rezali	v	ramo	in	vrat,	čeprav	sem	si	podložil	brisa-
čo.	Berto	je	v	tistem	času	vozil		klubski	kombi	in	z	
njim naše pionirke in pionirje na tekmovanja ARG 
v	 Bosno	 na	 Tjentište,	 v	 Beograd	 in	 Črno	 goro…	
Skratka,	 vsakokrat,	 ko	 ga	 srečam,	 se	 spomnim	
kakšnega	detajla	iz	najinega	poznanstva.	Velikok-
rat	se	vrača	domov	v	Koseze,	kjer	obnavlja	hišo,	
ki	 jo	 je	 zgradil,	 preden	 je	odšel	na	Štajersko	 in	
obdeluje	zemljo,	ki	jo	je	podedoval	po	očetu.		

S	Slavcem	se	poznava	že	tudi	zelo	dolgo.	Srečeva-
la sva se kot predstavnika svojih klubov na letnih 
konferencah ZRS, bila v organih ZRS, ali pa sva se 
srečala,	ko	sva	službovala	še	v	Slovenski	vojski.	
Nisva	pa	imela	nikoli	priložnosti,	da	bi	sodelovala	
pri	kakšnem	skupnem	radioamaterskem	projektu.	
Podobno	je	z	Dragotom	in	Silvotom.	Dragota	sem	
poznal	 	 z	 nekajkratnih	 srečanj.	 Še	 najbolj	 svež	
obraz	mi	je	bil	Silvo.	Videla	sva	se		v	Nemčavcih,	
izmenjala	 pozdrav,	 za	 več	 pa	 ni	 bilo	 priložnosti.	
Seveda pa sem Dragota in Slavca dobro poznal 
z	banda	 in	občudoval	njune	 rezultate,	ki	 jih	do-

segata	 na	 radioamaterskih	 tekmovanjih.	 O	 njiju	
sem prebral vse, kar je bilo napisanega v našem 
glasilu.	O	Silvotu	sem	vedel	le	to,	da	se	je	z	vsem	
znanjem	in	možnostmi	posvetil	160m	radijskemu	
območju,	 na	 katerem	 je	 v	 tekmovanjih	 dosegal	
vrhunske rezultate in da gradi ter eksperimentira 
z	visokimi	vertikalkami.	O	Beverage	antenah	pa	
ve	skoraj	vse.	Če	bom	imel	priliko,	si	jih	moram	
naslednjo	zimo	ogledati	pri	njemu	doma.

Ta	odprava	je	prava	priložnost,	da	se	med	seboj	
bolje	spoznamo.	Za	to	bo	časa	še	dovolj,	danes	
pa	bi	 radi	 končno	nekaj	 toplega	pojedli	 in	 takoj	
popoldne	začeli	postavljati	antene.	

Začetni šok
Ko	 želimo	prižgati	 luč,	 ugotovimo,	 da	ne	dela.	
Drago pregleda vse varovalke po apartmaju, 
nič.	 Kliče	 lastnika	 Salvatoreja	 po	 telefonu,	 saj	
ga	 ni	 na	 otoku	 in	 je	 nekje	 z	 ženo	 na	 dopustu	
na	 Malti.	 Čez	 nekaj	 časa	 potrka	 človek,	 ki	 se	
predstavi,	da	je	 iz	Linose,	vendar	sta	z	ženo	v	
drugem apartmaju, ker mora ona vsak dan na 
zdravniške	 terapije.	 Poslal	 ga	 je	 Salvatore,	 da	
nam	pomaga.	Ni	se	razumel	prav	nič	v	elektriko,	
pripeljal pa nas je do glavne omarice, ki je bila 

Slika 12: Beverage proti USA
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Slika 13: Nova radioamaterska disciplina: LOV NA SIM KARTICO

Slika 14: Drago in Slavc v svojem elementu
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na	stranskem	pročelju	apartmaja	blizu	Salvato-
rejevega	 stanovanja.	 Drago,	 ki	 pozna	 naše	 in	
avstrijske standarde za hišne napeljave, kmalu 
ugotovi,	 da	 ni	 skoraj	 nobene	podobnosti.	 Sam	
sem	 igral	 vlogo	 prevajalca,	 čeprav	 se	 nikoli	 v	
življenju	 nisem	 učil	 tega	 jezika.	 Nekoliko	 sem	
se	ga	priučil	skozi	radioamaterske	komunikacije	
z	 italijanskimi	 kolegi.	Ostali	 besedni	 zaklad	 pa	
sem dopolnil z gledanjem programov italijan-
skih	televizijskih	postaj.	Na	to	je	vplivala	moja	
žena,	ki	se	tudi	ni	učila	tega	jezika	v	šoli,	ampak	
je	kot	gimnazijka	preživele	ene	 letne	počitnice	
pri	 teti	 v	 Milanu.	 Znanje	 jezika	 pa	 je	 dodobra	
izpilila	v	svoji	poklicni	karieri,	saj	že	več	kot	47	
let	 poslovno	 sodeluje	 z	 italijanskimi	 partnerji.	
Po medsebojnih klicih in usmerjanjih, ki nam 
jih	je	po	telefonu	pošiljal	energični	Salvatore,	je	
Dragotu po nekaj poizkusih in ponovitvah uspe-
lo najti pravo spodnjo omarico, ki je bila nekako 
prikrita	in	obrniti	pravo	stikalo.	

Hitro	smo	se	vrnili	v	apartma	in	bil	sem	odločen,	
da bom v dvajsetih minutah pripravil okusne špa-
gete	 alla	 carbonara	 in	 se	 bomo	 lahko	 čim	 prej	
odpravili	 na	 našo	 tekmovalno	 lokacijo.	 Ampak,	
kadar	ima	hudič	mlade,	nima	nikoli	samo	enega.	

Ko	sem	skušal	prižgati	plin,	sem	ugotovil,	da	ga	je	
zmanjkalo.		Ponovili	smo	vso	proceduro	še	enkrat.	
Sporočili	smo	Salvatoreju,	da	nimamo	plina,	ta	je	
spet poslal gospoda iz Linose, ki je prav tako ugo-
tovil, da plina ni in nam po pogovoru s Salvato-
rejem povedal, da bodo jeklenko zamenjali jutri, 
kajti	danes	je	nedelja	in	to	ni	mogoče.

Ni	bilo	druge,	kot	vzeti	nož,	narezati	salamo,	pan-
ceto	 in	sir	 iz	nahrbtnika.	Zraven	sem	ponudil	še	
vložene	 gobe	 (jurčke,	 orjaške	 dežnike	 in	 prave	
štorovke,	ki	sem	jih	nabral	v	 jeseni).	K	sreči,	 je	
Berto	prinesel	dva	velika	hlebca	domačega	kruha	
iz	krušne	peči,	ki	smo	ga	lahko	uživali	skoraj	do	
zadnjega dne naše ekspedicije in se ni pokvaril ali 
pretirano	posušil.	

Prvič na lokaciji
Nobenega	časa	za	počitek	ni	bilo.	Že	tako	smo	
ga	preveč	izgubili	z	odpravljanjem		opisanih	te-
žav.	Po	nekaj	kilometrih	vožnje	smo	prispeli	na	
Punta Alaimo, kjer blizu Oscia cluba, ki nudi v 
poletnem	 času	 gostinske	 usluge,	 ta	 čas	 pa	 je	
zaprt,	stoji	zapuščeni,	včasih	pa	je	bil	to	glavni	
vodni	rezervoar	za	ves	otok.	Stavba	je	po	svo-

Slika	15:	Silvo	in	Rado	iščeta	Japonce
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ji	razsežnosti	impozantna,	z	ravno	streho,	sko-
raj	pravokotne	tlorisne	oblike	velikosti	približno	
50x50	m,	visoka	ter	približno	5	m	iznad	zemlje,	
prav	toliko	pa	segajo	notranji	prostori	v	globino.	
Odeta	je	v	značilno	peščeno	oker	barvo,	pozna	
pa se ji, da je bila to zelo kvalitetna gradnja, 
čeprav	kaže	znake	počasnega	propadanja.	Ber-
to,	Silvo	in	jaz	smo	bili	tukaj	prvič.	Objekt	smo	
poznali iz opisov, ki sta nam jih dala Drago in 
Slavc.

Objekt ima eno odprtino za vhod in dve okenski 
odprtini.	Slednjo	je	še	delno	prekrivala	črna	pla-
stična	folija,	ki	so	jo	postavili	člani	lanske	ekspedi-
cije,	da	so	se	zavarovali	pred	vetrom	in	mrazom.	
Kot	vemo,	pa	jim	je	viharni	veter	uničil	skoraj	vse	
antene in so še pred tekmovanjem prekinili ek-
spedicijo.	 	Ker	 je	Slavc	 te	 razmere	odlično	poz-
nal, je poskrbel, da smo s sabo pripeljali vrata in 
iverne	plošče.	Na	hitro	smo	razložili	kombi,	zag-
nali agregat in montirali vrata ter zaprli okna s 
ploščami.	Bilo	je	že	pozno	popoldne,	zato	smo	se	
vsi	posvetili	montaži	32m	visoke	 	vertikalke.	Do	
večera	smo	jo	sestavili	na	tleh,	pričvrstili	podnož-
je na skalno podlago, sestavili 10m dolgo iglo za 
dvig antene, v skalna tla zavrtali luknje in zabili 

štiri	sidra.	Anteno	smo	predvideli	sidrati	na	petih	
višinah,	da	bo	prenesla	zelo	močne	vetrove.	Na-
peljali	smo	sidrne	vrvi		in	se	odločili,	da	jo	bomo	
dvignili	naslednje	jutro.

Hudič nam ne prizanaša
Po	 skromni	 suhi	 večerji,	 smo	 se	hoteli	 stuširati,	
a	glej	ga	zlomka,	voda	ne	pricurlja	iz	pipe.	Pozno	
je, zato si zobe umijemo z vodo iz plastenk in se 
odpravimo	spat.

Naslednje	jutro	kličemo	Salvatoreja,	a	ga	ne	mo-
remo	dobiti	na	telefon.	Tačas	nam	pripeljejo	iz	tr-
govine novo jeklenko s plinom in Slavc skuha jut-
ranjo	kavico,	kar	je	počel		potem	vsak	dan.	Skočili	
smo	v	bližnji	market	čez	cesto	 in	nabavili	nekaj	
hrane.	Jajca	s	slanino	za	zajtrk	so	nam	povrnila	
moč	in	odpravili	smo	se	na	lokacijo.

Hladen veter nam ni prizanašal, zato so bile kape 
in	delovne	rokavice	prav	dobrodošle.	Uspelo	nam	
je	dvigniti	vertikalko	in	razpeljati	ter	učvrstiti	80	
radialov	.	Opoldne	smo	se	vrnili	v	apartma	z	na-
menom, da si  pripravimo  kosilo, medtem pa 
bomo	skušali	rešiti	še	probleme	z	vodo.	Sosed	iz	

Slika 16: Pospravljanje nam gre kljub mrazu in vetru hitreje od rok
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Linose	je		že	uspel	govoriti	s	Salvatorejem,	nas	
je popeljal v prostor, kjer je bil glavni rezervo-
ar	 -	 zalogovnik	vode.	Vendar	 smo	ugotovili,	 da	
tam	deluje	vse	normalno.	Drago	je	spet	poklical	
Salvatoreja in mene  iz kuhinje, da se jaz pogo-
varjam	z	njim.	To	je	potekalo	v	prevodu	nekako	
takole:	»Halo,	Drago,	me	slišiš?«	Jaz	se	trudim,	
da	 bi	mu	 razložil	 :	 »Pozdravljen	 Salvatore.	 Jaz	
sem	Dragov	 prijatelj	 in	mi	 je	 ime	Rado.	Drago	
je	z	mano	in	čaka	na	navodila,	kaj	naj	stori.«	Še	
preden sem uspel do kraja vse izgovoriti, me je 
nenehno prekinjal in kot iz strojnice spustil nas-
lednji besedni rafal: »Drago, poslušaš? Splezaj 
na	streho	ob	strani	vašega	apartmaja.«	Jaz	sem	
seveda	na	glas	dajal		napotke	v	slovenščini	Dra-
gotu,	ki	se	je	vzpenjal	na	streho.	Salvatore	je	to	
slišal	 in	 kričal	 v	 telefon	 v	 italijanščini:	 »Drago,	
Drago	me	poslušaš?...	Orka	mizerija,	ma	kdo	so	
ti	Turki,	ki	jih	slišim	po	telefonu.	V	kakšnem	tur-
škem	jeziku	pa		govorijo,	da	jih	nič	ne	razumem.	
O	moj	bog:«	Komaj	sem	mu	razložil,	da	je	Drago	
na strehi, jaz sem pa tisti, ki razume italijansko 
in	posreduje	Dragotu	njegova	navodila.	Končno	
nam je povedal, da je tam omarica, kjer naj vk-
ljučimo	črpalko	in	tako	smo	naposled	le	imeli	te-
kočo	vodo...	

Po	kosilu	smo	si	privoščili	kratek	počitek	in	se	od-
peljali na lokacijo postavljati  beverage anteno v 
smeri	proti	USA.	Šlo	je	počasi,	saj	je	moral	Berto	
zavrtati v skalnata tla 30 dovolj globokih in širo-
kih lukenj za bambusove palice, ki so nosile 270m 
dolgo	žico.	Skupaj	smo	postavili	torej	trideset	pa-
lic,	ki	so	merile	v	višino	1,7	m.	Ker	pa	smo	dvakrat	
prečili	vozne	poti,	smo	morali	žico	dvigniti	vsaj	na	

4m	višine.	Avtov	sicer	v	tistih	dneh	tam	ni	bilo,	so	
se	pa	po	teh	brezpotjih	večkrat	pripeljali	mladi	na	
motorjih za kros, zato smo morali biti zelo previd-
ni.	Ker	so	napajalni	kabli	prečkali	te	poti	po	tleh,	
smo	 jih	 skušali	 zaščititi	 z	 deščicami,	 ki	 smo	 jih	
pobrali	po	okolici.	Žal	lepoto	in	divjino	tega	dela	
otoka	 meščani	 uporabljajo	 za	 smetišče,	 kamor	
vozijo	gradbene	odpadke	in	drugo	navlako.	Tačas	
je Drago pripravljal tekmovalno tehniko s vsemi 
potrebnimi	povezavami.	

Veter je vedno močnejši
V	torek	21.	januarja	smo	vse	dopoldne	postavljali	
antene.	Berto	in	Silvo	sta	na	streho	stavbe	posta-
vila	sprejemno	anteno	SAL-30.	Midva	s	Slavcem	
pa	sva	dvignila	vertikalki	 za	30	 in	40m.	Postav-
ljanje	smo	prekinili	za	kratek	počitek.	Sam	nisem	
počival,	 ampak	 sem	 	 pripravil	 na	 hitro	 kosilo	 in	
sicer	tipično	italijansko	jed,	ki	pa	je	razen	mene,	
še	nihče	ni	poskusil.	To	je	tako	imenovani	«zam-
pone«.	V	bistvu	je	to	iz	svinjske	krače	odstranjeno	
meso	in	kosti,	potem	je	svinjska	koža	nadevana	z	
mletim	mesom	kot	za	salame,	začinjena	skuhana	
na	pari	in	zapakirana	v	embalažo,	s		katero	jo	ku-
haš	v	vodi	20	minut	in	jo	lahko	postrežeš.	Zraven	
smo	pojedli	še	krompir	na	solati.

Že	dopoldne	je	pihalo	močneje	kot	prejšnji	dan,	
mi pa  smo pohiteli, da smo na hitro postavili še 
količke	za	Beverage	proti	JA	in	vertikalko	za	20m.	
Izvrtati smo morali še 30 lukenj za 30 bambuso-
vih	palic.	Drago	je	še	vedno	delal	na	povezavah,	
urejal notranjost prostorov, da bo v danih razme-
rah	za	tekmovalce		čimbolj	udobno.

Slika	17:	Glavata	kareta	začne	spoznavati	svet
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Zvečer	smo	si	zaželeli	pice	in	se	odpeljali	v	mesto.	
Kratek sprehod po delu glavne ulice Via Roma in 
ugotovili smo, da lahko dobimo hrano le v dveh 
restavracijah,	vse	drugo	je	v	mestu	zaprto.

Večerja	nam	 je	prijala	 in	 odšli	 smo	na	 zaslužen	
nočni	počitek.	

Naslednji	dan	v	sredo	smo	napeljali		kable	in	žico	
dolžine	250m	 in	 radiale	 za	Beverage	proti	 JA	 in	
dvignili	 še	 inverted-V	za	80	 ter	60m.	Kmalu	sta	
Drago	in	Slavc	že	veselo	vzpostavljala	zveze.	

V	četrtek,	23.	januarja	smo	odšli	na	 lokacijo	vsi	
razen	Slavca,	ki	je	ostal	v	apartmaju.	Mi	smo	še	
malo	preverili	antene	in	zategnili	sidrne	vrvi.	Veter	
je	bil	 zelo	močan.	Posamezni	 sunki	 so	presegali	
80km/h.	Slavcu	smo	obljubili,	da	bomo	sporočili,	
če	je	vse	v	redu.	Pa	smo	na	to	čisto	pozabili.	Ko	
smo se pred kosilom vrnili, je bil ves bled od stra-

hu,	da	nam	je	spet	kaj	polomilo.	Imel	je	lansko-
letne slabe izkušnje in vedel je, da so posamezni 
sunki	vetra	bili	enako	silni,	kot	lansko	leto.	Šele,	
ko	smo	mu	povedali,	da	je	vse	preživelo,	si	je	od-
dahnil.	Pred	kosilom	smo	se	odločili,	da	bomo	šli	
v mesto, saj moramo kupiti kartico za modem za 
internet.

Kot da v Sahari iščemo vodo
Odpravili smo se v mesto, da bomo pogledali, kje bi 
se dalo dobiti kakšne pametne spominke za domov 
in	spotoma	kupili	 kartico	za	modem.	Pa	smo	kaj	
kmalu	spoznali,	da	smo	na	afriškem	kontinentu.	Po	
sprehodu po glavni ulici Via Roma smo videli, da 
imajo spominke le v dveh trgovinah, šlo je v glav-
nem	za	okrasno	keramično	posodo	z	motivi	Lam-
peduse.	Nismo	bili	navdušeni	nad	nekoliko	kičasto	
ali	 pa	morda	 tudi	preveč	nobel	 	ponudbo.	Drago	
je vedel, kje je Vodafone prodajalna, saj je opazil 

Slika	18:	Zajčja	plaža
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reklamo.	Dama	srednjih	let	je	stala	spred	prodajal-
no	in	nam	povedala,	da	je	njim	kartic	zmanjkalo.	
Poslala nas je do konca ulice proti obali in tam levo 
v	 drugo	 njihovo	 trgovino.	 Prepešačili	 smo	 skoraj	
kilometer in v trgovini so nam povedali, da tam 
nimajo	kartic,	ki	jih	želimo.	Usmerili	so	nas	v	trgo-
vino,	v	kateri	smo	že	bili.	Ko	sem	prodajalcu	pojas-
nil,	da	tam	nimajo	kartic,	sem	ga	roteče	vprašal,	
kje	 zaboga	 jo	 lahko	kupimo.	Saj	nismo	v	kakšni	
zanikrni vasi, ampak v mestu s 4065 (podatek iz 
interneta)	prebivalci.	Povedal	je,	da	prodajajo	kar-
tice	v	trgovinah	s	tobačnimi	izdelki	in	prodajalnah	
časopisov.	 Odšli	 smo	 nazaj	 proti	 prvi	 prodajalni	
časopisov,	pa	so	nas	poučili,	da	oni	ne	prodajajo	

kartic.	»Kje	pa	lahko	najdemo	trgovino	s	cigareti?«	
sem	še	zadnjič	ves	obupan	zmogel	kar	se	da	dobro	
mero	prijaznosti.	Saj	so	bili	tudi	vsi	ti	prodajalci,	ki	
smo	jih	srečali,	zelo	prijazni.	Povedali	so	nam	še	za	
eno	možnost	in	res	smo	v	prodajalni	nasproti	nam	
že	 znanega	 Vodafona	 našli	 simpatično	 prodajal-
ko, ki pa nam je povedala, naj pridemo popoldne, 
ali	pa	jutri,	ko	bo	tam	njen	kolega.	Ura	je	namreč	
ravno	odbila	12.	in	prodajalka	je	morala	pred	tem	
zaključiti	blagajno	in	nehati	prodajat.	Spomnil	sem	
se		časov,	ko	smo	kot	študentje	štopali	v	Trst	po	
kavbojke, zato sem vedel, da se trgovci odpiralnih 
časov	držijo	zelo	dosledno,	saj	se	bojijo	izredno	vi-
sokih	kazni.	Z	ene	strani	jim	grozijo	sindikati,	ki	so	

Slika 19: Drago, Silvo, Berto in Slavc se zadovoljni poslovijo od shacka



75

CQ ZRS Letnik XXX, 1/2 - 2020

kv aktivnoSti

v	Italiji	zelo	močni.	Ti	ščitijo	delavce,	da	ne	delajo	
preko	določenega	urnika.	Po	drugi	strani	pa	so	na	
preži	inšpekcije	ter	policija,	če		kdo	posluje	preko	
z	urnikom	določenega	časa,	saj	s	tem	krši	zakon	
o	 nelojalni	 konkurenci,	 za	 kar	 so	 zagrožene	 zelo	
visoke	kazni.	

Vrnili	smo	se	še	isti	dan	kasno	popoldne	in	končno	
kupili	kartico.	Pričakala	nas	je	prav	tista	ista	pro-
dajalka,	kot	je	bila	dopoldne.	Hvaležni	za	izredno	
prijaznost	 smo	si	 kupili	 vsak	en	 lonček	 za	 čaj	 z	
motivom	Lampeduse.	Sam	sem	kupil	 še	en	ovi-
tek za svoj Iphone in dama je bila zadovoljna z 
izkupičkom.	Ampak	naša	saga	še	ni	imela	srečne-
ga	konca.	Kartico	in	kodo	smo	dobili,	vendar	smo	
morali spet naprej v drugo prodajalno, kjer jo lah-
ko	 aktivirajo.	K	 sreči	 je	 bilo	 to	 samo	 čez	 cesto,	
prav	v	tistem	Vodafonu,	kjer	smo	začeli	iskati	ta	
svoj	izvir	vode	v	Sahari.	Veseli,	da	je	končno	vseh	
muk	konec,	se	nismo	prav	nič	jezili	na	gospo,	ki	
nam je aktivirala kartico, dopoldne pa nas ni hote-
la	poslati	samo	čez	cesto	k	svoji	konkurenci.	Tako	
krut	je	pač	pravi	kapitalizem.	Lahko	bi	vse	skupaj	
opravili v desetih minutah, tako pa…

zdaj gre zares
V	 petek	 24.	 januarja	 smo	 dopoldne	 še	 preverili	
vse	antene,	kable	in	pričvrstili		sidrne	vrvi.	Drago	
je	usposobil	 internet,	preveril	 delovanje	v	mreži	
in	pripravil	vse	računalniške	programe,	ki	smo	jih	
uporabljali	v	tekmovanju.	Sam	sem	ostal	v	apart-
maju, da bom zjutraj pripravil zajtrk  in opravil 
nakup	v	 trgovini	 ter	skuhal	kosilo.	Pripravil	 sem	
pražen	krompir	in	kislo	zelje	z	ocvirki	(vse	je	bilo	
iz	lastne	proizvodnje).	Zraven	pa	so	se	prav	dobro	
podale	okusne	pečenice	iz	sosednje	mesnice.		

Zvečer	ob	22.00	 	UTC	sta	 tekmo	začela	Drago,	
na	svoji	KENWOD	TS890S,	 in	Slavc	,	ki	 je	pos-
lušal na Silvotovem KENWOODU TS590S, da bi 
pobiral	množilce.	Že	takoj	se	je	pokazalo,	da	bo	
pobiranje	nemogoče,	saj	so	bile	motnje	oddajne	
postaje	 prehude.	Očitno	 smo	Beverage	 	 posta-
vili	 preblizu	 oddajne	 antene.	 Začetni	 tempo	 je	
bil vzpodbuden, saj je bilo v dnevniku prvo uro 
161	zvez.	V	soboto	dopoldne	ob	devetih	po	lokal-
nem	času	se	je	band	za	nas	zaprl.		Žal	pa	smo	
imeli	 že	 od	 vsega	 začetka	 težave.	 Nekateri	 cw	
skimmerji	 so	napačno	dekodirali	naš	znak	(npr.	

Slika	20:	Berto,	Slavc,	Rado	in	Silvo	lovijo	jutranje	sončne	žarke
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S50C	nas	je	spotiral	kot	IG9X	),	zaradi	česar	smo	
bili	prisiljeni	delati	dvojne	zveze.	Izkazalo	se	je,	
da mnogi tekmovalci niso poslušali naše odda-
je, ampak so nas slepo (beri: gluho) poklikali s 
clustra.	 Po	 drugi	 strani	 pa	 je	 bila	 sicer	 vnaprej	
znana	težava	z	našim	dolgim	pozivnim	znakom,	
ki	je	manj	veščim	tekmovalcem	povzročal	preg-
lavice	pri	sprejemu.	Letos	se	nismo	odločili	poda-
ti uradnega zahtevka za izdajo posebnega znaka, 
saj so imeli fantje iz prejšnjih let slabe izkušnje, 
ko	jim	je	uradnica	v	Rimu	dodelila	prefix	IO9,	ki	
je v vseh radioamaterskih logih oznaka za Sicilijo 
in ne za Lampeduso kot posebno entiteto, ki za 
razliko od Sicilije spada pod afriški kontinent in 
IOTO.	

Ekipo	sem	pričakal	z	zajtrkom	in	medtem,	ko	so	
fantje	počivali,	sem	kuhal	kosilo.	Da	ne	bi	preveč	
potenciral primorske kuhinje, sem jim pripravil 

pravi	prekmuski	bograč.	Skuhal	sem	ga	toliko,	da	
ga	je	ostalo	še	za	večerjo.

Peklenšček nam ne da miru, 
ampak mi se ne damo
Ko smo popoldne nadaljevali tekmovanje, je vrag 
odnesel	še	Dragotov	micro	keyer	II.	Rezerve	nis-
mo imeli in smo tekmovali do konca samo z eno 
postajo	 TS590S.	 Do	 zadnje	 sekunde	 smo	 grizli	
z	 željo,	 da	 se	 skupni	 seštevek	 točk	 nagne	 pre-
ko	3.000.000.	Vedeli	smo,	da	nam	bo	za	svetovni	
rekord	 zmanjkalo	 ravno	 toliko	 točk,	 kot	 so	nam	
jih	 pobrale	 dvojne	 zveze	 in	 nezmožnost	 iskanja	
in	 pobiranja	množilcev	 in	 ostalih	 postaj,	 ki	 niso	
prišle	na	naš	CQ.

V	 nedeljo	 	 26.	 januarja	 smo	 se	 okrog	 polnoči	

Slika	21:	Morje	nam	kaže	svojo	moč
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vrnili	vsi	utrujeni	a	vseeno	zelo	dobro	razpolože-
ni	v	apartma.	Drago,	ki	je	bil	vseskozi	naš	spiri-
tus	agens,	je	v	zahvalo	vsem	članom	ekipe,	odprl	
ohlajeno Radgonsko penino in zraven postregel 
okusni	sicilijanski	panetone.	Kar	ni	se	nam	mu-
dilo zaspati, saj je bilo v krvi še vedno veliko 
adrenalina.

Čas je, da bolje spoznamo otok
V	ponedeljek	dopoldne	smo	se	odločili,	da	se	po	
zajtrku odpeljemo na lokacijo in podremo verti-
kalko	za	160m.	Šlo	nam	je	dobro	od	rok,	vendar	
smo bili malo nepazljivi, saj nismo popustili vrvi 
na treh sidrih in nam je tik preden smo jo spustili 
na	 tla	 rahlo	 zvilo	 dve	 cevi.	 »To	ni	 nič.	 Jih	 bom	
jaz	poravnal,	da	se	sploh	ne	bo	poznalo«,	nas	je	
takoj	 potolažil	 Berto.	 Ko	 je	 bila	 antena	 razsta-
vljena, me je odpeljal v apartma, da sem odšel v 

nabavo	in	pripravil	kosilo.	Že	zjutraj	smo	se	do-
govorili, da bomo odšli popoldne na ogled otoka 
in	po	nakupih.	

Medtem, ko sem jaz svoje delo opravil, so osta-
li	člani	ekipe	pospravili	še	oba	Beveragea.	Vedel	
sem, da Slavc ne mara rib, zato sem za kosilo 
pripravil	pašto	z	morskimi	sadeži	in	zeleno	solato.

Po obvezni kratki siesti smo se odpravili s kom-
bijem	na	potep	po	južni	strani	otoka.	Peljali	smo	
se do luke Punta Salina, kjer smo se pozanimali 
za	nakup	vozovnic	 in	odhod	trajekta.	Pot	nas	 je	
vodila ob obali do Mola Favaloro in potem nap-
rej	po	Strada	di	Ponente	mimo	praznih	prestižnih	
hotelov	in	vil	vse	do	parkirišča	Onda	Blu.	Vso	pot	
smo	občudovali	pogled	na	razčlenjeno	plažo,	pol-
no	zalivov,	klifov	in	sinjino	neskončnega	morja,	ki	
se	je	raztezalo	proti	Afriki.

Slavc in Drago sta ostala pri vozilu, Berto, Silvo 
in	jaz	pa	smo	se	spuščali	po	urejeni	in	varovani	
poti,	 ki	 vodi	 do	 najlepše	 plaže	 na	 tem	 otoku-	
Spiaggia	 dei	 Conigli	 (Zajčja	 plaža)	 in	 Zajčjem	
otoku		(Isola	dei	Conigli).	Občudovali	smo	redke	
in	 zelo	 aromatične	 rastline,	 ki	 rastejo	 na	 tem	
delu	otoka.	Napisne	table	in	varovane	pešpoti	te	
opozarjajo, da se nahajaš v naravovarstvenem 
rezervatu.	Bil	je	čudovit	pogled	s	ptičje	perspek-
tive	na	snežno	bel	pas	mivke	ob	smaragdni	bar-
vi	morja.	Čistina	migitajoče	vode	nam	je	nudila	
pogled	globo	do	dna.	 	Na	 tej	plaži	v	 tem	času	
gnezdijo	želve	vrste		glavata	kareta,	zato	je	ves	
otok	poplavljen	z	njihovimi	simboli.	Domačini	so	
nanje	ponosni	in	mnogi	ribiči	ter	prostovoljci	po-
leg	gozdne	in	pomorske	policije	in	obalne	straže	
pomagajo	pri	čuvanju	gnezd	ter	pri	 	 reševanju	
in	zdravljenju	ranjenih	želv.	Žal	so	večkrat	žrtve	
brezbrižnega	odlaganja	 odpadkov	 (plastike,	 ri-
biških	mrež),	kot	pa	napadov	naravnih	morskih	
plenilcev.

Ta enkratni pogled v soncu in zavetju pred se-
vernimi	vetrovi	me	je	povsem	posrkal	vase.	Zdaj	
vem, zakaj otok, ki je na svojem severnem delu, 
kjer	smo	imeli	tekmovalno	lokacijo	in	je	žal	pre-
več	 prepuščen	 brezbrižnemu	 odlaganju	 odvečne	
šare,	 vseeno	 slovi	 kot	 najlepši	 v	 Sredozemlju.		
Zaradi	izrednih	lepot	pa	je	bila	prav	ta	plaža	23.	
februarja 2013 po mnenju in oceni TripAdvisorja 
proglašena	za	najlepšo	plažo	na	svetu!

Polni	prijetnih	vtisov	smo	se	zvečer	vrnili	domov.		
Slavca je Berto odpeljal na lokacijo, da bo naredil 
še	nekaj	zvez	za	svoj	znak.

Dan pred odhodom z otoka
Naslednji	dan,	v	 torek	28.	 januarja	so	se	 fantje	
odpravili pospraviti še vse ostale antene in vso 
opremo	zložiti	 v	kombi.	Sam	sem	se	odločil,	 da	

Slika	21:	Morje	nam	kaže	svojo	moč
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za	 zadnje	 kosilo	 pripravim	 gobovo	 rižoto	 (s	 se-
boj	sem	imel	posušene	jurčke,	ki	sem	jih	čez	noč	
namakal	v	vodi),	svinjske	kotlete	z	dušenimi	buč-
kami	s	papriko	in	zeleno	solato.	Nabavil		sem	še	
panetone za desert in nekaj mortadele, kruha in 
klobas	za	potovanje.	Pozno	popoldne	smo	se	od-
peljali	po	nakupih	in	na	pico.	Vsakdo	je	kupil	zase	
ali	za	svoje	najdražje	kakšno	praktično	ali	simbo-
lično	darilo.	Izbira	ni	bila	velika,	saj	je	v	tem	zim-
skem	 času	 odprtih	 zelo	malo	 prodajaln.	 Vseeno	
smo	zaupali	Dragotu,	ki	v	isti	trgovini	kupuje	že	
več	let.	Moja	žena	mi	sicer	ne	bo	verjela,	vendar	
sem se potrudil in se uspešno pogajal za dober 
popust.	Tega	v	preteklosti	nisem	počel.	Je	pa	to	
počela	ona.	Zelo	dobro	pozna	italijanske	nakupo-
valne navade in ve, da se lahko za cene razen 
v	marketih	z	živili,		dogovoriš	za	določen	popust	
(sconto).	Morda	zato,	ker	sem	svojo	mladost	pre-
živel	na	Koroškem,	kjer	smo	hodili	po	nakupe	v	
tedanji Jugoslaviji v Avstrijo, kjer pa  ni bilo govo-
ra	o	kakšnih	posebnih	popustih.	Veljale	so	le	cene,	
ki	so	bile	označene	na	artiklih.	Zvečer	smo	odšli	
v	že	znano	prodajalno	pic	 in	si	privoščili	 izdatno	
večerjo.

Adijo Lampeduza in ob letu 
osorej
V	sredo	28.	januarja	zjutraj	smo	po	jutranji	kavi-
ci,	ki	jo	je	še	zadnjič	skuhal	Slavc	in	po	zajtrku,	
na hitro spakirali še svojo osebno prtljago in se 
odpeljali	v	pristanišče.	K	sreči	je	bil	tam	odprt	že	
lokal,	 kjer	 smo	popili	 še	 eno	pijačo,	 dokler	 niso	
odprli	prodajalne	vozovnic.	Peš	smo	se	sprehodili	
po	svežem	sončnem	jutru.	Veter	je	prinašal	vonj	
po	morju.	Kupili	 smo	karte,	 kjer	nas	 je	prepoz-
nal	 prijazen	 mornariški	 častnik.	 Vprašal	 nas	 je,	
ali	spet	vozimo	s	seboj	polne	plastične	posode	z	
nafto.	Ko	smo	namreč		ob	prihodu	zapuščali	Sicili-
jo, smo pred vkrcanjem na trajekt za Lampeduso 
kupili nekaj nafte za agregat, saj je bila tam za 
50 centov cenejša za liter, kot na Lampedusi, kjer 
je	stala	2,043	EUR/L.	Sprva	nam	ni	hotel	dovoli-
ti,	kasneje	pa	je	popustil.	Zdaj	nas	je	prijateljsko	
opozoril,	naj	tega	ne	počnemo	nikoli	več.	Zaradi	
varnosti	na	trajektu	pa	tudi	zaradi	suma	finančne	
straže,	da	gre	lahko	za	preprodajo.

Še	nam	je	ostalo	časa	za	posedanje	v	zavetju	na	

Slika	22:	Še	je	daleč	do	doma
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Slika 23: Monte Capra – lokacija IR4X

prijetnem soncu preden so izpraznili trajekt, ki 
je	pripeljal	vozila	 in	potnike	 in	začeli	 sprejemati	
nove.	Ob	10,00	smo	začeli	zapuščati	Lampeduso.	
Kaj	kmalu	smo	ugotovili,	da	se	uresničuje	sinoč-
nja	vremenska	napoved,	da	bo	pihal	močan	za-
hodnik	in	bo	morje	precej	vzvalovano.	Do	Linose,	
kjer	je	bil	postanek,	je	še	bilo	vzdržno.	Kasneje	pa	
so	se	skoraj	vsi	člani	ekipe,	razen	naju	z	Drago-
tom,	borili	z	morsko	boleznijo.	Valovi,	ki	so	začeli	
presegati 6 metrov so zibali in premikali trajekt 
kot	lupino.	Včasih	smo	imeli	občutek,	da	lebdimo	
v zraku, kmalu zatem pa smo udarili na razpenje-
no	površino.	Od	časa	do	časa	 	 je	veter	prinesel	
morske kaplje s soljo na okna salona, kjer smo 
nekateri	sedeli,		večina	pa	je	premagovala	slabost	
z	ležanjem	na	tleh.	Že	po	poti	smo	se	odločili,	da	
bomo	spremenili	načrt,	kajti	od	Palerma	proti	Li-
vornu	je	bilo	napovedano	še	bolj	valovito	morje.

Zvečer	 ob	pol	 devetih	 smo	prispeli	 v	Agrigento.	
Iskali smo kakšno odprto picerijo, pa so bile vse 
zaprte.	Naposled		smo	se	ustavili	pred		kioskom	s	
hitro	prehrano	in	pospravili	nekaj	hamburgerjev.	
Potem	 smo	 se	 odločili,	 da	 bomo	 takoj	 prevozili	
pot	proti	 luki	nasproti	kraja	 	Villa	San	Giovanni.	
Spet	se	nam	je	ponavljala	stara	zgodba.	Drago	je	
usmerjal	Berta,	kje	naj	vozi,	pa	je	bil	Berto	vča-
sih	prehiter,	včasih	pa	prepočasen	in	smo	morali	
kar	nekajkrat	v	»kazenski	krog«.	Točno	pet	minut	
pred	eno	zjutraj	v	 četrtek,	30.	 januarja	smo	po	
razvozlanju pristaniškega labirinta prispeli pred 
prazen	 trajekt.	 Vprašali	 smo,	 če	 vozi	 na	 drugo	
stran	do	Ville	San	Giovani.	Možakar	v	 rumenem	
odsevniku nam je potrdil in nas vprašal, ali smo 

kupili	karte.	Povedali	smo	da	ne,	saj	nismo	priča-
kovali	takojšnjega	odhoda.	Vzel	nam	je	vozniško	
dovoljenje in nam pokazal, naj se takoj vkrcamo, 
karte	 bomo	 kupili	 na	 drugi	 strani	 ob	 pristanku.	
Za	razliko	od	včeraj	je	bilo	morje	v	tej	ožini	mir-
no	kot	olje.	Pa	tudi	vožnja	ni	trajala	več		kot		pol	
ure.	Res	smo	tam	kupili	vozovnice	in	se	podali	na	
dolgo	pot.

Po	stotih	kilometrih	vožnje		 je	najprej	začutil	za-
spanost	Berto.	Zamenjal	ga	je	Drago,	ki	pa	ni	imel	
več	navigatorja	ob	sebi,	Kmalu	sva	ostala	budna	
samo	še	on	za	volanom		in	jaz	zadaj.	Meni	nikakor	
ni	uspelo	zatisniti	očesa.	Zato	sem	po	slabi	uri	vo-
žnje	rade	volje	sam	sedel	na	voznikov	sedež.	Res	
še nisem nikoli vozil kombija, ampak ta je bil z av-
tomatskim menjalnikom zato sem se ga takoj pri-
vadil.	Doma	vozimo	avtomatik	že	sedemnajst	let.

zlodej nam je še vedno za 
vratom
Fantje	so	spali,	jaz	pa	sem	vozil	brez	težav.	Pro-
meta	 skoraj	 ni	 bilo.	Dan	 se	 je	 prevesil	 v	 jutro,	
kratek	postanek	za	kavico	 in	 cigareto	 in	počasi	
naprej.		Do	nekaj	kilometrov	pred	Bologno	smo	
se še dvakrat ustavili, vmes pomalicali, napol-
nili	 rezervoar	 in	 že	govorili	 s	 Paolom,	ki	 nas	 je	
pričakoval,	 da	 nas	 bo	 peljal	 na	 kosilo.	 Poveda-
li	 smo	mu,	da	bomo	čez	pol	ure	pri	njem,	zato	
nam	je	sporočil,	da	nas	bo	čakal	na	istem	mestu	
na	izhodu	z	avtoceste,	kot	nas	je	prvič.	Prijetno	
razpoloženje	 in	mirno	vožnjo	 je	prekinilo	vozilo	
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prometne	policije,	ki	je	vozilo	za	mano.	Naenkrat		
pa	sem	v	ogledalu	zagledal	utripajoče		modre	luči	
.	Policijski	avto	me	je	prehitel	in	policist	mi	je	na-
kazal,	naj	mu	sledim.	Ustavili	smo	se	na	benzin-
skem	servisu.	Takoj	sem	rekel,	da	nas	bodo	kaz-
novali, ker imamo na strešnem nosilcu predolge 
cevi.	Izstopila	sta	dva	policista.	Mlajši,	ki	je	imel	
čin	narednika,	me	je	pozdravil.	Vprašal	me	je,	od	
kod	smo	in	kam	gremo.	Lepo	sem	mu	razložil,	da	
smo	slovenski	radioamaterji,	ki	se	pravkar	vrača-
mo iz Lampeduse kjer smo sodelovali v svetov-
nem	 radioamaterskem	 tekmovanju.	Vprašal	me	
je za rezultat, pa sem mu odgovoril, da bomo 
najbrž	prvi	na	svetu.	Takoj	mi	je	z	iskrenim	zado-
voljstvom	čestital.	Drugi,	starejši	policist,	nisem	
mu	videl	činov,	je	na		havbo	policijskega	avtomo-
bila	že	izvlekel	formularje	in	začel	pisati.	Najprej	
sta	preverila	vse	naše	osebne	dokumente.	Potem	
pa sta zahtevala moje vozniško in Bertotovo pro-
metno	dovoljenje.	Takrat	mi	je	narednik	povedal,	
da	nimamo	prav	označene	najdaljše	cevi.	Imeti	
bi	morali	 namreč	 predpisan	 homologiziran	 pra-
vokotnik	rdeče	barve,	mi	pa	smo	imeli	že	ome-
njeno	rdečo	krpo.	Razložil	sem	mu,	da	to	pri	nas	
zadostuje,	da	bomo	takoj	kupili	ustrezno	oznako.	
»Prav	 to	morate	 storiti.	 Prodajajo	 jo	 kar	 tu	 na	
črpalki.«	me	je	podučil.	Res	sem	jo	dobil	in	odštel	
zanjo	40	evrov.

Berto	 jo	 je	 šel	 nemudoma	 montirat.	 Naivno	
sem	pričakoval,	 da	 se	 bo	 vse	 skupaj	 končalo	 le	
z	 ustnim	 opominom.	 Narednik	 mi	 je	 z	 nekoliko	
težkim	srcem	razložil	 ,	da	me	kot	voznika	mora	
kaznovati.	Starejši	policist	mi	je	pokazal	zakon	o	
prometnih prekrških na strani, kjer je bil opisan 
prav	naš	primer.	Narednik	mi	je	rekel,	da	mu	je	
resnično	 žal,	 vendar	 nas	mora	 oglobiti,	 saj	 nas	
je	že	prej	na	avtocesti	posne-
la kamera in njegovo vozilo so 
poslali iz policijske postaje, da 
nas	ustavi	ter		kaznuje.	Sicer	bi	
za prekršek moral odšteti 173, 
evrov, on pa je z upoštevanjem 
vseh	 možnih	 opravičil	 določil	
minimalno kazen v višini 60 
evrov.	Plačal	 sem	kazen,	pod-
pisal zapisnik in se jima zahva-
lil	za	razumevanje.	Ob	odhodu	
smo se rokovali in narednik 
nam je še enkrat izrazil svoje 
čestitke.	Stroške	smo	si	seveda	
enakovredno porazdelili in tako 
je vsak prispeval 20 evrov za 
tablico	in	kazen.		

Nepozabno pozno 
kosilo
Paolo, ta naš neumorni prija-
telj, ki je vseskozi skrbel za nas 

in	se	angažiral,	bolj	kot	 je	bilo	potrebno,	nas	 je	
seveda	čakal	na	dogovorjenem	mestu.	Stisk	rok,	
opravičilo	za	zamudo	in	dogovor,	da	nam	želi	raz-
kazati	tekmovalno	lokacijo	IR4X.	Tega	veselja	mu	
nismo	smeli	odvzeti.	Vozil	sem	za	njim	po	ozkih	
ovinkastih	cestah	v	hrib	na	Monte	Capro.	Pot	se	
nam	je	zdela	zelo	dolga.	Naposled	smo	prispeli	v	
megli na vrh, kjer smo se ustavili pred rustikal-
no	restavracijo	in	zlezli	po	železni	lestvi,	ki	vodi	s	
ceste	na	hribček,	kjer	je	tekmovalna	lokacija	Mon-
te	 Capra	 Contest	 teama	 (IR4X,	 loc	 JN54ol).	 Na	
relativno	omejenem	prostoru	 imajo	3	 el.	 7	MHz	
yagi	na	22m,	4	el.	yagi	za	14	MHz	na	25m,	6	el.	
yagi	za	21	MHz	na	18m,	5	el.	yagi	za	2	8MHz	na	
10m, antene za 6m, 2m in 70cm, za 3,5 MHz 4el 
vertikal	in	za	1,8	MHz	22m	stolp.

Zanimiv je njihov SHACK, ki je vkopan kot rov v 
hrib	 in	 je	 izoliran	pod	zemljo.	Paolo	nam	je	raz-
lagal, kako je ta lokacija odprta in dobra tudi za 
delo	na	VHF	 in	višjih	 frekvencah.	V	planu	 imajo	
izgradnjo	 sistemov	za	EME	delo.	Drago	 je	Paolu	
obljubil	pri	tem	svojo	pomoč.

Časa	nismo	imeli	preveč,	bili	pa	smo	že	tudi	poš-
teno	lačni.	Paolo	nam	je	uspel	zagotoviti	v	bližnji	
restavraciji	zelo	okusno	večerjo,	ki	so	jo	pripravili	
izven	urnika	samo	za	nas.	Najprej	smo	dobili	po-
leg	pijače	po	izbiri	neke	vrste	flancate.	Za	predjed	
so nam ponudili okusne doma izdelane testenine 
z	omako		bolognese.	Za	tem	so	nam	postregli	z	
mešanim	domačim	narezkom:	pršut,	posebna	sa-
lama,	ki	 je	spominjala	po	okusu	na	domačo	tla-
čenko,	domače	suhe	klobase,	panceto,	sir,	domač	
mladi	 sir	 in	 neke	 vrste	 njihovo	 značilno	 zaseko.	
Prijazna	gospodinja,	nas	je	poučila,	da	se	ta	zase-
ka	namaže	na	posebne	okrogle	ploščate	kruhke,	

Slika	24:	Pred	večerjo	skoči	Slavc	še	hitro	na	eno	cigareto
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ki	so	nam	jih	spekli.	Na	mizi	je	
bilo	seveda	tudi	več	vrst	odlič-
nih	sirov	in	več	vrst	domačega	
kruha.	Ko	smo	mislili,	da	je	že	
vsega konec so nam postregli 
še	z	mesom	in	prikuhami.

Ob	 koncu	 še	 šilce	 domače	
grenčice	 in	 bilo	 je	 vsega	 že	
preveč.	Drago	je	častil	in	plačal	
račun.	 Zahvalili	 smo	 se	 Paolu	
za	vso	pomoč,	skrb,	pozornost	
in podporo, mu vrnili anteno in 
modem ter mu v znak skromne 
pozornosti	 podarili	 pločevinko	
slovenskega piva in eno doma-
čo	 salamo.	 Stisk	 rok,	 pozdrav	
in	že	smo	vozili	nazaj	proti	av-
tocesti	in	proti	domovini.	Sedaj	
je sedel za volan spet Berto, 
čeprav	tudi	po	skoraj	1000	ki-
lometrih	 skoraj	 neprekinjene	 vožnje,	 ki	 sem	 jo	
opravil,	nisem	čutil	utrujenosti.	Sprostitev	pa	mi	
je	vseeno	prijala.	V	zabavnem		klepetu	smo	okrog	
21.		ure	prispeli	na	moj	dom.	
Moja	žena	je	želela	fante	postreči,	vendar	so	želeli	
čim	prej	naprej.	Časa	so	si	vzeli	 le	za	eno	pija-
čo,	kratek	klepet	in	slovo.	Čakal	jih	je	še	dobršen	
kos poti, preden je Berto odpeljal domov Slavko-
ta,	Dragota	in	Silvota	ter	končno	prispel	v	objem	
svoji	družini.	

Naslednji dan
Zbudil	 sem	 se	 kakor	 vsak	 dan	 ob	 štirih	 zjutraj.	
Prav	nobene	utrujenosti	nisem	čutil.	V	sebi	sem	
podoživel	celotno	ekspedicijo	 in	spoznaval,	kako	
me	je	notranje	oplemenitila.	Predvsem	zaradi	eki-
pe, v kateri ni bil potreben noben posebni vodja, 
pa smo vsak opravili svoje naloge, ki smo si jih 
pravzaprav	 sami	 izbrali.	 V	 teh	 nekaj	 dneh	 smo	
znali stkati popolno medsebojno zaupanje in pri-
padnost	skupnemu	delu	in	ciljem,	čeprav	je	smo	
radioamaterji	znani	kot	izraziti	 individualisti.	De-
lovali	smo	kot	odlično	uigrana	ekipa.

Morda sem v tem prispevku premalo omenjal Sil-
vota.	 Z	 njim	 poprej	 nisva	 imela	 kakšnih	 osebni	
stikov.	V	teh	nekaj	dneh	pa	sem	spoznal,	da	je	sila	
preprost fant, velika duša, zagnan radioamater, 
ki	stremi	k	perfekcionizmu.	Užival	sem,	ko	je	na	
postaji	v	zelo	kratkem	času	odpiranja	znal	iz	šuma	
izvleči	postaje	iz	JA.	Sicer	pa	je	bil	vedno	bolj	tih	
in	neopazen,	osredotočen	na	svoje	delo	in	morda	
malo	bolj	redkobeseden	od	nas	ostalih.	Med	vo-
žnjo	je	bil	sposoben	dremati,	čeprav	so	ga	mučile	
bolečine	zaradi	prisiljene	drže,	saj	nam	prtljaga	ni	
omogočala,	da	bi	na	zadnjem	sedežu	lahko	pre-
tegnili	 noge.	 O	 operatorskih	 izkušnjah	 Dragota	
in	Slavca	ne	bom	ponavljal	besed.	Hvaležen	sem	

tudi vsem tistim neomenjenim radioamaterjem,  
ki	so	kakorkoli	pripomogli	k	našemu	uspehu.

Okoli poldneva sem  poklical fante, da sem se 
prepričal,	da	so	srečno	prispeli	na	svoje	domove.	
Takšen	je	pogled	skozi	moja	očala		na	mojo	prvo	
radioamatersko	ekspedicijo.

Zahvala donatorjem
Iskrena zahvala našim donatorjem:
•	 ELMITEL	 –	 financiranje	 in	 pomoč	 pri	 nabavi	

tehnike in majic
•	 Radenska	 d.o.o,	 ki	 nam	 je	 donirala	 dovolj	
osvežilnih	pijač	iz	svojega	proizvodnega	pro-
grama;

•	 Liburnia	d.o.o.	 Ilirska	Bistrica	za	denarno	do-
nacijo 300,00 eur

•	 Radio	klubu	Škofja	 Loka	S59DKR	za	donacijo	
100,00	eur.

•	 Ob	koncu	moramo	izreči	svojo	globoko	zahva-
lo		županu	Lampeduse;	vodji	karabinjerjev	na	
Lampedusi;	vodji	finančne	policije	na	Lampdusi	
in vsem drugim uradnim organom, ki so izdali 
svoja	dovoljenja	za	uporabo	stavbe	in	zemljišč	
na	Lampedusi	naši	ekipi.

Za ljubitelje statistike:
•	 Skupaj	2181	zvez	brez	dvojnih	in	387	dvojnih	

zvez
•	 Množilci:	48	states	in	92	DXCC
•	 Po	kontinentih:	1676-	EU;	401-	S.	Amerika;	84	
-Azija;	10	Afrika,-	5	Oceanija	in	5-	J.	Amerika

•	 Število	zvez	po	dnevih:		v	petek:	301;	v	sobo-
to:	1362	in	v	nedeljo:	518.

•	 Končni	prijavljeni	rezultat:	3,004.300	točk.

In še moja zaključna misel:
Po laMPEDUSI 2020 

JE LAMPEDUSA 2021 ŽE V PRIPRAVI!

Slika 25: Buon appetito!
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< prostor za  naslov rubrike > diplome 
 
 
 
 
 
BEETHOVEN CERTIFICATE                  GERMANY 
Leto 2020 je označeno kot  leto Beethovna. Nemško mesto 
Bonn, kjer je bil Ludwig van Beethoven decembra 1770 rojen 
in živel prvih 22 let,  je dobilo naziv Beethovnovo mesto. V 
praznovanje obletnice so se vključili tudi radioamaterji s 
spominsko diplomo. V obdobju 16. december 2019 - 17. 
december 2020 bo aktivna posebna postaja DL250BTHVN.  
Za osvojitev diplome sta potrebni dve zvezi s spominsko 
postajo na različnih bandih, neodvisno od načina dela. 
Na spletni strani organizatorja diplome lahko preverite 
narejene zveze in uporabite že prirejen obrazec za zahtevek 
za diplomo. Diploma se izdaja le v elektronski obliki in je 
brezplačna. Po kontroli  podatkov  bo diploma poslana na vaš 
e-mail naslov v PDF formatu.  
Internet:  https://dl250bthvn.de/en/dl250bthvn-2/ 

 
TYROL AWARD                                AUSTRIA 
Diplomo izdajajo radioamaterji avstrijskega distrikta Kufstein 
(ADL 707) za potrjene zveze s postajami avstrijske dežele 
Tyrol (OE7). Veljajo zveze po 1. januarju 1980 na vseh bandih 
in načinih dela. SWL OK.  Evropski operatorji potrebujejo 40 
točk, DX pa 10 točk. Točkovanje: 
- vsaka OE7 postaja  =  2 točki 
- postaja iz Kufsteina  =  4 točke 
- klubska postaja iz OE7 (OE7X..)  =  6 točk 
- YL postaja iz OE7  =  6 točk 
- postaja OE7XKJ  =  8 točk 
Zveze preko repetitorjev veljajo polovico točk. 
Izdaja se samo tiskana diploma velikosti 30,0 x 42,5 cm. 
GCR + 15 USD  ali  15 EUR 
Rothleitner Herbert  OE7HRI,  Bachgasse 5, 
A-6336 LANGKAMPFEN,  Austria 
https://oe7.oevsv.at/aktivitaeten/diplome/the-tyrol-award/ 

 
EUROPEAN  SPRING  2020  AWARD          GERMANY 
Diplomo izdaja skupina radioamaterjev Brave Radio Friends 
(BRF) iz Nemčije za po eno zvezo s postajo iz različnih držav 
Evrope. Veljajo samo zveze v mesecu MAJU 2020. Diploma 
ima vsako leto drugačen izgled. 
Za diplomo je potrebno imeti zveze iz najmanj 20 različnih 
držav Evrope po DXCC in WAE razdelitvi (DX postaje = 10 
evropskih držav). Število držav, ki jih boste prijavili v zahtevku 
za diplomo, bo navedeno na diplomi. Veljajo vsi bandi in 
načini dela. SWL OK. 
Diploma se izdaja samo v elektronski obliki in je brezplačna. 
Izpisek iz dnevnika pošljite najkasneje do 30. junija 2020. 
e-mail:  de3ear@u23.de 
Internet: https://braveradiofriends.weebly.com 

MAY 7 - THE DAY OF RADIO AWARD               RUSSIA 

 
V Rusiji praznujejo »Dan radia«  vsako leto  7. maja.  Diplomo 
izdaja klub KDR za zveze  v 24 urah na dan 7. maja 2020 od 
00.00 - 24.00 UTC. Veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK. 
Potrebne so zveze s 7 postajami iz Evrope + 7 postajami iz 
azijskega dela Rusije (UA9/UA0). Zveza z isto postajo velja, 
če je bila narejena na različnem bandu, na istem bandu pa na 
različnem načinu dela. 
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. 
Zahtevek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na 
naslov managerja za diplomo. Diploma v PDF formatu bo 
poslana na vaš e-mail naslov .  
e-mail:  kdr-ru6ur@mail.ru 
Internet:  https://www.qrz.ru/awards/detail/1183.html 

 
WORKED ALL PROVINCES             NETHERLANDS 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po 1 postajo iz vsake 
od 12 provinc Holandije. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi 
bandi in načini dela. SWL OK. Province so: 
GR - Groningen   FR - Friesland 
DR - Drente   OV - Overijsel 
GD - Gelderland   FL - Flevoland 
UT - Utrecht   NH - Noord Holland 
ZH - Zuid Holland   NB - Noord Brabant 
LB - Limburg   ZL - Zeeland 
Klubski postaji PI4VRZ/A in PI4CQP/A lahko zamenjata 
manjkajočo provinco. Diploma se izdaja samo v tiskani obliki. 
Potrjen zahtevek za diplomo, overjen od dveh licenciranih 
operatorjev, uprave radiokluba ali nacionalnega managerja za 
diplome (GCR)  + 5 EUR  ali  6 USD pošljite na: 
R.G.Haller  PA3RGH,  International Award Manager V.R.Z.A., 
Middelweg 22,  NL-1716 KC  OPMEER, The Netherlands 
e-mail:  awards@vrza.nl 
Internet: https://vrza.nl/files/awards/VRZA_Awards_eng.pdf 

Radioamaterske diplome 
Ureja: Miloš Oblak, S53EO

E-pošta: s53eo@yahoo.com
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CROATIAN COUNTY AWARD                       HRVATSKA 
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po 1 postajo iz različnih 
županij Hrvatske po 5. juliju 1992. Veljajo vsi bandi in načini 
dela. SWL OK. Hrvatska je razdeljena na 21 županij. V katero 
od njih spada delana postaja lahko določimo s poštno številko. 
Spisek lahko dobite na internetu ali na spletni strani HRS. 
Diploma se izdaja v 3 kategorijah: 
- Bronze Award:  10 županij 
- Silver Award: 15 županij 
- Gold Award: vseh 21 županij 
Silver in Gold klasa sta posebni nalepnici, ki se nalepita na 
osnovno diplomo. Organizator diplome zahteva, da diplome 
osvajate postopoma, od osnovne (Bronze) naprej.  Manager 
za diplomo lahko zahteva QSL karte za kontrolo. Na spletni 
strani organizatorja diplome lahko najdete neobvezni obrazec 
za zahtevek za diplomo. 
GCR  +  5 EUR ali 6 USD za osnovno diplomo, 3 EUR ali 4 
USD za nalepnice. Znesek lahko vplačate preko banke: 
Hrvatski radioamaterski savez, Zagrebačka banka d.d. 
SWIFT:  ZABAHR2X  IBAN:  HR4323600001101561569 
Internet:  https://hamradio.hr/diplome-nagrade-priznanja/ 

 
18. APRIL  -  WORLD AMATEUR RADIO DAY 2020  
Mednarodni dan radioamaterjev je vsako leto 18. aprila. Ob 
tej priliki so aktivne posebne postaje, dogajajo se različne 
aktivnosti in izdajajo priložnostne diplome. V internetni iskalnik 
vtipkajte »world amateur radio day 2020« za podrobnejše 
informacije. V preteklih letih so diplome izdajali radioamaterji v 
Rusiji, Poljski, Italiji, Bolgariji in Romuniji. 

 
DIPLOMA ILHAS BRASILEIRAS    BRASIL 
Diploma se izdaja za potrjene zveze z najmanj 5 različnimi 
otoki Brazilije. Za vsakih sledečih 5 otokov se dobi nalepnica. 
Spisek veljavnih otokov s pripadajočo številko (kodo) otoka 
dobite na spletni strani organizatorja diplome. Priznavajo se 
tudi zveze potrjene preko LoTW in eQSL. Zveze preko 
repetitorjev, Echolinka ali interneta ne velajo za diplomo.  
Skupaj z zahtevkom pošljite scan ali fotokopije obeh strani 
QSL kart. Diploma v elektronski obliki (PDF) je brezplačna, za 
tiskano diplomo pa pošljite 20 USD. 
Internet:  http://labre-sp.org.br/diversos.php?xid=8 
e-mail:  diplomas@labre-sp.org.br 

LEONARDO DA VINCI 2020  AWARD             ITALIA 
Letošnja, že 40. diploma in mednarodno tekmovanje Leonardo 
da Vinci, v organizaciji radioamaterjev iz italijanskega mesta 
Empoli, bosta potekala v obdobju 1. maj 2020 – 31. maj 2020. 
Za diplomo je potrebno zbrati vsaj 10 točk z zvezami z 
operatorji, ki so člani ARI sekcije Empoli (I5, IK5, …), in 
njenimi častnimi člani (LU2EM,  EA2BRW,  IV3BLS, LU1QS,  
LU6ESV, EA3AOI, LU6DKT, IZ1ESH, IK1VCO, I4GOS). 
Veljajo vsa radioamaterska področja, način dela je SSB. 
Ista postaja je lahko delana vsak dan, na isti dan pa tudi na 
različnih bandih, če je med eno in drugo zvezo potekla 
najmanj 1 ura. Vsaka zveza šteje 1 točko, aktivirane pa bodo 
tudi Joly postaje, ki veljajo 3 točke. Po 1 točko velja tudi vsaka 
zveza s častnim članom sekcije. Občasno bo aktivna klubska 
postaja IQ5EM, ki šteje  5 točk. Postaje, ki veljajo za diplomo, 
bodo dajale poleg raporta še zaporedno številko zveze.  
V prvih 15 dneh bo aktivnost predvsem na 3.6 in 7 MHz, 
potem pa se bodo postaje preselile na višje bande. Za 
udeležbo v tekmovanju je potrebno zbrati najmanj 30 točk, 
najbolj uspešnim pa bodo podeljene posebne plakete in 
nagrade. Diploma ima vsako leto drugačen izgled, prikazuje 
pa reprodukcijo enega od platen slavnega umetnika.  
Kot vsako leto doslej, bo celoten znesek zbranega denarja od 
zahtevkov za diplomo namenjen v sklad italijanske Lige za boj 
proti raku. Izpisek iz dnevnika, QSL karte za delane postaje 
(po eno) + 10 EUR, pošljite najkasneje do 31. julija 2020. 
Sezione ARI Empoli,  Award Manager, 
P.O.Box 100,  50053 EMPOLI (FI),  Italia 
Internet: http://ariempoli.altervista.org 

 
POBEDA 75 AWARD                 RUSSIA 
Ruski radioamaterji se pridružujejo vsakoletnim slovesnostim 
v počastitev konca 2. svetovne vojne in zmage nad nacizmom. 
Več kot 300 postaj s posebnim prefiksom RP75 in nekaj postaj 
iz drugih držav,  bo  s številko 75 v prefiksu  aktivnih v obdobju 
3. maj - 9. maj 2020. Izdajajo se priložnostne spominske 
diplome. Na sliki je ena od ruskih diplom za leto 2019. 
V internetni iskalnik vtipkajte »Pobeda 75« za podrobnejše 
informacije. V preteklih letih so diplome izdajali radioamaterji v 
Rusiji, Poljski, Belorusiji in Kazahstanu. 
 
ALL SAINTS AWARD 2020           BULGARIA 
Diploma se izdaja za zveze z bolgarskimi postajami v letu 
2020. Vsak mesec je posvečen enemu od svetnikov. Velja 
samo ena zveza s posebno postajo v določenem mesecu. 
LZ1908IK   Januar  LZ551MS     Julij 
LZ34WGI   Februar  LZ662MI      Avgust 
LZ250KD   Marec   LZ595IP       September 
LZ603IL     April   LZ1891AO   Oktober 
LZ177GL   Maj   LZ350PI       November 
LZ734PA   Junij   LZ1263AN    December 
Za diplomo je potrebno imeti 8 (osem) zvez - mesecev. 
Diploma je brezplačna v elektronski obliki, v PDF formatu, za 
tiskano diplomo pošljite  5 EUR preko PayPal sistema. 
e-mail:  lz3ga@abv.bg 
tiskana diploma:  lz1bj@yahoo.com 
Internet:   http://www.lz1kcp.com/ 
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SOTA aktivacija v FT8 načinu dela
avtor: Miloš Dermota, S57D

E-pošta: Milos.Dermota@mors.si

22.9.2019 sem na Obolnem S5/BI-031 izvedel prvo poizkusno SOTA 
aktivacijo samo z uporabo FT8 načina dela. V počastitev 10. obletnice 
ustanovitve S5 SOTA radiokluba sem delal s klubskim pozivnim znakom 
S50AAA/P.

Tokrat je bila kompletna teh-
nika	prvič	vsa	na	akumulator-
jih.	Preizkušena	je	bila	tudi	hot	
spot	 WiFi	 točka	 narejena	 na	
GSM aparatu ter povezljivost 
do	prenosnega	računalnika.	

Pri	FT8	komunikaciji	je	bistve-
nega	 pomena	 točnost	 ure,	 ki	
ne	sme	odstopati	več	kot	2	se-
kundi, zato sem prenosni ra-
čunalnik	sinhroniziral	na	točno	
uro pred odhodom na hrib in 
ugotovil, da to povsem zados-
tuje,	 saj	 točnost	 vgrajene	 ure	
ne odstopa tako hitro, ter je 
tako	možna	aktivacija	tudi	brez	
internetnega dostopa na vrhu 
hriba.

Uporabljena tehnika:
•	 Yaesu	 FT-817ND	 posta-
ja,	 izhodna	 moč	 oddajnika	
zmanjšana na 2,5W

•	 Avtomatski antenski tuner 
LDG	Z817	

•	 SignaLink USB vmesnik (zu-
nanja	zvočna	kartica)	za	PTT	
preklapljanje, galvansko lo-
čitev	ter	avdio			povezljivost	
računalnika	in	postaje

•	 USB CAT CT-62 kabel za kr-
miljenje postaje z WJST-X 
programom

•	 HP notebook z WJST-X pro-
gramom ter programom za 
sinhronizacijo notranje ure s 
časovnim	strežnikom

•	 Buddistick vertikalna antena

Problemi, na katere sem naletel med SOTA 
aktivacijo:
•	 velik problem predstavlja vidljivost zaslona 
prenosnega	 računalnika	 na	 odprtem,	 še	 po-
sebno,	 če	 je	 sončno	 vreme.	 Tudi	 svetilnost	
na 100% ne pomaga kaj dosti, zato sem vse 
zastrl s softshell jakno pod katero sem vtaknil 

tudi svojo glavo in šele potem sem lahko prib-
ližno	videl,	kaj	se	na	ekranu	dogaja.	Problem	
mi	je	predstavljala	tudi	majhna	puščica	kurzor-
ja,	ki	jo	bom	moral	za	terensko	delo	povečati.	
Najbolj	učinkovito	bi	bilo	primerno	veliko	črno	
prekrivalo, tako kot pri prvih fotografskih apa-
ratih ali pa primerno velika/globoka zaslonka 
montirana	okoli	ekrana	računalnika.

mailto:Milos.Dermota@mors.si
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•	 ugotovil sem, da se mi je na 
14MHz pojavila motnja na CAT 
USB kablu, ki mi je onemogo-
čila	delo	na	20m	območju.	CAT	
kabel je bil tudi edini na kate-
rega	nisem	dal	 feritne	 sodčke,	
saj	mi	 jih	 je	 doma	 zmanjkalo.	
Nujno jih moram dati tudi na ta 
kabel!

Kaj lahko še izboljšam:
•	 namizni	 računalnik,	 ki	 je	 kar	

velik zalogaj za nošnjo na hrib 
moram nadomestiti s tablico ali 
mobilnim telefonom,

•	 namestiti	moram	 feritne	 sodčke	
na	CAT	USB	kabel.

Kljub najavi v kateri sem zapisal, 
da bom aktiven na 7 in 14MHz, sem 
zaradi	 težav	 delal	 samo	 na	 7MHz.	
Naredil sem 16 zvez z 10 DXCC dr-
žavami	(SP,	DK,	F,	YU,	IK,	OM,	PA,	
S5,	EA,	HB9).	Na	14MHz	sta	se	na	
moj CQ odzvali dve UA9 postaji, 
vendar jih zaradi motenj na CAT 
USB	kablu	nisem	uspel	narediti.	

Toliko	na	kratko	o	mojem	FT8	eks-
perimentu	.....

73, Miloš S57D

SOTA aktivacije 1. septembra 2019
Avtor: Toni Steblovnik, S51TS
E-pošta: tonisteb@gmail.com

Po uspešni aktivaciji Kamnika (S5/BI-020) 15.8.2019 so nama z Mirotom 
(S52ON) na tistem območju ostale še nekatere neaktivirane SOTE , ki sva 
jih takrat gledala samo od daleč.

Zato	 sva	 se	 odločila	 da	 morava	 izkoristiti	 prvo	
lepo	 vremensko	 napoved.	 Nedelja	 1.9.2019	 je	
bila	 ravno	 pravšnja	 glede	 tega.	Okrog	 8:30	 sva	
se	iz	Mozirja	napotila	aktivirat	še	te	hribčke.	Na-
jin	cilj	je	bil	Kotečnik(S5/BI-032)	in	Bukovica	(S5/
BI-077),	če	pa	bova	še	pri	močeh,	pa	morda	še	
kakšen	drug	vrh.	Miro	je	naštudiral	poti	in	me	je	
vodil	na	izhodiščne	točke.	Prva	na	vrsti	je	bila	Bu-
kovica.	 Preko	 Žalca	 sva	 se	 peljala	mimo	 Griž	 v	
Zabukovico	in	nato	natančneje	na	Zabukovico	30	
(46°12'59.5"N	15°09'59.7"E).

Po	približno	30min	hoje	sva	premagala	višinsko	
razliko	240m,	prehodila	1.2km	in	osvojila	584m	
visok	vrh.	Pot	je	vseskozi	dobro	vidna	in	marki-
rana na njej je bilo precej pohodnikov, tik pod 
vrhom	 je	 bil	 dobro	 obiskan	 planinski	 dom.	 Od	
tega doma je lep razgled v smeri proti Gozdniku 
in	malce	bolj	desno	Kamniku.	Sam	vrh	se	nahaja	
v	gozdu.	

Za	PPS	in	nosilec	zastave	ter	mizo,	nama	je	služilo	
podrto	drevo.(glej	sliki)
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Pogled	proti	severu	iz	Kamnika	15.8.2019

Poročilo o aktivaciji
•	 datum:	1.	september	2019
•	 SOTA vrh: Bukovica S5/BI-077
•	 višina:	584	....	število	točk:2
•	 postaja:	Yaesu	817d
•	 moč:	5W
•	 čas	aktivacije:	od	08:01	do	08:39	(38minut)
•	 Število	zvez:	12	(vse	na	2	metrih)
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Cilj	nama	je	bil	772m	visok	Kotečnik	(S5/BI-032)

Po vrnitvi do avta sva se odpravila proti nasled-
njemu	cilju.	Za	izhodišče	sva	izbrala	naslov	Pon-

grac	154	(46°11'55.4"N	15°09'51.1"E).	Cilj	nama	
je	bil	772m	visok	Kotečnik	(S5/BI-032).
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Z	hojo	na	vrh	pričneva	iz	sedla	med	Kotečnikom	in	
Gozdnikom.	Pot	za	hišo	nadaljujeva	po	kolovozu,	
ki	se	kmalu	spremeni	v	peš	pot,	in	se	nato	začne	
zmerno	 vzpenjati.	 Po	 približno	 40	minutah	 hoje	
prispeva	na	vrh.	Po	preverjanju	na	SOTA	spoterju	
ugotoviva, da sva do pravega vrha oddaljena ok-
rog	550m	proti	vzhodu.	Moram	povedati,	da	je	iz	
tega vrha precej boljši razgled, kot pa iz pravega 
vrha,	ki	je	približno	35	m	višje	in	10	minut	hoje	
naprej	proti	vzhodu	in	je	poraščen	z	gozdom.

Poročilo o aktivaciji
•	 datum:	1.	september	2019
•	 SOTA	vrh:	Kotečnik	S5/BI-032
•	 višina:	772	....	število	točk:2

•	 postaja:	Yaesu	817d
•	 moč:	5W
•	 čas	aktivacije:	od	10:56	do	11:38	(42minut)
•	 Število	zvez:	18	(vse	na	2	metrih)
•	 Sota to Sota: 1 zveza S56LXN/P na S5/PK-04

In za konec, ker baterije (najine in tudi tiste v 
postaji)	še	niso	bile	čisto	prazne,	sva	se	namenila	
še	na	607m	visok	Hom	S5/BI-075.

Avto	 sva	 pustila	 na	 približno	 1km	 oddaljenem	
parkirišču	 125	 metrov	 višinske	 razlike	 nižje	
(46°12'59.6"N	15°07'41.9"E)	južno	od	vrha.

Za	to	razdaljo	sva	porabila	slabih	20	minut	hoje.
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Savinjska dolina, del Celjske kotline ter vzhodno 
Posavsko	hribovje.

Poročilo o aktivaciji
•	 datum:	1.	september	2019
•	 SOTA vrh: Hom S5/BI-075
•	 višina:	607	....	število	točk:2
•	 postaja:	Yaesu	817d
•	 moč:	5W
•	 čas	aktivacije:	od	13:29	do	14:07	(38	minut)
•	 Število	zvez:	11	(vse	na	2	metrih)
•	 Sota to Sota: 1 zveza S57MS/P na S5/TK-25

Sedaj pa čaka še:
•	 1090m visok Gozdnik (S5/BI-005),
•	 pa	Malič	tam	nekje	zadaj	levo	(ga	ni	na	sliki),
•	 pa Veliki Slomnik,
•	 pa	....	Uhhh,	koliko	jih	je	še....

avtorja slik: Miro, S52oN in Toni, S51TS
73 de S51TS in S52oN

Za	ogled	tega	pa	bo	treba	malce	približat	(povečat)	sliko	....

Tako	 je	 Miro	 lovil	 najboljši	 radijski	 signal.	 Kar	 pa	 se	
PPS-a	tiče	je	bil	tu	pravi	luksus	...

Lokacija je precej obiskana, saj tam stoji cerkev 
Sv.	Magdalene	in	Dragov	dom,	kjer	se	lahko	okre-
pčaš.	Vrh	nudi	dober	razgled	Kamniško	Savinjskih	
Alp	in	vzhodnih	Karavank	do	Pohorja.	Vidi	se	tudi	
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V spomin na prijatelja Žarkota S53Z (SK) 

in Tonija S53BH (SK). Pred 21 leti...
Avtor: Miloš Oblak

E-pošta: s53eo@yahoo.com
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RK Domžale na evropskem UKV-
tekmovanju

Avtor: Franci Gerbec, YU3CAB
Prevod: Vili Natlačen, S55VN
Lektoriranje: Tatjana Pihlar

Kot vsako leto se je tudi letos prvo soboto v septembru ob 18.00 po GMT 
zaslišal klic: CQ contest, kliče YU3CAB z Menine planine.

Domžalski	radioamaterji	smo	se	temeljito	pripra-
vili	na	letošnje	največje	UKV-tekmovanje.	Odda-
jnik smo skrbno uredili in pripravili za delo, spre-
jemniku	dodali	še	elektronko	ECC	84,	oddajnik	je	
imel	v	PA	EL84,	sprejemnik	pa	je	bil	dvanajstcevni	
SUPER.	Pripravili	in	uporabili	smo	izboljšano	dvoj-
no	šestelementno	anteno	YAGI.	Seveda	je	bil	 tu	
agregat	z	močjo	360	W.

V	petek,	1.	 septembra,	 se	 je	naša	osemčlanska	
odprava z vso opremo zgnetla v kombi DKW, s 
katerim smo prispeli do polovice predvidene poti, 
na	 1588	metrov	 visoko	Menino	 planino.	 Ob	 19.	
uri istega dne smo si oprtali opremo ter zagrizli 
v	najtežji	in	najnapornejši	del	poti	proti	Vivodni-
ku, ki je sicer oddaljen uro in pol hoje, toda mi 
smo	morali	na	vrh	prenesti	vso	potrebno	opremo.	
Najprej so bili na vrsti osebna oprema, šotori, s 
slamo	napolnjene	blazine	za	ležanje	in	seveda	od-
dajno-sprejemna	postaja.	Čeprav	se	je	že	začelo	
mračiti,	smo	se	kljub	temu	počasi	prebijali	proti	
cilju.	Naposled	smo	nekaj	sto	metrov	pred	seboj	
zagledali	 vrh	Vivodnika.	Tja	 smo	prispeli	 ob	21.	
uri,	 toda	 čakalo	 nas	 je	 še	 zahtevno	 delo.	 Vrniti	
smo	se	morali	do	izhodišča,	po	agregat	in	gorivo	
zanj.	Pot	 je	bila	 slaba	 in	vse	bolj	 se	 je	 temnilo.	
Sem in tja smo zašli, zato smo se spraševali: kje 
neki	smo?	Na	srečo	smo	naleteli	na	staro	pastir-
sko	kočo	in	pastirja	v	njej,	ki	nas	je	kljub	pozni	uri	
in	oddaljenosti	pospremil	do	našega	agregata.	Od	
tam	smo	se,	dodobra	obteženi,	vrnili	proti	vrhu.	
Ob	enih	ponoči	smo	ga	po	napornem	vzpenjanju	
spet	zagledali.	Bila	je	torej	že	sobota.	Šotor	smo	
postavljali	v	mesečini.	Takoj	smo	tudi	preverili,	ali	
agregat	deluje,	da	bi	si	lahko	osvetlili	naše	zača-
sno	domovanje.	Legli	smo	šele	okoli	treh	zjutraj.

Prebudilo nas je toplo jesensko sonce in nam 
pokazalo Kamniške planine v vsej njihovi lepoti, 
v	daljavi	pa	se	je	ponosno	dvigal	vrh	Triglava.	Te	
lepote	so	nas	spodbudile	k	takojšnjemu	delu.	S	
skupnimi	močmi	smo	dvignili	anteno,	ki	je	sta-
la	pokončno	kot	 sveča.	Ob	10.00	po	GMT	smo	
vključili	sprejemnik	in	takoj	zaslišali	klic	postaje	
YU3APR.	Odzvali	 smo	 se	 jim	 z	Menine	 planine	
in	vzpostavili	 lepo	zvezo.	Prav	prisrčno	smo	se	

pozdravili z ljubljanskimi radioamaterji, ki so 
se	oglašali	 s	Snežnika.	Zaželeli	 smo	 jim	veliko	
uspeha	na	tekmovanju	in	–	dober	tek.	Izvedeli	
smo	namreč,	 da	 bodo	 imeli	 za	 kosilo	 polnjene	
paprike	(HI!).	

Tudi mi smo planili po naših zalogah hrane, da bi 
bili	popoldan	v	kar	najboljši	formi.	Na	tem	mes-
tu moramo pohvaliti Francija YU3RM, ki se je na 
tem	področju	 resnično	 izkazal.	Ob	 18.	 uri	 se	 je	
tekmovanje	 začelo.	Na	 frekvenci	 je	nastala	pra-
va	 gneča.	 Vsi	 delamo	 s	 polno	 paro.	Medtem	ko	
kličemo	I1SLV/p	na	Monte	Picolo	Treviso,	nam	v	
zvezo vpade OE6RT/p s svojim»Radio Texas ruft 
CQ	…«,	ki	nas	skoraj	ogluši.	Anteno	obrnemo	proti	
jugu.	YU3APR	prihaja	z	59++	kot	bomba.	Medtem	
YU3DMN	z	Grintovca	(2558	m)	sliši	toliko	postaj,	
da	z	vsemi	ne	more	vzpostaviti	zveze.	

Pozor!	Ravno	v	tistem	trenutku	dela	z	nekim	Če-
hom, s katerim bi tudi mi radi vzpostavili zvezo, 
vendar	nas	ne	sliši.	Kakšna	škoda!

Ob	18.50	po	GMT	imamo	že	10	zvez	(YU,	I1,	OE),	
ki	pa	so	v	nadaljevanju	vse	redkejše.	Le	tu	in	tam	
nam	še	uspe	ujeti	kakšno	postajo.	Ob	02.10	kli-
čemo	YU2ADE	na	Strahinjščico.	Slabo	ga	slišimo,	
vendar nam na naše veliko veselje uspe vzposta-
viti	veljavno	zvezo.	Proti	jutru	se	zveze	popolno-
ma	razredčijo.

Končni rezultat: 
•	 24	 zvez	 (YU,	 I1,	OE,	HG).	Septembrsko	UKV
-tekmovanje	je	pod	streho.

Eden (verjetno) prvih zapisov o radioamaterski 
dejavnosti	 na	Menini	 planini.	 Najden	 v	 zborniku	
Radioamater, letnik 1961

Prevod:	 Vili	 Natlačen,	 S55VN,	 viljem.natlacen@
siol.net

Vir:
•	 Zbornik	 RADIOAMATER,	 časopis	 Zveze	 radio-

amaterjev Jugoslavije, december 1961, letnik 
XV,		stran	363.
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Pol milijona QSo z S50E – JN76aD
Avtor: Miran Vončina,  S50O

E-pošta: miran.voncina@gmail.com

Cerkno kot lokacija je prav gotovo taka, da ni naklonjena uspešnemu 
delu na KV in UKV frekvencah, Na severu Porezen, na jugu Lajše, edino 
severovzhod in jugozahod sta malo manj »zaprta«, zato smo že leta 1979 
začeli razmišljati kako naprej.

Ponudila	 se	 je	možnost	 dobi-
ti sobo v Planinskem domu na 
Črnem	vrhu	nad	Cerknim.

Takratni predsednik kluba 
Franc Tušar se je uspel do-
govoriti s planinci, podjetje 
»Mizarnica«	 pa	 je	 odstopilo	
predalčno	 konstrukcijo	 iz	 ka-
tere je Orodjarna podjetja ETA 
Cerkno izdelala antenski stolp 
višine	18m.	Nanj	smo	postavili	
TH5DX	 in	 še	nekaj	 žic	 in	 leta	
1980	 smo	 začeli	 vzpostavljati	
prve	QSO	in	se	udeleževati	KV	
tekmovanj.	 Kasneje	 je	 Mirko	
S59Z pripeljal Hy Gainov 205 
BA	anteno	in	linearni	ojačeval-
nik, in sekira je padla v med, 
začeli	so	se	dolgi	pile	upi….

Ko je prišla informacija, da 
ETA namerava postaviti štiri 
sedežnico	Počivalo,	ki	bi	šla	v	
neposredni	bližini	našega	stol-
pa je bilo najprej kar precej 
slabe volje, ker je bilo jasno, 
da bo potrebno stolp »umak-
niti«.	

UO	kluba	 je	 sprejel	 odločitev,	
da se na vrhu postavi nova lo-
kacija, ki bo imela bivalni kon-
tejner, z dograjenim podstreš-
jem za spalni prostor in pa tri 
antenske	 stolpe.	 S	 pomočjo	
sponzorjev	 in	preko	1800	de-
lovnih	 ur	 članov	 kluba	 je	 bila	
nova lokacija zgrajena, nasta-
lo pa je tudi precej dolgov, ki 
se	jih	je	poplačevalo	kar	nekaj	
let.	Vendar	se	je	4.	maja	1990	
začelo	 z	 operaterskim	 delom	
in	do	22.	novembra	2019	se	je	
nabralo	 pol	milijona	QSO	 jev.	
Ker denarja ni bilo, je UO od-
ločil,	 da	 porabljeno	 električno	
energijo	plača	vsak	uporabnik	

Začetna	stran	evidence	dela	na	lokaciji

Stran z 500K qso na lokaciji
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lokacije, da klub nudi antene in prostor, da se 
za vsak obisk - aktivnost vodi evidenco QSO jev 
in	porabljene	električne	energije,	da	bodo	računi	
čisti!	Razume	se,	da	postajo	in	druge	pripomočke	
prinese	vsak	s	seboj.

Ni	odveč	povedati,	da	je	lokacija	vremensko	zelo	
izpostavljena:	strela,	južni	veter,	zato	je	potrebno	
precej	vzdrževanja	po	vsaki	končani	zimi	–	oziro-
ma	kadar	koli	pride	strela	na	obisk.

Leta 2003 smo dogradili prizidek 6 x 4m, tako da 
je	danes	skupne	uporabne	površine	48m2.	

Leta	2008	smo	postavili	4.	stolp	in	nanj	namestili	
še	en	komplet	beam	anten	za	14,	21	in	28	MHz.

V	tem	času	je	bilo	registriranih	1683	obiskov	lo-
kacije,	za	kar	je	bilo	iz	Cerknega	prevoženih	naj-
manj	 50.490	 km.	 Iz	 Cerknega,	 ki	 leži	 na	 340m	
nad	morjem	na	Črni	vrh	je	15km	z	1299	m	je	po-
raba	goriva	kar	nadpovprečna	in	vsak	sam	si	lah-
ko	izračuna,	koliko	ta	prevoz	podraži	vsak	QSO.		Z	

drugimi besedami vsak QSO je narejen v ekspe-
dicijskem	stilu.

V	tem	času	je	bilo	porabljenih	37.053	kWh,	naj-
višja poraba v enem vikendu v  zimskem tekmo-
vanju	 je	bila	173,1	kWh.	Za	gretje	prostorov	se	
uporabljajo	električni	radiatorji.

Povprečno	je	bilo	vzpostavljenih	17.859	QSO	na	
leto	in	porabljenih	1323	kWh	na	leto.	Največ	QSO	
je	bilo	vzpostavljenih	v	letu	2013	in	sicer	25.065.
Zabeležene	so	tudi	vse	aktivnosti,	na	lokaciji,	kot	
je	montaža	anten,	popravila,	udari	strele,	meritve	
SWR	anten,	itd….	

Danes	 so	 na	 postojanki	 postavljeni	 4.	 antenski	
stolpi, ki nosijo po dve anteni za vsako KV podro-
čje,	ena	antena	je	za	WARC	bande,	za	naslednje	
leto	pa	se	načrtuje	postavitev	močnejših	VHF	 in	
UHF	 anten,	 ter	 udeležba	 v	 tekmovanjih	 tudi	 na	
teh	 frekvencah.	 Še	 zanimiv	 podatek,	meja	med	
JN76AD	in	JN76AE	gre	točno	po	sredini	kontejner-
ja,	kjer	so	nameščene	postaje.
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ARON usposabljanje
avtor: Tilen Cestnik, S56CT

E-pošta: tilen_cestnik@yahoo.com

ARON usposabljanje je za nami. Udeležba je bila enako številčna kot 
prejšnja leta, zato smo avditorij na Igu skoraj v celoti napolnili. Glede na 
odzive verjamem, da so bile teme pravilno izbrane.

Hvala vsem predavateljem za zanimive predstavi-
tve	in	uspešno	izvedbo	usposabljanja.

Posebna zahvala gre tudi kolegom iz E7 in 9A, ki 
so	se	udeležili	dogodka	in	tudi	aktivno	sodelovali.

Sicer smo s kolegi iz E7 (Prijedor, Zenica, Maglaj) 
naše	druženje	začeli	v	petek,	ko	smo	si	ogleda-
li Gasilsko šolo na Igu, ReCO Ljubljana 112, se 
sprehodili	 po	 Bledu	 in	 zaključili	 dan	 z	 večerjo	 v	
Kratochwillu	v	Ljubljani.

ARON	 usposabljanje	 že	 nekaj	 let	 presega	 meje	
Republike Slovenije in s tem slovenskega radio-
amaterstva	ter	ARON-a,	zato	si	želim,	da	se	nam	
prihodnje	leto	pridruži	še	kakšno	EmComm	zdru-
ženje	 iz	sosedstva	ali	bivših	YU	republik.	Preda-
vanja	so	namreč	večinoma	v	slovenskem	jeziku,	
zato	je	kolegom	iz	OE,	HA	ali	I	težje	razumeti	in	
slediti.	Posledično	je	tudi	udeležba	iz	ostalih	sose-
dnjih	držav	slabša.

Ker	se	včeraj	od	naših	gostov	nismo	mogli	poslovi-
ti	smo	s	predstavnikom	9A	HRS	in	člani	9A	SRVKS	
ter	 s	 kolegi	 RMZO	 E73JHI	 Radiokluba	 »Kozara«	
Prijedor, Poveljnikom Teritorialne vatrogasne je-
dinice	 Prijedor,	 županom	 in	 podžupanom	 občine	
Maglaj	ter	s	kolegoma	iz	RMZO	Zeničko-Dobojs-
kog kantona nadeljavali pot v Trbovlje, kjer smo 
se	udeležili	večerje	s	trboveljsko	podžupanjo.

Časa	 za	 pogovore	 in	 dogovore	 o	 medsebojnem	
sodelovanju	je	bilo	dovolj,	prav	tako	tudi	časa	za	
smeh	in	zabavo.

Bilo	je	prijetno	in	kot	vedno	je	minilo	prehitro.

Upam, da se vidimo naslednje leto.

Vmes nas čaka še marsikaj, med drugim 
tudi sodelovanje v vaji SIQUakE 2020, za 

katero nadaljnja navodila sledijo.
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Preklopniki sprejemnih anten in filtrov
ter contest 6-band dekoder:

Krmilniki in preklopniki anten in filtrov

PCCTRL_RX62BPF
USB preklopnik za 6 sprejemnih anten na 2 sprjemnika.

PCCTRL_BND-DEC
6-band decoder za samodejno preklapljanje filtrov in anten.

PCCTRL_SW10
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Classic
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Network
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov in
stack-matchev

PCCTRL_HPSW2x6
Krmilnik in preklopnik za 6 anten ali HP filtrov na
dva RIG

PCCTRL_HPSW2x8
Krmilnik in preklopnik za 8 anten na dva RIG

PCCTRL_HPSW2x10
Krmilnik in preklopnik za 10 anten na dva RIG

PCCTRL_RX42
USB preklopnik za 4 sprejemne antene na 2 sprejemnika

- opcijsko (zahteva ob naročilu) je na vsakem antenskem vhodu statična,
prenapetostna zaščita in limiter

- vgrajeni RX bandpass filtri + obvod
- vgrajen LNA z možnostjo programskega ON/OFF
- za samodejno preklapljanje uporablja BCD vhode iz dveh postaj
- upravlja se lahko tudi z numeričnim delom tipkovnice
- več režimov delovanja (INBAND, MULTIBAND, ...)

- Vhodi iz dveh radijskih postaj: BCD/RS232/CI-V/CAT/ICOM/KENWOOD
- Izhodi: aktivno +12V/400mA
- Izhodi za dva kompleta RX in dva kompleta HP filtrov in/ali anten
- Samostojno delovanje brez PCja

Velja za vse HPSW preklopnike:
- vgrajen interlock, vhod PTT za prepoved prekl. med oddajo
- Upravljanje: BCD, USB, WiFI, RS485
- za moči do 2kW
- opcijsko smart SWR controller

- 4 x antenski vhod - konektor PL259
- izhod za dva sprejmnika
- vgrajen wilkinsonov hibrid za prilagoditev impedance
- upravlja se z numeričnim delom tipkovnice

Krmilniki za preklope več radijskih postaj na oddajne antenske sisteme ter USB krmilniki preklopnike oddajnih anten

PCCTRL_32
Samostojni preklopnik za do 3 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_21
Samostojni preklopnik za do 2 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_EXT RX
Samostojni preklopnik za radijske postaje brez RX vhoda

PCCTRL_2EXT RX
Samostojni dvojni preklopnik RX/TX za SO2R

- vgrajen INTERLOCK za do 3 radijske postaje
- izhod za dva PA, izhod za signalne LED
- samodejni preklop oddajne antene na RX preklopnik na sprejemu
- vgrajen sekvencer
- več režimov delovanja odvisno od tekmovalne kategorije
- Možni režimi RUN1/RUN2/INBAND, RUN/INBAND/MULTI, ...
- Servisni program zanastavitve parametrov ...

- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

- krmilnik za vklop RX antene za postaje, ki tega nimajo (FT991, IC7300, ..)
- vgrajen sekvencer za TXGND, PAGND, LNA

- kontrolni vhodi: 2 x PTTin
- kontrolni izhodi: 2 x TXGND, 2 x PAGND, 2 x LNA (+12V/400mA)
- signalni izhodi: LED 12V/15mA
- RF konektorji: RIG1, RIG2, TX1, TX2, RX1, RX2
- Več režimov delovanja SO2R: 2 radijski postaji ali ena radijska postaja z

dvema sprejemnikoma (IC7610, FlexRadio 6600, ...)...

S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu

Več info tudi na
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