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€
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14
2,-

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

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

Dipole ..........

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

PA21-3-5 ( ), PA21-4-6 ( €), PA21-5-9 ( €), PA21-6-12 ( €)
PA28-3-4 ( €), PA28-4-5 ( €), PA28-5-6 ( €), PA28-7-12 ( €)
PA50-3-1.5 ( €), PA50-4-3 ( €), PA50-6-6 ( €), PA50-7-9 ( €)
PA144-5-1.5 ( €), PA144-6-2 ( €), PA144-8-3 ( €),
PA144-13-8 ( €), PA144-18-12 ( €)
PA432-8-1.5 ( €), PA432-14-3 ( €), PA432-23-6 ( €),
PA432-29-8 ( €), PA432-32-9 (244 €), PA432-42-12 ( €)

PA1296-18-1.5 ( €), PA1296-36-3 ( €)

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

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

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

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

PA144-432-13-1.5 ( €)
232,-

144/432 MHz: 98,-

VERTICAL HF ANTENNA FAMILY
1.8 MHz:

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

1.8/3.5 MHz:
366,-

3.5 MHz:
232,-

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

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

- 3EL/12m* ..
- 4EL/18m* ..

*boom lenght

IC7100 - D*STAR
ready, 160m-70cm,
4m included!

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

Hoxin AV-908
Namizni mic
s predoja

s
kompre-
sorjem
dinamike.

če-
valnikom

Hoxin TD-14LL30 30 A
napajalnik z regulatcijo

Hoxin SS-3025 Visoko u -
25 A stikalni napajalnik

čin
kovit

IC9100 - all-in-one
HF/VHF/UHF/SHF*
transceiver, D*STAR ready, USB/CIV
Mode: USB, LSB, CW, RTTY (FSK), FM,
AM, DV (with UT-121)
*23cm with optional UX-9100

HIGH PERFORMANCE ANTENNAS 1,8 MHz TO 6 GHz

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

Več info na !shop.hamtech.eu

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

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

Antenna Code Explanation

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

1.3
27
,-
€

1.3
27
,-
€

IC-7200
robustna
HF/50MHz
100W
postaja

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

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

248,-
224,-

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

SCC XL SET
841,-

4O3A station automation:

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

LOCK X Interlock. system

425,-

4O3A station automation:

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

280,-
Serija S - 5 polni ... €456,-

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

78,65
78,65 78,65

78,65 84,70
84,70

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

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

165,-(23 m*)
(20 m*) ( €)

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

133,-
232,-

175,-
99,50
99,50
90,75
109,-

Dobavljamo radioamatersko opremo, spajkalno tehniko, RC modele in merilno tehniko po ugodnih cenah!

T. 059 010 952 • info@hamtech.eu
Poglejte tudi na rc-modeli.hamtech.eu

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

219,60

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

priključeni. Input RL -18dB ( €)�

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

3.5kW
341,60

FUTURE IN COMMUNICATION

HAMTECH IS
OFFICIAL DEALER

95
9,-

€

95
9,-

€
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 8 Prvih 20 LET EME aktivnosti S59DCD

 9 HAMFest 2014 - srečanje radioamaterjev in prijateljev Radiokluba 
Cirkulane

11 HAMRADIO - Friedrichshafen 2014

14 50 LET RTV pretvornika PLEŠIVEC/Uršlja gora - 50 LET skupaj na 
gori…

16 22. srečanje radioamaterjev Slovenije Nemčavci 201420

19 WRTC 2014 – RADIOAMATERSKA OLIMPIADA V ZDA

26 Bronasti znak CZ radioklubu Domžale

KONSTRUKTORSTVO
27 PREDELAVA SDR SPREJEMNO ODDAJNE POSTAJE AVALA-01 V 

MULTIBAND POSTAJO
31 Avtomobilski nosilec za čelno ploščo od Yaesu FT-857
32 DC-DC pretvornik za LIPO akumulatorje

RADIJSKA TEHNIKA 
34 EURON MT-8500E

35 Pregled VHF/UHF radijskih postaj in novosti

37 LF/MF enostavno, praktično in zanesljivo

ANTENSKA TEHNIKA
41 HFTA – High Frequency Terrain Assessment in IG9Y tekmovalna 

lokacija na Lampeduzi

47 HyEndFed - antene za majhne vrtove in portabl uporabo

RADIOGONIOMETRIJA ARG 
50 ARG tekmovanja 2014

50 KV ARG prvenstvo RK Ajdovščina

50 Odprto UKV prvenstvo RK Domžale

51 KV ARG tekmovanje RK Ormož

52 UKV ARG prvenstvo ZRS

53 KV ARG KRŠKO

53 UKV ARG Ptujska gora

53 Državno KV ARG tekmovanje - pionirji

53 Državno KV ARG prvenstvo - člani

54 Rezultati tekmovanj

57 15 EYAC 2014 - Evropsko mladinsko prvenstvo  EYAC - Primorsko, 
Bolgarija

UKV AKTIVNOSTI
59 Nekaj misli o UKV tekmovalni sezoni 2014

60 REZULTATI VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ V LETU 2014

KV AKTIVNOSTI
66 DX INFO 

68 KV TEKMOVANJA - IARU HF World Championship 2014

72 KV QRP TEKMOVANJA - AR MEMORIAL / QRP - QRP Party

WCA/IOTA/SOTA
74 I/SI-301 Monte Soro, 30.4.2014

77 SSB S5 FIELD DAY  - VABILO

78 AlexLoop Walkham

79 Vabilo na srečanje SOTA in OLDTIMER ZRS 2014

80 Utrinki iz Zbora članov RK SOTA Slovenija

RADIOAMATERSKE DIPLOME
82 Radioamaterske diplome

KAZALO

Predelava RDS AVALA-01 v multiband QRP postajo

HFTA analiza kontest lokacije IG9Y
Satelitski posnetek lokacije z vrisanimi antenami

WRTC S5 ekipa z gostitelji in sodniki na lokaciji K1L
S57AW, S50A, W0YK, W3IZ, N3ZXF, W1WEF

Prvih 20 LET EME v RK Slovenj Gradec S59DCD
Obisk članov RK Cirkulane na EME lokaciji
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Radioamaterji in radioamaterjem namenjen 
radijski spekter
Poleg želje po raziskovanju in razvoju je dostop do radijskega 
spektra eden od temeljev radioamaterske dejavnosti. V večini 
primerov najverjetneje na vprašanje »kdo je radioamater« 
dobimo odgovor »to je usposobljena oseba, ki sedi za radijsko 
postajo in vzpostavlja radijske zveze z drugimi radioamaterji«.

Uporaba radijskega spektra je urejena z mednarodnimi do-
govori in nacionalnimi normativnimi akti. V preteklem obdob-
ju so se radioamaterji veselili zaključkov Svetovnih konferenc o radijskih komunikaci-
jah (WRC) saj je praktično vsaka konferenca prinesla nek dodatni ali nov frekvenčni 
pas. Spomnimo se dodatnih 100 kHz na 7 MHz v ITU, Regija 1, pa nova obsega na 
137 kHz in 472 kHz. Z velikimi pričakovanji se čaka na razvoj dogodkov na naslednji 
WRC-15 konferenci, predvsem na 5 MHz.

Žal pa se moramo radioamaterji zavedati, da so želje trga, komercialnih ponudnikov 
in na koncu nas uporabnikov po sodobnih elektronskih storitvah, ki jih prinašajo mo-
bilne komunikacije in internet, čedalje večje. In kot posledica je pritisk za dostop do 
dodatnega radijskega spektra čedalje večji (vsak takšen je občutek). In predvsem na 
tistih frekvenčnih pasovih, kjer smo radioamaterji sekundarni uporabniki tega spektra, 
je grožnja zelo velika. Mogoče samo nekaj najbolj perečih primerov:

• 23 cm – že več kot 10 let potekajo razprave in študije o morebitnih omejitvah za 
radioamaterje, ki bodo nastale kot posledica vzpostavitve Evropskega satelitskega 
navigacijskega sistema Galileo. 21. Avgusta 2014 naj bi bila izstreljena naslednja 
dva satelita tega sistema;

• 13 cm – na svetovnem spletu je možno slediti napovedim radioamaterjev nekaterih 
držav o možni močni omejitvi dostopa do tega pasu v posameznih državah;

• 3 cm – v drugi polovici julija 2014 je Agencija za komunikacijska omrežja in sto-
ritve Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavila javno posvetovanju v 
zvezi z izhodišči agencije za izvedbo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc 
v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz. Ker je bil v izhodišča vključen tudi 
radiofrekvenčni pas na 10 GHz, katerega kot sekundarni uporabnik uporabljamo 
radioamaterji, je ZRS v okviru javnega posvetovanja posredovala svoj komentar. 
Več na spletnih straneh agencije.

ZRS upa, da bomo imeli slovenski radioamaterji še dolgo časa možnost uporabljati te 
frekvenčne pasove. Zato kot uradni predstavnik slovenskih radioamaterjev,  ZRS pri 
pristojnih domačih in mednarodnih institucijah, izvaja vrsto aktivnosti.  

Z uveljavljanjem radioamaterskega kodeksa in prisotnostjo naše aktivnosti v svojem 
okolju, pa vsak posamezni radioamater prispeva svoj delež k uspešnosti našega hobija. 
CQ ZRS ima v tem kontekstu pomembno vlogo, zato se iskreno zahvaljujem vsem tistim 
ki ste pripomogli  pri ustvarjanju  tokratne številke glasila slovenskih radioamaterjev!

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

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

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

UPRAVNI ODBOR ZRS
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Bojan Majhenič, S52ME
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Matej Zamuda, S56ZM
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Miha Habič, S51FB
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ZRS AKTIVNOSTI Bojan Majhenič, S52ME, predsednik ZRS ZRS INFO

Spoštovane radioamaterke in radioamaterji,

za nami je že polovica leta 2014, čas drvi z neizmerno hitrostjo 
kot tudi tekoča dela v upravnem odboru ZRS, ki je vsakodnevno 
v stikih po elektronskih medijih.

Zahvaliti se moram vsem članom Upravnega odbora, pisarni 
ZRS, QSL-biroja, da se zadeve odvijajo tako, kot je to v dani 
situaciji možno.

Tako kot vsako leto imamo še vedno težave s posredovanjem 
spiskov članstva v matičnih klubih, kar povzroča kar nekaj 
nevšečnosti.

V zaključni fazi je izdelava spiska vseh tistih članov, ki še niso na tak ali drugačen način prejeli 
članskih izkaznic ZRS. V najkrajšem možnem času, bomo dali natisnit le-te. Za vse informacije v 
zvezi s tem, se prosim obrnite na pisarno ZRS.

Aktivnosti, ki jih je naše članstvo izvajalo v prvem polletju, so v večini primerov opisane v nad-
aljevanju glasila.

Posebej moram pohvaliti mednarodne dosežke ARG-ekipe in pa vseh, ki so nas zastopali na 
največjem radioamaterskem sejmu v Evropi – Friedrichshafen 2014.

Kot vsako leto je RTV KLUB Murska Sobota tudi letos organiziral srečanje radioamaterjev v 
Nemčavcih, in sicer v soboto, 16. 8. 2014. ZRS se RTV klubu, ki je omogočil, da se na njihovi pri-
reditvi podeli priznanja za VHF / UHF / SHF tekmovanja,  prisrčno zahvaljuje.

13. septembra 2014 prireja  SOTA Slovenije na Šmohorju (pri Laškem) srečanje radioamaterjev. Z 
organizatorjem je dogovorjeno, da na tej prireditvi podelimo tudi značke za nove  oldtajmerje ZRS.

ZRS ima dokaj dobro urejen seznam za prejemnike srebrnih značk OLDTIMER ZRS (25 let oper-
aterskega staža). Za prejemnike zlatih značk OLDTIMER ZRS (50 let operaterskega staža),  pa 
ta seznam ni najbolj popoln. Zato naprošam vse te člane ZRS, ki  zlatih značk še niso prejeli, naj 
to čim prej z ustreznim dokazilom o opravljenem izpitu izpred petdeset  in več let, sporočijo to v 
pisarno ZRS. 

Če je kateri prejemnik značko že prejel, po tem pa menjal znak, ali kako drugače hoče imeti novo, 
jo lahko naroči, proti plačilu dejanskih stroškov, ki jih ZRS pri tem ima. Enak postopek velja tudi 
če ste izgubili člansko kartico ZRS.

Kot verjetno vsi veste, poteka vsako prvo sredo v mesecu SKED ZRS, ki ga vodi Janko S59D, in 
sicer ob 18.00 na frekvenci 3605,00 kHz ter ob 19.00 na UHF-repetitorjih povezanih v mrežo. 
Na te SKED-e se redno javljam tudi sam, kjer podam novice, tako da so lahko člani tudi preko te 
povezave seznanjeni s trenutnimi aktivnostmi upravnega odbora ZRS.

Vse radioamaterje Slovenije vabim, da se teh SKED-ov udeležijo v čim večjem številu, saj tudi s temi 
javljanji družbi dokažemo, da smo v vsakem trenutku pripravljeni pomagati z našimi brezžičnimi 
vezami, tudi takrat, ko ostale komercialne komunikacije odpovedo.

Bojan Majhenič, S52ME

p p j p
acije odpovedo.
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FCC je objavila opomine nekaterim 
radioamaterjem

Knjižnica 
»CQ ZRS«

2. junij 2014 - Izvršilni urad FCC (Federal Communication 
Commission = Zvezna komisija za komunikacije) je javno objavil 
nekatere opomine radioamaterjem, izdane v zadnjih nekaj 
mesecih. Dve pismi posebne svetovalke Laure Smith se nanašata 
na prekrške na 20 metrih. 

Aprila je FCC pisala Larryu. S. Kingu, KI8NGS iz Michigana v zvezi z opustitvijo 
pravila o identifikaciji postaje med zvezo 21. marca. Smithova je napisala 
Kingu, da so ga poslušali uslužbenci Visokofrekvenčnega goniometrijskega 
centra FCC, kako je »20 minut uporabljal svojo postajo na 14,313 MHz, ne 
da bi se občasno primerno identificiral«. Smithova je dejala, da je omenjeni 
center uporabil goniometrijske naprave v dokaz, da je oddajanje prišlo z 
njegove lokacije, kar je center tudi posnel.

»To predstavlja opustitev oddajanja dodeljenega pozivnega znaka in kršitev 
pravil FCC,« je zapisala Smithova. »Tako kakor je bilo opisano, je vaše 
delovanje v nasprotju z osnovami in namenom radioamaterske dejavnosti 
kot jo navaja razdelek 97.1 in je kršitev razdelka 97.11(a) pravil FCC.«

Marca je Smithova poslala opomin  Danielu G. Churovichu, N9RSY iz 
Tennes seeja, v katerem navaja, da je na 14,313 MHz dlje časa komuniciral 
s postajo, ki verjetno ni oddajala kot radioamaterska.

»28. marca so vas slišali uslužbenci Visokofrekvenčnega goniometrijskega 
centra FCC, kako ste kar naprej komunicirali na 14,313 MHz s nekom, ki ste 
ga klicali samo 'kavboj',« je zapisala Smithova. »Ta oseba se med pogovorom 
z vami ni identificirala, kar ste vedeli, saj ste večkrat zahtevali, da pove svoje 
ime, pozivni znak in lokacijo. Čeprav ste torej vedeli, da ta oseba krši pravila, 
ste z njo dlje časa komunicirali.« 

Smithova je dejala Churovichu, da ta slučaj pomeni »nedovoljeno oddajanje«, 
saj pravila FCC radioamaterjem dovoljujejo vzpostavljanje zvez samo »z 
drugimi postajami amaterske dejavnosti«. Ni dokazov, da je bila oseba, s 
katero ste komunicirali 28. marca radioamater, ker se ni izkazala s pozivnim 
znakom kot to zahtevajo pravila FCC,« je poudarila Smithova. 

Smithova je pisala tudi licenciranim radioamaterjem v Tennesseeju, Michiganu, 
in Wisconsinu, ker niso upoštevali formalne pisne zahteve naj ne uporabljajo 
lokalnega repetitorskega sistema. Smithova je obvestila štiri amaterje, da 
FCC od njih pričakuje, da »bodo spoštovali zahtevo skrbnika in/ali kontrolnega 
operaterja naj ne uporabljajo repetitorja in katerokoli drugo podobno zahtevo 
za prenehanje dela na kateremkoli drugem repetitorju, ki jo izrazijo nosilci 
licence repetitorja, kontrolni operaterji ali skrbniki.«

Opozorilo so 31. marca prejeli Robert J. Doll, WQ4E in Todd W. Phillips, 
N4QWZ iz Tennesseeja; Bryan K. Waddell, W9MUP iz Wisconsina in Stacy 
Hunt, KB8RNN iz Michigana.

Smithova je obvestila vse prejemnike, da ponovitev kršitev potem, ko so 
sprejeli pisno opozorilo lahko zanje pomeni »ostre kazni, vključno z preklicem 
licence, denarno kaznijo ali postopkom za spremembo, ki bo omejila 
frekvence, na katerih smete delati.« 

»Kazni se običajno gibljejo med 7.500 do 10.000 USD,« je zaključila.

Verjamem, da veliko amaterjev, 
ki prejemajo naš časopis »CQ 
ZRS«, po prebiranju istega dajo 
le na kup. Takšen kup počasi 
postane glomazen in ustvarja 
probleme, pri iskanju kakšnega 
izvoda v njem.

Pred leti sem si uredil vezanje letnikov 
časopisa »RADIOAMATER«. Po 
osamosvojitvi mi je knjigovez preminil. 
Pričeli so se ponovno nabirati izvodi 
in ker sem nekoč gledal pod prste 
mojemu knjigovezu, sem se odločil 
poskusiti se sam, tudi v tem.

Tako sem najprej poskusil vezati CQ 
ZRS, po dva letnika skupaj. Je šlo. 
Danes imam vse letnike CQ ZRS vezane. 
Ker je zadeva zelo lahka in ni potrebne 
ne vem kakšnih spretnosti ali znanja, 
sem se odločil, da zadevo posredujem 
našim članom.

Potrebno orodje in material: šilo, igla 
z velikim ušesom za debelo nit, 2 kom 
papirnih vložnih map za dokumente, 
nekaj lepila za papir, široki papirni 
lepilni trak in zelo močna nit, kot je 
za nit za vezenje ali nekoč tista pisana, 
za dokumente vezati (da se ne pretrga 
pri vezavi).

DELO:
Izvode dveh letnikov zloži po mesecih 
(če boš posamezni letnik vezal, potem 
le tega). Na papirnati trak dolžine 
časopisa zaznamuj zgornji rob časopisa 
in VSE posamezne položaje sponk na 
izvodih(»A«). V tem pasu ne smeš 
šivati. Potem določi malo levo in desno, 
še točke za luknje vezanja (sl.1)

Naslednji korak je prvi ovitek. Na dveh 
ovojnih mapah označi okoli 1,5 cm 
rob in jih  močno zvij, Ta rob 1,5 cm 
namaži lepilom in ovojne mape zalepi 
na prvi in zadnji izvod v paketu, stisni 
in počakaj da lepilo prime (sl.2). PAZI: 
Na prvi izvod se lepi zadaj, na zadnji 
pa spredaj(slika 2)! Obreži višek mape. 
Pri ovitkih uporabi tiskano stran na 
zunanjih straneh, da notranje strani 
ostanejo čiste, če boš morda dodajal 
še trde platnice (sl.5).
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S51DSW Avtor: Robert Hudolin S56VHR ZRS INFO

RADIO KLUB 
MOZIRJE S51DSW
Radio klub Mozirje je v lanskem letu praznoval 
45 let delovanja. Zaradi tega smo člani zelo 
aktivno sodelovali v tekmovanju vzpostavljanja 
zvez med sabo po celi Sloveniji in tudi čez meje 
skozi celo leto. Tekmovanje ima skozi leto deset 
terminov in to od marca do decembra. Tega 
tekmovanja se člani kluba kar v lepem številu 
udeležujemo že več let. Tekmovalci se v tek mo-
vanju delimo v več različnih kategorij, pač glede 
na tehniko ki jo premoremo oziroma glede na 
pogoje, ki so določeni v pravilih. Lepe rezultate 
so dosegli še nekateri naši člani.

Podelitev priznanj 
je bilo na sedežu 
ZRS v Pekrah v 
soboto 15.3.2014. 
Po podelitvi je bila 
letna konferenca. 
Pred po de litvijo je 
bil tudi sejem nove 
in rabljene radio-
amaterske opreme.

Dobitniki priznanj, ki jih je podelil Miha S51FB - VHF 
manager:
• Robi Hudolin S56VHR - priznanje za sodelovanje v 

vseh terminih S5 ma ratonu
• Amadej Hudolin Pirc S58AHP-pokal za prvo mesto 

v kategoriji E-145 MHz novinci in sodelovanje v vseh 
terminih S5 maratonu

• Miro Prašnikar S52ON - priznanje za 5 mesto v KV 
prvenstvu

• Negro Kočar S55KM - pokal za prvo mesto v kategoriji 
C-145 MHz

Negro Kočar S55KM

Amadej Hudolin Pirc 
S58AHP

Lepe rezultate so 
dosegli še nekateri 
naši člani, vendar se 
priznanja žal pode-
ljujejo samo za dose-
žena prva mesta. 

Izmeri potrebno dolžino niti. Npr. za  5 izvodov vezati, 
rabiš 5 dolžin izvoda in še enega za rezervo pri zavezovanju, 
itd. 

Papirni trak z zarisanimi točkami lukenj postavi v sredino 
izvoda, poravnaj zgornji rob in z šilom prebodi vse 4 luknje 
v prvem in drugem izvodu. Napelji nitko skozi oba izvoda 
(1 in 2) kot na sl.3.  Na levi, pred prvim izvodom, pusti le 
okoli 10 cm niti. Poravnaj izvode, zategni nit, izvoda stisni 
in dobro zavozlaj. Tukaj rabiš pomoč, ker sam ne moreš 
držati in vozlati.

V tretjem izvodu (pazi na zaporedje) izvrtaj luknje, napelji 
nit (glej puščice), zategni nit, poravnaj, zavozlaj. Izvodi morajo 
biti poravnani. To naredi do zadnjega izvoda. Po vezanju  
zadnjega izvoda izkoristi višek niti, da povežeš vse izhode in 
vhode niti na vseh izvodih in paket stabiliziraš z vozli.

Moj zadnji korak je prelepljenje hrbta izvodov, da se ne 
vidijo ve zave, z 
lepilnim pa pir-
natim trakom in 
s pre kri vanjem, 
vidno na sl.4 
zgoraj in spo daj 
paketa je okoli 1 
cm  tega traku. 
Na hrbtu imam 
ročno zapisano: 
»CQ ZRS« in 
letnike (npr.2001-

2002), kot je razvidno iz fotografije vezanih izvodov. 
Zadnja možnost je dodajanje še trdnih platnic po sl.5. 
Knjigovez bi še obrezal stranice celotnega paketa, da je 
vezava lepša. Opisano že zadostuje za urejanje kupa 
časopisov, v solidno knjižnico, kot je na razvidno na 
fotografiji.

To sicer ni »Radioamaterska« gradnja, je pa amatersko in 
koristno. Poskusite.



CQ ZRS

8

Letnik XXIV, 2/2014

ZRS INFO  Avtor: Tomaž Kašnik - S57PKT IZ NAŠIH KLUBOV

Z veliko dobre volje je delo steklo že 
v letu 1994, zato ga tudi smatramo 
za začetek EME aktivnosti v našem 
radioklubu. V roku 1 leta je uspelo 
tudi nam in sicer nam je 10. junija 

leta 1995 s skromno tehniko (parabola 
od SAT TV premera 3m, polarna os 
za sledenje Luni, antena VE4MA horn, 
s predojačevalcem G=28 dB in NF 0,6 
ter cca 50 W izhodne moči) uspela 

PRVIH 20 LET 
EME  AKTIVNOSTI  S59DCD

Prav neverjetno je, kako se kolo časa hitro obrne. Minilo je okroglih 20 let, odkar sta v  letu 
1994 Marko S57UUU in Robi S53WW kot pionirja uspela narediti prve EME zveze na 23cm 
področju. To je dalo  zagona nekaterim našim članom, da se  tudi sami poskusimo v tej veji ra-
dioamaterskega hobija. 2m in 70cm EME področji sta bili  že precej aktivirani, medtem ko se je 
zdelo EME delo na 23cm in višje kot sanje, nekaj nedosegljivega. 

prva 23cm EME zveza z našim dobrim,  
žal že pokojnim,  prijateljem Petrom, 
OE9XXI. Veselje je bilo nepopisno in 
ves trud  poplačan. 
  
S to tehniko smo naredili še precej 
zvez, vendarle s to anteno ni bilo 
možno slišati in narediti vseh postaj,  
ki so se pojavljale ob activity vikendih 
in tekmovanjih. Zato smo  hkrati  že 
snovali načrte in začeli zbirati material 
za izgradnjo večje parabole, ki jo 
uporabljamo še  danes. V letu 1997 
je svet ugledala nova parabola,  preme-
ra 610 cm, konstruirana iz alu minija-
stih cevi ter prekrita z mrežo gostote 
10 x 10 mm.  Sedaj smo lahko naredili 
veliko več zvez, lahko smo slišali tudi 
lastni odmev od Lune in tako testirali 
svojo tehniko.  

Po nekaj mesecih in veliko oddelanih 
DXCC so apetiti zopet porasli in padla 
je odločitev še za eno stopničko višje,  
torej 2304 MHz ali 13 cm. Silvo je 
izdelal sevalec (slike spodaj), pred-

Člani RK Cirkulane na obisku v S59DCD na »EME« lokaciji
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20 LET EME v S59DCD Avtorja: Anton Štumberger - S57MAK in Jernej Golc- S59KM ZRS INFO

ojačevalec in oddajno stopnjo, kot reflektor pa je 
uporabljena obstoječa parabola. Tudi to pot nam je bil 
v veliko pomoč Peter, OE9XXI in je seveda njemu pripadla 
čast prve  S5-OE EME zveze na 13cm,  ki se je zgodila 
27. 10. 2001.  

Naslednje leto smo vso tehniko in an teno preselili na 
domači QTH S50X. Po dogovoru s Slovensko vojsko je 
prevoz parabole izvršila helikopterska posadka 15. 
brigade SV, za katero je bil prevoz rutina, za nas gledalce 
pa resnično  velika atrakcija in nepozabno doživetje.

Po nekajletnem premoru oz. QRT zaradi objektivnih 
razlogov se je v letu 2010 spet začelo nekaj premikati. 
V sodelovanju  z Radioklubom Laško smo vzpostavili 
prvo EME zvezo na področju 3,4 GHz oz. 9 cm področju.  
Upali smo, da bodo oni nadaljevali EME prodor na višja 
področja,  vendar se fantje iz RK Laško žal niso »okužili« 
z EME virusom, hi.

Tako se je v letu 2011 zgodila še random EME zveza 
na 5,7 GHZ z OK1KIR in za njim še z več drugimi po-
stajami (SV1BTR, OH2DG, PA0BAT, F2TU…). Seveda 
pa moram na tem mestu omeniti, da sta prvo EME 

zvezo na 6 cm 
vzpostavila Pav -
le, S57RA  in Mar-
ko, S57UUU.

Vsa ta leta je bil 
EME team RK 
Slovenj Gradec 
na teh visokih 
frekvencah bolj 
kot ne osamljeni 
akter iz S5. Re s ne- 
je se je v zad njih 
letih zadeve lotil 
le Matija, S53MM.  

Tako se je v 1. Junija letos zgodilo, kar je bilo dolga 
leta nemogoče, saj ni bilo drugega ko respondenta iz 
naših krajev, ki bi bil aktiven. V DUBUS tekmovanju je 
bila vzpostavljena prva S5-S5 EME zveza na 23cm 
področju med S59DCD in S53MM z medsebojnim  
raportom 529/529. Sicer je bilo že prej nekaj medsebojnih 
poskusov in slišanj, prisluhov…, vendar niso uspeli.   

Prepričani smo, da je ta zveza vredna  zapisa v zgodovino 
slovenskih radio amaterskih dosežkov in naj bo spodbuda 
še za naprej.

Ostal je še najmanj en izziv – 10 GHz,  kjer pa  je ledino 
že oral Marko, S57UUU. Prav Marko je v teh letih odigral 
ključno vlogo »EME mentorja«  pri razvoju EME dejavnosti 
radiokluba S59DCD, levji delež pri uspehih pa kot  
gonilna sila  seveda nosi Silvo, S50X.

HAMFest 2014 - srečanje 
radioamaterjev in 
prijateljev Radiokluba 
Cirkulane
V prostorih Radiokluba Cirkulane je potekal 
HAMFest 2014 v soboto, 31. 5. 2014. Lahko rečemo, 
da je postal tradicionalen in vsako leto ga obišče 
več radioamaterjev tako iz S5, kakor tudi iz tujine 
in predvsem tudi prijatelji našega Radiokluba 
Cirkulane. Organizatorji HAMFesta se trudimo po 
najboljših močeh, da ga kljub vremenskim 
situacijam poskušamo najbolje pripraviti, kar je 
možno. 

V samo organizacijo in izvedbo takšnega dogodka je 
vloženega kar nekaj truda in zelo veseli smo, če so nam 
vremenske razmere naklonjene kakor tudi obiskovalci, ki 
ste nas pripravljeni obiskati na našem hribu v prelepih 
Halozah v Pohorju. Lahko tudi rečemo v našem Radioamaterskem 
domu. V zadnjih letih smo člani in prijatelji vložili veliko 
truda, energije, denarja, prostovoljnega dela v ureditev 
Radioamaterskega doma. Zato smo zelo veseli, da lahko 
na HAMFestu pokažemo naše dosežke in se skupaj z 
donatorji poveselimo, nazdravimo, zaplešemo…

Pred nami je še veliko izzivov na radioamaterskem področju. 
Čaka nas še precej prostovoljnega dela, da dokončamo 
objekt v končno podobo in seveda uredimo radioamatersko 
opremo, pri kateri najdemo vedno kakšen nov izziv za 
testiranje, izboljševanje in uvedbo novosti. Predvsem nas 
veseli, da smo v letu 2014 uspeli urediti postaje in antenski 
sistem; tako sedaj v klubu razpolagamo z naslednjo 
operatersko opremo: Kenwood 71V, Kenwood TM255, 
Icom 471, Icom 271, Icom R71d, Icom 781, Icom 7100 in 
Yaesu FT-DX1200. Trenutno imamo postavljena dva stolpa: 
enega višine 10 m in teleskopskega do 15m. Tako smo 
uspeli članom našega kluba omogočiti dobre pogoje za 

Slika 1 - Opremljen prostor Radiokluba Cirkulane S59DDR / S59H 
/ S55TVC v letu 2014
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operatersko delo in se za vsakega kaj najde, kar ga veseli. 
Predvsem gradimo na timskem in kolegialnem odnosu 
in dajemo prednost celotni skupni in ne le enemu 
posamezniku. V uporabi imamo tri klicne znake in sicer 
S59DDR, S59H in S59TVC, ki jih seveda lahko uporablja 
vsak od vseh 137 članov Radiokluba Cirkulane, skladno 
z načeli hamspirita in hišnim redom v našem radioklubu.

Prostori so v celoti ogrevani na centralno kurjavo na drva 
in drv imamo pripravljenih za približno tri leta naprej – 
HI. Objekt ima lastno zalogo vode v dveh cisternah in 
seveda omrežno električno napajanje. Na lokaciji imamo 
vzpostavljen brezžični internet s povezavo 5 GHz. V 
prihodnosti želimo urediti še zgornji prostor v večnamensko 
uporabo z možnostjo koriščenja kopalnice in možnost 
prenočitve na skupnih začasnih ležiščih. V načrtu imamo 
tudi vzpostaviti sistem neprekinjenega električnega 
napajanja s pomočjo sonca in vetra ter postavitev 
dodatnega tretjega antenskega stolpa. 

Skratka veseli bomo, če nas boste še naprej obiskovali 
na našem HAMFestu in nas z vašo prisotnostjo spodbujali 
pri našem prostovoljnem delu in razvoju Radioamaterskega 
doma v Pohorju pri Cirkulanah. 

Slika 2 - Pogled na Radioamaterski dom v Pohorju pri Cirkula-
nah – JN76XH

Na letošnjem srečanju smo podelili diplome novim desetim 
radioamaterjem operaterjem sezone 2013/14. Vsi so 
obiskovali tečaj za radioamaterja operaterja v organizaciji 
našega kluba. Zadnjih nekaj let uspešno vodi tečaj dr. 
Boštjan Polajžer- S58MW s pomočjo Brunota Lubeca- 
S51M, Ivana Švajgla- S51KV. Tako je v zadnjih petih letih 
obiskovalo naš tečaj preko 50 novih radioamaterjev 
operaterjev.

Slika 3 - Novi operaterji radioamaterji iz S59DDR sezona 
2013/14

V sodelovanju z Rdečim križem, Upravo RS za zaščito in 
reševanje in Civilno zaščito Občine Cirkulane so bila 
podeljena spričevala bolničarjem, ki so opravili izpite v 
letu 2014. 

V letu 2014 smo skupaj s pomočjo donatorjev nabavili 
novo radioamatersko opremo in smo se ob tej priložnosti 
tudi zahvalili zaslužnim, ki so nam v zadnjih letih pomagali 
pri izvedbi omenjene nabave - to so: Toni Podhostnik- 
S50TO, Zoran Dernikovič- S50DZ, Alojz Kolednik- S52PO, 
Albin Grmek- S57H, Danilo Milošič- S56PDO, Anton 
Bratušek - Zavarovalnica Triglav, Korona plus d.o.o. ter 
šte vilni drugi z manjšimi finančnimi prispevki, kakor se-
veda tudi vsi prisotni, ki ste kaj spili in pojedli na HAMFestu 
2014, saj je celoten izkupiček šel za nabavo nove opreme 
in sicer IC7100, Yaesu FT-DX1200 in Kenwood 71V.

Slika 4 - Prejemniki spričeval bolničarjem Rdečega križa.

Slika 5 - Prejemniki zahval za pomoč pri nabavi opreme v letu 
2014.

V programskem delu smo lahko rečemo kot posebnost 
tudi izvedli blagoslov novih postaj in stolpa, ki ga je 
izvedel naš član župnik mag. Stane Nežič- S55ST. Kasneje 
nam je tudi na prosojnicah predstavil njegove dosežke v 
zadnjih treh letih od kar je postal radioamater in vzpostavil 
QSO-je v digitalnem načinu dela skoraj z vsakim kotičkom 
na naši zemeljski obli. Je eden najaktivnejših zbiralcev 
radioamaterskih diplom in zbiratelj QSL-kartic.

Ob kocu dneva smo se še spomnili 20 let nazaj skozi 
fotografije, ko smo skupaj s prijatelji radioamaterji iz 
Rogaške Slatine S59DRO igrali nogomet v Cirkulanah ter 
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predali v uporabo takrat Kenwood TS 850. Predstavili 
smo naše 10-dnevno popotovanje po Halozah in oddajanje 
iz različnih vrhov in QRA lokatorjev, ki smo ga izvedli 
leta 1994 v sestavi: Alojz Kolednik- S52PO, Boštjan 
Polajžer - S58MW, Toni Štumberger - S57MAK, Matjaž 
Golc - S57MGX in Jernej Golc - S59KM ex. S57NOJ. Tistih 
časov se spominjamo po izredno veliki podpori preko 
frekvenc ter po pomoči podpornih članov odprave, ki 
so nam skoraj dnevno dostavljali zalogo hrane in pijače. 
Skratka lepi spomini za nazaj.

Slika 7 - 10 dnevna odprava S59DDR/p  Haloze 1994.

Slika 8: Na vrhu haloškega triglava – Donačka gora 1994. Uh, 
kako zgledamo mladi. Alojz-S52PO, Jernej-S59KM ex S57NOJ, 

Boštjan-S58MW, Toni-S57MAK, foto Matjaž-S57MGX..

Na koncu še želimo omeniti, da HAMFest vedno spremlja 
glasba glasbenikov radioamaterjev in v letu 2014 so za 
program poskrbeli: Miran Vogrinec- S50VM, Ivan Švajgl- 
S51KV, mag. Stanislav Golc- S52GD in Daniel Polajžer- S53DP.

Aha pa seveda še hrana in pijača. Tudi to pripravijo 
radioamaterji in sicer v letu 2014 pod taktirko naše 
gospodarice objekta Elizabete Ogrinc - S58OE ter njenih 
pomočnikov in pomočnic.

Slika 6 - Blagoslov objekta je izvedel Stane – S55ST. 

HAMRADIO - Friedrichshafen 2014
Priprave na HAMRADIO 2014 v Friedrichshafnu 
je kot po navadi prevzel Silvo - S50X. Mesec dni 
pred odhodom nam je na osnovi bogatih izkušenj 
postregel s koristnimi informacijami o poteku 
obsežne logistične priprave na ta dogodek leta. 
Vseskozi smo bili v kontaktu tekočega medsebojnega 
obveščanja v cilju, da zadeve tečejo učinkovito 
in po planu. 

Z namenom znižanja stroškov pošiljanja QSL kartic smo 
tudi tokrat peljali s sabo več paketov s karticami za več 
DXCC držav. Ocena teže kartic je bila cca 250 kg. Nazaj 
smo pripeljali le EA in Z3 paketa. Vse ostale nam je 
uspelo razdeliti.

Vodja ekipe: Silvo - S50X
Člani: Andreja - S56B in Tone - S51TC,  in Marsell - S52ID 
ki je zamenjal Domna- S50DV, ker je le ta na dan odhoda 
imel bližnje srečanje s srno, posledično se je tudi 
poškodoval.
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Novi člani:  Zvone - S57TX in Marjan - S51RU, Franc – 
S56VLF  

Dogovorjen zbor ekipe je bil pri Silvu na dan državnosti 
25. junija ob 19. uri. Pot nas je vodila iz Mislinje skozi 
Slovenj Gradec in Dravograd do mejnega prehoda Vič, 
naprej skozi Lavamünd in Griffna, kjer smo se priključili 
na avtocesto proti Celovcu, Villachu in Salzburgu. Krajši 
postanek smo opravili pred mejo OE/DL počivališčem, 
kjer smo se naključno srečali z Andrejo in Tonetom. Po 
okrepčilu smo kmalu nadaljevali pot proti Münchnu. 
Vreme je bilo obetavno, delno so tekočo vožnjo ovirale 
dokaj pogoste stroboskopske bliskavice in omejitve  zaradi 
del na cesti. Skozi München pa stara zgodba z veliko 
ovirami in nato nadaljevanje vožnje proti Lindauu. Dobrih 
100 km pred ciljem še zadnji postanek na počivališču in 
ob 07:30 smo prispeli v kamp ob sejmišču. 

Po opravljenih formalnostih smo pričeli s pripravljanjem 
tabora in po postavitvi improvizirane kuhinje in šotorov 
je sledil zaslužen zajtrk – sveže hrenovke. Postavili smo 
še drog in izobesili zastave in kmalu je bilo na vrsti kosilo. 
Silvo je pripravil  izvrsten golaž. Z dovolj energije smo se 
del ekipe napotili na sejmišče za pripravo  razstavnega 
prostora. V prihodu v halo smo ugotovili, da razstavni 
prostor ne ustreza naši specifikaciji. Na našem prostoru 

je bila slovaška zastava in napis zveze radioamaterjev 
poljske. Odgovorni so sneli napis in zamenjali zastavi. 
Tudi tokrat je naš državni grb Slovenije obrnjen napačno. 
V poduk organizatorjem smo na prednjo stran pulta 
pritrdili pravilno slovensko zastavo. Potrudili smo se po 
najboljših močeh opremiti štant in dostojno zastopati 
barve ZRS-ja in Slovenije. V knjigo gostov se je vpisalo 
244 obiskovalcev. 

Družabno življenje v kampu kjer je bil naš tabor se je 
nadaljevalo vse štiri dni bivanja v FN-ju. Večeri so bili 
prijetni ob dobri jedači, pijači in družbi prijateljev. Prvo 
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noč smo kamp odišavili s pečenim mesom na žaru. 
Naslednji dan pa je sledila že tradicionalna »Palačinka 
party«. Vlogo peka palačink je prevzel Paule S57RA, ki 
jih je profesionalno vrtel na kar dveh plinskih štedilnikih. 
Okusnih palačink je bilo deležno 25 oseb. Pika na i pa je 
bil še Silvov najboljši pasulj. 

Seveda pa bi bilo nekaj narobe, če nas v dneh kampiranja 
nebi presenetilo neurje z dežjem. To nas je obiskalo zadnji 
večer, a ker smo tega že vajeni, smo spontano poprijeli 
vsak svoj konec šotora za druženje in mirno večerjali 
dalje s krožnikom v levi roki. 

Obiski v našem taboru: Tine-S50A, Bučo – S56LW z XYL, 
Ivan - S51DI, Herman - S53ND,  Simon - S54ZZ, Štefan- 
OE8SKQ,  Renato - S57UN, Silvo - S51V, Kristjan - S50XX    
S58MU - Milan in XYL Zorica - S58ZOR ,  Drago - S52F z XYL,  
Lovro - S50LD, Janko - S57L,  Drago - S59A,  Marijan - S56A, 
Janko - S57L,  Boštjan - S550, Grega - S53SL s ham prijatelji, 
HA1YA z XYL Edit in še mnogi drugi drijatelji...
EME prijatelji: Marko - S57UUU, Pavle - SS57RA, Iztok - 
S56GTL,  Slawek - DL6SH,  Eric - ON5TA, Lars - SM4IVE,  
Karl - DF3RU… Prilagamo foto-kolaž S5 obiskovalcev. Žal 
nam vseh ni uspelo ujeti v objektiv in tem se iskreno opra-
vičujemo. Se bomo naslednje leto bolj potrudili. 

Zahvala Kristjanu S50XX za pomoč na našem štantu, prav 
tako tudi zahvala vsem slovenskim amaterjem, ki so se oglasili  
pri našem štantu in s tem prispevali dobri promociji S5 radio-
amaterjev!
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50 LET RTV pretvornika PLEŠIVEC/ 
Uršlja gora - 50 LET  skupaj na gori…
Oktobra letos mineva 50 let postavitve in delovanja televizijskega pretvornika na Uršlji gori. Začetki 
razmišljanja o gradnji TV pretvornika na Uršlji gori segajo v začetek šestdese  h let prejšnjega stoletja.

S Plešivca (ime je dobil zaradi gole 
kape), ki ga domačini imenujejo Uršlja 
gora se ponuja prostran razgled na 
ozemlje, južno od Pohorja, ki se v 
jugovzhodni smeri konča ob Sljemenu 
pri Zagrebu, na jugu pa ob hribih od 
Trdinovega vrha do Snežnika. Ju go-
zahodno seže pogled vse do Nanosa 
in ob izjemni vidljivosti celo do Tržaš-
kega zaliva, severno in severozaho d-
no pa daleč onstran meja v dolino 
med planinama Golico in Svinja ter 
preko Velikovca in Gosposvetskega 
polja do hribov, ki na severu obrobljajo 
Vrbsko in Osojsko jezero.

Brez dvoma so izrazito izpostavljeno 
in kot na dlani primerno lokacijo na 
Uršlji gori že nekaj let pred tem 
preizkušali s svojimi doma narejenimi 
primopredajniki radioamaterji iz ra-
diokluba Ravne na Koroškem S59EHI 
(YU3DCD). 

Prav tja, kamor seže oko lah ko sežejo 
tudi elektromagnetni valovi. Vso 
opremo, vključno z anod no baterijo, 
ki je tehtala kar nekaj kilo gramov, so 
pionirji radioamater stva na Koroškem 
- Vezjak Zdravko, YU3CW, Tratnikov 

Fric (Mirko YU3YV), Tratnik Hubert 
S51EC (YU3EC), Kert Jože YU3YS, Lečnik 
Mirko – Žlici YU3YU, Pavšer Alfonz 
YU3YT, Pačnik Ivan st. S51AP (YU3NBO) 
in Čas Janko - prenašali v nahrbtnikih 
1696 m visoko in preizkušali prve 
ra dioamaterske zveze na UKV področju 
z Uršlje gore. Takrat Ivan S51AP niti 
po mislil ni, da bo tu na gori delal v 
bodočem RTV objektu več deset let 
vse do upokojitve. 

Prav nemirnost in raziskovanje nekaj 
novega na področju radijskih valov in 
elektronike nista dala Vezjak Zdravku 
YU3CW nikoli miru in je bil vseskozi 
na čelu z idejami, ki jih je pravi čas, 
na pravem mestu in brez skrivanja 
po da jal svojim prijateljem, sousta no-
viteljem leta 1954 ustanovljenega 
ra diokluba S59EHI (YU3DCD).

Uspeh je bil za tiste čase fantastičen. 
Iz različnih krajev naše doline so do-
segli zveze in celo čez državno mejo. 
Naj omenim, da je bila prva UKV zveza 
med Jugoslavijo in tujo državo med 
našim radioamaterjem YU3CW (Vezjak 
Zdravko) in OE8PE (Emil Piskernik).

Začetek novega obdobja

Nato pa je nastopilo novo obdobje. 
Začelo se je šušljati, da bodo tudi v 
Jugoslaviji kmalu uredili televizijo. 
Televizija v Avstriji je že bila na poho-
du. V Ljubljani so se o tem že kar resno 
pogovarjali. Pa se je takoj ponudila 
no va prilika in nov izziv za radioama-
terje na Ravnah na Koroškem.

Posebej so se koroški radioamaterji ho-
teli izkazati na 2. skupščini radio amaterske 
zveze Slovenije (1959), katere organizator 
je bil radioklub Ravne na Koroškem 
S59EHI (YU3DCD). Članom skupščine 
in občanom so želeli pripraviti presenečenje. 
Nekdo je predlagal, da bi na vrhu Uršlje 
gore postavili pretvornik in TV antene. 
Zgornja bi sprejemala TV signal z Avstrij-
skega pretvornika Šekelj, spodnja, ki bi 
bila obrnjena proti Ravnam na Koroškem, 
pa bi oddajala TV signal. Sprejemno 
anteno in predelan TV sprejemnik, 600 
vrstic na naš standard so hitro predelali, 
in vse instalirali v takratnem Domu že-
le zarjev na Čečovju. Velik stolp z več 
spre jemnimi antenami na strehi Doma 
železarjev je oznanjal, da je na pohodu 
televizija. Ko je bila pripravljena vsa 
tehnika in oprema so se spogledovali, 
kako bodo to prenesli na vrh. 

Nekdo se je oglasil »Če so lahko na 
vrhu postavili cerkev (najvišje ležeča 
cerkev v Sloveniji, sv. Uršula, zgrajena 
med 15. in 16. stoletjem), bomo pa 
še mi to ropotijo«. Tisti dan, ko so 
postavljali vso opremo na Uršlji gori, 
je bila planinska koča Na Uršlji gori 
do prvega nadstropja v snegu in megla 
je pokrivala ves vrh. Vso montažo in 
preizkus prvega TV signala poslanega 
v dolino so delali v megli in izključno 
preko lastnih UKV zvez.

Dan pozneje, na 2. skupščini radio-
amaterske zveze Slovenije, je bila 
otvoritev televizije na Ravnah. In de-
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lovalo je. Sicer je bila TV slika iz Avstrije 
malo meglena in zasnežena, ton pa 
je bil zelo dober in navdušenje je bilo 
na višku. Kar pa ni trajalo dolgo, saj 
je po nekaj dneh vihar na gori vse 
porušil.

Priskočili so na pomoč

Predstavniki Radia Ljubljana inž. 
MILAVC France, inž. PIPAN Zmago, 
inž. ROJC Stane in ing. PAVLIČ Miha 
so izvedeli za radioamaterska pri-
zadevanja in obljubili pomoč, da bi 
na Ravnah na Koroškem lahko gledali 
slovenski televizijski program. Postavili 
bodo oddajnik na Uršlji gori, vendar 
mora biti na vrh gore speljan daljnovod 
visoke napetosti in dostop po cesti.

Ustanovljen je bil »Akcijski odbor« za 
izgradnjo visokonapetostnega 10 KV 
daljnovoda na Uršljo goro (transforma-
tor 50 kVA 2x ! – sl. 3). Iz zapisnikov 
leta 1961 in 1962 je razvidno, da so 
pri sofinanciranju in izgradnji daljno-
voda, transformatorja in kamionske 
ceste sodelovali KGG Slovenj Gradec 
za ureditev ceste; Železarna Ravne na 
Koroškem je dala prispevek za daljno-
vod in transformatorsko postajo; 
Elektro Slovenj Gradec je sofinanciral 
izgradnjo daljnovoda in pomagal z 
zbiranjem dodatnih materialnih in 
de  narnih sredstev v dravski in mežiški 
dolini, ter pri rudniku Mežica. 

Predsednik »Akcijskega odbora« 
g.Gregor Klančnik je k sodelovanju 
povabil inž. Mislej Cirila in Kemokom-
binat Velenje, g. Ošlovnik iz TEE Šo-

š tanj, g. Ernest Žgank, Rudnik Velenje, 
ing. Mali in g. Močilnik obč. LO Šoštanj, 
g. Kanduč obč. LO Dravograd. Vsi 
omenjeni so se dne, 13.11.1962 od-
zvali in potrdili finančno soude ležbo 
pri izgradnji in dokončanju del elek-
trifikacije Uršlje gore.

Od vloge za gradbeno dovoljenje, ki 
jo je dne, 12. 09. 1962 vložil Elektro 
Slovenj Gradec in do izdaje dovoljenja 
za obratovanje visokonapetostnega 
daljnovoda dne, 19. 09. 1963, je za 
takratni čas in v posebnih pogojih 
novogradnje svojevrstni rekord. Po-
stavljenih je bilo 42 drogov za daljno-
vod, na vrhu »zakopanega« cca 12 
km valjanca za ozemljitev. Po samem 
vrhu do oddajnika pa 370 m izkopa 
za VN kablovod 10 KV. Večina materiala 
je bila na goro pripeljana ali »privleče-
na« s konjsko vprego, kar pa konji 
ni so po tegnili se je neslo v na hrbtnikih 
ali prosto na ramenih. Avgusta 1962 
je RTV Ljubljana tudi po stavila prvi 
antenski »stolp« (cca 20 - 25m).

24. julija 1962 je bil v prostorih občinske 
skupščine Slovenj Gradec posvet s 
predstavniki RTV Ljubljana (general-
ni direktor inž. Boris Mikoš, inž. Rojec 
Stane, inž. Miha Pavlič, inž. arhitekt 
Hočevar Marko) o odpravi dokonč nih 
ovir, ki zavirajo gradnjo oddajnika. Na 
podlagi ogleda ceste pod vrhom Urš-
lje gore so ugotovili, da zadnji cestni 
vzpon 23,4 % ni uporaben za dovoz 
po trebne opreme za TV pretvornik, 
transport agregata za rezervno el. 
napajanje (1.700 kg), dostavo premo-
ga, gradbenega materiala in ostale 

opreme. Po »izčrpni« debati so se 
odločili za postavitev tovorne žičnice, 
ki je v goro zarezala še danes vidne 
gozdne poškodbe, pa čeprav tovorne 
vlečnice že več let ni in je z manjšim 
naklonom cesta speljana do vrha. 
Obstajal je tudi dogovor, da se sčaso-
ma ta tovorna vlečnica zamenja s 
sedežnico v turistične namene.

Uhija so vsi upoštevali

Po odpravi vseh pomanjkljivosti je 
RTV Ljubljana izpolnila dano obljubo 
koroškim krajanom in v mesecu 
novembru 1962 najprej pričel oddajati 
UKV oddajnik, nekaj dni kasneje pa 
TV pretvornik. Oddajnik je do danes 
»preživel« kar nekaj temeljitih prenov. 
Ves čas pa na koroškem in daleč okoli 
gledamo kvaliteten TV program in 
po slušamo radijski program.

Vse od začetka delovanja TV pretvor-
nika smo bili člani radiokluba S59EHI 
dobrodošli v prostorih TV pretvornika, 
ne glede na izmeno. Iz prijateljskih 
navez in sodelovanja že vrsto let tudi 
aparature, ki so last koroškega radioklu-
ba Franjo Malgaj, S59EHI iz Raven na 
Koroškem »vedrijo« pod streho RTV 
pretvornika Plešivec. Še vedno smo v 
radioklubu S59EHI zelo ponosni, da 
nam je bilo dovoljeno v sedemdesetih 
letih v RTV pretvorniku postaviti prvi 
UKV radioamaterski repetitor v Jugo-
slaviji. Na tako idealni lokaciji je njegova 
»slišnost« po tem delu Evrope prese-
gala vse razumne meje. Posebej je 
po trebno poudariti, da je »uhi« bil 
izdelek domačega radioamaterskeka 
znanja, brez načrtov, material in »se-
stavni deli« od različnih industrijskih 
aparatur itd.
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Slišnost »UHI-ja«, tako smo ga imeno vali, so upoštevali 
radioamaterji v sosednjih državah in korektno odmikali 
frekvenco novo postavljenih radio ama  terskih repetitorjev, kar 
pa ni bila vrlina v naših bivših republikah. Preko našega »UHI-
ja« smo leta 1976 tudi prvi javili v Ljubljano, kje je epi center 
potresa (ko je streslo Posočje in Furlanijo). Nekaj minut po 
tem sporočilu v Ljubljano se je na ekranu pojavil napovedovalec 
in to vest sporočil javnosti – »demantiral« je vse prejšnja 
poročila o epicentru nekje v morju blizu Jonskega zaliva. Naša 
vest je bila točna skoraj do km. O tem uspehu je bila čez nekaj 
dni večminut na oddaja na valu 202 radia Ljublja na. 
RK S59EHI na svoji QSL karici uporablja sliko-podlago 
današnjega RTV pre tvornika Plešivec.

Danes imamo koroški radioamaterji v prostorih RTV Plešivec 
montiran re petitor (2m in 70 cm) in ATV – ama tersko 
televizjsko panoramsko kamero. Ob tem jubileju RTV 
pretvornika PLEŠIVEC se člani radiokluba S59EHI iz Raven 
na Koroškem vsem prijaznim uslužbencem pretvornika 
zahvalju je jo za vse skupaj preživete ure v želji, da bi nam 
bila tudi v bodoče odprta vrata pretvornika PLEŠIVEC.

73, Bojan. S56UTM

P.S.: Koroški radioklub Franjo Malgaj, S59EHI letos praznuje 
60 let delovanj. O tem pa v Novoletnem CQ ZRS.

CQ S59EHI

60 let

22. srečanje 
radioamaterjev 
Slovenije
Nemčavci 2014Nemčavci 2014
Kaj je potrebno narediti, da vsaj eno soboto (no, bolj 
točno, tretjo soboto v avgustu) ne dežuje? Letos je to 
vprašanje organizatorjem 22. srečanja radioamaterjev 
Slovenije predstavljalo skoraj nerešljivo uganko.  
Seveda je deževalo, celo dvakrat  – na srečooo, zaresno 
čisto proti koncu in je organizatorjem dež celo malo 
pomagal.

Tradicionalno smo se slovenski radioamaterji zbrali 
tudi letos tretjo soboto v avgustu v Nemčavcih pri 
Murski Soboti. Po doseženi mednarodni polnoletnosti 
je srečanje skoraj moralo uspeti. Sicer smo pogrešali 
Simona, S53ZO – uradnega vodjo ceremoniala. Nado-
mestil ga je predsednik RTV kluba Murska Sobota, Jože 
– S51DB. Zaradi odsotnosti S53ZO smo skoraj imeli 

Vodja ceremoniala, predsednik RTV kluba Murska Sobota, 
Jože - S51DB
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težavo pri podelitvi priznanj v UKV tekmovanjih, pa se je 
na koncu vseeno srečno končalo. 

Ker letos na prizorišču ni bilo težav s sodobno internetno 
povezavo, smo si omislili tudi neposredni video prenos 
preko interneta za vse tiste, ki se zaradi drugih obveznosti 
ali oddaljenosti do Nemčavcev dogodka niso mogli 
udeležiti. Vseh podrobnosti srečanja v neposrednem 
prenosu ni bilo možno prikazati, saj je bilo prizorišče 
enostavno preveliko (zaradi HACCP predpisov določenega 
dela prizorišča nismo smeli prikazati, možen je bil le 
osebni obisk).

Trenutni ZRS UKV manager Miha, S51FB je nepopustljiv 
in se je odločil podeliti priznanja za naslednja tekmovanja: 
Julijsko 2013, Septembersko 2013, Oktobersko 2013, 
Novembersko 2013, Marčevsko 2014, Majsko 2014 in 
Junijsko 2014 ter UKV pokal 2013. Ker pa to ni samo 
srečanje UKV radioamaterjev, je Dragan, S55Z podelil 
še priznanja za S5 QRP 2014 tekmovanje - AR memorial.

Kako podeliti toliko priznanj, pokalov in praktičnih nagrad, 
da proces ni predolg pa je že cela umetnost. S51FB je 
iznašel učinkovit način kako zadevo enostavno izvesti. 
Mogoče je malce nepregledna glede vsebine, ki jo po-
samezni tekmovalci prejmejo, je pa bolj zanimiva za vse 
prisotne – da ne zaspijo oz. pobegnejo prehitro v »drugi« 
del prizorišča saj predvsem prejemniki v naprej ne vedo 
kdaj bodo morali prevzeti priznanja. Vsak organizator 
podelitve priznanj je izjemno zadovoljen, če prejemnikom 
lahko podeli vsa priznanja. S tega vidika je bil letošnji 
dogodek izjemno uspešen. Močna zasedba iz bližnjih 
Radencev in Dolenjske ter Bele Krajine  je bila pričakovana, 

ZRS UKV manager Miha S51FB z goro pokalov in diplom

V vlogi predsednika tekmovalne komisije S5QRP kluba - Dragan 
S55Z pri podelitvi praktičnih nagrad za S53M za prvo mesto v QRP 

tekmovanju AR Memorial v kategoriji B in v klubski razvrstitvi 

Ne samo, kako podeliti, problem je tudi kako odnesti množico po-
kalov, ki so jih prislužili v RK Radenci - S59P

Joži, S56AAY je prevzela pokale za ekipo S54LANE
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izjemno prijetno presenečenje pa je bila številčna delegacija 
RK Kranj. Tako je Joži, S56AAY prejela vsa priznanja za 
S54LANE klicni znak, katerega letos uporablja RK Kranj 
v spomin na pokojnega Laneta S54AA. Pri tuhtanju, kako 
podelitve izvesti v prihodnje, smo prišli do še nekaterih 
rešitev, o tem pa več na katerem od naslednjih druženj. 
Za naslednje obdobje ostaja tudi izziv kako uravnotežiti 
število prejetih priznanj posameznemu dobitniku. Na 
letošnji podelitvi je RK Radenska, S59P prevzel večino 
pokalov v kategoriji več operaterjev, Jože, S51ZO pa tako 
kot večino zadnjih let, večino pokalov v kategoriji en 
operator. Žal organizator srečanja v Nemčavcih na to 
nima vpliva, vse je v rokah, mikrofonih in tasterjih Vas, 
tekmovalcev.

V uvodu sem zapisal, da smo mednarodno polnoletni – 
temu primerna je bila tudi udeležba radioamaterjev. S 
svojo prisotnostjo so nas počastili radioamaterji iz 9A, 
HA, OM in HB9.  Ker pa ni nič zastonj, so se morali pošteno 
odkupiti, da so lahko prisostvovali temu dogodku. Tako 
so gostje iz 9A predstavili delovanje programa ScpLoc 
– RS/AS Scatter Locator Program. Program je predstavil 
avtor 9A6WW, Zvonimir. Predavanje smo posneli in bomo 
posnetek verjetno tudi objavili na slovhf.net. 

Ker je na UKV-ju radijsko zvezo s HB9 bolj težko narediti, 
se je Adi S55M potrudil in v Nemčavce pripeljal HB9! S 
svojo prisotnostjo in dobro voljo sta nas počastila HB9EFK 
– Nick in HB9DUR – Andrea. V prostem času ju je gostil 
seveda S55M (organizator srečanja se je elegantno rešil 

logističnih težav). Adi je poskrbel, da se nam je pridružil 
še OM3BH – Rasto. Zaradi svoje prisotnosti in uspeha na 
zadnjem WRTC 2014 tekmovanju je bil primerna tarča 
za pogovore (po nepreverjenih informacijah ga je Boris, 
S58A pošteno izprašal).

Pa še k zapletom iz »uradnega dela – podelitve«. Po poz-
dravnem nagovoru S51DB, smo začeli vsi mrzlično iskati 
g. Habjaniča, ki bi naj podelil priznanja za posamezna 
tekmovanja. Vsi panični, ker ga nismo našli, smo bili pri-
siljeni izbrati nadomestilo. Vskočil je Miha (Habičev :), 
S51FB in skupaj s predsednikom Zveze radioamaterjev 
Slovenije izpeljal podelitev do konca. Bojan, S52ME je v 
imenu ZRS podelil še nekaj jubilejnih priznanj članom 
radiokluba Radenska. Fantje so se oddolžili že na pri-
pravljalnem sestanku srečanja, ki je bil v petek na predvečer 
same prireditve. Pri podelitvi priznanj za AR memorial ni 
bilo težav – verjetno jih naslednje letu tudi v glavnem delu 
prireditve ne bo (S53ZO ima prepoved odsotnosti).

Ker hec mora bit', je imel Štefan S51RS še eno »proceduralno« 
pripombo, oziroma predlog spremembe pravil. Po novem 
naj bi organizator, v izogib problemom s shranjevanjem 
pokalov, najbolj plodnim zmagovalcem obvezno podelil 
tudi večjo vitrino. Kot dokaz je pokazal sliko popolnoma 
zabasane vitrine Jožeta S51ZO :)

Sami podelitvi priznanj je seveda sledilo druženje ob 
tradicionalnem bograču in dobrotah z malce večjega 
dvovrtečega prevoznega žara. V imenu organizatorja 
upamo, da so bile kapacitete našega nabavnega oddelka 
dovolj za vse (preko 100 udeležencev)?  Za boljšo prebavo, 
je glavni kuhar Stanko – S57BWO pripeljal s seboj še hišni 
ansambel. Ja, dalo se je tudi zavr-
teti ob zvokih domače glasbe. 
Verjetno bo naslednje leto ženska 
kvota še večja, se pa tudi letos 
ni s mo pritoževali. Sicer pa brez 
logistične podpore RK Radenska 
ne bi šlo. Hvala (prizanja za zahvalo 
smo jim pa tudi uredili v okviru 
ZRS in nas tako niso stali preveč). 
Kavo je letos kuhal naslednik 

UKV manager s srečnimi dobitniki priznanj

Štefan S51RS se spozna na 
»proceduro« in v obrazloži-
tvi predloga kaže sliko oma-
re s pokali. Krivec S51ZO :)

Del mednarodne udeležbe: OM3BH, S55M, HB9EFK,HB9DUR
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Priprave za bograč (mentor v ozadju nadzoruje delo)

Debate po kosilu za okroglimi mizami, v ozadju tihožitje :)

Stanko in Vlado v akciji - Bograč je bil tudi tokrat odličen!

Toneta (S57Q) Jožko – S57NAW. Sicer ima malce inovativne 
recepte, pripomb čez njegovo kavo pa ni bilo.
V imenu organizatorja se iskreno zahvaljujemo vsem 
radioamaterjem, njihovim bližnjim ter simpatizerjem za 
obisk, KS Nemčavci in ZRS za podporo in sodelovanje  in 
vsem neimenovanim pomurskim radioamaterjem, ki so s 
svojim delom in prispevkom v širšem organizacijskem odboru 
prireditve poskrbeli, da se je vse, upamo, srečno končalo. 
Brez vas nam nebi uspelo (beri: vabljeni k pomoči tudi 
naslednje leto). Na žalost se vsi niste našli na tukaj objavljenih 
fotografijah (želje za naslednje leto že zbiramo). Več fotografij 
najdete v fotogaleriji na www.slovhf.net. Tam je objavljena 
tudi povezava do programa za – RS/AS Scatter Locator 
Program, po končani obdelavi pa se bo verjetno našel še 
naslov od video posnetkov.

Po spominu zapisal Jani, S55HH

WRTC 2014 – 
RADIOAMATERSKA 
OLIMPIADA V ZDA
WRTC (World Radiosport Team Championship) je svetovno 
prvenstvo radioamaterskih dvočlanskih ekip, ki se odvija 
načelno vsaka štiri leta. Na radioamaterskem tekmovalnem 
področju je to največja svetovna prireditev v tistem letu.

KRATKA ZGODOVINA

WRTC ima že kar lepo zgodovino saj je bilo prvo tekmovanje 
organizirano že leta 1990 v Seattlu, zvezni državi 
Washington v ZDA. Tekmovanje, ki traja v času IARU HF 
tekmovanja, se odvija na ožjem lokalnem območju, na 
katerem so postavljene enake antene za vse tekmovalce 
in delo poteka z enakimi izhodnimi močmi oddajnikov. 
V ekipi sta po dva tekmovalca. Na vsaki lokaciji je prisoten 
sodnik, ki spremlja delo ekipe. To so osnovne značilnosti 
tega tekmovanja, medtem ko se pravila dela in točkovanje 
rahlo spreminja v odvisnosti od posameznega organizatorja.  
Naslednje tekmovanje je bilo leta 1996 v San Franciscu. 

Leta 2000 je organiziral olimpijado Slovenia contest 
club pri nas na Bledu s tem, da je 54 tekmovalnih ekip 
go sto valo na izpostavljenih lokacijah širom Slovenije. 
Za nami so organizirali tekme še Finci leta 2002, Brazilci 
2006 in Rusi v Moskvi leta 2010.  Za leto 2014 so dobili 

WRTC2000 na Bledu - Otvoritveni govor Tineta S50A
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organizacijo zopet Američani in priredili tekmovanje na 
vzhodni obali v okolici Bostona.

Slovenci smo se udeležili vseh WRTC-jev doslej in sicer 
kot tekmovalci, sodniki in organizatorji. 

Pravila za letošnje tekmovanje so določala možnost dela 
dveh postaj simultano (kakor M/2 kategorija), kar je bila 
novost. Doslej je bilo dovoljeno delati samo z enim 
signalom. Vsaka ekipa ima na razpolago tribander (letošnje 
leto so Američani postavili anteno s po dvema elementoma 
za 14 in 21 ter štirimi elementi na 28 na višini 12 m, 
napajano z enim kablom) ter dve inv vee anteni za 7 in 
3,5 MHz. 160 m obseg se v tem tekmovanju ne uporablja. 
Dovoljena je uporaba 100 W izhodne moči, kar kontrolira 
poseben merilni instrument. Organizator poskrbi poleg 
lokacij, kjer so postavljeni šotori z mizami in stoli, 
agregatom za napajanje tudi za antene. Ostalo opremo, 
ki zajema radijske postaje, filterska vezja, antenske tunerje 
in druge naprave, pa morajo zagotoviti tekmovalci sami. 
Da bi bilo možno delati z dvema postajama simultano je 
seveda potrebno kar nekaj dodatnih naprav.
 
Za letošnje prvenstvo so Američani zagotovili 59 tekmovalnih 
mest od katerih je bilo 51 določenih za kvalifikacije, eno 
mesto je dobila ekipa zmagovalcev prejšnjega WRTC, ena 
ekipa je bila ekipa mladih (do 25 let), dve ekipi sta bili 
joker ekipi posebej zbrani s strani organizatorja in štiri 
ekipe so bile udeležene na podlagi plačila sponzorjev. 

Za nas navadne smrtnike so seveda veljale kvalifikacije, 
kjer so šteli rezultati 12 najboljših rezultatov posameznika, 
točkovani po posebnem ključu. Čas kvalifikacij je bil do-
ločen od konca leta 2010 do začetka leta 2013. Za naše 
področje (svet je organizator razdelil na večje število 
ob močij), ki je obsegalo Poljsko, Češko, Slovaško, Madžar-
sko, Avstrijo in Slovenijo je bilo na razpolago pet mest. 
V precej hudi konkurenci je Slovenija dobila eno mesto 
s kvalifikacijo S50A. Kvalificirani tekmovalci so za sotek-
movalca v ekipi lahko izbrali kateregakoli licenciranega 
radioamaterja iz sveta. Našo ekipo sta sestavljala Tine 
S50A in Robi S57AW, ki sta skupaj nastopila kot tekmovalca 
že na prej šnjem tekmovanju v Moskvi. Poleg kvalificirane 
ekipe so organizatorji izbrali še dva člana SCC kot sodnika 
iz Slovenije in sicer Kristjana S50XX in Roberta S53R. 

PRIPRAVE ZA LETO 2014

Priprave na tekmovanje so pričele kakšno leto pred 
izvedbo, saj so bile kvalifikacije končane šele koncem 
leta 2013. Najprej je bilo potrebno pripraviti tehnično 
rešitev za celotno postavitev. Najprej sva poskušala najti 
rešitev skupaj z Borisom S58A, ki nama je pomagal že na 
prejšnjem tekmovanju, toda Boris za letošnje tekmovanje 
ni imel rešitve in sva se morala znajti sama. Zanimivo pa 
je bilo, da je več ekip iz prostora bivše države letos 
tekmovalo, kot so se nam pohvalili, prav z Borisovo 
tehniko. Kdo bi vedel, kako znajo drugi »gučati«. 

Najprej sva sestavila postavitev z dvema K3 postajama 
(hvala S56M za posojo), band pass filtri in izposojenim 

triplekserjem iz S53APR ter lastnim preklopnim vezjem 
in vmesniki med postajami in računalniki. S to postavitvi-

jo sva delala v IARU HF 
tekmovanju leta 2013 in 
z rahlo drugačnim setupom 
še v EUHFC 2013. Pri pri-
pravah nisva imela tehnič-
nih težav in načelno sva 
vedela kaj potrebujeva v 
primeru, da se bova kva-
lificirala. Kasneje je Robi 
izdelal še 200 W triplekser 
in zadnja tekmovalna pri-
prava je bilo sodelovanje 
v ARI tekmovanju v začetku 
maja 2014. Celotna po-
stavitev je delovala brez-
hibno. 
Na zadnjem preizkusu 
teh nike teden dni pred 

tekmovanjem pa smo naleteli na težave, ko smo uredili 
110 V napajanje (v Ameriki je bilo na razpolago samo 
110 V). Preklopno vezje in dekoder niso delovali kot bi 
morali. Po pregledu smo ugotovili, da je bilo nekaj narobe 
z variakom s katerim smo dosegli 110 V napajanje in je 
prišla faza na ohišje preklopnika. K sreči nismo nič »skurili«, 
toda pripravljena sva bila na različne možne probleme 
saj bomo imeli na tekmovanju agregat s 110 V napajanjem.

POTOVANJE

Potovanje na tekmovanje, ki se je odvijalo znotraj IARU 
HF prvenstva 12. in 13. julija, smo načrtovali skupaj s 
Kristjanom S50XX, ki je bil sodnik. Robert S53R pa je 
prišel neposredno iz Rima dan za nami. Potovali smo na 
relaciji Trst-Rim-Boston v času od 8. julija tja in 15. julija 
nazaj. Prtljago smo razporedili tako, da nihče ni presegel 
dovoljenih 23 kg. S seboj smo imeli samo eno K3 postajo 
saj smo bili dogovorjeni, da si drugo za delo v tekmovanju 
sposodimo v Ameriki. Občutljivo opremo (računalnike, 
postajo in ročico za elektronski taster) smo nosili v osebni 
prtljagi. Seveda je bilo potrebno ob vsakem prehodu 
meje prtljago odpreti in zložiti na pregled vsebino. Z ra-
čunalniki ni bilo problema, vedno pa so uradniki, ko so 
na rentgenu opazili ročico, spraševali kaj to je in čemu 

Priprava tehnike za WRTC 2014
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služi. Več kot to, da je uradnik enkrat moral odnesti ročko 
pokazati šefu in ga vprašati če lahko gre dalje, težav 
nismo imeli.

V AMERIKI

Na našem avionu je skupaj z nami potovala tudi ena od 
italijanskih ekip (IK1HJS in I4UFH) ter dva sodnika (IT9GSF 
in UA9MA). Na Bostonskem letališču so nas že pričakovali 
saj smo vsi najavili svoje prihode. Zbralo se nas je za en 
avtobus in ko je bil seznam z imeni v celoti »obkljukan« 
smo se odpeljali do mesta Westborough, ki je približno 
50 km zahodno od Bostona. V tem  mestu je večje hotelsko 
naselje in organizator je zagotovil, da smo bili praktično 
vsi tekmovalci in sodniki v enem hotelu, ostali pa niso 
bili oddaljeni več kot nekaj minut peš hoje. 

Vrvež v hotelski avli ob kateri je bil tudi hotelski bar, ki 
je ves čas služil kot stičišče za vse, je bil že v torek zvečer 
precej živahen. Predvsem udeleženci iz Balkanskega 
področja so v vsem času skrbeli za bučno in dinamično 
dogajanje. WRTC namreč ni samo tekmovanje ampak je 
predvsem osebno druženje najboljših svetovnih tekmovalcev, 
ki sicer redno komunicirajo med seboj, vendar vedno le 
s kratkim tekmovalnim raportom. Vedno se ob takih sre-
čanjih razvijejo štorije iz preteklih srečanj in novinci 
navadno bolj poslušajo, da se potem na naslednji prireditvi 
lahko hvalijo z lastnimi izkušnjami. Mnogi prihajajo na 
WRTC, ne le kot tekmovalci, ampak tudi kot gostje, saj 
prili ke za osebno srečanje s takim številom poznanih 
operatorjev drugje nikjer ni.

Američani so se organizacije prireditve lotili zelo zavzeto 
in so poskrbeli, da so vse podrobnosti bile izpolnjene po 
planu. V vsem času ni bilo kakega večjega organizacijskega 
spodrsljaja in zelo dobro je bilo poskrbljeno za celotno 
izvedbo tudi tekmovanja samega.

Po prihodu smo najprej preizkusili celotno opremo in 
ugotovili, da ima težave drugi K3, ki sva si ga izposodila 
v Ameriki. Na srečo je bil v hotelu prisoten inženir iz 
Elecrafta, ki je zadevo uredil in tehniko sva imela tako 
pripravljeno že v četrtek. Tekmovanje je pričelo ob 08. 
zjutraj po lokalnem času, zato je vse moralo biti pripravljeno 
za tekmovanje že v petek. Uradna otvoritev prvenstva je 
bila v četrtek zvečer, pred tem pa smo imeli zjutraj skupni 

sestanek vseh tekmovalcev in sodnikov. Vprašanj ni bilo 
veliko, saj so bila pravila precej jasna in vsakdo je v času 
treh let kvalifikacij in priprav dodobra  razčistil posamezne 
člene pravil. 

Sodniki so imeli še poseben sestanek, kjer so se dogovorili 
za delo in za aktiviranje sistema samodejnega javljanja 
rezultatov v center, od kjer je potekalo javno objavljanje 
trenutnih rezultatov. S tem so organizatorji v veliki meri 
poskrbeli za zanimivost tekmovanja, saj je lahko kdorkoli 
po svetu ves čas tekmovanja spremljal trenutni vrstni red. 

Ta dan smo imeli še krajši izlet do HRO trgovine v bližnji 
Salem v New Hampshiru. Zvečer pa je bila na sporedu 
uradna otvoritev WRTC. Vse države udeleženke so dobile 
svojo tablico z napisom države in po abecednem vrstnem 
redu smo vkorakali v dvorano. Glede spodrsljajev 
organizatorja lahko tu omenim enega od njih. Tablice z 
napisom Slovenia namreč niso našli kljub trditvam od-
govornega, da so jo naredili. Tako smo bili Slovenci edini 
brez nje. No, otvoritvena slovesnost je bila precej kratka 
saj smo po nagovoru predsednika organizacijskega 
komiteja WRTC 2014, K1DG, tekmovalci le še podali 
prisego.  Ker je bilo tekmovanje šele v soboto smo četrtkov 
večer v glavnem vsi izkoristili za druženje. 

V petek zjutraj smo na skupnem sestanku najprej žrebali 
lokacije in klicne znake. Vsaka ekipa, ki je bila klicana na 
oder po že prej izžrebanem vrstnem redu, je potegnila 
iz kupa eno veliko kuverto v kateri je bil klicni znak in s 

Nekaj »naših« sodnikov – YU1LA, 9A4M in S50XX

Sestanek tekmovalcev in sodnikov

Slovenska ekipa s sodnikom
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katero smo dobili tudi sodnika. Kuverto s klicnim znakom 
je vzel sodnik in jo nato odprl na lokaciji petnajst minut 
pred pričetkom tekmovanja. S posebnim izžrebanim 
listkom pa smo potegnili lokacijo. Od nas je bil najprej 
klican Kristjan S50XX, ki je bil kot sodnik dodeljen japonski 
ekipi, nato Robert S53R kot sodnik Ukrajincem. Midva 
sva dobila za sodnika Eda W0YK (Ed je direktor CQ RTTY 
tekmovanj in večkratni zmagovalec CQ WW RTTY tekmovanj 
kot P49X). 

Po vsej tej proceduri, ki je trajala precej časa (midva sva 
bila na vrsti 46-ta od 59 ekip) in Robi si je ves čas beležil 
katera ekipa ima katero lokacijo. Dobili smo namreč 
zemljevid z vrisanimi grozdi lokacij. Na področju približno 
120 km krat 50 km je bilo 15 skupin lokacij. Skupine so 
imele različno število lokacij od ene pa do osemnajstih. 
Po zemljevidu sodeč naj bi bile lokacije v petnajstem 
grozdu najbolj privlačne, saj so bile bližje oceanu in na 
samem jugu. Za naju sva potegnila lokacijo 15F in bila 
na prvi pogled zadovoljna z žrebom. Takoj po žrebu je 
vsaka ekipa skupaj s sodnikom odšla na svojo lokacijo, 
kjer je pripravila vse potrebno za tekmovanje. Mi smo 
prišli na lokacijo kmalu popoldne. Sprejel nas je  Norman 
W3IZ, ki je bil gostitelj naše lokacije. 

Lokacija je bila v nekem naravnem parku, kjer imajo več 
prostorov namenjenih za javno uporabo. Mi smo ne enem 
takem travniku imeli postavljene antene, šotor in agregat 
za napajanje. Takoj sva se z Robijem lotila postavitve 

po staj in opreme. Najprej sva ugotovila, da je smer beam 
an tene zamaknjena za približno 30 stopinj in z enostavno 
nastavitvijo rotorjevega kazalca je bil problem odpravljen. 
Ob vklopu postaj sva ugotovila, da vse deluje normalno 
vendar sva imela zelo visok šum na vseh obsegih. Nekaj 
je torej narobe, saj je bil šum prevelik. Po izključevanju 
raznih naprav sva ugotovila, da moti napajalnik od enega 
najinih računalnikov. Imela sva veliko srečo, da je prišel 
k nama na lokacijo na obisk Polde WS1M (ex YU3LB), ki 
živi v bližnjem kraju Plymouth in se nam je že pred wrtc 
ponudil za kakršnokoli pomoč. Bili smo veseli, ker se je 
oglasil pri nas, še bolj pa ker je prišel ravno v času, ko 
smo res potrebovali pomoč.  Polde me je peljal do  Radio 
shack trgovine z elektronskimi deli. Tam sva našla uni-
verzalni usmernik za več vrst računalnikov in po vrnitvi 
na lokacijo in vklopu novega napajalnika, motenj več 
nisva imela. 

V petek pozno popoldne po lokalnem času (razlike z nami 
doma je šest ur) sva si tako vzela čas, da sva malo preverila 
obsege in naredila nekaj zvez. Občutki niso bili najboljši, 
toda ob poslušanju po obsegih tudi drugim postajam iz 
wrtc lokacij očitno ni šlo dosti bolje. Zvečer smo odšli 
nazaj v hotel, da si privoščimo še malo spanca pred 
jutranjim začetkom tekmovanja.

TEKMOVANJE

Pripravljenost postaj sva preverila še zadnjo uro pred 
tekmovanjem. Petnajst minut pred osmo uro je sodnik 
velel odložitev slušalk in nastavitev audio kontrole na 
ničlo ter odprl kuverto z znakom. Na listu papirja je pisalo 

Lokacija K1L – slovenska ekipa

Tine S50A, Robi S57AW in sodnik Ed W0YK

Označene lokacije WRTC postaj, v označenem polju se je še s 
skupaj 17-imi drugimi postajami nahajala tudi S5 ekipa.
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K1L in voščilo za dobro »klofanje«. Začetek tekmovanja 
ob osmi uri zjutraj je za nas zelo neobičajen. Toda vedela 
sva, kakšne so v glavnem propagacije s tega konca sveta 
in dogovorila sva se, da bova v tekmovanju vsak pokrivala 
enega od glavnih obsegov (Robi 21 MHz, jaz pa 14 MHz), 
ostale obsege pa bova oddelala kot bo situacija nanesla. 
Začetek je bil dober, čeprav sva pričakovala večje pile up.  
Po nekaj urah dela na 14 sem šel na 28, kjer je bilo poleg 
lokalcev še nekaj južnoameričanov. 

Pričakovala sva, da bo veliko zvez na ssb saj naj bi bilo 
mnogo lokalnih (ameriških) postaj aktivnih v tekmovanju. 
Toda zopet se je pokazalo, da je tekmovanje z majhnimi 
močmi lažje delati v telegrafiji. Tako v ssb ni in ni steklo 
in več časa sva ostajala na telegrafiji. Nekje v drugi polovici 
tekmovanja, ko so bili odprti spodnji trije obsegi pa sva 
doživela zelo neprijetno izkušnjo. Na eno od najinih cw 
frekvenc se je namreč postavila precej močna postaja, ki 
naju je namerno motila s klicanjem cq test. Ko sva 
spremenila frekvenco naju je motilna postaja sledila in 

tako sva morala delati več ssb saj je na cw takoj motilec 
pričel svoj cq. Signal je bil močnejši od najinega in zato 
so naju postaje nehale klicati. Motenje je trajalo tri ure 
in pol. Tekmovanje seveda nisva zaključila s kakšnim 
nav dušenjem, vendar pa sva bila vesela, ko nama je 
sodnik povedal, da drživa enajsto mesto.

Seveda bi vedno lahko bilo bolje. V tem primeru sva 
preveč časa izgubila z delom na ssb. Premalo sva tudi 
pošiljala posamezne množitelje iz banda na band, čeprav 
imava na 80 m celo najboljši množitelj od vseh. Koliko 
pa sva izgubila zaradi motilnega signala se pač ne da 
prešteti (vsaj 70 krat v tistem času sva menjala frekvenco). 
Za vse podatke o WRTC 2014 in različne statistike je 
možno obiskati spletno stran (www.wrtc2014.org). Več 
podatkov je tudi v SCC Novicah (lea.hamradio.si/scc). 
Tehnika nama je delovala v vsem tekmovanju brezhibno 
in brez kakršnihkoli vplivov ene postaje na drugo. 

Končni rezultati tekmovanja so v spodnji tabeli.

# Znak QSOs Mult Rezultat % napak Vodja ekipe Sotekmovalec Sodnik CW SSB HQ  DX

1 K1A 4,572 436 7,184,844 1.2% N6MJ KL9A RA3AUU 3,827 745 176 260

2 W1L 4,508 422 6,816,144 1.2% OM3BH OM3GI NF4A 3,585 923 164 258

3 W1P 4,347 417 6,421,383 1.0% DJ5MW DL1IAO SP4Z 3,250 1,097 165 252

4 W1Z 4,472 416 6,413,056 1.5% N5DX N2IC UT5UGR 3,338 1,134 163 253

5 N1M 4,499 402 6,302,958 2.2% K9VV VE3EJ ES5RY 3,509 990 160 242

6 W1A 4,301 407 6,129,420 1.7% LY9A LY4L K4BAI 3,109 1,192 157 250

7 W1D 4,192 397 6,126,504 1.3% K1LZ YT6W IT9GSF 3,485 707 157 240

8 N1K 4,298 405 6,096,060 2.1% DK6XZ DK9IP 9A4M 3,327 971 173 232

9 K1D 4,416 390 6,064,890 1.4% UR0MC VE3DZ S53R 3,370 1,046 154 236

10 K1V 4,158 403 6,008,327 1.7% G0CKV M0DXR N5AW 3,397 761 160 243

11 K1L 4,200 399 5,935,524 1.6% S50A S57AW W0YK 3,102 1,098 170 229

KONČNI REZULTATI WRTC 2014

Pred šotorom K1L ekipe po tekmovanju
Od leve proti desni: S57AW, S50A, W0YK, W3IZ, N3ZXF, W1WEF
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12 K1S 4,170 410 5,923,270 1.3% W2SC N2NL ZS6EZ 3,245 925 162 248

13 K1K 4,011 417 5,896,797 1.4% RL3FT RA3CO HB9CAT 3,164 847 170 247

14 W1S 4,132 407 5,882,778 1.4% F8DBF F1AKK OE6MBG 3,249 883 165 242

15 W1M 4,021 396 5,874,264 2.0% 4O3A HA1AG K5WA 3,402 619 153 243

16 N1F 3,932 415 5,850,670 1.7% RW1A RA1A K7GK 3,305 627 164 251

17 N1G 4,080 411 5,840,310 1.5% RX3APM RV1AW SM6LRR 3,474 606 160 251

18 N1Z 4,152 399 5,776,323 1.1% PY1NX LZ3YY RA9USU 3,213 939 162 237

19 N1R 4,219 388 5,677,604 1.3% UA3DPX UA4FER JH4RHF 3,390 829 145 243

20 K1R 4,363 387 5,637,042 1.9% N4YDU N3KS LY7Z 3,301 1,062 156 231

21 N1A 3,885 395 5,635,070 1.3% DL1QQ DL8DYL W6OAT 3,110 775 161 234

22 K1N 4,074 402 5,605,488 3.2% OE3DIA E77DX N3RD 2,830 1,244 161 241

23 K1I 4,102 387 5,582,475 2.4% UU4JMG UU0JM K5GO 3,240 862 143 244

24 W1W 3,993 412 5,568,180 2.2% OH2UA OH6KZP OM6NM 2,834 1,159 169 243

25 W1C 4,222 375 5,543,250 1.7% 9A5K 9A1TT K4RO 2,828 1,394 141 234

26 K1G 4,217 386 5,541,416 2.5% 9A6XX 9A1UN G4BUO 3,227 990 153 233

27 K1P 3,932 401 5,533,399 1.1% M0CFW GI0RTN VK2IA 3,567 365 156 245

28 K1C 4,217 365 5,512,230 1.5% KE3X K0DQ YU1EA 3,432 785 141 224

29 K1T 3,807 417 5,491,056 2.0% IZ1LBG WQ2N YO9GZU 2,931 876 160 257

30 N1O 4,020 384 5,463,552 1.3% RC9O UA9PM HA3NU 3,293 727 156 228

31 N1T 3,776 410 5,401,340 1.5% ES5TV ES2RR W4PA 2,848 928 162 248

32 W1U 3,826 402 5,377,152 1.7% LZ4AX LZ3FN F6BEE 3,122 704 163 239

33 K1Z 4,079 376 5,331,680 1.5% VE7CC VE7SV G3SXW 3,660 419 144 232

34 K1W 3,958 373 5,267,133 1.7% K6AM N6AN LZ2HM 3,215 743 149 224

35 N1V 4,000 369 5,199,210 2.5% K7RL KL2A ZS4TX 2,990 1,010 140 229

36 N1U 3,938 383 5,137,945 1.2% K8MR K9NW DL2OBF 3,120 818 150 233

37 N1L 3,938 366 5,118,876 2.1% KU1CW EA5GTQ PA3AAV 3,269 669 147 219

38 N1W 3,740 393 5,073,630 1.4% PY2YU PY2NDX EA5RS 2,850 890 160 233

39 W1F 3,666 394 5,031,380 1.5% CT1ILT CT1BOH PY8AZT 3,179 487 162 232

40 W1O 3,784 376 4,949,288 1.4% OM2VL OM3RM K6NA 3,233 551 136 240

41 W1N 3,828 366 4,834,860 1.6% 5B4WN 5B4AFM VE3RA 3,049 779 145 221

42 W1V 3,678 384 4,820,352 2.7% R9DX UA9CDV GM4AFF 3,064 614 151 233

43 W1G 3,703 376 4,783,096 2.3% F4DXW F8CMF VK4EMM 2,187 1,516 149 227

44 N1S 3,693 359 4,711,516 2.3% LX2A YO3JR KC7V 2,391 1,302 133 226

45 N1D 3,679 365 4,581,480 2.0% NR5M W2GD UT7QF 2,064 1,615 148 217

46 W1T 3,622 362 4,532,602 1.7% AD4Z W4UH RW4WR 2,562 1,060 143 219

47 W1R 3,937 348 4,500,684 1.9% OH2BH OH2MM VE3EY 2,884 1,053 132 216

48 W1B 3,441 365 4,488,405 2.4% OE2VEL OE5OHO CX7TT 2,674 767 146 219

49 N1C 3,550 360 4,473,720 3.9% IK2NCJ IK2QEI VA2WA 2,665 885 139 221

50 N1P 3,414 386 4,418,156 2.4% CX6VM LU1FAM LZ5VK 2,809 605 152 234

51 N1B 3,732 351 4,375,566 2.6% YL1ZF YL2GQT YU1LA 2,636 1,096 141 210

52 W1I 3,989 310 4,293,500 3.6% W2RE WW2DX OH1RX 2,999 990 95 215

53 N1N 3,652 324 4,258,656 1.4% KH6ND KH6SH YL2KL 3,188 464 119 205

54 K1B 3,236 386 4,220,138 2.2% W9RE N5OT HA6ND 2,060 1,176 160 226

55 K1F 3,564 349 4,212,430 1.8% VY2ZM KK6ZM ZL3CW 2,230 1,334 145 204

56 W1K 3,437 340 4,088,500 2.0% BA5CW BA7IO VE3XB 2,660 777 123 217

57 K1O 3,305 339 3,759,171 2.0% JH5GHM JA1OJE S50XX 2,933 372 117 222

58 K1M 3,296 328 3,512,224 2.8% IK1HJS I4UFH UA9MA 1,233 2,063 128 200

59 K1U 3,107 315 3,382,155 3.1% KF5EYY YT1AD K5GN 2,612 495 122 193
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Po tekmovanju smo v nedeljo popoldne namesto počitka raje preživeli v hotelskem preddverju in ob točilnem pultu 
razpredali o vsem dobrem in slabem saj je bila tekmovalna mrzlica za nami. V ponedeljek so nam pripravili skupen 
izlet do Newporta v Rhode Islandu in zvečer smo zaključili z uradno razglasitvijo rezultatov WRTC 2014.  Ker smo v 
torek leteli nazaj šele zvečer smo se z zadovoljstvom odzvali vabilu na slovensko kosilo v Ameriki, ki  sta ga nama 
pripravila Polde in žena Nada na njunem domu.

Američani so organizacijo WRTC 2014 izvedli odlično in z rešitvami za 
vse podrobnosti, tako da je po tej plati potrebno dati vse priznanje 
organizatorju in bo naslednjemu zelo težko izvesti boljše prvenstvo. 
Trenutno za naslednjega organizatorja še ne vemo vendar pričakujemo, 
da se bodo spoprijeli s tem izzivom Nemci.

Nasvidenje na WRTC 2018!

Za slovensko ekipo
Tine Brajnik S50A
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Bronasti znak se podeljuje za enkratna dejanja, in sicer 
tistim posameznikom in organizacijam, ki so se s svojimi 
dejanji posebej izkazali ob naravnih in drugih nesrečah v 
preteklem letu. Število bronastih znakov za enkratna dejanja, 
ki jih lahko podajajo predlagatelji, ni omejeno in se predlagajo 
izven razpisane kvote. Zanje prav tako ne velja kriterij 
periodičnosti (posameznik ali organizacija je za bronasti 
znak za enkratno dejanje lahko prelagan/-a več let zapovrstjo).

V sredo, 5. marca, je namreč v Kamniku potekala regijska 
prireditev, ki je bila namenjena počastitvi dneva Civilne 
zaščite. Poveljnik Civilne zaščite RS, Srečko Šestan, je podelil 
priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam 
za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, 
izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanja 
posledic naravnih in drugih nesreč. Na predlog župana Tonija 
Dragarja jo poleg ostalih priznanje prejel tudi Radioklub 
Domžale.

Enota za zveze v občinskem sistemu ZiR, ki deluje v okviru 
Radiokluba, je v času po velikem požaru v stolpnici Matije 
Tomca 2 v Domžalah ves čas zagotavljala zveze med 
reševalnimi enotami in Občinskim štabom CZ prek omrežij 
ARON in ZARE. Poleg zagotavljanja operativnih zvez so 
operaterji štabu CZ poročali o dogajanju na mestu nesreče, 

kar je odločilno prispevalo k pravočasnim in pravilnim 
odločitvam Občinskega štaba CZ. Zagotovili so tudi 
administrativno podporo delovanju štaba in beleženje 
operativnega dnevnika o aktivnostih štaba in ZiR-enot.

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE IN ZAHVALA PREDSEDNICE 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE RADIOKLUBU DOMŽALE
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PREDELAVA SDR SPREJEMNO ODDAJNE PREDELAVA SDR SPREJEMNO ODDAJNE 
POSTAJE AVALA-01 V MULTIBAND POSTAJOPOSTAJE AVALA-01 V MULTIBAND POSTAJO
Kar nekaj nas je, ki smo naredili SDR sprejemno oddajno 
postajo monoband, Avala-01 po načrtih YU1LM, Tase. 
Seveda smo pri tem bili omejeni samo na en band oziroma 
eno KV območje. Da bi Avalo-01 spremenili v multiband 
postajo moramo narediti nekaj posegov. 

Najprej je potrebno nabaviti  DDS, ki bo pokrival celotno 
radioamatersko območje. Torej od nekaj  KHz do nekaj 
MHz.  Lahko se odločimo za kalsičen DDS z 9951 ali 9958 
in ga krmilimo preko LPT porta, enostavneje pa je nabaviti  
DDS z SI570, ki ga krmilimo preko USB porta. Tako 
krmiljenje je neposredno podprto v softveru GSDR avtorja 
Gorana Miličiča kakor tudi v Power SDR. 

Komplet za samogradnjo je na voljo na SDR-kits. Link 
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?34&cPath=6&
osCsid=8cbck7llhshmr61917t4tfmi27  in link za navodilo 
sestavljanja http://sdr-kits.net/QRP2000_Description.html. in  
http://www.sdr-kits.net/USB-Synth-assembly.pdf. 

Slika 1 - Sestavljen modul Si570

Cena nabave je 19€ plus poštnina in ni pre tirana in ne 
predstavlja velikega izdatka. Mon taža elementov je eno-
stavna, DDS SI570 pa deluje takoj. Potrebnih je le nekaj 
nastavitev oz. kalibracij.

Ko smo naredili DDS SI570 lahko postajo takoj preizkusimo. 
Tudi brez pasovnih filtrov sprejem deluje odlčno. Si570 
(CMOS verzija) nam na izhodu daje okili 1Vpp kar je dovolj 
za mešanje v quadraturnem mikserju 74AC74 in 74HC4066. 
Če pa nabavimo ali izdelamo kako drugo verzijo DDS-ja 
moramo običajno dodati ojačevalnik signala, 

ki bazira na ERA 4 ali 5. Tako na izhodu dobimo potrebnih 
1Vpp. Naslednji korak je izdelava CAT vmesnika, ki bo 
preko COM porta krmilil band releje za vsa kratkovalovna 
območja in operiral z gumbom TUN in MOX. Izdelava ni 

zapletena. Potrebujemo le nekaj klasičnih elementov, en 
sprogramiran PIC 16F628A (lahko ga dobite pri avtorju) 
in en BCD to decimal decoder-driver, 74LS145 ter nekaj 
tranzistorjev TIP30 ali BD140PNP. Vse je mogoče nabaviti 
v naših trgovinah.

Slika 2 - Shema kontrolerja za vse bande od 160 do 10M

Opis delovanja

CAT protokol je bil razvit zato, da lahko softwersko 
upravljamo druge periferne naprave. S PC programi  
krmilimo na primer postaje, ki to omogočajo. Mi bomo 
preko tega protokola krmilili CAT vmesnik, ki bo preklapljal 
releje v BPF in LPF ob prehodu z enega na drugo radio-
amatersko območje. 

Kako deluje? GSDR ali POWERSDR ob zagonu pošlje krmilni 
signal preko COM porta na PIC16F628A. Ta CAT protokol 
dekodira in pošlje signalno zaporedje na BCD dekoder 
74LS154, ki preko tranzistorjev krmili ustrezne band 
releje, ki preklapljajo induktivnosti . Krmilni program je 
prilagojen programu GSDR in omogoča dekodiranje 10 
radioamaterskih območij 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 
24 in 28MHz. Seveda pa deluje tudi z drugimi SSDR 
programi kot so POWERSDR in podobni, ki omogočajo 



CQ ZRS

28

Letnik XXIV, 2/2014

RADIJSKA TEHNIKA   PREDELAVA SDR RADIA AVALA-01

CAT krmiljenje. Tranzistorji lahko krmilijo releje v band 
pas filtru in low pas filtru do 1A moči. Tako nismo omejeni 
s tem, kake releje bomo uporabili. Jaz sem uporabil 
Shrakove releje, ki so malo močnejši . Lahko pa se uporabijo 
Omronovi G5V2 - 12 voltni, če boste naredili končno HF 
stopnjo moči do 10W.

Tiskano vezje CAT vmesnika je standardnega Euro formata, 
160 x 100mm. Na njej so vsi elementi potrebni za 
krmiljenje preko CAT in potrebni signali za preklapljanje 
SDR postaje iz sprejema na oddajo. Vezje CAT vmesnika 
je na sliki na naslednji strani.

Slika 4: 
Shema 
povezave 
CAT 
kontrolerja 
z vezjem 
Avala-01 
na moji 
plošči.
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Slika 3 - Vezje CAT vmesnika na standardni europa kartici

Slika 5 - Izvorna shema vezav na Avali-01 avtorja YU1LM g. Tasić Siniše in vezava preko upora 2K2 in diode 1N4148 na upor 
4K7. Povežemo na CAT vmesnik, točka UCAT. Priklop omogoča preklop vezja v TX delo.
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Kako nastavimo GSDR ali Power SDR za povezavo s CAT. 
V meniju izberemo Setup nato CAT Contorl. V polje CAT 
Contorl vnesemo prosti COM port preko katerega bomo 
krmilili SDR postajo. 

Baud rate - 19200
Parity - none
Data - 8

Stop - 1 
PTT Control odkljukamo DTR

To je vse! Kliknemo Apply in OK. Program zazna COM 
port in CAT se požene. Tako, sedaj lahko preklapljamo 
bande v PowerSDR ali Genesis s klikom v programu. 
Povezana sta tudi gumba TUN in MOX.

Tako, povezave smo naredili, izdelamo samo še LPF in 
BPF filtre in povežemo releje. S predelavo smo dobili 
odlično SDR multiband postajo, ki po karakteristikah ne 
zaostaja za sodobnimi in mnogo dražjimi postajami. 
Veliko veselja pri predelavi želim. 
Jaz sem vgradil vse skupaj v testno ohišje, ki še ni 
dokončano (čaka barvanje). Postajca pa bo izgledala 
nekako tako, kot jo vidite na sliki spodaj.

SDR multiband postaja v ohišju

Lep pozdrav in veliko lepih zvez, 

Anton Tomažič, S55TA

Dokumentacija o predelavi in CAT vmesniku je dostopna 
pri avtorju anton.tomazic@gmail.com

Viri:
Projekt Avala-01: http://yu1lm.qrpradio.com/AVALA-01%20
AND%20ADTRX2-YU1LM.pdf in popravek z korekturami 
na vezju http://yu1lm.qrpradio.com/AVALA-01%20
CORRECTIONS%20YU1LM.pdf
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Avtomobilski nosilec za čelno ploščo Avtomobilski nosilec za čelno ploščo 
od Yaesu FT-857od Yaesu FT-857

Pred časom sem iskal t.i. kit  za montažo čelne plošče radijske postaje Yaesu FT-857 na armaturno ploščo 
avtomobila. Ker zadeve ni bilo moč nabaviti v doglednem času, sem se odločil, da si zadevo naredim sam.

Za prvo različico sem priredil univerzalni vakuumski 
nosilec za GSM tako, da je stisnil čelno ploščo spodaj in 
zgoraj (na sliki 1 sta vidna kot bočna nosilca in se lahko 
prilagajata glede na širino/ višino naprave), na nosilec in 
na čelno ploščo sem prilepil še velcro (ježek) trak, da je 
čelno ploščo bolj držalo. Nosilec je bil nato prisesan na 
vetrobransko steklo tik nad armaturno ploščo. 

Glavni del postaje sem položil pod prednji sovoznikov 
sedeže (v predal). Kable sem naredil iz oklepljenega UTP 
kabla. V prtljažnem prostoru sem dal antenski tuner FC-
40. Napajanje sem za silo potegnil kar iz 12V vtičnice na 
armaturni plošči. Zadeva je je bila dokaj všečna, vendar 
omejeno funkcionalna na kratkem valu, saj je med uporabo 
v premiku že pri 30 W izhodne moči na 14MHz vplivala 
na senzor za varnostno vrečo. Takoj sem posumil, da se 
iz postaje pod sovoznikovim sedežem do antenskega 

tunerja razširja določeno VF 
polje, ki vpliva na senzor 
varnostne bočne vreče istega 
sedeža. Na srečo se je napaka 
pri naslednjem zagonu vozila 
samodejno odpravila. Zadeva 
je bila zaradi tega primerna 
samo za delo na 2m in 70cm.

Slika 1 - Izgled univerzalne ga 
vakuumskega nosilca za GSM 
(vir: http://www.toptop.si/
data/image/katalog_izdelki/ 
659_image.jpg)

Nato sem se lotil druge različice, s katero sem želel 
premakniti glavni del postaje v prtljažni prostor. Rešitev 
pritrditve na čelne plošče na vakuumski nosilec mi ni bila 
preveč všeč, še posebej zaradi ohlapnega vpetja. 

Nato sem na spletu za primerno ceno našel nadomestni 
nosilec za čelno ploščo (Slika 2: YAESU, FT-857 Front 
Panel Assy, RA0450200(16)), katerega sem nato preko 
dodatne plošče iz pleksi stekla (to sem imel pri roki) 
pritrdil na prejšnji nosilec, kateremu sem odstranil bočne 
nosilce. 

Nadomestni nosilec sem na dodatno ploščo pritrdil z 
maticami in štirimi vijaki M3 primerne dolžine. Iz 
oklepljenega UTP kabla (cca 4,5m dolžine) sem izdelal  
mikrofonski kabel in kabel za povezavo čelne plošče z 
glavnim delom postaje. Mikrofonski kabel ima na eni 

strani moški RJ-45 konektor, ki ga priključimo na glavni 
del postaje, drugi del pa je na nosilcu in ima zalotan 
ženski RJ-45 konektor. Kabel za povezavo čelne plošče 
in glavnega dela postaje ima na obeh koncih šest pinski 
RJ-11 moški konektor. 

Dodatno ploščo iz pleksi stekla sem na univerzalni nosilec 
pritrdil s petimi majhnimi samoreznimi vijaki. Kable in 
mikrofonski konektor sem na nosilec zalepil kar z vročim 
lepilom.

Slika 2 - Nadomestni nosilec čelne plošče (vir: http://www.
yaesu.fr/shop/product_info.php?products_id=4633)

Na sliki 3 so vidni priključni kabli  za mikrofon, za povezavo 
med čelno ploščo in glavnim delom postaje in za zvočnik.

Slika 3 - Nameščen nosilec s čelno ploščo (vir: avtor)

Montaža čelne plošče na armaturno ploščo je prepuščena 
iznajdljivosti posameznika, naj bo pa na takšnem mestu, 
ki zagotavlja prvo varnost vožnje in nato dober pogled 
nanjo in lahko upravljanje. Prav tako naj bo zaščitena 
pred vsiljivci oziroma jo takrat, ko postaje ne uporabljate 
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odstranite in pospravite. 
Potrebno se je tudi zavedati, 
da ceneni vakuumski priseski 
ne bodo dolgo držali čelne 
plošče na  mestu pritrditve 
in kaj lahko pri odpadanju 
pride do fizičnih poškodb 
gumbov, LCD prikazovalnika 
in seveda samega ohišja. 

Seveda lahko konzolo pri-
trdite na armaturno ploščo 
tudi z vijaki oziroma močnimi 
lepili. V primeru vrtanja 
lukenj se prej prepričajte, 
da pod armaturno ploščo 
ni električne napeljave, cevi 
ali kaj podobnega, ki bi 
lahko vplivalo na delovanje 
vozila in posledično na vašo 
varnost. 

Montaža glavnega dela 
postaje v prtljažni prostor 
je prav tako prepuščena 
posamezniku, se je pa treba 
držati nekaj osnovnih pravil 
in sicer naj bo postaja privita 
na nosilec, ki je prav tako 
privit na primerno podlago 
(da se med vožnjo ne kotali 
oz. premika po prtljažnem 
prostoru), da je zaščitena 
pred udarci oz. tovorom, 
ki ga vozimo, da ima okoli 
dovolj zraka za hlajenje, in 
da je zaščitena pred vlago 
(kondenzom), ki se pogosto 
pojavlja v avtomobilih. 
Priključitev postaje na na-
pajanje naj se izvede skladno 
s priporočili proizvajalca.

Vsekakor se lahko omenjeno 
postajo v avtomobil vgradi 
tudi še kako drugače.

Poletje je čas dopustov, piknikov in podobnih prijetnih dogodkov. Radioamaterji včasih 
vzamemo tudi postajo in poskusimo narediti kakšno zvezo na portabl lokaciji. Nekateri 
se tudi povzpnejo na bližnji ali bolj oddaljen hirb in kot planinci osvojijo tudi višje 
vrhove. Če imajo v nahrbtniku tudi postajo, pa je to že SOTA aktivacija.

DC-DC pretvornik.DC-DC pretvornik.

Pri takih podvigih je največji problem energija. Agregati odpadejo, saj so pretežki. 
Ostanejo razne vrste akumulatorjev. Včasih so bili to svinčeni, ki so tudi težki in če 
so običajni avtomobilski se nam lahko tudi polije kislina, zaradi česar imamo lahko 
kar veliko problemov. Imamo tudi zaprte svinčene, vendar so vseeno zelo težki.

Tako ostanejo samo LIPO accuji, ki so majhni in prenesejo velike obremenitve. Kot 
pri vseh ostalih je tudi z njimi problem, ker jim s praznjenjem pada izhodna napetost. 
Naše postaje so narejene za napajanje z 13,8V. Sprejemniki dobro delujejo tudi pri 
nižji napetosti, z oddajniki pa je problem, saj jim z nižjo napajalno napetostjo pada 
tudi izhodna moč. Tako se skromnih 5W hitro zmanjša na 3W in še manj. 

Ko tako delamo, običajno na začetku ni posebno velike gneče na bandu. Ko pa nas 
sliši več postaj se število postaj zelo poveča, nam pa zaradi praznjenja akumulatorja 
zmanjkuje moči. Potem se pa pojavi že kakžen zanimiv DX in ga ne moremo priklicati, 
ker enostavno nimamo več dovolj moči na oddaji.

Slika 1 - Shema DC-DC pretvornika

Da bi rešil ta problem, sem naredil DC-DC pretvornik, ki napetost akumulatorja dvigne 
na potrebnih 13,8V.

Najprej sem poiskusil s klasičnimi 
elementi, ki se jih je z leti precej 
nabralo. Rezultat je bi skoraj zadovoljiv, 
vendar dimenzijsko in konstrukcijsko 
ni bil za portabl uporabo. Rešitev je 
bila brskanje po internetu. Tako sem 
našel vezje LT1270, ki prenese 8A 
(LT1270A - 10 A) in je majhno in za 
delovanje potrebuje minimalno 
elementov. Pomemba sta upora R1 
in R2 s katerima določimo izhodno 
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napetost po enačbi, ki je napisana na shemi. Izbral sem 
10k za R1 in 1k za R2. Z drugačno kombinacijo lahko 
dobimo tudi višjo napetost npr. za pogon linearnega 
ojačevalnika z IRF tranzistorji.

Poizkus v tehniki sračje gnezdo je bil dober, le mehansko 
ni bil uporaben. Zato sem naredil prototip na perforirani 
pertinaks testni ploščici. Po preiskušanju z avtomobilskimi 
žarnicami je bil čas za priklop postaje.

Slika 2 - Fotografija prototipa DC-DC pretvornika. Izdelan je na 
ploščici enostranskega protoboarda.

Slika 3 - Ventilator pritrjen na hladilnik pretvornika 

Icom IC-706 že na spreje mu potrebuje cca 1,2 A, na 
oddaji pa še veliko več. Zato sem zmanjšal oddajno moč 
na cca 5W in nare dil precej zvez. Da pa sem ugotovil 
kakšne so maksimalne spo sobnosti pretvornika, sem moč 
povečal na cca 20W. Takrat postaja na oddaji po tegne 
cca 7 A toka.  Tako sem naredil cca 15 zvez. Istočasno 
sem meril tudi tem peraturo na hladilniku, ki se ni dvignila 
na več kot 30 °C.

Samo vezje je eno stav no. Dušilke so iz starega računalniškega 
napajal nika, pomembno je sa mo to, da so navite z de belo 
žico, saj so to kovi veliki. Dioda je shotky in mora biti za cca 
10A toka. Kondenzatorje je dobro uporabiti no ve, saj so stari 
lahko suhi in lahko pride do preboja. Hladilnik je tudi z ma-
tične ploče računalnika, enako tudi ventilator. Vezje za ventilator 
je enostavno, pomembno je samo, da NTC upor pritrdimo čim 
bližje vezju LT1270. S trimer potenciometrom na stavimo 
temperaturo pri kateri naj bi se vklopil ventilator.

Še par besed o LIPO akumulatorjih. Na različnih forumih 
je veliko napisanega na to temo, pa naj še enkrat ponovim. 
LIPO accu ima za naše radioamaterske potrebe malo 
čuden konektor. Večina bi ga zamenjala in pri tem lahko 
naredimo usodno napako. Če vzamemo klešče in enostavno 
odščipnemo konektorja, bomo naredili direkten kratek 
stik in uničili bomo klešče in tudi akumulator. Nekateri 
pišejo, da lahko LIPO pri tem tudi zagori ali celo eksplodira. 
Zato moramo, če želimo zamenjati konektorje, odščipniti 
vsako žico posebej in pri tem paziti, da se tudi potem 
slučajno ne stakneta. Sploh moramo narediti povezave 
tako, da ni možnosti za kratek stik.
Na slikah je prototip, ker je poletje naredilo svoje in je 
zmanjkalo časa za tiskanino, ohišje in ostale podrobnosti. 
Na jesen bo čas za primerno ohišje v katerem bo akumulator, 
DC-DC pretvornik in vsi konektorji za priključek postaje in 
polnilca.

Veliko lepih zvez želim, čeprav je letošnje poletje malce 
neobičajno.
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EURON MT-8500EEURON MT-8500E
Mobilno postajo EURON MT-8500E sem kupil pred nekaj 
mesci. V velikosti lista A5 formata in težo 1,4 kg je kar 
„luštna“ mobilna postajica. Moč je nastavljiva v štirih korakih 
od 5W do 50W (40W UHF), ter je sposobna sprejemati 
hkrati dve frekvenci istočasno. Čez meni se nastavi, kako 
naj se obnaša sekundarni band.

Iz škatle omogoča delo na radioamaterskih področjih. Ker 
sem ljubitelj letalstva, me je pritegnila možnost sprejema 
na AM področju, zato sem postajo moral programsko 
razširiti. S tem so se tudi omogočile poleg pogostih 108-
180 MHz in 430-440 MHz še dokaj redki območji 220-260 

MHz in 350-399 MHz. Upam, da 
bodo v novih verzijah 50 in 70MHz 
območji.

Za programiranje  in razširjanje je potrebno dokupiti kabel. 
Postaja ima tudi USB A konektor, ki pa ni nikjer v navodilih 

omenjen. Shranjevanje spominskih 
mest, katerih je 758, pa je seveda 
možno tudi direktno na postaji. 
Program je precej standarden in 
je na CD-ju. MT-8500E ima 

snemljivo glavo, povezano 
z RJ45 konektorjema. Enak 
konektor ima tudi mikrofon. 
Pri tem je lahko malo 
nerodno, ker je priključen 
ob strani. Za obe povezavi 
sem lahko uporabil tudi 
ethernet kabel.
  
Originalni mikrofon vsebuje 
tudi številčnico in zvočnik, večino pogostih operacij 
lahko izvedemo kar preko mikrofona. Seveda so tukaj 
tudi 4 programsko nastavljive tipke, katerim funkcijo 
nastavimo preko menija. 

Osvetlitev zaslona se da spreminjati po treh barvnih 
komponentah, s tem pa ga tudi naredimo svetlega ali 
temnega.

Zvok lahko poslušamo na vgrajen zvočnik, preko mikro-
fona in/ali na zunanji zvočnik.

Za koga bo morda zanimiva tudi funkcija cross band 
repetitorja. Uporabna je, če se gibljemo v okolici postaje, 
s sabo pa nosimo ročno postajo. S to funkcijo Euron 
postane repetitor, ki nam iz 2m območja pošlje zvok 
na 70 cm oz. obratno. Tako lahko povečamo doseg 
ročne postaje.

Poleg standardnih je še nekaj manj pogostih funkcij, 
kot so compander, alarm, scrambler, linkanje frenkvenc.
TX Offset (zamik oddaje) je nastavljiv od 0 do 100 MHz. 

Squelch lahko nastavljamo preko menija ali pa s 
kombinacijo tipke in vrtljivega gumba. Nastavljanje 
preko menija je nerodno, ker je funkcija dosegljiva 
precej sredi izbir.
 
Slabost postaje je rahlo nedodelana programska oprema, 
ki pa ne moti vsakodnevnega delovanja. Nam reč, ne 
da se spreminjati DCS/2 tone/5tone kod direktno na 
postaji ampak za to potrebujemo računalnik.  

Napajanje je 13,8V, 
v škatli dobimo še 
napajalni kabel, 
ka bel za vžig postaje 
ob kontaktu in no-
silec za montažo v 
avtu. Poraba je pri-
merljiva s po dobni-
mi po sta jami in zato 
ni za portabel delo. Seveda se temu primerno tudi 
gre je. Za aktivno hlajenje uporablja 4 x 4 cm ventilator, 
ki se po potrebi vklaplja. Ustvarja nekaj šuma, ki pa ni 
moteč.  
Skupen vtis o postaji je pozitiven. Primerna je za srednje 
zahtevne uporabnike za kakšno zvezo ali pogovor. 
Ponuja dobro razmerje med ceno in ponujenim.

73, Andrej S56LLB
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VHF/UHF VHF/UHF 
radijske postajeradijske postaje
Zadnjič se je na LEA forumu postavilo vprašanje, ali so kake 
novosti na programih VHF/UHF ALL MODE namiznih postaj, ozi-
roma, kaj se sploh da kupiti v stilu »plug and play«. Žal proizvajalci 
na teh področjih (samo VHF/UHF ALL MODE) ne predvidevajo 
novosti, saj je kupcev v tem segmentu zelo malo. Zadnje takšne 
postaje so bile KENWOOD TS-790E, ICOM IC-910 in IC-821H, vse 
z opcijo 23cm in dvema sprejemnikoma. Mogoče lahko omenim 
še IC-970 iz leta 1990, ki pa jih v naših krajih nisem zasledil - 
najverjetneje zaradi v tistih časih astronomske cene.

KENWOOD TS-790 iz leta 1988 z dvema enakima sprejemnikoma in do 
4-kratnega mešanja, odvisno od frekvence in modulacije

ICOM IC-910 (iz leta 2000), 100 W/2 m, 75 W/70 cm in 10 W/23 cm, v naših 
kra jih dokaj pri ljubljena postaja, razen pri tekmovalcih, saj ima menda precej 

nečist oddajni signal, ki dviguje šum po širokem delu banda

ICOM IC-970 iz leta 1990, 2m/70cm in opcijsko 23 cm in celo 13 cm

Nobena od omenjenih VHF/UHF postaj ni več v proizvodnji, torej 
tudi ne v prodaji, dobi se le še bolj ali manj ohranjene rabljene 
postaje, nekatere s kar precej zasoljeno ceno.

MULTIBAND HF/VHF/UHF postaje

Če zanemarimo, da ima postaja tudi KV področja, imajo kupci 
kar precej izbire že sedaj, saj ICOM, YAESU in KENWOOD prodajajo 
kompaktne ALL BAND, ALL MODE postaje. KENWOOD se v tem 
segmentu izgleda ni spustil v to tekmo in je ostal pri dobri stari 
TS-2000, ki pa ima nekaj težav, zaradi katerih ne more biti ravno 
tekmovalna postaja. HF/VHF/UHF postaja in s 23cm v X verziji, 
je z nekaj predelavami in dodajanjem kristalnih filtrov (INRAD) v 
10,695 MHz IF zelo soliden ALL-in-ONE radio, tako za HF, kot za 
VHF/UHF/SHF, še posebno pa jo cenijo za delo preko satelitov. 

KENWOOD TS-2000 je zelo priljubljena namizna ALL-in-One radijska 
postaja, zaradi nekaterih slabosti pa pri nekaterih premalo cenjena

Tako ICOM kot YAESU imate množico ALL BAND, ALL MODE 
postaj že kar nekaj časa, vendar so vse večinoma v razredu 
»avtoradijev«, torej ne v razredu namiznih postaj. 

ICOM ALL-IN-ONE RADIJSKE POSTAJE

Kljub temu bom omenil najslavnejše. Od ICOM-a naj omenim 
IC706MKIIG (HF - 70 cm), IC7000 (HF - 70 cm), obe sta na 
sprejemu precej požrešni in nista najbolj primerni za portabl 
delo (čeprav tudi to ni čisto res, če kapaciteta akumulatorjev 
ni problem), čisto lepo pa se znajdeta poleg računalnika v 
shacku ali v avtomobilu.  

ICOM IC-706MKIIG in IC-7000, obe pri nas precej popularni radijski 
postaji HF - 70 cm

Ti dve postaji je lani zamenjala nova IC7100, cenovno dokaj 
ugodna ALL BAND, ALL MODE (tudi DV) z vgrajenim D-STAR 
in že tovarniško vgrajenim bandom 70 MHz (4 m). 

Nova IC-7100, še vedno v razredu »avto radijev«, vendar ločena komandna 
glava s touch screen-om zelo lepo stoji tudi poleg monitorja na mizi.

Izhodne moči IC-7100 so 100 W na HF in 6 m, 50 W na 4 m in 
2 m, ter 35 W na 70 cm, kar je povsem dovolj tudi za poganjanje 
linearjev, če je takšna potreba. Množica funkcij se skriva v 
menujih, ki pa sem jih celo brez navodil dokaj hitro dojel.

ICOM-ova IC-9100 pa je danes edina prava namizna postaja, 
ki ponuja kakovosten radio, z vsemi vrstami modulacij, kot 
jih imajo HF/50MHz postaje, z dvema neodvisnima sprejemni-
koma, DV modulacijo z možnostjo D-STAR (z dodatnim 
modulom), zelo ugodnimi cenami roofing filtrov (postaja 
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ICOM IC-9100, relativno nova postaja iz leta 2010

ima lahko kar tri različno široke filtre v prvi medfrekvenci: 15, 
6 in 3 kHz - vgrajen pa je 15 kHz). IC-9100 ima seveda vse 
funkcije sodobnih KV postaj, ki jih omogočajo 32-bitni floating 
point DSP-ji in 24-bitni AD/DA konverterji ter DDS generatorji 
frekvenc. Nastavitve filtrov, dekodiranje in ko diranje RTTY, 
panoramski pregled banda, cel kup raznih digitalnih nastavljivih 
filtrov za sprejem (digitalni IF, dvojni PBT, NR, NB, Notch filtri, 
...). Jasno, da je postaja name njena tudi delu preko satelitov, 
zato zna sinhronizirati »uplink« in »downlink« frekvence in 
slediti  frekvenco z enkim korakom, pozna »normal« in reverse« 
mode satelitov, enostavno tudi kompenzira dopplerjev efekt. 
Postaja je prav tako primerna za tekmovanja, saj je z zelo dobrim 
IP3 (+30dB) zelo odporna na močne sosednje signale. Vgrajeni 
avtomatski antenski tuner standardno pokriva vse HF in 50MHz 
bande. Upravljanje postaje, izhod iz RTTY dekoderja in prenos 
avdia preko enega samega USB kabla je odlična lastnost, kljub 
temu pa ostaja še CI-V serijska komunikacija za zagotavljanje 
kompatibilnosti s starejšimi vmesniki. Več o množici spominov 
za frekvence, CW in glasovna sporočila, vgrajenem CW 
elektronskem keyerju itd, si oglejte na spletnih straneh.

YAESU MULTIPRAKTIKI

Drugi proizvajalec slovitih multiband postaj je YAESU s svojimi 
serijami FT-817, FT-857 in FT-897. Kar nekaj špekulacij je bilo, 
da naj bi Yaesu prenovil malo QRP postajico FT817, pa so bile to 
večinoma prvoaprilske šale. Edina namizna ALL BAND ALL MODE 
je pravzaprav FT-847, HF - 70 cm postaja, s 50 W na 145 in 50 
W na 435 MHz, ki pa se je od leta 2005 več ne prodaja. V UK 
verziji je imela celo 4 m band s tem, da je bila tu praktično gluha.

FT-897 - odlična 100W prenosna postaja in »avtoradio« FT-857

YESU FT-817 - najpopularnejša prenosna postaja ALL BAND ALL MODE 
vključno z 88-108 FM radijem, da nam ni dolgčas na dolgi poti 

Ena najbolj uporabljanih prenosnih postaj je vsekakor mala 
QRP postaja FT-817 z izhodno močjo 5W na vseh področjih. 
Največ se jo uporablja na raznih SOTA, IOTA, WCA, WFF ekspe-
dicijah, kjer se pozna vsak miliamper porabe in vsak gram teže. 
Z raznimi dodatki, recimo kristalnimi filtri in DSP modulom, se 
je dalo sprejem drastično izboljšati, 

PRAVA LETOŠNJA YAESU NOVOST!

Da ne bom predolg, naj omenim le še resnično novost, ki jo 
je YAESU pravkar predstavil na tokijskem HAM Fair 2014 in se 
imenuje FT-991. Malce čudno ime spominja na precej staro HF 
postajo FT-990, morda pa so le hoteli poudariti legendarno 
tradicijo kakovosti. FT991 je HF/50MHz/VHF/UHF bazna postaja 
z SSB, CW, AM, FM, RTTY, PSK in System Fusion C4FMDigital 
kodiranjem in naj bi zamenjala prenosno FT-897. 100 W na 
HF/50 MHz in 50 W na 2 m/70 cm je dovolj moči ali za poganjanje 
linearjev, ali pa za delo s solo postajo. 3,5 palčni barvni »touch« 

FT-991 s sprednje in zadnje strani

zaslon omogoča dobro vidljivost in odlično upravljanje nastavitev. 
Hiter spektralni analizator z ASC (Automatic Spectrum-Scope 
Control) postreže s pregledom dogajanja na bandu. Postaja v 
prvi medfrekvenci uporablja 3 in 15 kHz roofing filtre, visoko 
stabilni TCXO z ±0,5ppm, visoko resolucijski DDS-i in PLL lokalni 
oscilatorji pa omogočajo dobro stabilnost in čist signal. 32-bitni 
hitri IF DSP s plavajočo vejico omogoča množico načinov 
filtriranja signala, kot smo jih bili navajeni v recimo dobri stari 
FT2000 ali novejši FT DX3000: IF WIDTH in IF SHIFT, CONTOUR, 
DNR, IF Notch in APF (Audio Peak Filter za CW),... Vgrajen je 
tudi hitri ATU za HF in 50MHz.

Cena postaje ni znana (najverjetneje bo nekje pod 2000 €), 
tudi na prodaj je v EU še lep čas ne bo, vsaj dokler se ne izpraznijo 
skladišča s starimi FT-857 in FT-897, najverjetneje pa bo v USA 
predstavljena na sejmu v Daytonu... 
Morda pa nas bo YAESU presenetil in bo na voljo že za božično 
nakupovalno mrzlico.
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LF/MF LF/MF 
Enostavno, praktično in zanesljivoEnostavno, praktično in zanesljivo
Nedavno je obseg 472-479kHz tudi uradno postal del radioamaterskih bandov. V želji, da bi tudi midva 
doprinesla k popularizaciji dela na MF/LF področjih, sva v radioamaterskih revijah preteklih nekaj let objavljala 
niz tematskih člankov. Zahvaljujoč 25-letnim izkušnjam, ki jih je pridobil Goran 4O5A pri delu na obalni 
radijski postaji Bar-Radio in nizu naprav, ki sva jih praktično realizirala in preizkušala od začetka leta 2011 
do danes, vam lahko preneseva najine izkušnje.

Amaterji v Črni gori so z začetkom leta 2011 dobili 
dovoljenje za delo na 499 - 505 kHz. Midva sva v aprilu 
tistega leta poslala prvi amaterski signal z Balkana na 
500 kHz. Raporte slišnosti sva dobila od IZ7ECL in Siniše 
S52ST. V naslednjem poskusu nekaj dni kasneje, sva 
vzpostavila prvo zve zo Slovenija - Črna Gora in hkrati 
najino prvo zvezo na 500 kHz. Prav zaprav je to bila 
crossband zveza: midva sva oddajala na 500 kHz, Siniša 
S52ST pa nama je odgovarjal na 80 m. Poročila o slišnosti 
signala sva prejela po emailu od F6CNI ob 18:00h 569, 
G3XIZ ob 20:00h 579 (kalibriran S-metar), ON7YD 21:00h 
599. 

Prav tako so naju poslušali še EI0CF, SM6BHZ, G3KEV,OK2BVG, 
YO2IS... Delala sva v klasični telegrafiji. Po nekaj mesecih, 
v septembru, sva vzpostavila tudi dvostransko zvezo SLO 
- MNE na 500 kHz z Jožetom S52AB.

Ker je bilo zelo malo slišnih signal ov iz Evrope (razen 
OE2BVG), ki bi priha jali do juga Črne Gore, je najin interes 
skrenil iz vzpostavljanja zvez na prak tično realizacijo 
projektov, ki bi kole gom radioamaterjem omogočili ak-
tiv nejše in uspešnejše delo na MF/LF. Konec koncev je 
rezultat tega tudi pričujoči prispevek v CQ ZRS, v katerem 
bova opisala naprave, ki sva jih reali zirala in podrobno 
preizkusila v praksi, in katere bodo, če jih boste zgradili 
na opisan način, dale pričakovane rezultate.

ANTENEANTENE
a) Sprejemne antene so področje v katerem so radioamaterji 

od vsega začetka na pravi poti. Na dolgih in srednjih 
valovih se v glavnem uporabljajo aktivne antene. Midva 
sva preizkusila štiri različne antene: uglašeno žično 
anteno, širokopasovni aktivni loop in znano mini whip 
anteno. Žična antena je v našem primeru dala povprečne 
rezultate, loop antene so bile najboljše, mini whip pa 
tudi ni veliko zaostajal, še posebno, če je nameščen 
na višini 6 - 8 m. 

Če napajanje mini whip-a izvedete po priloženem 
načrtu (slika 1), kot izvor energije pa uporabite baterijo 
ali aku mulator in sklop namestite v kovinsko škatlo, 
boste popolnoma eliminirali motnje in šumenje 
urbanega okol ja. Najin zaključek je, da je to najbolj 
praktična antena za LF/MF, ki jo lahko izdelate.

Slika 1 - Napajanje za aktivne RX antene (Mini Whip, Loop, ...)

b) Oddajne antene za LF/MF s v praksi običajno izvedene 
kot inverted L, T ali podobno. V literaturi za ladijske 
od dajnike smo našli podatek, da je najmanjša uporabna 
dolžina antene 0,02 lambda, kar je za MF okoli 12 
m, za LF pa 44 m. Seveda so daljše antene boljše, 
ven dar je navedeno absolutni minimum.

V principu so ladijske MF antene dolžine 20 - 35 m 
zagotavljale zanesljivo zvezo v polmeru 1000 do 2000 
km (proizvajalec Hagenuk priporoča za svoje naprave 
antene 2 Ω + 750 pF do 5 Ω  + 300 pF). 

Najenostavneje je, da za MF naredite inverted L. 
Vertikalni del naj bo 7-10 m, horizontalni pa 15 - 20 
m ali več. Zelo pomembno je, da anteno naredite iz 
debelega bakrenega ali al vodnika premera vsaj 5 - 6 
mm. Edino tako boste zagotovili dovolj veliko kapacitivnost 
proti zemlji.
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Tudi LF antena mora imeti veliko kapacitivnost proti 
zemlji. Menimo, da njena dolžina ne bi smela biti pod 
100 metri. Vertikalni del dvignite kolikor je mogoče 
visoko. Prvih 40 m antene bi moralo biti izdelano iz 
debelega vodnika, medtem ko je nadaljevanje do 100 m 
ali več lahko tanjše. V primeru večjih dolžin sevalna 
upornost seveda raste, »nabere« pa se tudi dovolj 
kapacitivnosti, čeprav je nadaljevanje antene tanjše.

 “Top hat coil”-  da ali ne - pogosto vprašanje v zvezi z 
LF/MF antenami. Na internetu boste našli podatke, da 
vnaša tudi do 4 dB gaina. Midva sva to praktično preverila 
na testni anteni skupne dolžine 35 m in dobila razliko 
0,25 dB v korist antene s tuljavo (izmerjeno z Wandell & 
Goltermann SPM12). Če vemo, da je za gain 3 dB potrebno 
podvojiti antenski sistem, je jasno, da so podatki o dobitku 
3 ali več dB pretirani. 

Tuljava je morda smiselna pri ekstremno kratkih antenah 
(nekaj 10 m za NDB) vendar na antenah katerih sevalna 
upornost je nad 1 Ω nisva mogla izmeriti pomembnejšega 
dobitka.

Ozemljitev in radialiOzemljitev in radiali
LF/MF antene tega tipa zahtevajo dobro ozemljitev. 
Najlažje jo boste realizirali tako, da v zemljo zakopljete 
pocinkan trak (valjanec) dolžine nekaj metrov in na vsak 
meter zabijete v zemljo pocinkano cev premera pol cole 
ali več, dolžine 1 m. S trakom jih je najlažje spojiti z var-
je njem. Midva sva poleg tega vkopala pocinkan rezervar 
starega bojlerja in ga prav tako zavarili na trak (ni obvezno, 
je pa bolje).

V kolikor vzamete nekaj radialov dolžine horizontalnega 
dela antene, bo še boljše, vendar je zelo pomembno, da 
veste, da radiali ne morejo zamenjati ozemljitve. Enostavno 
rečeno, brez ozemljitve vaš antenski sistem ne bo deloval.

MF oddajnikMF oddajnik
Najina izbira je bila že poznan in na internetu objavljen 
načrt oddajnika avtorja GW3UEP. Oscilator in delilnik sva 
prevzela z njegovega modela 25 W, izhodna stopnja pa 
je 100 W. Originalne datoteke, kot tudi najino izvedbo, 

raj

Slika 2 - Ozemljitve, radiali in antenski tokovi za MF in LF antene

Slika 3 - Načrt MF oddajnika



CQ ZRS

39

Letnik XXIV, 2/2014

LF/MF TEHNIKA  RADIJSKA TEHNIKA

si lahko ogledate na naslovih: http://www.gw3uep.ukfsn.
org/index.htm  in http://www.gw3uep.ukfsn.org/4O4B_4O5A/
Goran%204O4B_4O5A.htm. Vsi potrebni podatki so na 
načrtu in dodatna pojasnila niso potrebna, razen, da se 
v originalu uporabljajoFET-i tipa IRFP 540, IRFP 640, midva 
pa sva uporabila IRFB41N15D, ki lahko zagotavlja izhodno 
moč večjo od 150 W.

LF oddajnikLF oddajnik
V iskanju ustreznega LF oddajnika sva preizkusila kar 
nekaj projektov dostopnih na web-u. Na žalost so vsi 
delali mnogo slabše, kot sva pričakovala (input 100 - 120 
W, output 10 - 30 W na bremenu 50 Ω. Na koncu sva se 
odločila, da modificirava že poznan projekt GW3UEP za 
500 kHz (slika 4). Kristal v oscilatorju sva zamenjala s 
kristalom 2182 kHz (standardni kristal za pomorski band) 
in po deljenju dobila 136,375 kHz. Vsi ostali elementi, 
vključno z izhodnim FET-om so ostali enaki.

Glavna razlika v primerjavi z originalnim designom je v 
izhodnem transformatorju. Midva sva ga navila na feritno 
jedro visokonapetostnega transformatorja starega raču-
nalniškega monitorja. Z malo eksperimentiranja s številom 
ovojev bo skoraj vsak dostopen ferit deloval. In seveda, 
razlika je tudi v izhodnem filtru. Velja še pripomniti, da 
je oscilator priporočljivo oklopiti. 

MF ATUMF ATU
Po našem prepričanju je začetek in konec vseh problemov 
in majhnih izsevanih moči v amaterski praksi napačen 
način prilagoditve antene na oddajnik. Komercijalne 
službe ta problem rešujejo na nekaj načinov, mi pa bomo 
najprej za MF opisali enega, ki zadošča potrebam pri-

lagajanja anten sevalne upornosti 0,5 - 12 Ω (dolžine 
anten 20 - 70 m). 
Transformator impedance sva navila na feritno jedro 
odklonske kretnice starega televizorja. Preizkusili smo 
več različnih jeder (visokonapetostni transformatorji, 
transformatorji iz TV chopperjev in podobno) in vsi so 
dobro delovali. Brez skrbi lahko rečemo, da bo ustrezal 
vsak ferit, ki ima v primarju s 30 - 40 ovoji induktivnost 
450 - 700 μH. Sekundar ima (odvisno od števila ovojev 
primarja) 18 - 23 ovojev (ta segment je lahko izveden 
tudi kot avtotransformator - deloval bo enako dobro). 
Signal se skozi pretočni A-meter pelje na variometer 
induktivnosti 110 - 550 μH. Takšna prilagoditev je v 
originalni izvedbi predvidena za uglaševanje antene 
navedene dolžine v področju 410 - 512 kHz, kar pomeni: 
kakršno koli MF anteno izdelate, jo s to prilagoditviji 
lahko tudi uglasite.

Slika 4 - Načrt LF oddajnika

Slika 5 - Načrt MF ATU



CQ ZRS

40

Letnik XXIV, 2/2014

RADIJSKA TEHNIKA   LF/MF TEHNIKA

LF ATULF ATU
LF antene v amaterski praksi ne smejo biti krajše od 45 
m (da bi se dobila ustrezna učinkovitost sistema, vendar 
pogosto niso daljše od 100 - 200 m). Na webu nismo 
našli niti enega uporabnega LF antena tunerja, v nasprotju 
z MF tudi nismo imeli nobene tovarniške dokumentacije 
ali konkretne komercialne naprave. Preskusili smo nekaj 
različnih konfiguracij, vendar je najbolje delovala tista, 
ki jo je na koncu priporočil 4O5A. To smo podrobno 
preizkusili in dobili zelo dobre rezultate.

Slika 6 - LF ATU in vrednosti elementov

Kot se vidi iz načrta, se signal s 50 Ω izhoda oddajnika 
peljena kondenzator. Na njegovem drugem koncu je proti 
masi vezan variometer, iz točke stika variometra in 
kondenzatorja pa signal odhaja v anteno. Na kondenzatorju 
se pojavljajo zelo visoke napetosti reda nekaj kV, prav tako 
pa skozenj tečejo veliki tokovi, zato mora biti pravilno 
dimenzioniran. Mi smo eksperimentirali s kondenzatorji 
za napetosti 8,5 in 10 kV. V kolikor imate takšnih 
kondenzatorjev, to ni nerešljiv problem - nekaj steklenih 
plošč 10 x 15 cm debeline 4 - 6 mm, nekaj  Al ali Cu bakrenih 
folij in kondenzator se lahko naredi. Elegantnejša rešitev 
je serijska vezava 8 - 10 kondenzatorjev 10nF 1600 - 2000 
V namenjenih impulznemu delu. Tako boste dobili 
kondenzator, ki ga lahko uporabite na oddajnikih 100 - 150 
W. Takšni kondenzatorji se uporabljajo v televizorjih in 
njihova nabava ne bi smela biti problematična.
Preizkuse smo naredili na antenah dolžine 44, 100 in 
200 m, rezultati in vrednosti elementov prilagoditve pa 
so v tabeli poleg načrta (slika 6).

Signal se iz oddajnika v prilagoditev pripelje po koaksialnem 
kablu. Naj gre za LF ali MF prilagoditev velja omeniti, da 
se le ta nahaja takoj pod anteno. Med anteno in prila-
go ditvijo ni nobenih prenosnih vodov. Antena se začne 
na prikljuku variometra.

Var iometar s  kratkostičnim ovojemVar iometar s  kratkostičnim ovojem
Firma Amplidan v svojem avtomatskem ATU uporablja 
manj znano, vendar zelo praktično verzijo variometra. 
Namreč, gre za variomater s kratkostičnim ovojem. Čim 
pogledate fotografijo, je prednost tega designa pred 
klasičnimi variometri z enim fiksnim in drugim vrtečim 
navojem, takoj jasna. Lahko se vrti neomejeno v eno ali 
drugo smer, ni drsnih kontaktov niti zvijanja vodnikov, 
sprememba indusktivnosti pa se lahko nastavi po potrebi.

Na kanalizacijsko PVC cev premera 160 mm navijte žico 
za električne inštalacij 1,5 mm2, najprej 20 ovojev, 

naredite razmik okoli 15 - 18 mm in nato navijte še 30 
ovojev. Zelo primerno je, da naredite izvode na vsakem 
navoju - to omogoča natančnejše prilagajanje. V prostoru 
med sekcijama izvrtajte luknje skozi katere bo šla osovina 
kratkostičnega ovoja, ki mora biti iz izolacijskega materiala. 
Kratkostični navoj naredite iz bakrenega traku dimenzij 
28 x 1 mm in stik zaspajkajte. Premer kratko stičnega 
navoja je okoli 138 mm (manjši premer in manjše dimenzije 
traku zmanjšujejo sremembo indusktivnosti).  Tudi v 
kratkostičnem ovoju izvrtajte luknje skozi katere gre 
osovina. Osovino in kratkostični ovoj je najlažje spojiti z 
lepilom (Syntelan ali podobno). 

Slika 7 - Variometer s kratkostičnim ovojem

Tako izdelan variometer ima ekstremno širok razpon 
induktivnosti od cca 28 - 330 μH. Na izvodih najbližjih 
osovini je razpon 28 - 33 μH pa vse od 270 - 330 μH na 
koncih ovojev. Z izvodi lahko nastavite, da potrebna 
sprememba induktivnosti ustreza kotu kratkostičnega 
ovoja za 90 ° , tako da bo uglaševanje resonance bilo 
»mehko«. Če je potrebna še večja induktivnost (kratka 
LF antena), se lahko dodatno induktivnost realizira kot 
posebna v serijo vezana (mehansko nameščena pod 
pravim kotom v odnosu na os variometra) tuljava ali pa 
se enostavno variometer dovije z ene strani.

V naslednji številki: Dummy load in RF ampermeter
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HFTA – High Frequency Terrain Assessment HFTA – High Frequency Terrain Assessment 
in IG9Y tekmovalna lokacija na Lampeduziin IG9Y tekmovalna lokacija na Lampeduzi

V knjigi so podrobneje razloženi mehanizmi, ki so 
uporabljeni pri izračunih. Prav tako je v priloženih navodilih 
podrobno opisano, kako program uporabiti. Namen tega 
članka je predvsem prikazati njegovo uporabo pri analizi 
postavitve anten na tekmovalni lokaciji IG9Y na Lampeduzi. 
Članek nastaja v času, ko dokončnih odločitev glede 
razporeditve anten še ni sprejetih. Zato je precej verjetno, 
da se bo dejanska postavitev razlikovala od tega, kar 
bomo ugotovili do koncu tega prispevka.

Preden se lotimo razmer na dejanski lokaciji si na po-
enostavljenih primerih oglejmo diagrame, ki jih prikaže 
program in kaj lahko iz njih sklepamo (slika 1). Program 
omogoča hkraten prikaz do štirih različnih anten nad 
prav tako največ štirimi različnimi profili terena. Začnimo 
z 4 elementno Yagi anteno nad ravnim terenom.

Slika 1 - 4 el. yagi antena na različnih višinah

Kaj lahko razberemo iz slike? Na X osi diagrama so prikazani 
elevacijski koti (Takeoff Angle, Degrees) med 0 in 34 °.  
Vertikalni stolpci temnejše barve predstavljajo verjetnosti 
(desna Y os diagrama – Elevation Statistics %), pod 
katerimi lahko pričakujemo signale. Leva Y os prikazuje 
ojačanje antenskega sistema (Gain, dBi). 

V diagramu so zrisani vertikalni sevalni diagrami enake 
antene na štirih različnih višinah. Barve se ujemajo s 
tistimi, ki se nahajajo povsem desno, kjer so prikazani 
osnovni parametri za izračun. Povsem zgoraj desno je 
prikazana frekvenca, pri kateri je bil delan izračun (14.0 
MHz) in maksimalno ojačanje (14.4 dBi). Pod njima 
sledijo štirje sklopi informacij, ki podajajo osnovne lastnosti 
posameznih grafov. FLAT.PRO je ime datoteke, v kateri 
imamo shranjen profil terena – v našem primeru je ta 
povsem raven (flat). Vidimo, da isti profil uporabljamo 
pri izračunu podatkov za vse štiri grafe. Pod njim se nahaja 
višina antene nad terenom (10.0 m v prvem primeru, 
20.0 m v drugem, 40.0 m in 80-0 m v zadnjih dveh). 
4-Ele v vseh primerih pove, da za izračun uporabljamo 
4 elementno yagi anteno. »Fig. of Merit« pa je podatek 
ki pove, kako »uspešen« je naš antenski sistem pri zajemu 
vseh elevacijskih kotov, kjer lahko pričakujemo signale. 
Višja je ta številka, bolje je. Povsem spodaj desno je 
napisano, katera elevacijska statistika je prikazana. V 
našem primeru je to IG9-US.PRN – verjetnosti elevacijskih 
kotov, pod katerimi lahko na Lampeduzi (IG9) pričakujemo 
signale iz Zahodne Amerike (US). V kompletu programa 
statističnih podatkov prav za IG9 ni. Avtor je predlagal, 
da je glede na lokacijo otoka najbolje uporabiti podatke 

Avtor programa HFTA je Dean N6BV. Najdete ga na DVD-ju, ki je priložen knjigi ARRL Antena Book. Namenjen 
je analizi vplivov terena na vertikalni sevalni diagram horizontalnih anten nad realnim terenom. V njem so 
vgrajeni poenostavljeni modeli dipola in 2-8 el. Yagi anten. Profil terena pred anteno še kako vpliva na 
generiranje vertikalnega sevalnega diagrama. Ta se lahko precej razlikuje od tistega, kar pričakujemo na 
osnovi tehničnih podatkov iz dokumentacije anten ali programov, ki so namenjeni načrtovanju in analizi 
samih anten (npr: EZNEC, 4NEC2, MMANA, itd.). Prikaz sevalnega diagrama je kombiniran s podatki o elevacijah 
vpadnih kotov radijskih signalov, ki jih lahko pričakujemo v času, ko lahko rečemo, da je določen band 
»odprt«. 
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za Alžirijo, ki so priloženi programu – bolje kot za Italijo.

Kaj pa grafi? Pri 10m visoki anteni (približno pol valovne 
dolžine) imamo maksimalno ojačanje okoli 13 dBi pri 
vertikalnem kotu 28° (temno moder graf). Zelo nizki kot 
(med 0° in 2°) niso dosegljivi. Največji preskok pri ojačanju 
in sevelnem kotu opazimo pri rdečem grafu, ki ponazarja 
diagram antene 20 m nad tlemi. Ojačanje zraste na malo 
preko 14 dBi, vertikalni kot največjega ojačanja pa pade 
na okoli 15°. Z dodatnim višanjem antene (2 in 4 valovne 
dolžine) ne dobimo kaj veliko na maksimalnem ojačanju, 
se pa sevalni diagram razbije v več listov. Poleg tega, da 
se največje ojačanje pojavi pod nižjimi koti, opazimo tudi 
precejšnje luknje, kjer ne da nimamo ojačanja, temveč 
imamo celo slabljenje vse tja do -6 dBi. Če nam te »luknje« 
padejo v območje velike verjetnosti za pojav signalov, to 
vsekakor ni dobrodošlo.

Tekmovalna lokacija na Lampeduzi se nahaja na SV delu 
otoka. Med azimuti med 350° in 90° se teren strmo spusti 
k morju 70 m nižje. V ostalih smereh je morje precej bolj 
oddaljeno. Kako nam strm teren vpliva na generiranje 
sevalnega diagrama si najprej oglejmo na par preprostih 
primerih. 

Za ponazoritev sem izbral postavitev antenskega stolpa 
na sam rob klifa, poleg tega pa še za tri primere, kjer je 
stolp oddaljen 30 m, 100 m in 400 m od roba klifa. HFTA 
zna prikazati tudi graf, v katerem vidimo profil terena 
(slika 2). Na X osi je oddaljenost od stolpa, na Y osi pa 
višine terena. Desno so v barvah profilov navedene 
datoteke, v katerih s shranjeni podatki.

Slika 2 - Različni profili terena

Poglejmo sevalne diagrame, ki nastanejo pri 10 m visoki 
4-elementni anteni nad terenom prikazanim na sliki 2. 
Primerjajmo jih s tem, kar smo spoznali pri anteni na 
različnih višinah nad ravnimi tlemi (slika 1). Kaj lahko 
razberemo?

Primerjajmo najprej diagram 80 m visoke antene s slike 
1 (svetlo moder) z diagramom 10 m visoke antene, ki se 
nahaja 10 m nad robom klifa (temno moder na sliki 3). 
Hitro ugotovimo, da sta praktično enaka. Največje ojačanje 
je 14.4 dBi pri elevacijskem kotu 4°. Moteče so velike 
»luknje« pri obeh sevalnih diagramih (okoli 8° in 16°), 
kjer nam ojačanje antene krepko pade, kar ni zaželeno. 

Z odmikanjem stolpa od roba klifa se globine lukenj v 
sevalnem diagramu sicer znižujejo, a hkrati se tudi kot, 
pri katerem imamo največje ojačanje, dviguje (rdeč in 
zelen diagram na sliki 3). Nekaj pa le pridobimo – dodaten 
list v sevalnem diagramu pri kotih okoli 4 °, kjer je ojačanje 
nekoliko manjše od maksimalnega, a vseeno še kako 
dobrodošlo. 

Slika 3 -  Sevalni diagrami antene nad terenom s slike 2

Pri anteni, ki je 400 m oddaljena od roba klifa (svetlo 
moder na sliki 3) vidimo, da je diagram enak temno 
modremu s slike 1. Pa je res povsem enak? Ne čisto. 
Obstaja mala razlika pri kotih pod 2°. Na sliki 1 tam ni 
ničesar, na sliki 3 pa opazimo manjši list v sevalnem 
diagramu, ki je posledica oddaljenega klifa. 

Ta pojav si podrobneje poglejmo na naslednji sliki, kjer 
bomo še enkrat združili diagrame 10 m visokih anten 
nad tremi vrstami terena: ravnim, ravnim, ki se konča s 
klifom in takim, ki se od stolpa dvigne za nekaj metrov 
in nato ponovno konča s klifom. Zaradi preglednosti 
diagramov pri nizkih kotih bomo nekoliko zožil nabor 
elevacijskih kotov. Prav tako ne bomo prikazali elevacijske 
statistike radijskih signalov.

Slika 4 - Vpliv dviga terena pred anteno

Temno moder diagram (FLAT.PRO) je praktično v celoti 
pokrit z rdečim diagramom (CLIF-400.PRO), ki predstavlja 
sevalni diagram antene, ki je 400 m oddaljena od roba 
klifa in smo ga spoznali v prejšnjem primeru. Pri zelenem 
diagramu (CLIF-400-A.PRO) se teren pred anteno v razdalji 
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150 m najprej dvigne za 5 metrov, nato se spusti na 
izhodiščno višino in na razdalji 400 metrov pade do 
gladine morja. Vidimo, da nam tak profil terena doda kar 
nekaj dB pri nizkih kotih (do 5°), a nam hkrati odvzame 
2 dB pri kotih med 6° in 12°, nato okoli 1 dB pri kotih do 
okoli 15°, nakar se vpliv dodatne »ovire« na terenu 
postopoma izniči.

V tem uvodu smo se na enostavnih primerih seznanili z 
osnovnimi podatki, ki nam jih HFTA program prikaže v 
diagramih. Posebni primeri že nakazujejo osnovne 
značilnosti teren na Lampeduzi. V nadaljevanju se lotimo 
lokacije IG9Y – najprej z osnovno analizo anten v letu 
2013 na koncu pa par razmišljanj za letošnje tekmovanje. 
Omejili se bomo na antene za 14 MHz saj je bil to naj-
produktivnejši band v tekmovanju, enako se pričakuje 
tudi v letošnjem letu. Podobni izračuni bodo sicer narejeni 
za večino bandov, a je vsega preveč, da bi objavili v 
članku. Upam pa, da bo navedeno dovolj dobro predstavilo 
uporabnost programa in njegove možnosti tako, da se 
morda še kdo loti analize lastne ali kake druge tekmovalne 
lokacije. Na ta način lahko vsaj približno ugotovimo, kaj 
lahko pričakujemo od anten in morda najdemo način, 
kako s čim manjšim vložkom zadeve zoptimizirati tako, 
da nam bodo čim bolje služile.

IG9Y v letu 2013
Kje se lotiti naše lokacije? Morda najbolje z ortofoto 
zemljevidom dela tekmovalne lokacije,  kjer je prikazan 
razpored anten za posamezne bande (slika 5). Antene 
so bile postavljene na višini med 6 in 10 m od tal.

Slika 5 - IG9Y tekmovalna lokacija

Drugo izhodišče predstavlja statistični pregled zvez po 
azimutu. Vidimo, da so najudarnejše nekako štiri smeri: 
pod azimuti 40° (JA, AS), 0° (EU), 330° in 310° (NA). Za 
vsako smer sem uporabil po štiri profile, ki sem jih izdelal 
s pomočjo programa MicroDEM. Program služi za prikaz 
digitaliziranih podatkov o reliefu in je prosto dostopen 
na svetovnem spletu. Kako program izkoristiti za potrebe 
HFTA-ja je razloženo tudi v navodilih programa HFTA. 
Relief sem povzel po podatkih SRTM3 V2.1, ki so prav 
tako prosto dosegljivi na spletu. Na tem mestu naj 
opozorim le na to, da lahko prihaja do zamika koordinat 

med tistimi, ki jih pridobimo iz SRTM in tistimi, ki jih 
vidimo na Google Zemlji ali kaki drugi spletni aplika -
ciji za prikaz ortofoto posnetkov. Zamika je lahko tudi za 
± 2 '', kar v naravi lahko pomeni tudi ± 60 m. Na ravnem 
terenu to ni tako problematično. V našem primeru, ko 
se nahajamo blizu klifa, pa napaka lahko pomeni, da bi 
se antene lahko nahajale nekje na pol višine med lokacijo 
in gladino morja. Zato nekaj pozornosti pri določanju 
pravih koordinat ne škodi.

Slika 6 - Statistika zvez po azimutu

Najprej se lotimo analize NW antene za 20 m. 4L OWA 
yagi antena je bila postavljena na 10 m stolpu. Možno 
jo je bilo obračati v vse smeri. Ker se je stolp med tekmo-
vanjem deloma pokvaril, je bila antena večino tekmovanja 
na okoli 7 m višine. Kljub temu, da je bil 20 m najproduktiv-
nejši band je analiza po tekmovanju pokazala, da ni bilo 
nare jenih toliko postaj iz NA, kot se je pričakovalo. Poglej-
mo kaj je temu najverjetnejši vzrok.

Slika 7 - Profil z NW stolpa proti NA
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V smeri 285° se klif prične kakih 400 m daleč. V smeri 
300°, se klif prične pri slabih 300 m, a se nam teren na 
poti najprej dvigne in nato spusti do roba. Podobno je v 
smeri 315°. V smeri 330° smo najbliže pričetku klifa. 
Poglejmo, kaj se zgodi s sevalnimi diagrami, če je antena 
10 m visoko (slika 8).

Slika 8 -  10 m visoka 4L yagi antena - smer NA

Največje ojačanje dobimo pri previsokih kotih (nekje med 
22° in 26°), kar je razumljivo za anteno na tej višini – 
problem je, da tam ni veliko signalov. Teren doda v sevalni 
diagram liste pri nizkih kotih – tam do 6°, kar je zaželeno 
in dobrodošlo.

Slika 9 - 7m visoka 4L yagi antena - smer NA

Žal so se razmere z okvaro stolpa poslabšale. Na sliki 9 
si poglejmo za koliko. Največje ojačanje pade za več kot 
2.5 dB, vertikalni sevalni kot se še dodatno dvigne. Pri 
nizkih kotih (med 2° in 4°) se pojavijo luknje s slabljenjem 
do 8 dBi. Takrat se ni dalo narediti nič a iz vsega povedanega 
lahko sklepamo, da za smer proti NA, ki poteka preko 
oto ka, potrebujemo anteno, ki bo višje nad terenom.
 
Za primerjavo poglejmo, kako je delovala ista antena, ko 
je bila obrnemo proti JA (slika 10). V tej smeri je bila 
antena od klifa oddaljena le kakih 20 - 30 m. Teren se 
najprej postopoma spušča in nato strmo pade v globino. 
Povsem nekaj drugega! Sevalni diagram, ki ga dosežemo 
s 7 m visoko anteno je sledeč:

Slika 10 - 7m visoka 4L yagi antena - smer JA

Že s prvim listom, kjer dosežemo ojačanje 16 dBi (»le« 
12 dBi v smeri NA), pokrijemo večji del elevacijskih kotov 
z največjo verjetnostjo signalov. Kot bi imeli povsem 
drugo anteno, a je krivec za tak diagram le profil terena. 
Podoben odziv dobimo tudi v smeri proti EU.

Podobne analize so narejene tudi za drugo anteno. 
Preverjene so bile tudi druge smeri, ki so bolj kot zaradi 
števila zvez pomembne zaradi zbiranja množiteljev.

Sedaj na nekaj primerih poglejmo, kako trenutno pred-
videvamo urediti antene za 14 MHz band v letošnjem CQ 
WW DX tekmovanju.

IG9Y načrti za leto 2014
Na osnovi analize delovanja antene v letu 2013 smo že 
ugotovili, da potrebujemo večjo višino antene vsaj v 
smereh, kjer signali prepotujejo 300 in več metrov preko 
otoka. Nakazuje se možnost, da za ta namen dobimo 20 
m stolp (Hvala EA delu ekipe!). Tega bo potrebno bolj 
odmakniti od roba klifa, saj potrebujemo več prostora za 
sidranje stolpa. Načrtujemo, da bosta na stolpu dve 4L 
OWA anteni – zgornjo se bo dalo obračati v vse smeri, 
spodnja bo najverjetneje fiksirana v smeri JA ali pa NA. 
Uporabljala se bo lahko le zgornja antena, le spodnja ali 
pa obe anteni hkrati. Poleg tega bi na manjši višini imeli 
še eno 3L anteno, najverjetneje fiksirano v smeri EU. 

Poglejmo, kaj nam za take zamisli povedo sevalni diagrami. 
Preverimo najprej smer, za katero smo prepričani, da 
lahko prinese precej več zvez, kot jih je lani – seveda 
govorimo o smeri proti USA.

Z glavnim snopom sevalnega diagrama antene na 20 m 
lepo pokrijemo vse potrebne elevacijske kote proti Ameriki. 
Nič nebi bilo narobe, če bi anteno lahko še malo dvignili, 
a bo že postavitev 20 m stolpa in anten predstavljala 
zadosten tehnični izziv. Maksimalno ojačanje pri nizkih 
kotih (okoli 4 °) je višje in bolj enakomerno kot pri nižji 
anteni iz leta 2013 (slika 9). 
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Slika 11 - 20m visoka 4L yagi antena - smer NA

V smereh med 75° in 120° (OC) na osnovi primerjav se-
val nih diagramov antene iz leta 2013 in simulacije po-
stavitve v letu 2014 lahko pričakujemo izboljšanje (slika 
12). Poglejte razliko v maksimalnem ojačanju med 
smerema OC (17.6 dBi) in NA (14.2 dBi)! Vse to je le 
posledica različnih profilov terena, ki jih antena »vidi« 
pred sabo.

Slika 12 - 20m visoka 4L yagi antena - smer OC

V smeri proti južni Ameriki (SA) je teren še posebno 
zanimiv, zato je prikazan v gornjem delu slike 13. Na 
hitro ga pokomentirajmo. V smeri 220° (20 m-220.PRO) 
teren valovito pada proti gladini morja, ki je nekaj preko 
3 km daleč. V sevalnem diagramu nam bo prva ovira na 
poti, (okoli 500 m od stolpa, kjer se teren nekoliko dvigne), 
povzroči nastanek ozkega lista z ojačanjem nekaj preko 
14 dBi. Pri višjih kotih je diagram zelo podoben tistemu 
iz slike 11 – le nekoliko bolj je nakodran zaradi valovitosti 
terena. Na rdečem grafu (235°) vidimo dve bolj izraziti 
špici v poteku ojačanja in sicer okoli 2° in 7°. Nič kaj veliko 
do datnega ojačanja zaradi terena ne dobimo v smeri 
265°. Tu nekako po 800 m pademo na nivo morja in se 
nato okoli 1500 m od antene ponovno dvignemo na 
otok, kjer se teren dviguje proti najvišjim predelom oto-
ka na zahodu. Za nas je glavno, da bomo pokrili vse 
pričako vane elevacijske kote, poleg tega pa nam teren 
doda kar nekaj ojačanja pri nizkih kotih med 1 in 8°.

Slika 13 - 20m visoka 4L yagi antena - smer SA

V smeri proti JA načrtujemo na isti stolp postaviti še eno 
fiksno 4L anteno, ki bo predvidoma nekje med 10 in 12 
m od tal. V nadaljevanju si bomo ogledali primer, ko bi 
bila fiksna antena visoko 12 m in obrnjena proti JA (slika 
14).

Slika 14 - 12m visoka 4L yagi antena - smer JA

Vidimo, da se bo zaradi bistveno večjega odmika od roba 
klifa antena malenkost slabše obnesla, kot se je lanska 
zgolj na 7 m višine. Če pa računamo, da za to smer lahko 
uporabimo tudi zgornjo anteno ali pa obe anteni hkrati, 
se zadeve spremenijo. Dodatna višina stolpa še kako 
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pomaga – podobno kot v smeri proti NA s to razliko, da 
pot preko otoka v smeri NA ostaja praktično enako dolga 
kot lani, v smeri proti JA pa se poveča. Smer proti JA bo 
pokrila tudi dobršen del vzhodne EU.

Debata o tem, kam je bolje obrniti spodnjo anteno, še 
ni zaključena. 

Slika 15 - 20m visoka 4L antena in 2 x 4L na 12m/20m 
- smer JA

Premisliti bo potrebno, v kateri smeri lahko največ 
pridobimo z cca 2 dB dodatnega ojačanja, ki ga prinese 
2 x 4L stack. Morda se bomo odločili celo za smer proti 
NA, s katero hkrati pokrijemo precejšen del zahodne EU. 
Vsekakor pa je želja, da bi spodnjo anteno lahko občasno 
obrnili s pomočjo vrvic in bi na tak način lahko pokrili 
vse udarne smeri.

Še eno možnost bi radi preverili. 3L anteno na mali višini, 
ki bi bila ves čas obrnjena proti EU. Zanjo bi lahko uporabili 
eno od lanskih lokacij. Zaradi nizkih stolpov anteno lahko 
postavimo bistveno bliže robu klifa in s tem pridobimo 
na navidezni višini antene.

Na sliki 16 je zrisan diagram antene na 12 m višine. Pri 
manjših višinah ni bistvenih razlik razen te, da se prične 
poglabljati vrzel v ojačanju med nizkimi in višjimi koti 
(okoli 7°). Ti nizki koti ne bi smeli biti preveč problematični, 
saj jih lahko pokrijemo z 4L anteno na 20 m višine, ki jo 
bomo lahko obračali v vse smeri.

Slika 16 - 3L yagi antena 12m nad tlemi – smer EU

Kaj lahko zaključimo?

V članku je prikazano le nekaj izmed narejenih simulacij. 
Iz njih lahko zaključimo, da je za dober sevalni diagram 
v smereh, ko antena vidi precej otoka, potrebna višina 
- podobno, kot pri antenah na celini. Ko anteno postavimo 
bliže roba klifa nam bo delovala tako, kot bi jo imeli na 
bistveno višjem stolpu. Včasih nam to ustreza, drugič 
morda ne. Lokacija na Lampeduzi je za nizke stolpe zelo 
ugodna za smeri proti EU in JA, a je nekoliko hendikepirana 
v smeri proti NA, OC in SA. Vsi upamo, da nam bodo višje 
postavljene antene za te smeri pomagale do večjega 
števila zvez.

V vsakem primeru je takole poigravanje s programi in pro-
sto dostopnimi podatki na internetu vedno potrebno jemati 
z nekaj rezerve in zdrave pameti. Nikjer ni 100 % zagotovila, 
da se bo tudi v praksi odvilo vse tako, kot prikažejo analize. 
Vzrokov je lahko cel kup: od premalo natančnih vhodnih 
podatkov, morda preveč poenostavljenih matematičnih 
modelov, načinov razširjanja radijskih valov, ki jih analize 
ne vključujejo in tako naprej. 
 

Jure S57XX

Viri:
• ARRL Antenna Book, 22th edition,
• Program HFTA V1.03, avtor N6BV
• Program MicroDEM, www.usna.edu
• Program Radio Mobile, avtor VE2DBE, www.cplus.org.
• Višinski podatki SRTM3 V2.1, dds.cr.usgs.gov
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HyEndFed - antene za majhne vrtove HyEndFed - antene za majhne vrtove 
in portabel uporaboin portabel uporabo

Pred časom sem iskal primerno anteno za domačo uporabo na mojem malem vrtu. Nekaj, kar ne rabi stolpa 
in pokriva večino tekmovalnih bandov... Jaz temu pravim »one wire« kategorija, HI. Naletel sem na End Fed 
antene in po nekaj googlanja na HyEnd Company, proizvajalca cele palete End Fed anten. Po dopisovanju z 
Ronom, PA3RK, sem prevzel zastopstvo tudi v naši online trgovini, saj so me tako navdušile, da sem si eno 
5-band postavil doma... v petnajstih minutah, tik pred contestom, pa še to sem 10 minut porabil za iskanje 
ustreznega konektorja za podaljšanje koaks kabla.

Prvič sem to anteno uporabil na sejmu LOS, kjer sem na 
ZRS razstavno mesto postavil FT2000, zunaj na požarno 
lestev pa smo pritrdili 5-band HyEndFed anteno kar po 
sistemu škripčevja. Privili smo kabel in škatlo s kablom 
vred potegnili z vrvico kakih 8 m v višino, drugi konec 
pa z vrvico privezali na bližnjo ograjo. Največ dela je bilo 
s tem, da smo potegnili kabel skozi primerno luknjo :)

Antena je delala „od prve“, SWR po vseh bandih po celi 
širini v tolerancah, razen na 15 m, kjer avtomatski tuner 
naredi svoje v nekaj sekundah.

Ron mi je povedal, da na Nizozemskem izredno veliko upo-
rabljajo njihove HyEndFed antene, ker so na Nizozem-
skem „small gardens“ in za te male vrtičke je ta tip antene 
zelo prime ren! Ko sem spraševal Rona za anteno za 160 
m, mi je potožil, da je sicer v razvoju, da pa je enostavno 
preveč zaseden s proizvodnjo že razvitih, saj vsako anteno 
naredita in uglasita z Robom lastnoročno. Zaupata samo 
sebi in zato ne marata zunanjih izvajalcev. V nadaljevanju 
Ron in Rob opisujeta, kako sta začela z izdelavo HyEndFed 
anten, nekaj o prednostih teh anten pri portabl uporabi 
in nekaj o sami End Fed anteni. 

HyEnd Company

Rob, PA3EKE in Ron, PA3RK, 
sva radioamaterja, ki sva se 
odločila razvijati antene. 
Oblikovala sva vrsto pol-
valovnih end fed žičnih anten. Poimenovala sva jih „Hy End 
Fed Antennas“. »Hy End« zaradi stalne kakovosti. »End Fed« 
pomeni način napajanja, torej napajanje na koncu pol valovne 
žične (efhw) antene (ali začetku, kakor vam drago, hi ) skozi 
prilagodilno vezje z nizkimi izgubami (~ 0,8 - 1,1 dB).

Ron, PA3RK pri razvoju QRO HyEndFed monoband 40 M antene

Najboljše lastnosti z najmanj truda.

EndFed antena je single wire monoband antena, ki deluje 
brez radialov ali ozemljitev. Nič novega. Toda to je po 
najinem mnenju pozabljen design. Pogosto napačno 
razumljen in odbijajoč zaradi baluna 1 : 9. 

End fed antene so poznane v samogradnjah na QRP sceni, 
več kot 100 W v samogradnji pa ni lahko narediti. Zato 
smo se odločili za izgradnjo lastne serije monopol anten 
za moči 300 W PEP pa vse do več kot 4000 W stalne 
obremenitve (trenutno 4 kW le za 20 in 40 M ter 1 kW za 
80 M)! 300W PEP različica je na zahtevo na voljo za 40, 
20, 17, 15, 10, 11 in 6 metrov. Antene načrtujeva in gradiva 
iz hobija in najin cilj je visoka kakovost in srečni uporabniki!

HyEndFed antene

Radioamaterji si na splošno, še predvsem pa tisti, ki radi 
potujejo ali delujejo s portabl lokacij, vedno prizadevajo 
najti „ultimate“ prenosno anteno. Seveda ne obstaja žična 
antena, ki bi zadovoljila vse potrebe vsakega operaterja, 
vendar pa obstaja tip, ki se tej zahtevi zelo približa, 
obenem pa je že rahlo pozabljen. To o čemer govorimo, 
je klasična, v zgodovini znana kot End Fed polvalovna 
antena, Zepp ali Fuchs antena. Poznamo jo že iz zgodnjih 
let radioamaterstva. Opis Zepp antene je že v QST 1928! 
Ta tip antene je zelo enostavno postaviti in uporabljati. 
Kljub svoji preprostosti je antena učinkovita s solidnimi 
karakteristikami, obenem pa daje vedno ponovljive 
rezultate.
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Primerjava klasičnega dipola s sredinskim napajanjem in dipo-
la napajanjega na strani

Antene za portabel

Veliko portabl anten trpi zaradi majhne učinkovitosti. To 
v končni fazi pomeni manj QSO od pričakovanih v primerjavi 
z delom iz domače lokacije. Večinoma to izhaja iz dejstva, 
da so prenosne antene namenoma enostavne, zato teh 
nekaj vatov ne gre tja, kamor bi morali. 

Ena takih enostavnih anten za portabl delo je /4 ver ti kalna 
antena. Če lambda četrt anteno uporabimo z do b rim 
sistemom ozemljitve, je takšna antena lahko zelo učinkovita. 
Vendar pogosto prenosna antena narekuje an teno, ki nima 
lambda četrt dolge ozemljitve in je običajno daleč od 
optimalnega. Upoštevati je potrebno dve zadevi:
1. V skladu z ARRL priročnikom za antene ima četrt va-

lovna vertikalna antena s petnajstimi ¼  dolgimi 
ra di ali le 50% izkoristka! Z manj radiali je seveda 
učin kovitost še slabša.

2. Učinkovitost kratkih vertikalnih avtomobilskih anten, 
navedenih v istem viru, je še manjša, ponavadi samo 
10%, če ozemljitev predstavlja avtomobilska školjka. 
S slabšo ozemljitvijo je še slabše. Razen v primeru, ko 
imate vertikalne antene polne dolžine s kakovostnim 
sistemom ozemljitve, boste večino izhodne moči 
pretvorili v toploto.

Druga popularna uporaba portabel anten je žica naključne 
dolžine v kombinaciji s tunerjem (long wire). S pravilno 
implementacijo je takšna antena lahko zelo dobra. 

Na nesrečo je težko reči, kaj je to pravilna implementacija. 
Če je antena krajša od četrt valovne dolžine, bo trpela 
enake probleme pri učinkovitosti, kot vertikalna antena. 
Poleg tega, četudi ste izbrali pravilno dolžino sevalnega 
dela antene, boste lahko na vaši lokaciji izsevano moč 
izgubili v zemlji, namesto da bi jo izsevali v zrak, kamor 
sodi. Zaradi neznane narave impedance antene z naključno 
(random) dolžino žice potrebujemo antenski prilagodilnik, 
ki deluje v zelo širokem območju impedanc. 

Ena od najboljših rešitev za portabel delo je center-fed 
polvalovna dipol antena. Ima to prednost, da je dovolj 
učinkovita in jo je enostavno pravilno postaviti. Po drugi 
strani pa zahteva podporo na pravilnih dolžinah in višini, 
kabel pa dodatno otežuje postavitev in zaradi svoje teže 
razteguje žico in s tem degradira karakteristike. Multiband 
delo je možno, vendar je najboljše napajanje za ta način 
lojtrica in relativno kompliciran simetrični tuner.

End Fed antena

Če uporabite polvalovni dipol, eliminirate napjalano loj-
trico in dipol napajate direktno na enem koncu, dobite 
anteno, ki ima mnoge prednosti dipola z nekaj omejitvami 
drugih tipov prenosnih anten. Ta antena je bila že pred 
leti opisana v ARRL Antenna Book-u, vendar do sedaj ni 
vzbujala posebne pozornosti.

Brez sredinskega napajalnega voda je antena bolj primerna 
za postavi tev. Osvobojeno omejitev centralnega napajanja 
lahko HyEndFed anteno postavim na lokacije, kjer bi bilo 
izredno težavno postaviti dipol. Če jo dvignemo dovolj 
visoko nad zemljo brez objektov v okolici, je učinkovita 
kot dipol. Učinkovita je tudi zato, ker je njeno sevanje 
predvidljivo, saj gre signal tja, kamor želimo. Brez tunerja, 
samo priključimo koaksialni kabel in gremo!

Prostorski sevalni diagram HyEndFed antene

Tudi zato, ker je samo ena žica z izolatorjem in vgrajeno 
prilagodtivijo v drugi izolator, je HyEndFed antena lahka 
in majhna ter enostavna za shranjevanje in prenašanje 
– ravno prava stvar za portabl uporabo. Ker ni centralnega 
napajanja, teža kabla ni problematična in lahko za začasno 
portabl delo uporabimo za podporo tudi teleskopsko 
ribiško palico.

Celotna skupna dolžina HyEndFed antene je električno 
pol valovne dolžine, izračunano po enačbi 

 L(Ft) = 468/F(MHz), 

kjer je L skupna dolžina žice v feet-ih (1 čevelj (Ft) = 
0.304799990246 m) in F je delovna frekvenca v mega 
Herzih.
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HyEndFed antena in tokovni diagram

Ker je direktno napajanje end 
fed polvalovne antene visoko 
ohmsko, je potrebno napajanje 
priključiti preko UN-UN transfor-
matorja impedance 1: 9, reali-
zirano s feritnimi toroid nimi 
trans formatorji (slika desno). 
Jasno, da mo rajo biti toroidi 
narejeni iz pravih materialov za ustrezne moči. 

Primer 100W prilagoditve na malem toroidu FT140-3 

Monoband, dual band in multiband antene

V HyEnd Company smo razvili cel spekter anten za velike, 
male in QRP moči, za eno, dve ali več frekvenčnih področij. 
Spodaj lahko pogledate princip delovanja multi band 
an tene.

Princip delovanja multiband antene

Dimenzije 5-band EndFed antene

Nekaj načinov postavljanja 
HyEndFed anten. V primeru 
»sloper« je napajanje lahko 
tudi spodaj

Tako kot vsak dipol ima tudi End Fed antena najboljši 
izkoristek, če je vsaj pol valovne dolžine od tal in na 
praznem prostoru brez okoliških objektov. Iz prakse pa 
lahko rečemo, da antena solidno deluje v skoraj vsakih 
pogojih. 

Več si lahko pogledate na www.hamtech.eu.

Nosilni drog (mast) je lahko iz kovine 
ali steklenih vlaken. Če je antenska 
žica pritrjena navpično ob drogu je 
primeren edino jambor iz steklenih 
vlaken. Žica antene se ne sme ovijati 
okoli droga, ampak mora naravnost 
ob drogu!
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ARG TEKMOVANJA 2014

Stanko, S57CD, je že v zgodnjih jut ra njih urah postavil 
oddajnike. Pripravi ti je bilo potrebno še registracijsko 
teh niko, pregledati karto terena, nato pa hitro v gozd 
poiskati skrite oddajnike. Iskanje je bilo uspešno, saj je 
večina s terena prišla zadovoljna. Med iskalci je stekel 
pogovor o delu na terenu, kaj je bilo dobro in kje so bile 
največje napake. Vsaka izkušnja je dobrodošla.

Za prav posebno popestritev pa je po koncu treninga 
poskrbel Stanko, ki se je v podjetju Pipistrel dogovoril za 
ogled proizvodnje ultralahkih letal. Nekaj udeležencev 
treninga se nas je tako podalo na zelo zanimiv pa tudi 
poučen ogled. Za to enkratno pred stavitev hvala podjetju 
Pipistrel.

KV ARG prvenstvo RK Ajdovščina

Čez štirinajst dni pa je sledilo prvo tekmovanje in sicer 
odprto KV ARG prvenstvo radiokluba Ajdovščina, S53AAN. 
Zbrali smo se pri šoli v zna menitem Vipavskem križu, 
biseru v srcu doline, ki se dviga na enem od tako značilnih 
gričev in sodi med najlepše zgodovinske kulturne spo-
menike Slovenije. Slavna soseščina je bila tekmovalcem 
za vzpodbudo, ko so se podali čez drn in strn za prvimi 
skritimi oddajniki v tej tekmovalni se zoni. Večina tek-

movalcev je uspešno našla vse oddajnike v za to določenem 
času. Z rezultati prvega tekmovanja smo bili zadovoljni. 
V veselje in ponos pa nam je bilo, da smo se po koncu 
tekmovanja lahko udeležili vodenega ogleda starodavnega 
mestnega jedra Vipavskega križa in kapucinskega samo-
stana, v katerem je dolga leta živel in delal znameniti 
pri digar Janez Svetokriški. Športni duh in kulturna dediščina 
sta nam popestrila tisto soboto.

Odprto UKV prvenstvo RK Domžale

Naslednjo soboto, 12. aprila 2014, pa smo se ARG 
tekmovalci zbrali v Mengšu na odprtem UKV prvenstvu 
radiokluba Domžale, S53CAB. Start in cilj tekmovanja sta 
bila na znameni ti Mengeški Gobavici, kjer se radi zbirajo 
sprehajalci, tekači in kolesarji. Tisto soboto pa smo bili 
glavna atrakcija radiogoniometristi. Med obiskovalci je 
bilo čutiti zanimanje za to vrsto dejavnosti. Naredili pa 
smo si tudi nekaj reklame. Tekmovalci so tako star tali in 
prišli v cilj med gledalci ob gostišču pod vrhom Gobavice. 
Kljub lepemu vremenu, pa je bil teren zahteven. Zima in 
žled tudi temu delu Slovenije nista prizanesla. Poti so 
bile sorazmerno urejene, teren pa še posut z vejevjem 
in podrtimi drevesi. Za najmlajše in še ne primerno 

Amaterska radiogoniometrija znova zaživi v spomladanskem času. Kljub predhodnim kondicijskim pripravam, 
pa je vedno prijetno začeti ARG sezono s pravimi treningi in tekmovanji. Večina »lovcev« na skrite oddajnike 
se je letos znova zbrala na uradnem treningu v Ajdovščini konec meseca marca. Najprej se je staro in mlado 
preizkusilo v teku na 3200 metrov. Prav vsi so se potrudili in v čim krajšem času pretekli to razdaljo, letos 
najhitrejši pa jo je pretekel v odličnih 10 minutah in 28 sekundah (10:27,76). Po končanem Cooperjevem 
preizkusu smo se odpravili na gričevnat in gozdnat teren v okolici Dravelj. Sledil je trening na UKV področju.

KV ARG Ajdovščina 2014
Udeleženci tekmovanja

ARG trening 2014
Preizkus teka
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izkušene tekmovalce, je bilo to tekmovanje težko. Tekmo-
valci iz ostalih kategorij pa so našli vse oddajnike v pri-
merno kratkem času. Po tekmovanju so si delili izkušnje 
in veselje. Prav lepo je videti z medaljami okrašene  zado-
voljne tekmovalce.

KV ARG tekmovanje RK Ormož

V mesecu aprilu nato ni bilo več tek mo vanj. Le-ta so se nato 
nadaljevala v maju in juniju. Drugo majsko soboto so se 
tekmovalci zbrali med jeruza lem skimi griči na odprtem KV 
ARG tekmovanju radiokluba Ormož, S59DIQ, ki pa so mu 
pri organizaciji pomagali tudi člani bližnjega radiokluba 
Prlek iz Ljutomera, S59PLK. Tekmovanja se je udeležilo tudi 
večje število tekmoval cev iz sosednje Hrvaške, kar je popestrilo 
tekmovanje tudi s primerno konkuren co. Iskanje oddajnikov 
ni bilo preveč težko za večino tekmovalcev, najmlajši pa so 
nabirali prepotrebne izkušnje. 

Tu di v tem prelepem delu Slovenije smo si radioamaterji 
radiogoniometris ti naredili nekaj reklame. Ob znameni tem 
gostišču, kjer smo se zbrali in pri tekli v cilj je bilo polno 
obiskovalcev, tudi iz bližnjih sosednjih držav. Tek mo vanje 

UKV ARG Domžale 2014 - Ženske
Petra LEVIČAR - S58APL, Ana ČUFER - S52NAO, 
Nina RADI - S57ONR, Adrijana MOŠKON - S57ORA

UKV ARG Domžale 2014 - Starejši veterani
Tine BRAJNIK - S50A, Zdravko IVAČIČ - S51ZI, Janko KUSELJ - 
S59D, Jože ONIČ - S51T

UKV ARG Domžale 2014
Jože KOSI - S57UOI in Andrej TROJER - S50TA

UKV ARG Domžale 2014
Stanko ČUFER - S57CD in Janko KUSELJ - S59D

UKV ARG Domžale 2014
Matija KOČEVAR - S53AAN in Niko GABERC - S56SON

UKV ARG Domžale 2014
Leon KMETIČ - S59DHP, Rok VRTAČNIK - S59DHP, Jan VRTAČNIK - 
S59DHP



CQ ZRS

52

Letnik XXIV, 2/2014

RADIOGONIOMETRIJA ARG  ARG TEKMOVANJA 2014

smo zaključili v prelepem son čnem vremenu s podelitvijo 
medalj in diplom in ne nazadnje tudi z dru že njem s prijatelji 
iz sosednje države.

UKV ARG prvenstvo ZRS

V soboto, 17. maja 2014, bi moralo biti UKV ARG prvenstvo 
ZRS na po stojnskem. Člani radiokluba Proteus so vrsto 
let organizirali ARG tekmova nja, letos pa jim je bilo to 
onemogoče no. Zima in žled sta jim to preprečila, saj sta 
v tem delu Slovenije naredila naj večjo škodo v gozdovih, 
ki pa v tem času še ni bila sanirana. Tekmova nje je bilo 
zato prestavljeno v Komen do. V zelo kratkem času enega 

tedna  sta ga organizirala in odlično izvedla radiokluba 
Domžale, S53CAB in Ra domlje, S59DRW, za kar se članom 
obeh radioklubov še posebej zahvalju jem. Tudi tu je bil 
teren zaradi žleda te žaven in neprehoden, tako da je bilo 
UKV prvenstvo ZRS težko za večino tekmovalcev. Razdalje 
med oddajniki niso bile velike, svojo težo k iskanju le teh 
pa je dodal vodnat, moker teren z odboji signalov. To se 
je pokazalo še zlasti med mlajšimi tekmovalci, ki še ne 
znajo ločiti med pravim in od bitim signalom. Državni 
prvaki pa so vse oddajnike naši v primerno kratkem času.

KV ARG Ormož 2014
Udeleženci tekmovanja

KV ARG Ormož 2014
Nina RADI - S57ONR, Stanko ČUFER - S57CD, Zdravko IVAČIČ- S51ZI

UKV ARG prvenstvo ZRS 2014
Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB

KV ARG Ormož 2014
Lana PAR - 9A1EZA, Marko KUŽNER - S54MA

KV ARG Krško 2014
Pred startom: Jan VRTAČNIK - S59DHP, Stanko ČUFER - S57CD, 
Franci ŽANKAR - S57CT

UKV ARG prvenstvo ZRS 2014 - Veterani
Ivo JEREB - S57AL, Jože KOSI - S57UOI, Miroslav KUŽNER - S52KK, 
Stanko ČUFER - S57CD
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KV ARG KRŠKO

UKV državnemu tekmovanju je sledilo KV tekmovanje v 
Krškem pod okriljem radiokluba Krško, S53JPQ. Na 
hribovitem, tekmovalcem že znanem terenu, z malce 
lažjo postavitvijo, je bilo tekmovanje sproščujoče. Mladina 
si je dvignila samozavest z uspešnim lovom, drugi tek-
movalci pa so si pridobili prepotrebne izkušnje za zaključek 
sezone na naslednjih dveh tekmovanjih.

UKV ARG Ptujska gora

Zadnje UKV ARG tekmovanje so pripravili člani radiokluba 
Ptujska Gora, S59DPG na Ptujski Gori. Tekmovanja so se 
udeležili tudi tekmovalci iz sosednje Avstrije. Večja 
konkurenca je vedno dobrodošla, tako da se domači 
tekmovalci temu primerno še bolj potrudijo. Sama 
postavitev lova ni bila pretežka. Specifičen je teren z 
goricami in polji. Izkušnje, primerna taktika in dobra 
tehnika sta ključ do uspeha. Najboljši so našli vse potrebne 
oddajnike. Podeljene so bile medalje in diplome. Sončno 
soboto v tudi tem prelepem delu Slovenije smo zaokrožili 
s družabnim srečanjem.

Zadnji tekmovanji spomladanskega dela ARG tekmovanj 
sta bili KV prvenstvo ZRS za pionirje v Veliki Nedelji in pa 
KV prvenstvo ZRS za člane v Komendi.

Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS

Državno KV tekmovanje za pionirje je potekalo že po 
tradiciji pod okriljem državnega srečanja mladih tehnikov 
z novejšim imenom Olimpijada modelarskih športov in 
radioamaterstva. Radioamaterji radiokluba Ormož so 
priskočili na pomoč pri postavitvi lova na njim domačem 
terenu. Tekmovanje je bilo težko za večino mladih 
tekmovalcev. Kar nekaj jih v letošnji sezoni prvič tekmovalo, 
tako da so si izkušnje šele pridobivali. Najhitrejši pa so 
bili seveda veseli zmage in pa osvojenih medalj.

KV ARG prvenstvo ZRS

Državno prvenstvo za ostale kategorije pa je potekalo v 
Komendi pod okriljem radiokluba Radomlje, S59DRW. 
Še zadnjič so se tekmovalci podali na »lov« za skritimi 
oddajniki. Kljub večjim razdaljam, KV ARG prvenstvo ZRS 
ni bilo pretežko. Uspešno zaključeno tekmovanje je 
pomenilo tudi uspešen zaključek spomladanskega dela 
ARG tekmovanj. 

V nove izzive pa se bodo tekmovalci podali avgusta na 
Balkanskem prvenstvu v Makedoniji. Še pred tem pa se 
bo naša pionirska reprezentanca ZRS udeležila 15. 
evropskega mladinskega ARDF prvenstva v Bolgariji.

UKV ARG Ptujska Gora 2014
Werner VEIT - OE6VWG, Jože ONIČ - S51T, Harald GOSCH - OE6GC, 
Hans-Christian CALUBA - OE6HCD, Robert MLAKAR - S52DK

KV ARG prvenstvo ZRS 2014
Robert MLAKAR - S52DK, Darja ŽANKAR - S57UZA

Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS 2014
Udeleženci tekmovanja

UKV ARG Ptujska Gora 2014 - Juniorji
Franci ŽANKAR - S57CT, Blaž HRVATIN - S58TBH, Marko KUŽNER - 
S54MA, Franc KOLAR - S52KH



CQ ZRS

54

Letnik XXIV, 2/2014

RADIOGONIOMETRIJA ARG  REZULTATI TEKMOVANJ

KV ARG prvenstvo ZRS 2014 - Seniorji
Peter OREŠNIK - S52AA, Niko GABERC - S56SON, Martin ŽNIDARIČ - 
S56RIR, Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB

KV ARG prvenstvo ZRS 2014 - Pionirji
Jan VRTAČNIK - S59DHP, Žak GAJŠAK - S58SJP, David ZAKŠEK - 
S59DHP, Matic SOBAN - S52TNS, Rok ZABUKOVEC - S53AAN

Rezultati tekmovanj:

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
AJDOVŠČINA

Ajdovščina, 05.04.2014

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Matic SOBAN S53AAN 48:23 3 - 29 18 
2. Žak GAJŠAK S53JPQ 78:35 3 - 22 15 
3. Jakob IVAČIČ S59DXU 93:10 3 - 30 10 
4. Katja CIGOJ S53AAN 96:38 3 - 18 16 
5. Jan VRTAČNIK S59DHP 97:41 3 - 23 8 
6. Rok ZABUKOVEC S53AAN 98:19 3 - 28 14 
7. Samo GAJŠAK S53JPQ 112:49 3 - 21 11 
8. Lucija PERŠIČ S53AAN 132:57 3 - 27 9 
9. Rok VRTAČNIK S59DHP 75:02 2 - 24 17 
10. Matija KOČEVAR S53AAN 85:08 2 - 19 12 
11. Leon KMETIČ S59DHP 96:22 2 - 34 13 
12. Tine PREMRN S53AAN 120:32 2 - 26 7 
13. Nik KLADNIK S59DHP 103:37 1 - 35 3 
14. Lenart BERŠNAK S59DHP 103:57 1 - 25 5 
* Tomislav HARING S53JPQ 142:02 2 - 36 6 
* Konstantin KUZMANOVIĆ S53JPQ 172:29 2 - 20 2 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 52:46 4 - 17 17 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 65:29 4 - 31 4 
3. Adrijana MOŠKON S53JPQ 80:01 4 - 32 13 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 48:22 4 - 137 18
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 59:59 4 - 135 10 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 57:07 5 - 37 2 
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 63:15 5 - 40 1 
3. Danilo KUNŠEK S59DHP 75:22 5 - 33 11 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 91:27 5 - 136 15 
5. Matija ČUFER S53AAN 94:45 5 - 38 8 
6. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 107:39 5 - 132 6 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 71:59 5 - 131 14
2. Ivo KETE S53AAN 77:26 5 - 130 5 
3. Robert MLAKAR S59DXX 89:06 5 - 133 9 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 81:29 4 - 140 16
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 97:14 4 - 139 3 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 108:58 4 - 134 7 
4. Jože ONIČ S59DXU 110:00 4 - 138 12 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
DOMŽALE

Domžale, 12.04.2014

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 75:44 3 - 12 7 
2. Jan VRTAČNIK S59DHP 96:56 3 - 14 8 
3. Matic SOBAN S53AAN 90:45 2 - 20 13 
4. Lucija PERŠIČ S53AAN 99:22 2 - 19 10 
5. Rok ZABUKOVEC S53AAN 82:49 1 - 21 3 
6. Matija KOČEVAR S53AAN 86:49 1 - 18 16 
7. Samo GAJŠAK S53JPQ 89:17 1 - 11 15 
8. Leon KMETIČ S59DHP 105:18 1 - 13 12 
9. Tomislav HARING S53JPQ 123:46 1 - 31 1 
** Rok VRTAČNIK S59DHP 50:10 0 - 15 2 
** Nik KLADNIK S59DHP 40:26 0 - 34 4 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 52:28 4 - 17 8 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 63:19 4 - 32 13 
3. Nina RADI S59DIQ 76:57 4 - 16 16 
4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 92:13 4 - 33 5 
* Jana KETE S53AAN 158:37 2 - 39 11 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Blaž HRVATIN S53JPQ 100:15 4 - 121 2 
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Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Danilo KUNŠEK S59DHP 58:00 5 - 35 9 
2. Niko GABERC S59DIQ 62:19 5 - 37 14 
3. Žiga BATIČ S53AAN 97:14 5 - 125 6 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 108:36 5 - 130 3 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 57:55 5 - 38 12 
2. Ivo JEREB S59DRW 75:36 5 - 40 4 
3. Ivo KETE S53AAN 84:47 5 - 126 15 
4. Andrej TROJER S53CAB 87:20 5 - 36 10 
5. Jože KOSI S59DIQ 97:58 5 - 124 1 
6. Robert MLAKAR S59DXX 119:09 5 - 129 7 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Zdravko IVAČIČ S59DXU 61:50 4 - 128 14 
2. Tine BRAJNIK S53APR 64:46 4 - 123 6 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 106:26 4 - 122 11 
4. Jože ONIČ S59DXU 111:26 4 - 127 9 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO 
RADIOKLUBA ORMOŽ

Ormož, 10.05.2014

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Domagoj LEVATIĆ 9A-KRO 65:03 3 - 32 17 
2. Rok ZABUKOVEC S53AAN 66:03 3 - 18 13 
3. Matic SOBAN S53AAN 77:02 3 - 19 7 
4. Jakob IVAČIČ S59DXU 81:15 3 - 24 10 
5. Lana PAR 9A1EZA 95:53 3 - 29 5 
6. David ZAKŠEK S59DHP 102:40 3 - 25 14 
7. Konstantin KUZMANOVIĆ S53JPQ 119:01 3 - 26 8 
8. Samo GAJŠAK S53JPQ 104:36 2 - 27 3 
9. Matija KOČEVAR S53AAN 109:41 2 - 22 2 
10. Tomislav HARING S53JPQ 110:52 2 - 35 16 
11. Lucija PERŠIČ S53AAN 113:03 1 - 21 18 
12. Tine PREMRN S53AAN 128:08 1 - 20 15 
*** Nikola HARMICAR 9A1EZA  1 - 30 11 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 65:48 4 - 28 4 
2. Ana ČUFER S53AAN 84:51 4 - 23 1 
3. Jerneja SAMEC S53AAN 93:14 4 - 41 12 
*** Jana KETE S53AAN  2 - 40 9 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz

1. Marko KUŽNER S59DPG 91:00 4 - 136 5 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 55:59 1 - 135 14 
* Dino VUKOREPA 9A1CIG 140:44 3 - 38 10 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 62:12 5 - 34 11 
2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 69:25 5 - 140 18 

3. Stipe PREDANIĆ 9A1GIJ 74:03 5 - 36 15 
4. Zoran FURMAN  84:23 5 - 33 17 
5. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 86:34 5 - 138 13 
6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 91:25 5 - 139 8 
7. Dominik SOPIĆ 9A-KRO 133:06 5 - 31 2
8. Ante BOGDAN 9A1CIG 134:51 5 - 37 3 
9. Radoslav MILIN 9A1CIG 112:23 3 - 129 6 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 83:58 5 - 42 12 
2. Vladimir VINKO 9A1CMS 95:32 5 - 130 7 
3. Stanko ČUFER S53AAN 96:15 5 - 39 4 
4. Robert MLAKAR S59DXX 117:53 5 - 137 16 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Janko KUSELJ S53JPQ 90:06 4 - 134 12 
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 107:28 4 - 133 4 
3. Branimir VINKO 9A1CMS 108:40 4 - 131 9 
4. Tine BRAJNIK S53APR 109:17 4 - 128 6 
5. Jože ONIČ S59DXU 139:23 1 - 132 1 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2014

Komenda, 17.05.2014

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 110:04 3 - 50 16 
2. Matic SOBAN S53AAN 131:08 3 - 27 6 
3. Samo FUČKA S53AAN 106:04 2 - 29 12 
4. Rok ZABUKOVEC S53AAN 116:13 2 - 26 10 
5. Matija KOČEVAR S53AAN 123:18 2 - 28 2 
6. Jan VRTAČNIK S59DHP 117:23 1 - 23 1 
* David ZAKŠEK S59DHP 144:55 3 - 22 4 
* Jakob IVAČIČ S59DXU 188:20 2 - 25 13 
** Tomislav HARING S53JPQ 88:20 0 - 49 9 
** Samo GAJŠAK S53JPQ 108:17 0 - 30 5 
** Nik KLADNIK S59DHP 82:54 0 - 42 15 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 120:49 4 - 47 4 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 112:06 3 - 48 15 
3. Nina RADI S59DIQ 131:49 3 - 24 7 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 132:31 3 - 135 10 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 81:07 5 - 139 16 
2. Niko GABERC S59DIQ 89:37 5 - 44 1 
3. Danilo KUNŠEK S59DHP 99:32 5 - 41 12 
4. David ČUFER S53AAN 123:38 5 - 46 14 
5. Peter OREŠNIK S53CAB 135:58 5 - 43 6 
6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 114:44 4 - 133 9 
7. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 139:35 3 - 132 3
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Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 109:26 5 - 131 13
2. Ivo JEREB S59DRW 111:30 5 - 40 8 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 130:10 4 - 134 5 
4. Stanko ČUFER S53AAN 137:40 4 - 45 11 
* Robert MLAKAR S59DXX 141:25 5 - 136 2 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 94:31 4 - 130 14
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 127:57 4 - 138 11 
3. Jože ONIČ S59DXU 128:37 3 - 137 3 
* Janko KUSELJ S53JPQ 218:33 2 - 140 7 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO 
RADIOKLUBA KRŠKO

Krško, 24.05.2014

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Jan VRTAČNIK S59DHP 37:31 3 - 15 14 
2. Rok ZABUKOVEC S53AAN 38:33 3 - 13 9 
3. Matic SOBAN S53AAN 42:16 3 - 12 6 
4. Žak GAJŠAK S53JPQ 44:03 3 - 35 2 
5. David ZAKŠEK S59DHP 56:57 3 - 17 10 
6. Matija KOČEVAR S53AAN 79:11 3 - 11 4 
7. Rok VRTAČNIK S59DHP 64:24 2 - 16 3 
8. Samo GAJŠAK S53JPQ 64:41 2 - 18 13 
9. Nik KLADNIK S59DHP 73:58 2 - 34 7 
10. Tomislav HARING S53JPQ 74:50 2 - 36 11 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Petra LEVIČAR S53JPQ 59:04 4 - 37 12 
2. Nina RADI S59DIQ 64:38 4 - 14 6 
3. Adrijana MOŠKON S53JPQ 72:17 4 - 38 10 
4. Jerneja SAMEC S53AAN 93:08 4 - 33 2 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 77:07 4 - 128 1 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 45:20 5 - 31 7 
2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 79:40 5 - 122 3 
3. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 91:38 5 - 123 13 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 47:31 5 - 32 14 
2. Ivo KETE S53AAN 74:11 5 - 121 8 
3. Robert MLAKAR S59DXX 96:05 5 - 126 1 
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 101:58 5 - 129 4 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Zdravko IVAČIČ S59DXU 74:36 4 - 124 11
2. Jože ONIČ S59DXU 101:19 4 - 125 9 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 80:33 3 - 127 5 

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
PTUJSKA GORA

Ptujska Gora, 31.05.2014

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. David ZAKŠEK S59DHP 88:27 3 - 21 16 
2. Žak GAJŠAK S53JPQ 107:27 3 - 30 15 
3. Lucija PERŠIČ S53AAN 86:28 2 - 27 8 
4. Matija KOČEVAR S53AAN 107:01 2 - 26 6 
5. Jan VRTAČNIK S59DHP 115:29 2 - 23 7 
6. Jakob IVAČIČ S59DXU 118:35 2 - 24 2 
7. Rok ZABUKOVEC S53AAN 124:31 2 - 28 12 
8. Tomislav HARING S53JPQ 134:55 2 - 50 10 
9. Rok VRTAČNIK S59DHP 44:41 1 - 22 11 
10. Leon KMETIČ S59DHP 82:23 1 - 43 3 
** Nik KLADNIK S59DHP 106:02 0 - 44 14 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 91:24 4 - 25 1 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 92:24 4 - 49 5 
3. Nina RADI S59DIQ 107:37 3 - 29 9 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 60:58 4 - 126 13
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 68:59 3 - 121 17 

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 62:36 5 - 48 3 
2. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 94:13 5 - 125 14
3. Matej ŠTURM S59FOP 112:35 5 - 45 10 

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 69:37 5 - 46 8 
2. Ivo KETE S53AAN 75:38 5 - 124 7 
3. Robert MLAKAR S59DXX 95:24 5 - 135 11
4. Jože KOSI S59DIQ 97:49 5 - 123 13
5. Hans-Christian CALUBA ÖVSV 116:36 5 - 129 2 
6. Miroslav KUŽNER S59DPG 120:12 5 - 127 16
7. Stanko ČUFER S53AAN 82:19 4 - 47 5 

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 69:07 4 - 128 1 
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 88:28 4 - 133 9 
3. Jože ONIČ S59DXU 95:37 4 - 134 15
4. Harald GOSCH ÖVSV 97:07 3 - 131 12
5. Janko KUSELJ S53JPQ 115:38 3 - 122 4 
6. Werner VEIT ÖVSV 104:49 2 - 132 6 

Čas lova - 140 minut!

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2014

Velika Nedelja, 07.06.2014

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Žak GAJŠAK S53JPQ 55:20 3 - 32 3 
2. Jan VRTAČNIK S59DHP 70:04 3 - 28 9 
3. David ZAKŠEK S59DHP 71:59 3 - 27 12 
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4. Matic SOBAN S53AAN 77:01 3 - 20 7 
5. Rok ZABUKOVEC S53AAN 88:56 3 - 19 13 
6. Tomislav HARING S53JPQ 93:11 3 - 31 14 
7. Jakob IVAČIČ S59DXU 112:16 3 - 26 5 
8. Matija KOČEVAR S53AAN 90:59 2 - 24 11 
9. Žan SOBAN S53AAN 120:00 2 - 22 4 
* Tine PREMRN S53AAN 122:51 2 - 23 1 
** Lucija PERŠIČ S53AAN 88:29 0 - 21 10 
** Lenart BERŠNAK S59DHP 77:06 0 - 30 2 
** Konstantin KUZMANOVIĆ S53JPQ 43:31 0 - 25 8 
*** Rok VRTAČNIK S59DHP  1 - 29 6 

Čas lova - 120 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2014

Komenda, 14.06.2014

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Petra LEVIČAR S53JPQ 115:02 4 - 31 5 
2. Darja ŽANKAR S53CAB 105:50 1 - 36 2 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 99:29 4 - 136 3 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 132:57 4 - 140 6 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 80:52 5 - 32 8 
2. Peter OREŠNIK S53CAB 115:00 5 - 35 4 
3. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 118:48 5 - 132 1 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 123:07 5 - 137 6 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 81:54 5 - 33 9 
2. Stanko ČUFER S53AAN 89:04 5 - 34 5 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 118:53 5 - 135 7 
4. Robert MLAKAR S59DXX 126:01 5 - 138 2 
** Ivo KETE S53AAN 136:43 0 - 130 3 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 90:52 4 - 131 9 
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 127:27 4 - 134 7 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 108:35 3 - 139 4 
4. Jože ONIČ S59DXU 134:49 3 - 133 1 

Čas lova - 150 minut!

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

 ARG manager ZRS:
Franci ŽANKAR, S57CT

15 EYAC 2014
Evropsko mladinsko 
prvenstvo Eyac 2014 
Primorsko - Bolgarija

V bolgarskem mestu Primorsko je med 6. in 10. julijem 
2014 potekalo že 15. Evropsko mladinsko ARDF prvenstvo. 
Letošnje prvenstvo je bilo sicer dodeljeno Ukrajini, zaradi 
razmer v tej državi pa je bilo prestavljeno v Bolgarijo, kjer 
sta ga skupaj izvedli Ukrajinska in Bolgarska zveza.

ZRS mladinska reprezentanca
Matic SOBAN - S52TNS, Rok ZABUKOVEC - S53AAN, 

Žak GAJŠAK - S58SJP, Marko KUŽNER - S54MA

Naša reprezentanca pod vodstvom Stanka Čuferja, S57CD je 
na tokratnem prvenstvu dosegla izvrsten rezultat. Marko 
Kužner, S54MA je na UKV tekmovanju v kategoriji M16 dosegel 
odlično drugo mesto - srebrno medaljo.

Marku za ta odličen rezultat čestitam.

Franci Žankar, S57CT
ARG manager ZRS

O svojih vtisih s prvenstva in pripravah na to prvenstvo 
pa je naš srebrni Marko zapisal:

Tega julija se je naša mladinska ARG reprezentanca 
od pravila proti Bolgariji, kjer je potekalo že 15. Evropsko 
mladinsko prvenstvo (EYAC). Našo reprezentanco so 
sestavljali 4 tekmovalci in sicer: v kategoriji M14 Matic 
Soban,  Žak Gajšak ter Rok Zabukovec in v kategoriji 
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M16 jaz - Marko Kužner. 
Priprave na tekmovanja so se začele že zgodaj 
spomladi. Takrat je bila na vrsti predvsem 
fizična priprava, ki sem jo  izboljševal s tekom. 
Tekme na spomladanskem uvodu v sezono 
smo vsi vzeli zelo resno, saj smo se na podlagi 
rezultatov uvrstili v mladinsko reprezentanco. 
Pred sezono smo imeli še vsi tekmovalci skupen 
trening na UKV področju, kjer sem spoznal, 
da sem dobro pripravljen za tekmovanja. Po 
zadnjem tekmovanju v sezoni, kjer so odločili, kdo bo odšel na 
evropsko prvenstvo, mi je oče, kot moj trener, postavil nekaj 
zahtevnih treningov na obeh: KV in UKV področju. 

Pot v Bolgarijo je bila dolga in je trajala več kot 15 ur, vendar 
je hitro minila ob našem druženju in spoznavanju okolja tudi 
naše bivše skupne države. Na tekmovanju je bilo žal  nekaj 
zapletov, ki pa bodo pozabljeni ob naših odličnih uspehih. 

Že prvi dan tekmovanja, ko je bilo na vrsti tekmovanje na UKV 
področju sem se uvrstil na 2. mesto, kar je bila sploh prva 
medalja za Slovenijo na mladinskih evropskih prvenstvih. Na 
začetku tekme je bila prava zmeda, saj nobena lisica ni oddajala. 
Zato so start preložili za 50 minut. Med tem je naša ekipa 
počivala in se zabavala z igranjem odbojke z ostalimi ekipami. 

Ko sem končno prišel na start, se je začelo zares. Tekma je bila 
dolga, vendar mi je ugajalo, saj je bil prehod skozi gozd skoraj 
nemoten. Tako se nisem preveč ukvarjal z iskanjem cest po 
mapi. Žal pa je bilo zelo naporno, saj teka v takšni vročini nisem 
bil vajen. Že, ko sem našel prve tri lisice, sem slutil, da bi to 
lahko bila zelo dobra uvrstitev. 

Nato sem moral poiskati še ostali dve. Žal sem imel nekaj 
problemov tudi z njima, a se je dobro izteklo. Zadnja lisica je 
bila že blizu cilja, zato sem že slišal glasno na vijanje in takrat 
sem dal iz sebe vse atome moči, da bi čim hitreje prispel na 
cilj. Na cilju sem ves izmučen pogledal rezultate, ki so me 
razveselili, saj sem bil na 2. mestu s kar nekaj prednosti pred 
ostalimi. Takrat sem že dobival čestitke od naših dobrih prijateljev 

iz Hrvaške in ostalih iz ekipe. Sledilo je nekaj 
dolgega in mučnega čakanja, ker je bilo še 
veliko tekmecev na terenu. Upal sem, da me 
ne bo nihče prehitel. Po dolgi uri čakanja je 
bilo dokončno, da je medalja naša. Tako sem 
še samo nestrpno pričakoval podelitev, ki je 
bila zvečer. Ta dogodek si bom zapomnil za 
vedno. Na drugih tekmah sem bil tudi uspešen, 
ampak sreča ni bila na moji strani, saj sem 
odšel mimo lisice le kakšnih 5 metrov, a je 

na žalost nisem videl. Tekme so se odvijale na rahlo valovitem 
terenu, z nekaj neprehodnimi deli. Tekmovalci smo imeli nekaj 
težav ob prehodu gozda, saj smo se skoraj vsak korak srečevali 
s pajkovimi mrežami.

Ker je bila naša nastanitev ob Črnem morju, se je seveda takoj 
vedelo, kaj bomo počeli, ko ne bo tekmovanja. Družili smo se 
z ostalimi tekmovalci in spoznali nekaj novih prijateljev. Najbolj 
smo se ujeli s Čehi oz. Čehinjami, saj so bili v istem hotelu kot 
mi. Najprej so bile še malce sramežljive, a že isti večer smo z 
njimi igrali odbojko. Med seboj smo se zelo dobro razumeli, 
morda celo preveč. Njihov trener je bil videti že jezen, ker so 
bile preveč z nami. A mi kot Slovenci se zanj nismo preveč menili. 
Že drugi dan smo jih veselo peljali na plažo, na našo žalost pa 
so bile tudi tu pod budnim očesom njihovega trenerja :)

Ko je bil na sporedu KV sprint, smo imeli popoldne malo več 
časa, zato smo odšli v bazen in na tobogane. Tam smo se seveda 
spuščali po njih z našimi prijateljicami, vendar niso bile preveč 
pogumne. Na koncu mi jih je le uspelo prepričati, da so si upale 
spustiti po največjem. 

Zadnji dan tekmovanja je zvečer sledil tudi hamfest. Čeprav je 
trajal zelo dolgo, se nismo uspeli posloviti, saj smo morali biti 
ob polnoči že v sobah.

EYAC  torej ni bilo samo tekmovanje, ampak tudi zabava in 
spoznavanje novih prijateljev.

Marko Kužner, S54MA
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CONTEST SEZONA 2014 Ureja: Miha Habič, S51FB, ZRS UKV manager UKV AKTIVNOSTI

Nekaj misli o UKV tekmovalni sezoni 2014Nekaj misli o UKV tekmovalni sezoni 2014
Sezona UKV tekmovanj v 2014 se je že krepko nagnila v drugo polovico. Prvo polovico vsake sezone krojijo 
regionalna tekmovanja v katerih razen redkih izjem ni mednarodnih rezultatov, druga polovica sezone pa je 
v celoti namenjena mednarodnim tekmovanjem z mednarodno evalvacijo rezultatov, nacionalni rezultati so 
samo podmnožica mednarodnih.

V letošnjem letu je ZRS or-
ganizator tradicionalnega 
Alpe Adria  VHF in UHF/SHF 
tekmovanja in zaradi tega 
je bilo s strani ZRS malce 
več pozornosti posvečeno 
mednarodni promociji tega 

tekmovanja z namenom pritegniti čim več tekmovalcev 
k sodelovanju.

S59DGO v UHF Alpe Adria

Sodelovanje v radioamaterskih tekmovanjih je le ena od 
več oblik aktivnosti vsakega radioamaterja. Občutek 
imam, da je z aktivno promocijo (npr.: koledar, spletni 
portali) možno povečati aktivnost radioamaterjev v 
tekmovanjih, sem pa prepričan, da dobro napisano 
poročilo s tekmovanja in njegova objava na spletnem 
portalu marsikateremu da tisti kanček dodatne energije, 
da v naslednjem tekmovanju prižge radijsko postajo in 
naredi nekaj zvez. Nenazadnje, ni važno zmagati, važno 

je sodelovati. Vsako tekmovanje pa se zaključi šele ko 
oddamo tekmovalni dnevnik in S5 VHF robot (avtor Roza, 
S52AA) je neutruden pri svetovanju kaj moramo v uvodnem 
delu svojega dnevnika še popraviti.

Matjaž S51ML na 3100 metrih v AA VHF z že 20 let standardno 
opremo (IC202 + svinčnik in papir :)

Boris - 9A/S54O

UKV tekmovanja so in bodo predvsem zaradi tehničnega 
vidika ostala zahtevna. Zaradi razpoložljivosti tovarniško 
izdelanih postaj aktivnosti na 50 MHz, 144 MHz in 432 
MHz ni težko zagotoviti, veliko večji izziv predstavlja 
aktivnost na višjih frekvenčnih pasovih. 

V nadaljevanju so objavljeni uradni rezultati za letošnje 
Marčevsko, Majsko in Junijsko 2014 ZRS UKV tekmovanje. 
Najlepša hvala vsem za sodelovanje v tekmovanjih, iskrene 
čestitke vsem prejemnikom priznanj, njihova podelitev 
pa je bila organizirana ob robu 22. tradicionalnega srečanja 
radioamaterjev v  Nemčavcih.

                                 Miha, S51FB
                                ZRS VHF managerALPE ADRIA CONTEST
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ZRS MARČEVSKO TEKMOVANJE 2014 - URADNI REZULTATI

Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.
145 MHz - več operaterjev

1 S57O JN86DT 465 167613 DM5C JO42RG 782 29 6.88% TS 940+Javornik 1500 4x9+4x11+4x17+4x1... 307
2 S59P JN86AO 347 117240 SP1JNY JO73GL 772 9 2.44% TS-590+Javornik 4x5WL-M2 + 4x6el ... 301
3 S50G JN76JC 279 90794 LZ2ZY KN13OT 710 14 6.58% Yaesu FT-1000MP 1000 4x13, 2x15 & 15 e... 850
4 S59DME JN75PP 42 8151 YU7ACO KN05QC 479 2 1.12% Yaesu 897 20 Yagi 10

145 MHz - en operater velika moč
1 S57Q JN76PB 398 136340 SO3Z JO82LJ 715 12 3.50% Javornik II 1200 2x13 el. YU7EF,6x... 948
2 S57M JN76PO 263 80204 SP1JNY JO73GL 767 8 3.94% 0
3 S57C JN75JX 96 29438 SO3Z JO82LJ 731 4 2.04% JAVORNIK II&FT1000MP 900 17 el. F9FT 700
4 S57LM JN76HD 76 21721 DR2X JO40QL 619 4 5.59% FT-847 100 17 el. F9FT 313
5 S59GS JN75OO 55 13530 LZ2ZY KN13OT 663 1 2.36% FT 736 R 100 YAGI 0
6 S50J JN65VO 35 10940 DR2X JO40QL 634 3 11.29% TS2000X 100 17elF9FT 150
7 S54O JN75NT 19 3274 DR1H JN59OP 518 1 12.69% 0

145 MHz - en operater mala moč
1 S53O JN86AT 103 28889 DF0SX JO62XN 657 2 3.01% TS790E 25 2X15EL DL6VU 416
2 S51WC JN75OT 77 19008 SN7L JO91QF 676 2 2.65% FT100D 25 17 el F9FT 250
3 S57CR JN75ON 27 5726 OK1KOB JO70UK 544 1 5.96% IC7000 DL6WU 0
4 S56HCE JN75AP 11 2107 IW2FZR JN46WE 328 3 22.34% 25 TONNA-17EL. 350
5 S57UZX JN75LT 15 1754 9A4V JN95KI 310 1 8.65% FT 225 25 12 el 220
6 S57CN JN75NT 6 479 9A1N JN85LI 152 1 10.80% 10 GP 183
7 S57WW JN86CM 8 411 S57Q JN76PB 87 0 0.00% IC-202 2 4 EL F9FT 0
8 S53XX JN76DI 5 349 9A2U JN75RP 120 0 0.00% 5 L/4 500
9 S52W JN75ON 6 299 S59P JN86AO 133 1 1.64% FT290 2 9el F9FT 185

435 MHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 62 17178 DK9IP JN48GT 613 5 9.27% FT-1000MP+Menina 3x21F9FT 301
2 S50G JN76JC 62 15612 DM7A JO60OM 505 7 13.72% FT-1000MP 500 2X24 el. LY 850

435 MHz - en operater velika moč
1 S51ZO JN86DR 92 28257 SP1JNY JO73GL 761 7 8.16% TS-940s+LT-7MGF-1... 500 8x33el.DJ9BV 317
2 S51WX JN75OS 36 9825 DK9IP JN48GT 606 0 0.00% 200 2 x 18 el. 201
3 S57LM JN76HD 27 6168 DK9IP JN48GT 545 1 4.74% FT847 50 21 el. YAGI 313
4 S59GS JN75OO 22 3081 HA6W KN08FB 484 0 0.00% FT 736 R 100 YAGI 0
5 S50J JN65VO 13 2547 IQ1KW JN34OP 528 1 6.26% TS2000X 50 18el 150

435 MHz - en operater mala moč
1 S57NAW JN76PB 67 17205 DP6P JO71DT 644 3 7.05% ICOM-475E 25 4 x TONNA 948
2 S53O JN86AT 9 1194 OK2C JN99AJ 324 0 0.00% TS790E 25 4X22EL K1FO 416
3 S51WC JN75OT 14 948 S51ZO JN86DR 132 0 0.00% FT100D 10 19el F9FT 250
4 S57CR JN75ON 10 771 S51ZO JN86DR 155 0 0.00% IC7000 DL6WU 0
5 S57M JN76PO 4 384 OE3JPC JN87EW 170 0 0.00% FT-847 5 Wire 0

1,3 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 17 4956 DF9IC JN48IW 607 0 0.00% FT225RD+DB6NT 55el F9FT 301

1,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 17 4348 DF9IC JN48IW 617 1 7.07% IC-202s+TRANSV, M... 100 55el F9FT 317
2 S50J JN65VO 2 206 IK3COJ JN65BN 130 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150
3 S59GS JN75OO 1 56 9A3AQ JN75WS 56 1 38.46% FT 736 R 8 Yagi 0

2,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 11 2815 DF9IC JN48IW 617 1 13.12% IC-202s+DD9DU+MGF... 50 1,8m DISH 317
2 S50J JN65VO 2 206 IK3COJ JN65BN 130 0 0.00% 0,5 1m dish 150

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

5,7 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 13 3668 OK2A JO60JJ 483 2 18.27% IC-202s+DB6NT+HEM... 4 1,8m DISH 317

10 GHz - več operaterjev
1 S50G JN76JC 4 419 S51ZO JN86DR 135 0 0.00% ICOM260/DB6NT 8 dish 0.6m 850

10 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 10 2035 I4XCC JN63HW 423 1 13.99% IC-202s+DB6NT+HEM... 5 1,2m DISH 317
2 S59GS JN75OO 1 56 9A3AQ JN75WS 56 0 0.00% 5 0

REZULTATI VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ V LETU 2014
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REZULTATI 2014 IN KOMENTARJI TEKMOVALCEV    UKV AKTIVNOSTI

ZRS MAJSKO TEKMOVANJE 2014 - URADNI REZULTATI

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 S59DEM JN75DS 532 197621 SQ1GU JO74TE 941 13 3.24% 2x (FT-1000mp + J... 1500 2x17+2x10+3x8+4x4 0
2 S57O JN86DT 517 195700 SP4K KO03HS 833 24 5.67% TS 940 + JAVORNIK 1500 8x9+8x11+4x17+4x1... 307
3 S59ABC JN76TO 346 120107 SP4K KO03HS 873 14 4.94% TS590+TRV. 1000 6 x 11el. 594
4 S59P JN86AO 274 92187 LZ7J KN21IX 860 8 3.79% TS-590+Javornik 650 4x2M5WL 301
5 S50G JN76JC 242 80263 LZ7J KN21IX 915 22 8.23% ICOM IC-781 1000 4X13, 2X15, 1X15 ... 850
6 S53N JN65WW 230 64860 IK7XWJ JN90FB 752 11 5.32% FT 1000 + Javornik 700 20 elem. + 9 elem 1306
7 S59ABL JN65WP 107 28621 DK0BN JN39VV 656 8 7.67% 100 15 el. Yagi 670
8 S59DME JN75PP 42 7397 HA6W KN08FB 476 2 6.05% Yaesu 897 20 Yagi 10
9 S59DZT JN76JF 26 3715 IK1AZU/1 JN34QM 610 3 4.74% FT897 40 Yagi 13el. 515

145 MHz - en operater velika moč
1 S57Q JN76PB 450 158874 LZ7J KN21IX 879 10 2.86% Javornik II 1200 2x13,6x3,4x4,3x6 948
2 S57M JN76PO 321 107465 LZ7J KN21IX 909 8 2.79% Mark-V+Javornik 1000 2x9el.+20el. 963
3 S57C JN75JX 256 80982 LZ4BF KN23LD 865 4 2.20% Javornik II, FT10... 1500 17. el F9FT, 4x4 ... 700
4 S57SU JN76EF 161 49221 DK0BN JN39VV 637 6 4.21% TS2000X + LNA 1K 4X11 LFA 385
5 S57LM JN76HD 117 32442 DR2X JO40QL 619 3 1.70% FT-847 100 17 el. F9FT 313
6 S59GS JN75NP 75 22770 SO3Z JO82LJ 763 3 6.43% Yaesu FT 100 Yagi 935
7 S50J JN65VO 65 19250 DL0HG JO40IG 643 7 10.30% TS2000X 100 17elF9FT 150
8 S54O JN75NT 54 12903 DL0BA JO40XL 645 1 2.37% ft736 300 17el 200
9 S57RT JN66WB 46 8841 DL0BA JO40XL 571 24 37.98% 1078

10 S52AU JN76LB 33 7336 DL0STO JO60UR 528 3 11.35% LT2S 500 17el yagi 0
11 S51I JN76XL 25 5892 DR1H JN59OP 499 3 15.51% TS 2000 100 15el Yagi 295
12 S52IT JN76AA 28 4260 OM8A JN87WV 358 3 5.71% TS2000 100 8 ELM. YAGI 300
13 S52AA JN76HD 11 2025 IK5ZWU/6 JN63GN 331 1 18.28% IC-275 100 17el F9FT 295
14 S51WX JN75OS 4 1657 DL0BA JO40XL 653 0 0.00% 2 x 8 el. 201
15 S56SG JN75KX 27 1241 9A3RU JN85LI 177 3 10.46% IC-275H 80 X300n 300
16 S50TA JN76HD 7 688 IK5ZWU/6 JN63GN 331 0 0.00% IC-202 10 3 el Yagi 300
17 S59C JN66XC 11 679 IQ3LX JN65EM 139 3 38.61% Kenwood TS-2000 100 Diamond X-510 684
18 S51NH JN76ND 10 593 S57O JN86DT 117 0 0.00% FT897D 50 HM duoband 5 el Yagi 330

145 MHz - en operater mala moč
1 S52EA JN76LL 179 47826 SO3Z JO82LJ 674 11 7.44% IC275 25 2x9el,deltaloop/9... 0
2 S53V JN76UH 129 34766 DL5YM JO62XN 707 5 5.33% FT897D 20 14 el ECO Yagi 492

ZRS MARČEVSKO TEKMOVANJE 2014 - General results - multi op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S59P 252690 117240 85890 49560
2 S50G 177234 90794 78060 8380
3 S57O 167613 167613
4 S59DME 8151 8151

General results - single op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 309605 141285 43480 56300 6820 21020 40700
2 S57Q 136340 136340
3 S57NAW 86025 86025
4 S57M 82124 80204 1920
5 S57LM 52561 21721 30840
6 S51WX 49125 49125
7 S53O 34859 28889 5970
8 S59GS 30615 13530 15405 560 1120
9 S50J 29855 10940 12735 2060 4120

10 S57C 29438 29438
11 S51WC 23748 19008 4740
12 S57CR 9581 5726 3855
13 S54O 3274 3274
14 S56HCE 2107 2107
15 S57UZX 1754 1754
16 S57CN 479 479
17 S57WW 411 411
18 S53XX 349 349
19 S52W 299 299

Komentarji ZRS marec:

Pozdrav !
Zima je hitro okoli, čeprav verjetno 
še ni rekla zadnje besede, HI..
Letošnjo sezono bomo podredili 
»Multi op« aktivnostim iz Zgornje 
Slivne. Če bosta vreme in čas 
dopuščala, bomo že »mar-
čevskega« aktivni na 2 m, 70, 
23, 13 in 3 cm. Nekaj tehnike je 
potrebno še skompletirati, prav 
tako je potrebno postaviti še 
nekaj antenskih sistemov, ker je 
zadnji žled terjal svoj davek.
Vzporedno s tem, pa poteka še 
obnava bivaka, ki je bil poškodovan 
v požaru in je v 90 % sanirano.
Ekipa za letošnjo sezono je tudi 
že več ali manj kompletirana, ki 
pa se bo čez samo sezono verjetno 
tudi kaj spreminjala in do pol-
njevala.
Vsem tekmovalcem želim veliko 
lepih zvez, čim manj motenj, ter 
lepega vremena in nič neviht, 
HI..

73 Dare S58M
za S50G Team
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Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.
3 S57CN JN75PS 130 27635 DL0BA JO40XL 657 8 13.49% 25 17 F9FT 1178
4 S51GF JN66WA 109 23862 YU7ACO KN05QC 593 10 10.13% Yaesu FT-736 25 2 x 16JXX 1129
5 S58RU JN65WM 44 11109 DR2X JO40QL 645 1 4.28% Yaesu FT-736R 25 M2 2M5WL-17 el 266
6 S51WC JN75OT 49 10028 SN7L JO91QF 676 1 3.34% FT100D 25 17 el F9FT 250
7 S52LY JN76AA 47 8791 I1RJP JN45BO 461 1 0.18% FT847 25 14el. Yagi 800
8 S56FQC JN75DN 43 7890 OK1WT JO60RA 500 3 11.94% 25 3el qq 1101
9 S56HCE JN75AP 31 6005 I1RJP JN45BO 461 4 18.97% 25 TONNA-17EL. 350

10 S53MM JN76GD 19 3533 IW2HAJ JN44OQ 447 1 10.58% 0
11 S52W JN75ON 32 3471 OM3W JN99CH 475 0 0.00% FT2000+HM Xvert 5 9el F9FT 170
12 S57UZX JN75LT 17 1907 HA6W KN08FB 487 3 13.24% 25 18 el yagi 220
13 S59AV JN65TM 16 1572 IK4WKU/0 JN63JF 264 0 0.00% IC202 3 5/8 vert. 0
14 S53FI JN75LT 6 1244 DL2LB JN49QA 551 0 0.00% FtT 290 25 12 el. yagi 250
15 S57AJ JN76AA 14 1019 OM8A JN87WV 358 1 0.10% FT-817 2,5 J-pol 350

435 MHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 57 16626 DK0B JO41MG 728 4 6.26% FT1000+Menina 600 3x21el F9FT 301
2 S51FO JN75DN 34 5164 DL8R JN58GX 474 4 14.09% TS2000 50 2x19el yu7ef 1101
3 S50G JN76JC 14 2090 YU1LA KN04FR 468 1 20.32% Ft1000 mark V field 400 2 x 32 830
4 S59DZT JN76JF 2 86 S59GS JN75NP 70 0 0.00% FT897 15 Yagi 13el. 515

435 MHz - en operater velika moč
1 S51ZO JN86DR 99 31844 SP1JNY JO73GL 761 2 2.33% TS-940s+LT-7MGF-1... 700 8x33el.DJ9BV 317
2 S59GS JN75NP 46 10915 IQ1KW JN34OP 631 1 3.54% Yaesu FT 100 Yagi 935
3 S51WX JN75OS 39 10587 IQ1KW JN34OP 639 2 7.96% 300 2 x 18 201
4 S54O JN75NT 36 8413 OK2A JO60JJ 539 0 0.00% ft736 500 23el 200
5 S57LM JN76HD 24 3977 IQ1KW JN34OP 603 0 0.00% FT847 50 21 el. YAGI 313
6 S50J JN65VO 17 2773 OK1XFJ JN69GX 496 3 29.30% TS2000X 50 18el 150
7 S59C JN66XC 2 248 IK3TPP JN65CP 145 0 0.00% Kenwood TS-2000 50 Diamond X-510 684
8 S51NH JN76ND 2 127 S51ZO JN86DR 111 0 0.00% FT897D 25 HM duoband 5 el Yagi 330

435 MHz - en operater mala moč
1 S57NAW JN76PB 86 24287 DL7AFB JO62JA 688 1 1.51% ICOM-475E 25 4 x TONNA 948
2 S58RU JN65WM 24 4497 IQ1KW JN34OP 533 1 7.05% Yaesu FT-736R 25 M2 432-13WLA-38 el 266
3 S53X JN65WP 28 4496 OK2GD JN89BO 472 0 0.00% 20 15 el. Yagi 670
4 S57CN JN75PS 29 3711 OL9W JN99CL 467 0 0.00% 25 F9FT 1178
5 S53V JN76UH 15 1645 OK2M JN69UN 391 1 23.42% FT 897D 20 21 el Tonna 492
6 S52LY JN76AA 7 1428 IQ4AX JN54JK 310 0 0.00% FT847 25 5el. Yagi 800
7 S57UZX JN75LT 5 157 9A1WW JN75SL 59 3 77.21% IC 7 21 el. F9FT 220

1,3 GHz - več operaterjev
1 S50G JN76JC 27 7939 IQ1KW JN34OP 614 6 21.41% db6nt+javornik+ts850 140 1,9m dish 830
2 S59P JN86AO 13 2842 OK2A JO60JJ 485 0 0.00% FT225RD+DB6NT 150 55el F9FT 301

1,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 21 5354 DF9IC JN48IW 617 4 23.54% IC-202s+TRANSV, M... 100 55el F9FT 317
2 S59GS JN75NP 21 5120 IQ1KW JN34OP 631 1 6.89% Yaesu FT 8 Yagi 935
3 S58RU JN65WM 8 1173 IK4ADE JN54OE 258 0 0.00% Yaesu FT-736R 108 Flexa Yagi FX-231... 266
4 S50J JN65VO 4 470 I3CLZ JN55QO 189 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150
5 S57CN JN75PS 4 202 9A1I JN85FS 91 0 0.00% 0,8 1 x 38 el HM 1178

2,3 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 9 1855 OL4K JO70TQ 456 0 0.00% FT290+DB6NT 40 80cm Dish 301
2 S50G JN76JC 7 1693 DQ7A JN59RJ 443 1 18.72% db6nt+javornik+ts850 50 1,9m dish 830

2,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 13 3317 DQ7A JN59RJ 466 0 0.00% IC-202s+DD9DU+MGF... 50 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 5 640 I3CLZ JN55QO 195 0 0.00% Yaesu FT-817,TRV 15 Anja YA235043-43 el 266
3 S50J JN65VO 2 129 IK3HHG JN65DO 117 0 0.00% 0,5 1m dish 150

3,4 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 4 492 HA8V KN06HT 351 0 0.00% FT290+DB6NT 2 80cm DISH 301

3,4 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 2 365 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 5 1164 OK1YA JN79IO 341 1 9.28% IC-202s+DB6NT+HEM... 4 1,8m DISH 317
2 S58RU JN65WM 7 1151 I3CLZ JN55QO 195 0 0.00% Yaesu FT-817,TRV 10 parabola fi 65cm 266
3 S50TA JN76MC 2 214 S51ZO JN86DR 119 0 0.00% ZIF 0,1 10 dB SKODELICA 1260

10 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 14 2840 UR7D KN18EO 525 2 17.15% FT290+DB6NT 10 80cm DISH 301
2 S50G JN76JC 4 271 S51ZO JN86DR 135 1 31.22% DB6NT/IC260E 8 0.6 dish 850

10 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 15 3471 UR7D KN18EO 501 1 3.50% IC-202s+DB6NT+HEM... 5 1,2m DISH 317
2 S58RU JN65WM 8 1381 I4XCC JN63HW 202 2 18.19% Yaesu FT-817,TRV 10 parabola fi 48 cm 266
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Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.
3 S59GS JN75NP 6 1156 I4XCC JN63HW 274 0 0.00% Trv 5 123 cm 935
4 S50TA JN76MC 3 234 S51ZO JN86DR 119 1 31.38% ZIF 0.1 HORN 1260
5 S51JN JN65XM 1 202 I3CLZ JN55QO 202 0 0.00% 32548 1 parabola 80 cm 1028

24 GHz - en operater
1 S51JN JN65XM 4 666 I3CLZ JN55QO 202 0 0.00% 32548 0,5 parabola 80 cm 1028

47 GHz - en operater
1 S58RU JN65WM 2 258 IZ3KSS JN66EA 129 0 0.00% 266

ZRS MAJSKO TEKMOVANJE 2014 - General results - multi op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S59P 314917 92187 83130 28420 37100 7440 9840 56800
2 S50G 209383 80263 10450 79390 33860 5420
3 S59DEM 197621 197621
4 S57O 195700 195700
5 S59ABC 120107 120107
6 S53N 64860 64860
7 S59ABL 28621 28621
8 S51FO 25820 25820
9 S59DME 7397 7397

10 S59DZT 4145 3715 430

General results - single op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 379100 159220 53540 66340 7300 23280 69420
2 S57Q 158874 158874
3 S59GS 151665 22770 54575 51200 23120
4 S58RU 121664 11109 22485 11730 12800 23020 27620 12900
5 S57NAW 121435 121435
6 S57M 107465 107465
7 S57C 80982 80982
8 S54O 54968 12903 42065
9 S51WX 54592 1657 52935

10 S57LM 52327 32442 19885
11 S57SU 49221 49221
12 S57CN 48210 27635 18555 2020
13 S52EA 47826 47826
14 S53V 42991 34766 8225
15 S50J 40395 19250 13865 4700 2580
16 S51JN 37340 4040 33300
17 S51GF 23862 23862
18 S53X 22480 22480
19 S52LY 15931 8791 7140
20 S51WC 10028 10028
21 S50TA 9648 688 4280 4680
22 S57RT 8841 8841
23 S56FQC 7890 7890
24 S52AU 7336 7336
25 S56HCE 6005 6005
26 S51I 5892 5892
27 S52IT 4260 4260
28 S53MM 3533 3533
29 S52W 3471 3471
30 S57UZX 2692 1907 785
31 S52AA 2025 2025
32 S59C 1919 679 1240
33 S59AV 1572 1572
34 S53FI 1244 1244
35 S56SG 1241 1241
36 S51NH 1228 593 635
37 S57AJ 1019 1019

Komentarji ZRS maj:
Ravnokar sem se vrnil z Lisce, JN76PB, 
kjer se mučita na 2 m Tone, S57Q in na 
70 cm Joško, S57NAW. Lisca je vsa v 
megli, dežuje in piha ko hudič. Fanta 
sta na toplem in jima ne manjka nič 
(če le ne bo kaj crknilo). Tone sicer pravi, 
da bo dolgočasen contest, da nikamor 
ne gre in da ima probleme s QRO-jem… 
Joško nima pripomb...

S fotk se vidi Tonetov »All-in-one« stolp 
s štirimi sistemi (6x3 in 4x4 fiksno, 3x6 
delno rotirajoč in glavni sistem, ki gre 
skoz naokol). V ozadju se vidijo tudi 4 
yagice za 70cm…

GL de Bojan, S51QA

To je bil klasičen kontest starih časov - 
skoraj vse je odpovedalo in odpovedo-
valo skozi cel con test, določene stvari 
seveda še pred zacetkom. Hoteli smo 
Adiju pokazati, kako se da z višinske 
točke odklofati contest kot gospod - se 
pripelješ, postaviš postajo in računal-
nike, zakurblaš agregat in piči miško - 
uspelo pa nam je ponoviti učno snov 
UKV tekmovanj v rovtarskih krajih. Ne 
bom preveč jamral, ampak začelo se je 
s FT-1000mp (dokoncno crknil AC/DC), 
nadaljevalo s polom ljeno 8 el. jagico, 
ki smo jo us pešno imobilizirali in po-
stavili nazaj (seveda ne bom omenjal 
orkanske burje, 100% vlage in mraza), 
15 minut pred kontestom crkne glavni 
linear, par ur kasneje crkne tudi rezer-
va, nato še rezerva od rezerve, vmes 
popravimo rezervo (flash over upor), 
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ZRS JUNIJSKO TEKMOVANJE 2014 - URADNI REZULTATI

Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.
145 MHz - več operaterjev

1 S57O JN86DT 292 106539 YO3FAI KN34AL 801 1 0.32% TS940+Javornik 1500 8x9+8x11+4x17+4x1... 307
2 S59P JN86AO 243 88259 LZ7J KN21IX 860 1 0.37% TS590s + Javornik 4 x M2 5WL + 4x6e... 301
3 S59R JN76OM 186 61769 LZ7J KN21IX 909 4 2.17% FT1000MP 1500 2x18el.+2x13el.+4... 1524
4 S59ABC JN76TO 153 53042 LZ6T KN22UX 892 7 6.06% Javornik II 1200 6 x 11 ele 590
5 S54LANE JN76BD 125 39406 EA6VQ JM19MP 1155 4 3.72% IC-275H 100 2X3WL 1562
6 S50G JN76JC 95 33391 EA6VQ JM19MP 1195 2 3.47% JAVORNIK 500 4X13 el yagi 850
7 S56SG JN75KX 20 1631 HG3X JN96EE 271 1 8.06% IC-275H 80 Jagi 7 element 300
8 S51FO JN75DN 6 1433 OK1ES JO60RN 560 1 10.33% TS2000X 100 3el quad 1101
9 S57TW JN75EX 1 27 S54LANE JN76BD 27 0 0.00% ic275 100 2M28XP 385

145 MHz - en operater velika moč
1 S57Q JN76PB 264 93217 LZ7J KN21IX 879 8 4.08% Javornik II 1200 2x13 el. YU7EF, 6... 948
2 S57M JN76PO 154 50214 EA6VQ JM19MP 1258 2 1.82% FT-1000MP MARK V ... 1000 2x9 el. F9FT+20 al. 0
3 S52IT JN66WB 50 14742 SN9D JO90PP 648 1 0.87% TS2000 !00 14 elm. yagi 1072
4 S51I JN76XL 21 3548 SN9D JO90PP 525 0 0.00% ts 2000 100 9 ele.tonna 295
5 S52W JN75ON 21 3402 HG6Z JN97WV 441 2 8.77% FT2000+XVERT 80 9 el. F9FT 180
6 S50J JN65VO 15 3357 HA6W KN08FB 576 4 25.99% TS2000X 100 17elF9FT 150
7 S52AU JN76LB 16 3350 HA6W KN08FB 473 2 17.08% LT2S 500 17el Yagi 800
8 S55M JN86DR 18 3313 IK4ADE JN54OE 487 0 0.00% IC275H 100 4el F9FT 326
9 S54O JN75NT 19 3083 HA6W KN08FB 476 0 0.00% 300 200

10 S52Q JN75GW 13 2288 OM3KII JN88UU 403 0 0.00% IC-7400 100 9 el. F9FT 300
11 S51DI JN76VL 17 2246 HG6Z JN97WV 347 1 1.79% FT-847 50 16 el Yagi 240
12 S58RU JN75AS 7 1221 IK4ADE JN54OE 284 0 0.00% IC275H 100 Nagara SS-12 999
13 S59GS JN75NP 10 1209 HA5KDQ JN97LN 363 0 0.00% FT 100 YAGY 935
14 S53GO JN86DR 7 496 HG3X JN96EE 171 0 0.00% IC275H 100 4el. F9FT 326

145 MHz - en operater mala moč
1 S53V JN76UH 68 17077 I1BPU JN45DU 575 2 3.21% FT1000MP+Javornik 25 14 el ECO Yagi 492
2 S51WC JN75OT 45 10334 SN9D JO90PP 617 0 0.00% FT100D 25 17 EL F9FT 250
3 S56HCE JN75AP 9 1529 HG3X JN96EE 341 1 17.75% 25 350
4 S53XX JN76DI 3 184 S57Q JN76PB 84 0 0.00% R2CW 5 L/4 500

435 MHz - več operaterjev
1 S59R JN76OM 88 25921 SP2DDV JO83VE 764 1 1.33% FT-1000MP+Menina 600 2x432-13WLA + 4x1... 1524
2 S54LANE JN76BD 92 23653 IK7LMX JN80XP 686 2 2.73% MENINA+ATF 600 2X 4X19EL F9FT 1562
3 S59P JN86AO 35 8302 UT5DL KN18EP 526 2 9.75% FT100MP+Menina 650 3x21ek F9FT 301
4 S51FO JN75DN 42 7890 IQ1KW JN34OP 566 3 3.73% TS2000X 150 2X19el yu1ef 1101
5 S50G JN76JC 18 3949 IQ1KW JN34OP 614 3 11.71% MENINA 200 24 el.- yagi 850

435 MHz - en operater velika moč
1 S51ZO JN86DR 52 14600 IQ1KW JN34OP 743 0 0.00% TS-950s+Menina-13... 700 8x33el.DJ9BV 317
2 S51WX JN75OS 19 5315 IQ1KW JN34OP 639 0 0.00% 200 2 x 18 201
3 S52IT JN66WB 29 4763 HA6W KN08FB 546 1 4.03% TS2000 50 20 elm. yagi 1072
4 S58RU JN75AS 18 3701 IQ1KW JN34OP 550 1 5.08% IC-275 70 CUE DEE 17432AN 999
5 S50J JN65VO 19 3676 IQ1KW JN34OP 528 2 3.57% TS2000X 50 18el 150
6 S59GS JN75NP 15 3570 IQ1KW JN34OP 631 1 5.98% FT 100 YAGY 935
7 S51DI JN76VL 12 1823 IQ4AX JN54JK 452 0 0.00% FT-847 50 18 el 240
8 S51I JN76XL 3 711 HA6W KN08FB 383 0 0.00% ts2000 50 21 ele.tonna 295
9 S54O JN75NT 6 230 S54LANE JN76BD 86 0 0.00% 60 200

435 MHz - en operater mala moč
1 S57NAW JN76PB 71 18450 IQ1KW JN34OP 651 3 2.27% IC-475E 25 4 X TONNA 948
2 S52LY JN76AA 19 3268 IQ1KW JN34OP 556 1 3.37% FT847 25 Yagi 21el. 800
3 S53V JN76UH 13 1894 HA6W KN08FB 409 2 19.71% FT897D 20 21EL Tonna 492
4 S51WC JN75OT 7 830 HA6W KN08FB 471 0 0.00% FT100D 25 22 EL YAGI 250
5 S56HCE JN75AP 2 345 IQ4AX JN54JK 289 2 51.88% 2 DL6WU-11EL. 350
6 S52AU JN76LB 3 146 S54LANE JN76BD 65 0 0.00% LT07 10 17el Yagi 800

1,3 GHz - več operaterjev
1 S54LANE JN76BD 61 18457 TM1O JN24VC 692 5 8.18% TS2000X 150 1.8M dish 1562
2 S50G JN76JC 50 15650 IQ1KW JN34OP 614 5 8.29% DB6NT+Javornik+TS... 50 1,9m dish 830
3 S59P JN86AO 34 8967 IQ1KW JN34OP 721 0 0.00% FT225RD+DB6NT 150 55el F9FT 301

1,34 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 29 9170 IQ1KW JN34OP 743 4 5.76% IC-202s+TRANSV, M... 100 55el F9FT 317
2 S59GS JN75NP 30 8793 DL0GTH JO50JP 643 2 7.46% FT 8 YAGY 935
3 S53MM JN76GD 12 3381 IQ1KW JN34OP 597 0 0.00% FT1kMP 300 3,6m dish 641
4 S50J JN65VO 13 2435 IQ1KW JN34OP 528 0 0.00% TS2000X 10 55elF9FT 150
5 S51DI JN76VL 13 1937 OL9W JN99CL 379 0 0.00% XVRT 15 55 el 1508
6 S58RU JN75AS 11 1619 IK4ADE JN54OE 284 0 0.00% IC-1275 108 Nagara GS-45 999
7 S52IT JN66WB 6 434 IK3GHY JN65DM 137 0 0.00% TS2000 10 15 elm. yagi 1072

2,3 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 17 5436 IQ1KW JN34OP 721 0 0.00% FT290+DB6NT 40 80cm DISH 301



CQ ZRS

65

Letnik XXIV, 2/2014

REZULTATI 2014 IN KOMENTARJI TEKMOVALCEV  UKV AKTIVNOSTI

ob enih zjutraj »kao« popravimo glavni 
linear (vmesni skok v dolino po rezerv-
ne dele) - »kao« zato, ker ga uspemo 
ponovno pokuriti (v isti točki), potem 
proti jutru crkne dobri stari gs35b še 
drugič (tokrat nekaj prebija v HV usmer-
niku in več kot to, da smo sneli pokrov, 
se nismo šli), je pa bila uposobljena re-
zerva od rezerve, za katero se po par 
urah izkaže, da ima zašmelcan končni 
rele in je sprejem kilav. Tam nekje od 
devetih zjutraj v nedeljo pa do konca pa 
ni crknilo nič več ...
Pogoji so bili kilavi s hitrim in redkim 
fedingom. Glede na ostale prigode, 
smo bili veckrat tik pred tem, da gremo 
preverjat, ce antene in sprejemniki se 
delajo. Na žalost imajo pri s57o bolj 
slab dostop v svetovni splet in niso 
ažurno objavljali svojega rezultata na 
SLOVHF - bilo bi še bolj zanimivo in mo-
tivacijsko kot je bilo sicer, jim pa česti-
tamo za super rezultat.

73 de Robi/s53ww
Za ekipo S59DEM

Več zgodb in nezgod, veselih in stresnih 
trenutkov je opisanih na www.slovhf.
com. Tudi te, dovolj značilne, da prika-
žejo vzdušje na tekmovanjih, so vzete 
od tam. Veseli bomo še drugih zgodb, 
če ne drugega, da zapolnijo prostor ob 
suhoparnih rezultatih :)

2 S50G JN76JC 15 4314 OL9W JN99CL 454 0 0.00% DB6NT-JAVORNIK-TS... 50 1,9 M dish 850
2,3 GHz - en operater

1 S51ZO JN86DR 19 6327 IQ1KW JN34OP 743 2 4.05% IC-202s+DD9DU+MGF... 50 1,8m DISH 317
2 S58RU JN75AS 7 1409 IQ1KW JN34OP 550 0 0.00% TRV+FT817 15 Anjo YA235043 999
3 S50J JN65VO 5 549 I3CLZ JN55PS 196 0 0.00% 0,5 1m dish 150

3,4 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 4 1644 DL0GTH JO50JP 593 0 0.00% FT290+DB6NT 15 80cm DISH 301

3,4 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 5 1259 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317

5,7 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 6 1417 OL9W JN99CL 358 1 14.64% FT290+DB6NT 5 80cm DISH 301
2 S54LANE JN76BD 2 319 I3CLZ JN55PS 223 1 29.89% ZIF 0.1 HORN 1562

5,7 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 15 3827 UR7D KN18JT 538 1 9.85% IC-202s+DB6NT+HEM... 4 1,8m DISH 317
2 S58RU JN75AS 10 2166 IQ1KW JN34OP 550 0 0.00% TRV+FT-817 10 parabola 65 cm 999
3 S59GS JN75NP 2 224 S59P JN86AO 128 1 40.27% ZIF 0,09 HORN 935

10 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 23 5488 DK1MAX JN58OV 443 0 0.00% FT290+DB6NT 10 80cm DISH 301
2 S50G JN76JC 14 4039 SP6GWB JO80JG 487 1 10.70% DB6NT/IC260E 10 Parabola 60cm 830
3 S54LANE JN76BD 4 889 I6XCK JN63QO 289 3 36.00% ZIF 0.1 HORN 1562

10 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 32 8793 UR7D KN18JT 538 2 3.99% IC-202s+DB6NT+HEM... 5 1,2m DISH 317
2 S59GS JN75NP 22 7256 OL4K JO70TQ 562 0 0.00% TRV 5 123 cm 935
3 S58RU JN75AS 14 2962 IQ1KW JN34OP 550 0 0.00% TRV+FT-817 10 999

24 GHz - en operater
1 S51JN JN65XM 3 469 I3CLZ JN55PS 210 0 0.00% 32548 0,5 1028

24 GHz - en operater
1 S51JN JN65XM 4 390 I3CLZ JN55PS 210 0 0.00% 4,5 dB 0,2 1028
2 S58RU JN75AS 1 29 S51JN JN65XM 29 0 0.00% TRV+FT-817 0,1 parabola 25 cm 999
3 S50J JN65VO 1 16 S51JN JN65XM 16 0 0.00% 150

ZRS MARČEVSKO TEKMOVANJE 2014 - General results - multi op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S59P 499139 88259 41510 89670 108720 32880 28340 109760
2 S50G 376696 33391 19745 156500 86280 80780
3 S54LANE 366401 39406 118265 184570 6380 17780
4 S59R 191374 61769 129605
5 S57O 106539 106539
6 S59ABC 53042 53042
7 S51FO 40883 1433 39450
8 S56SG 1631 1631
9 S57TW 27 27

General results - single op
Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 568820 73000 91700 126540 25180 76540 175860
2 S59GS 256589 1209 17850 87930 4480 145120
3 S58RU 168106 1221 18505 16190 28180 43320 59240 1450
4 S57Q 93217 93217
5 S57NAW 92250 92250
6 S50J 57867 3357 18380 24350 10980 800
7 S57M 50214 50214
8 S51JN 42950 23450 19500
9 S52IT 42897 14742 23815 4340

10 S53MM 33810 33810
11 S51DI 30731 2246 9115 19370
12 S51WX 26575 26575
13 S53V 26547 17077 9470
14 S52LY 16340 16340
15 S51WC 14484 10334 4150
16 S51I 7103 3548 3555
17 S54O 4233 3083 1150
18 S52AU 4080 3350 730
19 S52W 3402 3402
20 S55M 3313 3313
21 S56HCE 3254 1529 1725
22 S52Q 2288 2288
23 S53GO 496 496
24 S53XX 184 184
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Prav gotovo je za večino med nami 
najteže pričakovana ekspedicija na 
otok Tromelin, ki je med desetimi 
»most wanted« in ga potrebuje 75% 
operaterjev, ki so sodelovali v anketah.
Zadnja ekspedicija na ta otok je bila 
FR/F6KDF/T, leta 2000, ki je naredila 
50.000 zvez. Tako je ekipi uspelo 
dobiti dovoljenje za delo z otoka po 
14. letih. Prepričan sem, da bodo 
fant je, ki ima jo izkušnje iz mnogih 
predhodnih ekspedicij opravili delo 
na pro fe sio nal nem nivoju in mnogim 
omogočili, da Tromelin črtajo s sez-
nama manj kajočih dxcc.

FT4FA – Tromelin island, 

Skupina 6-ih operaterjev (Seb F5UFX, 
Michel FM5CD, Flo F5CWU, Vincent 
F4BKV, Franck F4AJQ, Fred F5ROP), 
bo na otoku od 30.10. – 10.11.2014. 
Delali bodo s štirimi postajami, ki 
bodo pripravljene za delo v cw, ssb 
in digitalnem načinu. Sestavljene 
bodo iz K3 postaj, OM2000+ ojačevalcev 
in Microham vmesnikov. Antene bodo 
vertikalke, prav tako pa 2 elementni 
vertikalni dipoli in pa sprejemne 
antene. Več informacij najdete na 
njihovi spletni strani http://www.
tromelin2014.com/en/.

P29NI & P29VCX – Papua New 
Guinea

• P29VCX – New Britain OC-008, 
September 11-14, 2014.

• P29NI – Kranket Isl OC-258, 
September 15-20, 2014.

• P29VCX – Kiriwina Isl OC-115, 
September 21-25, 2014.

• P29NI – Loloata Isl OC-240, 
September 25-30, 2014.

Derek, G3KHZ, Hans SM6CVX, Eddy, 
K5WQG in Stig Nyman gredo na 
zadnjo ekspedicijo v ta del sveta. 
Večino opremo imajo že tam in sicer 
agregate, Spiderbeam palice, koaksialne 
kable, šotore itd. 

Pravijo, da, če je kdo ineresent, da 
bi delal iz Papue nove Gvineje, mu 
je oprema na voljo. Qsl za P29VCX 
via SM6CVX in P29NI via G3KHZ.

VP5/G3SWH – Grand Turk isl., 
NA – 003

Georg, DK7LX in Phil, G3SWH, bosta 
med 1.-9. oktobrom, 2014, delala 
kot VP5/G3SWH z Grand Turk otoka, 
ki je del otočja Turk in Caicos. Imela 
bosta dve postaji in žične antene, 
delala pa bosta samo cw, od 80 – 
10m. Ne bosta pa qrv na 160m ali 
6m. Qsl gre preko OQRS (na njuni 
spletni strani), direkt ali preko RSGB 
biroja. Opozarjata, da ne sprejemata 
IRC kuponov.

9N7CJ – Nepal

Joel, F3CJ, planira 
aktivnost iz Kat-
manduja-Nepal, 
med 23. sep tem-
brom in 4. novemb-
rom. QRV bo na 
hf fre kvencah z 
zna kom 9N7CJ.

TX7G – Marquesas

Jared, N7SMI in Grant, KZ1W, bosta 
activna iz Hatiheu Village, Nuku Hiva, 
Marquesas kot TX7G med 18-26 
oktobrom, 2014.QRV bosta od 80-
10m, SSB in RTTY. Sodelovala bosta 
tudi v CQ WW SSB contestu. Delala 
bosta z veliko močjo in vertikalnimi 
antenami, postavljenimi na plaži z 
odprtimi smermi proti EU, SA in Aziji. 
Poudarek bo na nižjih bandih in težjih 
smereh. Qsl preko OQRS, direkt in 
preko biroja (samo za EU).

C21GC – Nauru

Stan, LZ1GC (ex-
3D2GC) planira 
activnost iz Menen 
Hotela, Nauru kot 
C21GC (zaprosil 
za ta znak) med 
29. septemberom 

in 14. octobrom 2014. QRV bo od 
160 – 6m, cw/ssb in nekaj rtty. Pravi, 
da bo delal resno, s samo 4-5 urnim 
počitkom. Od opreme bo imel TS 
480SAT in ACOM 1011, GPantene, 
3.el. delta loop za 10m v smeri EU in 
celo 4.el za 6m. Qsl z plačilom preko 
PayPal ali direkt. Preko biroja naj bi 
trajalo 1-2 leti.

JG8NQJ/JD1 – Minami Torishima
Take JG8NQJ se je vrnil na Minami 
Torishima 17.junija in bo ostal do 
19.avgusta. Ko mu bosta čas in delovne 
obveznosti dopuščale, ga poiščite na 
hf frekvencah v cw načinu dela. Qsl 
via JA8CJY.

VK9XSP – Christmas isl.

Poljski DX team, 
ki ga sestavljajo 
SP2EBG, SP2GKS, 
SP3CYY, SP3GEM, 
SP66EQZ, SP6-
FXY, SP6IXF in 

SP9FOW, bo aktiven kot VK9XSP, od 

Ko boste prebirali te vrstice bomo sredi poletnega zatišja. No, ne popolnoma, pa vendar kakšnih 
eksotičnih dx-ov ali ekspedicij ni na vidiku do podopustniških mesecev. Lahko bomo delali v poletnih 
kontestih (IOTA, EUHF, WAE DX…), lovili razne IOTA, redke »hollyday stile dxpedition« in čakali na 
kratka odpiranja na 6m obsegu. Poletje pa bo hitro mimo in spet bo veselo tako s strani ekspedicij 
kot največjih tekmovanj.
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18.-31.oktobra 2014 z otoka Christmas. 
Aktivni bodo od 160-6m v vseh načinih 
dela z vsaj dvema postajama, ki bosta 
aktivni 24ur na dan. Z eno postajo 
bodo sodelovalo v CQ WW DX SSB 
Contestu. QSL via SP6EQZ. http://
www.vk9xsp.dxing.pl/

PJ6/G4IUF – Saba

Mike, G4IUF bo activen z Saba isl. kot 
PJ6/G4IUF, med 29.septembrom in 
2.novembrom 2014. QRV od 80-6m, 
SSB/CW/RTTY. Qsl gre preko H/c.

5W0AF & 5WOAG – Samoa

Po njuni aktivnosti 
na Tokelau isl. se  
Jacek, SP5EAQ in 
Marcin, SP5ES, od-
pravljata na Samoa 
isl. kjer bosta ak-
tivna pod pozivnima 

znakoma 5WOAF in 5W0AG. Tam naj 
bi bila pet dni, nekje konec oktobra, 
prve dni novembra. Qsl informacije 
bosta dala, ko bosta qrv.

4W/K7CO – Timor Leste

Ekipa, ki je aktivirala 
VK9X/K7CO, na-
javlja ekspedicijo 
na vzhodni Timor 
kot 4W/K7CO, od 
19. - 31. oktobra, 
2014, cw in ssb od 

80 – 10m. Aktivni bodo tudi v CQWW 
SSB kontestu. http://www.nielsen.
net/4w/operators/

A35AC, A35CO, A35LT in A35TR – 
Tonga

AC8W, KC8CO, 
KN8R in N8LJ bodo 
aktivni z Tongatapu 
(OC-049) kot 
A35AC, A35CO, 
A35LT in A35TR 
med 16.in 24. 

avgustom 2014. QRV od 160-10m, 
CW/SSB/RTTY. QSL: A35AC, A35CO 
A35LT via K8ESQ. QSL: A35TR via 
K8AQM.

3D2AC, 3D2CO, 3D2LJ in 3D2TR – 
Fiji isl.

AC8W, KC8CO, KN8R in N8LJ, bodo 

aktivni z Taveuni 
Isl (OC-016), Fiji, 
kot 3D2AC, 3D2CO, 
3D2LJ in 3D2TR, 
med 26. 8.in 2. 9. 
2014. QRV od 160-
10m, CW/SSB/RTTY. 

QSL: 3D2AC, 3D2CO, 3D2LJ via K8ESQ. 
QSL: 3D2TR via K8AQM.

VK9DLX & VK9LM – Lord Howe isl.

LAGUNARIA DX GROUP, organizira v 
oktobru 2014, ekspedicijo na Lord 
Howe isl. Člani ekipe so znani, izkušeni 
operaterji DF6JC, DJ2HD, DJ5IW, 
DJ7EO, DJ9RR, DL1MGB, DL3DXX, 
DL5CW, DL5LYM, DL5XL, DL6FBL, 
DL8OH, DL8WPX, SP5XVY in VK2IA. 
Na 17-dnevni aktivnosti naj bi imeli 
osem popolnoma opremljenih postaj 
K3 z ojačevalci, vmesniki, računalniki 
in yagi, ter več elementnimi vertikalnimi 
dipol antenami na dveh ločenih lo-
ka cijah. Sodelovali bodo tudi v CQWW 
SSB kontestu. http://www.lordhowe2014.
org/index.php

C21BN – Nauru isl.

Yuki, JH1NBN bo 
ponovno activen 
z otoka Nauru, kot 
C21BN, med 27. 
julijem in 16. av-
gustom 2014. QRV 
na 80-6m SSB. 

Qsl via H/c.

T88VW- Palau

Joe, OZ0J, bo aktiven z otoka Palau 
kot T88VW, od 2. – 9. 9. 2014. QRV 
od 160 – 6m, cw, ssb in digital. Qsl 
via direkt ali buro.

ZL7X – Chatam isl.

JH1HRJ,  9M2/JE1-
SCJ, JH1TXG in 
JA0VSH bodo 
activni z Chatham 
Islands kot ZL7X, 
od 11 – 16. 9. 2014. 
QRV od 160-6m, 

CW/SSB/RTTY. QSL zaželjeno via LoTW, 
ali direct na JH1TXG.

T30D – Western Kiribati, OC-017

Ekipa 12-ih izkušenih nemških 
operaterjev (bili na ZK2C, 5WOM, …), 
Tarawa atolu od 2. – 15. 9. 2014. QRV 
bodo od 160 – 6m, cw/ssb in digital 
modulacije, s štirimi postajami 24 ur 
dnevno. Imeli bodo Elekraft K3, 
ojačevalce, vmesnike in Spiderbeam 
5 band antene in vertikalke. Vsa 
oprema je njihova privatna lastnina. 

Pravijo, da bodo še posebej pozorni 
na 10 in 12m band. Qsl via OQRS, 
direkt (ne sprejemajo IRC kuponov) 
ali via DL4SVA. http://t30d.mydx.
de/?Home

TX4A – New Caledonia, 
Mathew isl., OC-218

Med 1. – 9. 9. 2014, bosta VE3LYC in  
KD1CT aktivna z Matthew Isl., (OC-
218); 40-10m; CW SSB. Aktivna bosta 
4 dni v tem periodu; QSL je tudi ok 
via VE3LYC direct (w/ US$3 + SAE) ali 
Buro.

TX5D – Austral isl.

Od 3. – 13. 9. 2014, bo N7QT aktiven 
z otoka Austral. Focusiran bo na delo 
od 80 40m; CW SSB + digital. 

ZK3Q & ZK3E - Tokelau

Jacek, SP5EAQ kot ZK3Q, in Marcin, 
SP5ES, kot ZK3E, (prošnja), bosta 
aktivna od 8. oktobra 2014 predvidoma 
tri tedne z  Nukunonu Atola. Datum 
aktivnosti se lahko zamakne, če bi 
prišlo do nevšečnosti z transportom. 
Jacek bo delal samo ssb, medtem, ko 
bo Marcin delal ssb/cw. Delala bosta 
od 80-10m, ssb/cw. Qsl info. bosta 
sporočila naknadno.

KH8B – American Samoa

Informacije za to ekspedicijo so bolj 
skope! KH8B bo aktiven od 21. – 27. 
10. 2014, od 160-10m. Antene bodo 
hex beam + vertical dipole. QRV bo 
v  CQ WW DX SSB kontestu.
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KV TEKMOVANJAKV TEKMOVANJA
IARU HF World Championship 2014IARU HF World Championship 2014

Letošnje IARU HF World Championship tekmovanje je za nami in kakor vsako leto tudi letos ni minilo 
brez težav pri sestavi S50HQ ekipe. Temu je v veliki meri pripomogla ledena ujma, ki nas je zadela 
in marsikomu povzročila veliko škodo in ga posledično onemogočila sodelovanja v tekmovanju. 
Porajalo se je kar nekaj vprašanj, zakaj težave pri sestavi ekipe, kako izboljšati rezultat, kako biti 
konkurenčen najboljšim, kako motivirati slovenske operaterje k večji aktivnosti.

Operaterske sposobnosti in znanje ter izkušnje seveda v 
večini primerov niso vprašljive, pa vendar so vedno možne 
izboljšave. Tudi kar se tiče lokacij so seveda še vedno 
rezerve, kajti kar nekaj najboljših letos ni sodelovalo ali 
pa so delali z začasno opremo. Veliko rezerve je seveda 
pri postajah, ki pobirajo množilce za kar pa je potrebna 
povezava v mrežo, ki sicer deluje, vendar v ožjem krogu 
sodelujočih in tudi ti so imeli težave. 

Mogoče bi bilo potrebno tudi prevetriti band/mode in po 
dogovoru in analizi porazdelitev narediti drugače. Svoje 
pa seveda naredi tudi termin tekmovanja v času dopustov 
in vsake štiri leta v terminu WRTC-ja.

Seveda je to le nekaj misli in namigov, ki napeljujejo k 
razmišljanju v prihodnje in s tem povezano težnjo po 
boljšem rezultatu v tekmovanju, kjer nacionalna ekipa s 
skupnimi močmi zastopa barve slovenije.

Čestitke in hvala za trud vsem operaterjem, ki so letos 
zastopali barve Slovenije. Ne dvomim, da so se potrudili 
po najboljših močeh in dali svoj delež k skupnemu 
rezultatu. 
Iskrene čestitke tudi Tinetu-S50A in Robertu-S57AW, ki 
sta istočasno zastopala Slovenijo na največjem ekipnem 
tekmovaju WRTC v ZDA. Med 59 ekipami sta zasedla 
odlično 11.mesto. Da je bilo tekmovanje dokaj izzenačeno 
pričajo rezultati, saj je malenkostnoodstopalo le prvih  
pet ekip, ostale pa so bile zelo skupaj. http://www.
wrtc2014.org/results/

Prijavljeni rezultat S50HQ ekipe je boljši kot lansko leto 
in je trenutno na 9. mestu in izgleda takole:

Contest: IARU HF World Championships
Callsign: S50HQ
Mode:  MIXED
Category: Multi Operator - Multi Transmitter (MM)
Overlay: Headquarters
Band(s): All bands (AB)
Class:  High Power (HP)
Zone/State: ZRS
Locator: 
Operating time: 24h00

 BAND   SSB    CW ITU  HQ  POINTS   AVG 
----------------------------------------
  160   240   316   9  31     904  1.63 
   80   328   653  20  35    1816  1.85 
   40  1882  1876  42  52    9859  2.62 
   20  1919  2304  55  62   15241  3.61 
   15  1624  1641  53  60   11871  3.64 
   10   693   778  29  47    4147  2.82 
----------------------------------------
TOTAL  6686  7568 208 287   43838  3.08 
========================================
        TOTAL SCORE : 21 699 81

Rezultate je do sedaj prijavilo tudi nekaj posameznikov 
in ekip in so trenutno razvrščeni takole:
S56A – CW/LP:      4.mesto
S52OP – CW/HP:     9.mesto
S54ZZ – SSB/HP:   17.mesto
S567O – MS/HP:    24.mesto
S51F – MS/HP:     37.mesto
9A/S51TA – CW/HP: 65.mesto

Nekaj komentarjev z letošnjega IARU HF World 
Championship:

IARU 2014
S50HQ – 28 MHz – CW
Lokacija: S59EIJ – Vrhnika
Op: S57DX
Tehnika: FT-1000MP Mark V, OM-3500
Antene: 4/4 Yagi rotary, 4/4 Yagi fix v smeri NE

Rezultat: 778 QSO, 28 zon, 43 HQ

Po pričakovanjih so bili pogoji na 28 MHz precej slabi oziroma 
povprečni. Na začetku je prvo uro šlo kar dobro, nakar se je 
razbesnela nevihta s strelami. Tako sem bil prisiljen pavzirati 
eno uro in sem zaradi tega izgubil vsaj 100 zvez. Nadaljevanje 
je bilo precej povprečno. Presenečenje so bili LP pogoji za VK/
ZL sredi noči (ob polnoči po lokalnem času). USA postaj je bilo 
samo za vzorec. Je pa prišlo nazaj cca 10 WRTC postaj v nedeljo 
sredi dopoldneva. Vsi so bili na meji slišnosti, so pa prišli na 
CQ! 

Skratka, v danih pogojih in pavziranjem zaradi nevihte sem 
naredil, kar se je narediti dalo.

73 de Slavc S57DX
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Contest je bil res ok, tehnika na S59ABC je delala, prvih 15 ur 
sem na 14006 naredil 1800 zvez. Tako je, če si HQ.

14 CW: 
2304 QSO, 
47 ITU, 
49 HQ, 
8470 points.

73, Marko - S51DS

Na 40m SSB so se mučili (po abecedi: S51FB, S51ZO, S53GO, 
S53ZO, S54O, S55HH in S55M) in končali pri:
1886 zvezah, 38 HQ in 37 ITU zonah

73' Miha

Živjo, 
Gospod Murfi nas je spremljal že od vsega začetka... Že v 
ponedeljek sem nameraval z ekipo postaviti antene in shack, 
pa so bili vsi zasedeni, potem pa cel teden deževje in si nihče 
ni upal plezati na stolp (no razen v četrtek, ko je bil plezalec 
spet zaseden)... torej smo bili v soboto (bila, ker sva ostala 
samo še jaz in Aleš S59MA) ob 8.00 na hribu... Postavila sva 
antene in nato sem se lotil še postaje... Na voljo sem imel dve 
(FT990 in FT1000) in sem najprej postavil 990-ko, ker je bil 
interface že pripravljen... in... prihajalo je do nekih oscilacij, 
čim sem spustil papigo s PCja... ok, če izključim mic, je modulacija 
čista... prelotavati interface bi trajalo... Aleš predlaga, da 
zamenjam postaji in interface in po pol ure je bilo vse ok... 
nato strele kaki dve uri, nakar mi odnese sprejemnik na 1000-
ki...  :-X  ... Vključil sem RX anteno in ko sem se vrnil z oddaje, 
je bil sprejemnik gluh ko noč....

Ok, spet zamenjava postaj ... nazaj na 990-ko in na srečo sem 
imel še en interface na zalogi... zadeva dela b.p... samo...nekaj 
prekinja sprejem... po cukanju kablov ugotovim, da je na starem 
SB221 konektor čisto razmajan (pravzaprav oba RF), razdrem 
en povsem nov preklopnik za beverage antene in z Alešem 
vgradiva nove konektorje... Spet vključim RX anteno... oddajnik 
pa pobesni in zabije moč povsem do konca (na srečo še brez 
linearja), da lučke v postaji kar ugasnejo... uf... potaja je sicer 
preživela, na RX anteno pa nisva več preklapljala.. pojma 
nimam, kaj bi bilo... postajo sem vzel v dolino, da raziščem... 
In potem run... do polnoči komaj 115 QSO. QRN do 9+20 stalno 
in celo DL in I postaje vlečem iz šundra, kot da so ne vem kaki 

DX-i... Ena nemška postaja mi odklofa znak kar v CW, ker SSB 
ni in ni šlo... :) 
Sproti tudi gledam po bandu in poberem vse, kar se sliši ... 
večinoma so bile itak samo HQ postaje... Ob pol enih zbudim 
Aleša... on je bolj specialc za SSB, pa bo potegnil, se tolažim... 
Ob treh me že zbudi, da je sesut in ne more več in da se nič ne 
sliši... ok... z glavobolom se nekako spravim za postajo in upam 
na jutranje USAte... nič... ne na CQ ne na pobiranje... Sem ter 
tja kak azijec, nekaj arabcev... od USAtov pa ne duha ne sluha... 
v glavi pa razbija, v želodcu čudna slabost... Ob 8. zbudim 
Aleša, ki je rabil pol ure, da se je zložil za postajo... 
Skratka, ure, ko bi moralo leteti, so bile porazne... Če primerjam 
s predlanskim rezultatom (ista postaja in dipol), je letošnji 
skoraj pol manjši... 

Soglasna odločitev ekipe (torej mene in Aleša) je bila, da če 
bomo še v HQ ekipi, obvezno delamo CW, SSB pa naj delajo 
ekipe, ki imajo boljšo opremo... vsaj dokler ne nabavimo nove 
opreme...

Čestitke vsem za res lepe rezultate.
73', Dragan, S55Z

Kratek raport na 80CW, 

Letošnji IARU je bil nekaj posebnega.Delal sem namreč samo 
s slabimi 500 W, povrhu vsega pa še ne od začetka. Bil sem 
namreč službeno odsoten nekje do 21:00 ure. Ves ta čas me 
je preko mreže nadomeščal Boris S54O.
Celo noč sem imel zelo slabe pogoje zaradi padavin na zahodu.
Statike je bilo toliko, da sem moral skoraj za vsak znak odgovarjati 
z vprašajem. Prava muka.
Primerjava lani in letos: Lani boljši pogoji in večja moč, letos 
pa antena višja za cca.7m .
Letošnji rezultat je zadovoljiv glede na tehniko in pogoje.
TS-850, 500W ojačevalec, G5RV  na 30 m višine.

73', Igor, S57Z

Boris, S54O kot pobiralec množilcev in run postaja po potrebi 
v akciji!

Letošnji rezultat je zadovoljiv glede na tehniko in pogoje.
TS-850, 500W ojačevalec, G5RV  na 30 m višine.

73', Hubi, S53Z
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M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 
       
VELIKA MOČ - CW/SSB        

1. S53F 68 68 36 83 83 41 0.00% 16.863
2. S55OO 68 67 33 77 76 38 1.38% 14.910
3. S53M 67 66 33 81 80 37 1.35% 14.840
4. S54O 62 62 35 81 81 37 0.00% 14.760
5. S59DMA 61 61 32 75 75 40 0.00% 14.184
6. S51KM 61 61 29 80 79 38 0.71% 13.467
7. S57WJ 59 59 33 67 66 38 0.79% 13.064
8. S57C 56 56 32 74 73 38 0.77% 12.950
9. S58WW 52 52 31 70 69 37 0.82% 11.764
10. S50C 58 58 32 60 58 31 1.69% 10.962 
        
VELIKA MOČ - CW        

1. S57DX 70 70 35 0 0 0 0.00% 4.900
        
VELIKA MOČ - SSB        

1. S51DX 0 0 0 92 92 42 0.00% 3.864
2. S57JZ 0 0 0 85 83 39 2.35% 3.237
3. S54E 0 0 0 84 84 38 0.00% 3.192
4. S51AF 0 0 0 82 80 39 2.44% 3.120
5. S57NML 0 0 0 39 36 24 7.69% 864
         
MALA MOČ - CW/SSB        

1. S51YI 61 61 34 77 77 37 0.00% 14.129
2. S52W 64 64 34 64 64 35 0.00% 13.248
3. S58FA 61 61 32 68 68 37 0.00% 13.110
4. S50K 62 62 34 62 62 35 0.00% 12.834
5. S58D 58 58 31 72 70 35 1.54% 12.276
6. S50W 60 59 34 63 62 34 1.63% 12.240
7. S53MM 62 62 32 59 58 35 0.83% 12.194
8. S53BB 57 57 33 60 60 34 0.00% 11.658
9. S51NZ 61 59 32 53 52 33 2.63% 11.050
10. S56A 59 59 30 55 55 33 0.00% 10.899
11. S57L 54 54 32 56 54 35 1.82% 10.854
12. S57TW 56 56 30 50 49 33 0.94% 10.143
13. S58LA 50 49 28 56 55 33 1.89%  9.333
14. S52AA 49 49 30 54 54 31 0.00%  9.272
15. S51CAB 50 50 31 47 46 29 1.03%  8.760
16. S50R 46 45 28 36 36 26 1.22%  6.804
17. S55Z 43 42 25 40 40 25 1.20%  6.200
18. S57S 43 41 26 22 22 21 3.08%  4.888
19. S52IT 22 21 16 42 42 29 1.56%  3.780
20. S59DCD 22 21 18 43 41 25 4.62%  3.569
21. S52OR 19 19 15 28 28 19 0.00%  2.244
22. S59GS 17 17 13 11 10 10 3.57%  1.012
        
MALA MOČ - CW        

1. S54A 69 69 35 0 0 0 0.00%  4.830
2. S57KM 69 69 35 0 0 0 0.00% 4.830
3. S59DDR 68 68 35 0 0 0 0.00% 4.760
4. S51VC 66 66 34 0 0 0 0.00% 4.488
5. S52WD 64 63 33 0 0 0 1.56% 4.158
6. S51ZJ 54 54 32 0 0 0 0.00% 3.456
7. S51MF 57 52 29 0 0 0 8.77% 3.016
8. S52OP 47 47 31 0 0 0 0.00% 2.914
9. S51J 55 49 29 0 0 0 10.91% 2.842
10. S53AR 48 47 28 0 0 0 2.08% 2.632
11. S51SX 45 42 28 0 0 0 6.67% 2.352

12. S59FOP 43 42 27 0 0 0 2.33%  2.268
13. S57ZT 39 35 25 0 0 0 10.26%  1.750
14. S52OT 29 29 20 0 0 0 0.00%  1.160
15. S58KA 33 27 21 0 0 0 18.18%   1.134
        
MALA MOČ - SSB        

1. S59ACP 0 0 0 83 81 38 2.41%  3.078
2. S51ST 0 0 0 77 72 41 6.49%  2.952
3. S567O 0 0 0 79 77 38 2.53%  2.926
4. S57NAW 0 0 0 76 75 37 1.32%  2.775
5. S56B 0 0 0 75 74 37 1.33%  2.738
6. S53APR 0 0 0 74 73 37 1.35%  2.701
7. S57PM 0 0 0 70 69 38 1.43%  2.622
8. S59GCD 0 0 0 72 69 38 4.17%  2.622
9. S52N 0 0 0 75 70 36 6.67%  2.520
10. S51I 0 0 0 70 69 36 1.43%  2.484
11. S51KD 0 0 0 74 69 36 6.76%  2.484
12. S52JK 0 0 0 71 69 36 2.82%  2.484
13. S59IVG 0 0 0 75 70 34 6.67%  2.380
14. S57PR 0 0 0 59 59 35 0.00%  2.065
15. S56PYZ 0 0 0 60 59 34 1.67%  2.006
16. S52DJW 0 0 0 58 58 34 0.00%  1.972
17. S58DOD 0 0 0 52 51 32 1.92%  1.632
18. S57PKT 0 0 0 51 49 33 3.92%  1.617
19. S57HPW 0 0 0 49 48 30 2.04%  1.440
20. S53AJK 0 0 0 47 44 31 6.38%  1.364
21. S55SM 0 0 0 46 44 29 4.35%  1.276
22. S55KM 0 0 0 40 40 27 0.00%  1.080
23. S56LCH 0 0 0 41 40 27 2.44%  1.080
24. S52SG 0 0 0 48 39 26 18.75%  1.014
25. S56SG 0 0 0 39 37 26 5.13%    962
26. S59C 0 0 0 42 37 26 11.90%    962
27. S57LR 0 0 0 36 36 25 0.00%    900
28. S56IPS 0 0 0 35 34 23 2.86%    782
29. S59EYZ 0 0 0 25 25 23 0.00%    575
30. S51NH 0 0 0 25 25 20 0.00%    500
31. S55NF 0 0 0 20 19 17 5.00%    323
32. S56WYB 0 0 0 19 18 17 5.26%    306
33. S56GTA 0 0 0 18 18 15 0.00%    270
34. S50VM 0 0 0 23 14 14 39.13%    196
35. S57Z 0 0 0 10 10 9 0.00%     90
36. S51CQ 0 0 0 1 1 2 0.00%       2
        
QRP - CW/SSB        

1. S57XX 58 58 32 52 52 33 0.00% 10.920
2. S51WC 49 49 31 44 44 31 0.00%  8.804
3. S51Z 46 45 30 49 48 30 2.11%  8.280
4. S59D 40 37 30 28 26 21 7.35%  5.100

QRP - CW        

1. S50XX 63 62 32 0 0 0 1.59%  3.968
2. S52AU 61 60 32 0 0 0 1.64%  3.840
3. S51RU/P 51 49 28 0 0 0 3.92%  2.744
4. S54X 47 47 26 0 0 0 0.00%  2.444
5. S52LO 31 29 21 0 0 0 6.45%  1.218
6. S57TX 8 8 7 0 0 0 0.00%     112

QRP - SSB        

1. S52WW 0 0 0 52 51 32 1.92%  1.632
2. S50CA 0 0 0 37 37 24 0.00%    888
3. S56UBS 0 0 0 30 28 21 6.67%  588 
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NOVINCI
        
1. S53APR 0 0 0 74 73 37 1.35% 2.701
2. S52DJW 0 0 0 58 58 34 0.00% 1.972
3. S56SG 0 0 0 39 37 26 5.13%   962

UVRSTITVE KLUBOV IN EKIP
 RADIOKLUBI

1. S53CAB 124.370
 S55OO 14.910
 S59DMA 14.184
 S51KM 13.467
 S57C 12.950
 S53MM 12.194
 S53BB 11.658
 S50C 10.962
 S57TW 10.143
 S52AA 9.272
 S51CAB 8.760
 S56B 2.738
 S52OR 2.244
 S50CA 888
  
2. S50BCC 56.827
 S53F 16.863
 S54O 14.760
 S52W 13.248
 S57L 10.854
 S59GS 1.012
 S57Z 90
  
3. S50E 43.358
 S50K 12.834
 S58D 12.276
 S50R 6.804
 S54E 3.192
 S567O 2.926
 S51J 2.842
 S52JK 2.484
  
4. S59DJK 23.380
 S50W 12.240
 S51AF 3.120
 S52OP 2.914
 S57PM 2.622
 S51I 2.484
  
5. S59EIJ 22.162
 S58WW 11.764
 S57DX 4.900
 S51DX 3.864
 S52WW 1.632
 S51CQ 2
  
6. S59EST 20.304
 S57WJ 13.064
 S57S 4.888
 S51SX 2.352
  
7. S59ACP 17.989
 S51YI 14.129
 S59ACP 3.078
 S56IPS 782
  

8. S59DKR 15.750
 S57XX 10.920
 S57KM 4.830
  
9. DBC 14.840
 S53M 14.840
  
10. S59EHI 13.385
 S51NZ 11.050
 S57PR 2.065
 S56GTA 270
  
11. S59FOP 11.474
 S51RU/P 2.744
 S53AR 2.632
 S59FOP 2.268
 S52DJW 1.972
 S57HPW 1.440
 S56WYB 306
 S57TX 112
  
12. S53JPQ 11.430
 S59D 5.100
 S51KD 2.484
 S58DOD 1.632
 S58KA 1.134
 S56LCH 1.080
  
13. S59DHP 11.055
 S51Z 8.280
 S57NAW 2.775
  
14. S53APR 9.997
 S52AU 3.840
 S51ZJ 3.456
 S53APR 2.701
  
15. S59DKS 9.333
 S58LA 9.333
  
16. S59DJR 8.804
 S51WC 8.804
  
17. S53AJK 7.887
 S55Z 6.200
 S53AJK 1.364
 S55NF 323
  
18. S59DCD 7.630
 S59DCD 3.569
 S54X 2.444
 S57PKT 1.617
  
19. S59EYZ 5.317
 S52IT 3.780
 S59C 962
 S59EYZ 575
  
20. S59GCD 5.204

 S59GCD 2.622
 S52LO 1.218
 S57NML 864
 S51NH 500
  
21. S59DDR 4.956
 S59DDR 4.760
 S50VM 196
  
22. S53HIJ 4.830
 S54A 4.830
  
23. S59ABC 4.766
 S51MF 3.016
 S57ZT 1.750
  
24. S59DTB 4.488
 S51VC 4.488
  
25. S59DEM 4.158
 S52WD 4.158
  
26. S51WND 3.968
 S50XX 3.968
  
27. S59IVG 3.342
 S59IVG 2.380
 S56SG 962
  
28. S59DXX 2.520
 S52N 2.520
  
29. S59DZT 2.006
 S56PYZ 2.006
  
30. S59DOR 1.276
 S55SM 1.276
  
31. S51DSW 1.080
 S55KM 1.080
  
32. S59DZZ 588
 S56UBS 588
 
 
 EKIPE 

1. BCC 44.871
 S53F 16.863
 S54O 14.760
 S52W 13.248
  
2. CAB1 40.054
 S55OO 14.910
 S57C 12.950
 S53MM 12.194
  
3. CAB2 34.418
 S59DMA 14.184
 S50C 10.962
 S52AA 9.272
  
4. CAB3 30.561
 S53BB 11.658
 S57TW 10.143
 S51CAB 8.760

5. VRHNIKA 10.396
 S57DX 4.900
 S51DX 3.864
 S52WW 1.632

Komentarji:  

S51DX
Deževno vreme in malce 
mrzlo. Je pa grela misel na 
velikonočne dobrote po 
kontestu. 

S51J 
FT-450, LW 40m. Veliko 
šumenja v tej naši grapi. 
Hvala vsem za potrpežljivost. 
Pa deževalo je ves čas! 

S51NH
FT920,Windom 

S56SG
Hvala Branku, S57C, za 
posojeno radijsko postajo 
in  računalnik, da sem se 
lahko udeležil mojega prvega 
tekmovanja.
 
S57WJ
Nujne so spremembe v 
propozicijah, ker zaradi 
nizke udeležbe je tekmovanje 
vse razen dinamično!
 
S58WW
IC775DSP + KW + dipol@11M 
+ QRN S9+ Zaradi QRN-a na 
CQ nisem naredil skoraj nic 
- sem samo pobiral. Hvala 
vsem, ki so mi ponavljali 
call-e in letnice. 

S59D 
FT-817-ND Ant: 2el. A 
Beam 

S59DDR
To so bile hkrati tudi prve 
zveze na nasi novi postaji 
FT-DX 1200 in dipolu.  Lep 
pozdrav iz Haloz! 

S59GCD
FT1000MP MV Field, inverted 
V,  dež - statika 9+10db 
zaradi tega kar nekaj postaj, 
ki so me klicali, mi ni 
uspelo narediti.

S55Z
FT2000 in INV V. Statika ne-
znosna predvsem v drugi 
uri. Za nekaj postaj sem 
mi slil, da me zafrkavajo, 
ker me nikakor niso slišale:)
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KV AKTIVNOSTI  Pripravil: Dragan Selan, S55Z AR MEMORIAL

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

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

Organizator tekmovanja je S5QRP 
Club, katerega član in soustanovitelj 
je bil tudi Drago. Drago je bil neutruden 
organizator, tudi dolgoletni urednik 
našega glasila CQ YU3 in potem CQ 
ZRS, ljubitelj konstruktorstva, zaprisežen 
QRPjaš in telegrafist. 

AR MAMORIAL sovpada z nemškim 
QRP tekmovajem QRP/QRP Party, zato 
so povzeta njihova pravila z dodatno 
kategorijo, ki se pri nas rangira ločeno. 
To je A/p kategorija, kar pomeni, da 
postaja dela izven domače lokacije 
na napajanje, ki ni povezano v omrežje. 
Kategorija je mišljena predvsem za 
tiste, ki se na praznični prvi maj 
odpravijo v naravo, na piknike in s 
sabo vzamejo radijsko postajo in 
anteno.

AR memorial pozna tri kategorije:
A: 5W, A/p: 5W, B: 20W izhodne moči. 
Vrsta modulacije CW. Frekvenčna 
področja 3.5 do 28 MHz brez WARC 
in striktno v področjih namenjenih 
CW tekmovanjem po IARU pravilih. 
Pravila AR Memoriala dovoljujejo 
uporabo sodobnih tehnik, obenem 
pa vzpodbujajo delo z ročnim tipkalom 
in v samogradnji narejenimi radijskimi 
postajami in dodatno opremo. Ta 
način dela prinese tudi dodatne točke 
v rangiranju rezultatov.

KATEGORIJA A/P ‐ MAX. PWR 5W 
PLACE CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE
1. S51RU/P 7 101 14 1,1 1555 0 0
  Marjan         1555    
2. 9A/S53AR/P 7 52 12 1 624 0 0
  Branko 14 4 2 1 8 0 0
            632    
3. S53XX/P 7 38 6 1,05 239 0 0
  Slavko 14 5 2 1,05 11 0 0
            250    

KATEGORIJA A ‐ MAX. PWR 5W
PLACE CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE
1. S58Q 3,5 30 6 1 180 0 0
  Darko 7 114 15 1 1710 0 1

14 8 4 1 32 0 0
21 4 1 1 4 0 0

1926
2. S53F 3,5 27 5 1,05 142 0 2

Vinko 7 77 18 1,05 1455 0 0
1597

3. S55N 7 96 11 1,1 1162 0 0
Jože 1162

4. S51NZ 3,5 23 4 1,1 101 0 0
Huby 7 63 11 1,1 762 0 0

14 4 2 1,1 9 0 0
872

5. S51J 7 78 10 1 780 1 0
Janez 780
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PLACE CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE
6. S51ZJ 3,5 13 4 1 52 0 0

Sergej 7 63 11 1 693 0 0
14 4 3 1 12 0 0

757
7. S53BB 3,5 7 2 1 14 0 1

Boris 7 35 8 1 280 0 0
14 17 8 1 136 0 0

430
8. S50X 3,5 41 3 1,1 135 0 0

Silvo 7 16 10 1,1 176 0 0
311

9. S57TX 7 22 5 1 110 0 0
Zvone 110

10. S52P 7 6 2 1 12 0 0
Goran 12

KATEGORIJA B ‐ MAX. PWR 20W
PLACE CALL  BAND TOČKE  MULTI  FAKTOR  SKUPAJ DVOJNE BRISANE
1. S53M 3,5 45 8 1 360 0 0

RTV klub M.S. 7 120 15 1 1800 1 0
14 3 2 1 6 0 0

2166
2. S55Z 3,5 30 5 1 150 0 0

Dragan 7 100 13 1 1300 2 0
14 4 2 1 8 0 0

1458
3. 9A1AA 7 96 11 1,1 1162 0 0

Ivo 7 69 13 1 897 0 0
14 2 1 1 2 0 0

943
4. S59T 3,5 15 5 1 75 0 0

RK Ivan Can. 7 53 10 1 530 0 0
605 

5. IV3KCB 3,5 6 2 1,1 13 0 0
Andrej 7 34 6 1,1 224 0 0

14 4 2 1,1 9 0 0
246

KATEGORIJA RADIOKLUBI & EKIPE
# CALL TOČKE SKUPAJ
1. RTV klub M.S. 2166 

S53M 2166  

2. RK Celje 1926 
S58Q 1926

3. BCC S50BCC 1597 
S53F 1597  

4. RK Slo. Bistrica 1665
S51RU/p 1555
S57TX 110

5. S5QRP CLUB S52L 1470
S55Z 1458
S52P 12

6. CRO. CONTEST CLUB 943
9A1AA 943

7. Vrhnika Contesters 805
S50T 605

8. RK Triglac S53APR 757
S51ZJ 757

9. RK Domžale S53CAB 430
S53BB 430

10. RK Sl. Gradec 311
S50X 311

Diplome za dosežene rezultate in 
praktične nagrade za prva mesta v 
ka tegorijah so bila podeljena na sre-
čanju radioamaterjev v Nemčavcih, 
15. avgusta 2014. Tisti, ki diplom in 
nagrad niso prevzeli, jih bo sponzor 
letos še poslal po pošti, v naprej pa 
bodo romale na ZRS, kjer bodo na 
voljo ob uradnih urah.

Sponzorji in praktične nagrade po 
kategorijah so:

Kategorija A/p - 5W
HAMtech  3-band QRP 
  HyEndFed antena
Kategorija A - 5W
S5QRP Club KIT brez ohišja za 
  QRP-808
Kategorija B - 20W
S5QRP Club KIT brez ohišja za 
  QRP-808

Komentarji in oprema
S51RU – Marjan
Tehnika: FT 917 ND, ANT: Dipol na 9m 
jamboru, taster: TS-1A, Log na papirju 
– zveze prepisane v TR log.  
Lokacija: Majšperk pri Ptuju - sočasna 
aktivacija razvalin gradu Monsberg WCA  
S5-00203.
Pogoji: Po uri dela je nastal močan veter 
in po prenehanju močna nevihta. Vse se 
je odražalo v velikem prasketanju pred in 
po nevihti. Močan QRM – sočasno 
tekmovanje OE postaj.

S51ZJ - Sergej
Delal sem z FT 817, 5W, antena pa LW 
(20m) napeljana z balkona.

S51J - Janez
Tehnika: MFJ-9340, 2 element BEAM, 
N1MM LOGGER.

Začelo se je brez elektrike, ker je vse okoli 
treskalo. Nato je bilo nekaj časa OK, 
kasneje pa vse močnejše prasketanje, ker 
se je bližala nova nevihta in sem odnehal.

S50X - Silvo
Kot vsako leto na prvega maja prvi dve uri 
močne nevihte s strelami... Posledično tudi 
tri ure QRT, v nadaljevanju močen QRN.

Delal sem z FT-817 ND, ant: LW 84m,  
ročni taster, log na papirju…

IV3KCB - Andrej
CAT B 20W ROCNI DNEVNIK ROCNI TASTER

S51NZ - Hubi
RIG – IC 703 – 5W, dipol, ročni taster

S55Z - Dragan
Contest po prvomajskem pikniku se kar 
prileže, le naslednjič moram v portabl :)
FT2000 na cca 18W in INV V 40/80M 
potunan na 20M. Lokacija Ljubljana okolica. 
Tastanje Bencher in PC - Log N1MM.
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    Summits on the AirSummits on the Air
   Vrhovi na radijskih valovih   Vrhovi na radijskih valovih

I/SI-301 Monte Soro, 30.4.2014
Avtor : Miloš - S57D

Letošnje prvomajske praznike sem preživel na potovanju po Italiji. Na potovanju nisem bil sam, saj sta me 
spremljala hčerka Nika in brat Veljko, S56BET. Po poti smo odkrivali lepote in bogato zgodovino Italije.

»Truli« značilne bele apnenčaste hiške s stožčastimi 
strehami v kraju Alberobello:

Trdnjava Friderika II. - Castel del Monte:

To potovanje nikakor ni bilo namenjeno počivanju in 
lenobnemu poležavanju, saj smo dejansko potovali čez 
vso Italijo, do konice italijanskega škornja in potem s 
trajektom na Sicilijo, kjer smo odkrivali lepote otoka in 
skrivnosti sicilijanske kulinarike. S seboj sem imel ročno 
postajo Yaesu VX-8DE opremljeno z GPS modulom in PR 
APRS modemom. Moja pot po Italiji zabeležena na APRS 
strežniku:
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Kot se za pravo potovanje spodobi, smo vsako noč 
prespali v drugem hotelu. Razen enkrat, ko smo v istem 
hotelu prespali dvakrat. In to je bila priložnost, da dan 
izkoristim po svoje in si privoščim pohod v gore, seveda 
kot se za nas spodobi, z radioamatersko opremo v 
nahrbtniku. Do takrat pa je bilo še nekaj dni, ki smo 
jih preživeli na popotovanju po otoku. Najvišji vrh 
otoka je s 3350 m nadmorske višine vulkan Etna, ki 
nima določene SOTA referenčne oznake. 

Vulkan Etna slikan zgodaj zjutraj z balkona hotela:

In še približan posnetek z 200mm objektivom:

Na poti proti vrhu Etne lahko vidimo hišo zalito z lavo:

Ena od trgovin v slikoviti vasici Taormina na pobočju 
Etne:

Ko smo se zvečer peljali proti hotelu se je na avtocesti 
zgodila prometna nesreča. V tunelu sta trčila tovornjak 
in avtobus, potem pa še nekaj avtomobilov. Cesto so 
zaprli za 5 ur, tako smo v hotel prišli šele ob enih ponoči, 
na dan, ki sem ga tako težko pričakoval, na dan, ko bom 
v gore odšel s svojo SOTA radioamatersko opremo. V 
hotelu so mi zagotovili, da mi bodo zjutraj pomagali najeti 
avtomobil. 

Noč je bila kratka. Prav tako kot noč, pa so se zjutraj 
razblinile obljube o pomoči pri najemu avta. Predstavljal 
sem si, da bodo zjutraj iz hotela poklicali na agencijo in 
mi tako zagotovili prepotreben avto, ampak oni so si 
»pomoč« predstavljali čisto drugače. Na košček starega 
papirja so mi nakracali kje naj bi se rent a car agencija 
nahajala. Seveda je bila skica napačna, pa tudi ulica, ki 
so jo napisali se je preimenovala, tako da sem z bratom 
nekaj časa taval po mestu in spraševal ljudi, ki so me 
nazadnje pravilno napotili do hiše, kjer je imela agencija 
majhno pisarno. Agencija naj bi se odprla ob devetih 
zjutraj, ampak midva sva naletela na zaklenjena vrata. 
To je bil slab obet za načrtovano SOTA aktivacijo, saj sva 
avto nujno potrebovala, da se pripeljeva na izhodišče, ki 
je bilo oddaljeno čez 100 km. 

Vrnila sva se v hotel, uresničile so se najhujše slutnje, 
pravzaprav me je najem avta skrbel od trenutka ko sem 
se odločil da na Siciliji izvedem SOTA aktivacijo in tako s 
seboj vzel vso potrebno opremo: radijsko postajo, kable, 
anteno, akumulatorje ...

Ker se Slovenci ne vdamo tako zlahka, sem do agencije 
odšel peš še enkrat in ravno takrat, ob 9:30, sem opazil 
precej obilno gospo, ki odklepa vrata rent a car agencije. 
Sreča je na strani pogumnih. Tako sem se uspel dogovoriti 
za izposojo avta, izpolnila sva vse dokumente, fotokopirala 
mojo osebno izkaznico in vozniško dovoljenje. Prosil sem 
za majhen avto in dobil Fiat Pando za 35,00 € na dan. V 
teh 35,00 € je vračunanih do 150 km vožnje. Ko me je 
vprašala, koliko bom prevozil sem povedal da 200 km in 
takoj je začela godrnjati, da bo potem izposoja 50,00 €, 
ampak da bomo poračunali na koncu. Neprijetno sem 
bil presenečen, ko mi je z Eurocard MasterCard kartice 
naredila kar 500,00 € rezervacije za kavcijo. Ko je opazila, 
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da pri tem znesku, ki ga je odtipkala, postajajo moje oči 
velike, kot krožnički pri kavnih skodelicah, me je »potolažila«, 
da če bo vse v redu plačam na koncu samo 35,00 EUR. 
Potem sva šla gledat avto, ki je bil izdatno odrgnjen z 
vseh mogočih strani in kotov. Bil je tudi brez obvezne 
opreme, tako da sem vse stvari dobil šele na mojo izrecno 
zahtevo. Tudi »bunka« na koncu ročice menjalnika ni bila 
pritrjena, tako da je odletela po avtu pri prvi menjavi 
prestave. Še dobro, da sem imel zaprto okno, saj bi lahko 
odletela čez okno na cesto. Mislim, da bi bil pravi podvig 
za ta »avto« dobiti na avto sejmu 500,00EUR. Ona pa 
meni 500,00EUR kavcije ....Odpeljal sem nazaj do hotela, 
kjer sem pobral brata in naložil SOTA opremo. Težavo z 
ročico menjalnika sva rešila s kosom žvečilnega gumija 
....

Sicilija je zelo redko SOTA aktivna. Pravzaprav so vse SOTA 
aktivacije do sedaj izpeljali tujci. Za svojo SOTA aktivacijo 
sem izbral najvišji vrh krajinskega parka Nebrodi, 1847m 
visoki Monte Soro, ki ima določeno SOTA referenčno 
oznako I/SI-301. SOTA aktivacija gore Monte Soro je še 
toliko slajša, saj se bom v podatkovnih bazah na strani 
SOTAwatch zapisal kot prvi aktivator te gore. 

Italijani imajo za svoje gore zapisane zelo nenatančne 
koordinate, saj nas veljavne koordinate za aktivacijo te 
gore zapisane na SOTAwatch strani pripeljejo na križišče 
cest, na 1524m visok prelaz Portella Femmina Morta 
Miraglia. Ta lokacija je kar 7km oddaljena in 323m nižja 
od vrha gore Monte Soro. 
Koordinate zapisane na SOTAwatch so:
 37 55 8 N, 14 39 15 E

Slikano točno z mesta navedenih koordinat:

Table na križišču so dovolj zgovorne:

In še slika pravega vrha gore Monte Soro, 1847 m nadmor-
ske višine, SOTA referenčna oznaka I/SI-301, koordinate:

37 55 53 N, 14 41 39 E

Čisto na vrhu gore Monte Soro je postavljen velik 
telekomunikacijski center z nekaj stolpi in veliko antenami. 
Goro Italijani na internetu razglašajo kot razgledno, 
vendar v resnici ni tako, saj vrh obkroža gosta vegetacija. 
Za dober razgled bi se bilo treba povzpeti na enega od 
telekomunikacijskih stolpov, ki pa so vsi za ograjo in 
nedostopni za običajne pohodnike. Svojo SOTA 
telekomunikacijsko opremo postavim kar se da blizu 
ograje in SOTA aktivacija gore Monte Soro se lahko začne:

Začnem na 7 MHz, vendar 
brez uspeha. Band je 
mrtev, po pol ure klicanja 
ni mam v logu niti ene 
zve ze. Posumim, da je kaj 
narobe s tehniko, saj take 
tišine nisem navajen. Jan 
S57DJ mi od doma da 
spot na SOTAwatch. Tudi 
to ne pomaga, nekdo pa 
mi na moji frekvenci odda 
v telegrafiji sporočilo 
»NIL«. Tudi Jan mi sporo-
či, da me doma ne sliši, 
zato se odločim da pre-
klo pim na 14 MHz. Tu je 
zgodba povsem druga in 

delo na vrhu hriba steče s pravim pileupom evropskih 
postaj. Vsakič sem na takih SOTA aktivacijah v tujini še 

posebno vesel zvez s slovenskimi radioamaterji. Tokrat 
me je razveselil le Zvone S57PZ/QRP, ki je imel na vrhu 
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CQ ZRSCQ ZRS

gore odličen signal s 5W izhodne moči in kitajsko X1M 
postajo. Ko pileup usahne in se mi po nekaj klicih CQ 
SOTA IT9/S57D/P nihče ne javi, preklopim na 21MHz. Ker 
Jana ni več doma, prosim Bojana S56LXN za spot in delo 
na frekvenci steče brez problemov. 

CQ SOTA IT9/S57D/P:

Nazadnje preklopim še na 28MHz, kjer se mi na CQ kljub 
spotu ne oglasi nihče. Po neuspehu grem raziskovati po 
frekvenci in naletim na radioamaterja iz Madagaskarja 
5R8UI, ki ga po nekaj klicih tudi uspešno naredim. Slišim 
tudi nekaj postaj iz Brazilije in Urugvaja, pa tudi postajo 
iz Lesota 7P8YY, ki mi je kljub veliko poizkusom ne uspe 
narediti. Žal moja skromna oprema Yaesu FT-817ND s 
5W izhodne moči in Buddistick vertikalna antena ne uspe 
prebiti kW pileupa evropskih postaj. 

Na koncu se moram zadovoljiti le z enainštiridesetimi 
zvezami in šestnajstimi DXCC državami (OE, EA, PA, SP, 
DL, G, HB9, OZ, SV, S5, I, ON, F, GW, EI, 5R8). Pogoji 
razprostiranja radijskih valov so bili na dan moje SOTA 
aktivacije izredno slabi in temu primeren je tudi končni 
rezultat, ki je bistveno slabši, kot rezultat SOTA aktivacije 
na Madeiri, ki sem jo izvedel pred slabimi dvemi leti.

Temperatura na vrhu hriba se je začela spuščati, veter v 
sunkih je občutek mraza še okrepil, zato sem zaključil z 
delom in se odpravil v dolino. Pravočasno uspeva priti tudi 
do rent a car agencije in vrneva avto. Seveda se pohvalim, 
da sem popravil prestavno ročico in ženska mi potem na 
koncu zaračuna le 35,00EUR kljub prevoženih 225km. 
Avantura »Cosa nostra - SOTA« se s tem uspešno konča. 
Preostane nam le še uživanje v preostalih dnevih izleta.

K doživetju prave Italije nedvomno spadajo tudi simpatični 
mali trikolesniki ...

..... ter odličen kapučino:

73, Miloš S57D

SSB S5 FIELD DAYSSB S5 FIELD DAY
KV TEKMOVANJAKV TEKMOVANJA
06.-07. septembera 201406.-07. septembera 2014

Tekmovanje S5 Field day je idealna prilika za promocijo radioamaterske dejavnosti v naravi 
in za stimuliranje klubskih aktivnosti. Odvija se v okviru in po pravilih IARU Region 1 Field 
Day Contesta, organizator tekmovanja pa je Zveza radioamaterjev Slovenije. Namen tekmovanja 
je vzpostavljanje radioamaterskih zvez iz lokacij v naravi, z začasno postavljenimi antenami 
in brez uporabe električnega omrežja.

VABLJENI, da se udeležite
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AlexLoop Walkham
Avtor : Rado S58R

Avtor antene je Alexandre Grimberg, PY1AHD (rojen 1949 v Riu de Janeiru, z elektroniko se je začel ukvarjati 
ko je bil star 10 let in ko je bil star 22 let je dobil svoje prvo amatersko radijsko dovoljenje).

Kot velik ljubitelj QRP dela (še posebej ko je dobil FT-817), si 
je zastavil za cilj izdelavo prenosne in učinkovite antene za KV 
delo. Navdušen nad rezultati ki jih je dosegel njegov prijatelj 
(PY1ZFP - Flavio) z malo, doma izdelano  magnetno zanko za 
VHF področje (velikosti DVD-ja), je nekaj podobnega (premera 
45 cm) izdelal tudi sam za področje 6 - 12 m. Že prvi dan 
testiranja ga je tako navdušil in od tega trenutka (2001) se je 
odločil, da vlaga ves svoj trud in čas za načrtovanje in testiranje 
magnetnih loop anten. To je bil velik izziv, saj je bilo do takrat 
zelo malo informacij o majhnih magnetnih zanka oz. to vrstnih 
antenah. 

Primera uporabe prenosne magnetne loop antene iz zgodo-
vine …

Zato je bilo potrebno vložiti veliko dela in testiranj, katerih 
posledica je bila izdelava nekaj deset primerov preden je nastal 
končen izdelek, kot ga poznamo danes. Tako je po 12 letih dela 
razvil anteno, ki jo poznamo po imenu »AlexLoop Walkham«.

Na kratko :
-  magnetna loop antena je RF transformator. Primarna je 

manjša notranja zanka, ki predstavlja 1/5 velikosti glavne 
zanke - ta je dejanska antena in je zaključena s spremenlji vim 
kondenzatorjem ( med obema zankama ni električnega stika).

-  antena ima zelo visok »Q« in s tem posledično zelo ozko 
pasovno širino, kar zagotavlja močno »dušenje« neželenih 
signalov .

-  antena se, zaradi majhne velikosti,  lahko postavlja-uporablja 
tako za vertikalno kot tudi horizontalno polarizacijo.

-  večinoma se postavlja v pokončnem položaju na podstavek 
(npr. foto stojalo) višine okoli 1,5 m. To nam omogoča vrtenje 
antene in dostop do kondenzatorja s katerim poiščemo 
največjo slišnost želenega signala in s tem minimalni SWR.

-  antena deluje odlično na nizkih višinah (dovolj je že 1 m nad 
tlemi) in ne potrebuje dodatnih žic za protiuteži (counterpoises).

Fizikalni zakoni imajo svoje zakonitosti in so »krivci«, da t.i. 
»čudežnih anten« ni. Vsak v okviru svojih znanj, glede na dane 
okoliščine in zmožnosti išče svojim potrebam najboljše rešitve.
Alexloop je predvsem majhna lahko prenosna antena za 7 do 

30 MHz, idealna za radioamaterje s prostorskimi omejitvami 
predvsem pa za delo »/P«, kadar se odpravimo na dopust (IOTA), 
pohodništvo (SOTA)... in želimo imeti čim manj »prtljage«.

Antena  je sestavljena brez orodja v nekaj sekundah in se lahko 
uglašuje s pomočjo po-
tenciometra, ki deluje kot 
pred-selektor. 
Vsi deli, vključno z 2,6 m 
dolgim koaksialnim kab -
lom (glav na zunanja zanka 
antene) so zloženi v pod-
loženi torbo velikosti 41 x 
27 x 9 cm. 

Ma sa antene je manj kot 
900 g, skupna teža vključno 
s torbo je 1480 g (ob primer-
ni pre razporeditvi lahko 
vanjo spravite FT-817 in 
po trebno opremo za QRP 
delo). Naj večja dovoljena 
moč dela je 20 W SSB oz. 
10 W FM/AM.

Uporaba AlexLoop antene na aktivaciji Goljave S5/BI-023
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Zbor članov RK SOTA Slovenija
Avtor : Rado S58R

se je odvijal 21. junija 2014 na Črnivcu (GTC 902). Priložnost ki smo jo izkoristili za klepet o tem in onem ... 
Seveda predvsem na temo SOTA (prikaz tehnike, od anten do postaj, ki jo aktivatorji uporabljajo na aktivacijah, 
dogajanju na domači in mednarodni SOTA sceni ....).

Predvsem pa kako naprej ..... in eden od sklepov je, da RK SOTA Slovenija organizira družabno srečanje SOTA Slovenija, 
ki bo 13. septembra na Šmohorju. Priložnost za vse radioamaterje, ki jih zanima izvedeti vse kar je povezanega s 
SOTA aktivnostjo ...

Seveda smo nekateri izkoristili priložnost za aktivacijo S5/KS-029 (Kranjska Reber)...

ki se je odvijala pod budnim nadzorom Barona  ;) in njegovim »varovanjem« aktivatorjev (S57BNX, S57D, S58R in 
S57MS).

SOTA Novice:
SOTA aktivnost v svetovnem merilu postaja vse bolj atraktivna dejavnost, kar potrjujejo ustanovitve novih združenj, 
predvsem na ameriški celini in Avstraliji. Med tem, ko smo z nestrpnostjo pričakovali pridružitev naše sosede 9A (na 
tem delajo že nekaj let), je prijetno presenetila Srbija, ki je s 1. avgustom postala 94. članica mednarodnega združenja 
SOTA (razdeljeni so na 5 - regij - področij : ZS - Zahodna Srbija, VO - Vojvodina, JS - Južna Srbija, CS - Centralna Sr-
bija, s skupno 409-imi vrhovi: manager YU1WC). 

Čestitamo !



VX-7R

Najboljša kakovost
na vseh frekvencah! 
KRON TELEKOM nudi celovite komunikacijske
rešitve. Poleg ostalih uglednih znamk, smo tudi zasto-
pnik in pooblaščeni dobavitelj visokokakovostnega
japonskega proizvajalca YAESU VERTEX STANDARD.

Nudimo vam:
● radioamaterske radijske postaje in pribor,
● profesionalne radijske postaje in pribor,
● pomorske radijske postaje in GPS plotterje,
● antene vseh vrst za vsa področja, antenske 

kable, konektorje, usmernike, SWR-metre in drugo,
● svetujemo pri nakupu opreme, prodano opremo 

servisiramo z originalnimi rezervnimi deli.

KRON TELEKOM d.o.o., Koroška 20, SI-4000 Kranj, Slovenija   
tel.: 04/28 00 450, fax: 04/28 00 455
tel. Yaesu prodaja: 04/2800 422, 04/2800 428
tel. Yaesu servis: 04/2800 417

www.kron-telekom.si 

e-mail: info@kron-telekom.si

FT-950

FT-8900R
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RADIOAMATERSKE DIPLOME
RADIKLUB ZAGREB - 90 GODINA              HRVATSKA
Eden od najstarejših radioklubov v Evropi, Radioklub Za-
greb, praznuje svojo 90-letnico. Ob tem jubileju izdajajo čla-
ni radiokluba spominsko diplomo za zveze s klubsko postajo 
in člani radiokluba v obdobju 29.03.2014 - 31.12.2014.  
Zbrati je potrebno 7 točk. Vsaka postaja je lahko delana 
samo enkrat. Veljajo vsa radioamaterska področja in načini 
dela.  Zveze preko repetitorjev in zveze preko internetskih 
omrežij (VoIP, Echolink,…) ne veljajo za diplomo. SWL OK. 
Točkovanje:
9A90Z = 4 točke,  9A1ADE in 9A1EPC = 2 točki, 
člani radiokluba = 1 točka
Diploma je brezplačna in se izdaja v elektronski obliki v PDF 
formatu. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. V zahtevku obve-
zno navedite svoj pozivni znak in ime, ki ga želite imeti izpi-
sano na diplomi. Pošljite ga po elektronski pošti na naslov 
managerja, najkasneje do 15.januarja 2015. Po kontroli po-
datkov bo manager poslal diplomo na vaš elektronski na-
slov.
e-mail:  borislanca@gmail.com      
internet:  http://www.rkz.hr   
Člani kluba (1 točka):   9A0W,  9A1II, 1IW, 1R,
9A2CD, 2DO, 2EY, 2GA, 2HQ, 2IJ, 2JH, 2JS, 2JY, 2JZ, 2MR, 
2NS, 2NV, 2OV, 2QB, 2RK, 2RV, 2SC, 2TX, 2UO,
9A3AQ, 3BCV, 3DBC, 3DHJ, 3DHP, 3DMN, 3DPL, 3FY, 3GK, 
3GQ, 3HL, 3IV, 3ML, 3PP, 3QM, 3QN, 3QR, 3QY, 3UG, 3YB, 
3ZC, 3ZK,   9A4A, 4EP, 4TB, 4ZZ,
9A5ABH, 5ADK, 5AHI, 5AZO, 5BDA, 5BDD, 5BJT, 5BPM, 5C, 
5ETM, 5FF, 5JR, 5KB, 5KR, 5N, 5YY
9A6ADZ, 6AIB, 6AJL, 6AQK, 6AS, 6BMJ, 6GLQ, 6GPW, 6GWB 
6KSU, 6LEM, 6RAM, 6RPR, 6RQF, 6RYG, 6SDN, 6SJZ 6ST, 6T
9A7ASO, 7AXQ, 7AZE, 7IV, 7KNG, 7LUX, 7PLS, 7PNV, 7PVM, 
7PVN, 7SUD,   9A9B

ORIENT EXPRESS AWARD                GREECE  
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po eno postajo iz mest, 
skozi katera je sopihal potniški vlak Orient Express. Diploma 
se izdaja v dveh klasah:
Class 1:  po ena zveza s postajo iz vsakega od 34 mest
Class 2:  iz najmanj 16 mest
Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze 
narejene na enem bandu ali enem načinu dela. SWL OK.
Athens (SV1), Basel (HB9), Beograd (YU), Berlin (DL), Brus-
sels (ON), Bucharest (YO3), Budapest (HA5), Calais (F), Chur 
(HB9), Cologne (DL), Istanbul (TA2), Dijon (F), Frankfurt 
(DL), Giurgiu (LZ), Innsbruck (OE7), Lausanne (HB9), London 
(G), Milano (I2), Muenchen (DL), Nice (F), Oostende (ON), 
Paris (F), Plovdiv (LZ), Praga (OK), Ruse (LZ), Sofia (LZ), 
Strasburg (ON), Trieste (IV3), Thessaloniki (SV2), Varna 
(LZ2), Venezia (I3), Vienna (OE), Zagreb (9A), Zurich (HB9). 
GCR  10 EURO ali 10 IRC
R.A.A.G.  Award Manager,  P.O.Box 3564,
GR-10210 ATHENS,  Greece

BRF ANNIVERSARY CHALLENGE 2014 GERMANY
Ob 10-letnici združenja Brave Radio Friends iz Nemčije (BRF) 
se izdaja spominska diploma za zveze v koledarskem letu 
2014. Diploma se izdaja oddajnim amaterjem, SWL in BCL 
operatorjem (Broadcast Band Listeners). Diploma je brezplačna, 
v elektronski obliki. Zveze s člani kluba BRF  lahko zamenjajo 
manjkajoče zveze. Izpolniti je potrebno vseh pet delov 
diplome, skupno je potrebno narediti 100 zvez.
Part 1:  40 različnih DXCC držav na vsaj 3 kontinentih
Part 2: 30 različnih IOTA številk
Part 3: 10 različnih WWFF (flora fauna) številk
Part 4: 10 različnih svetilnikov
Part 5: 10 različnih gradov
Vsaka postaja velja samo enkrat, tudi če bi lahko spadala v 
dva dela (npr. istočasna aktivnost iz WWFF in IOTA). DX 
operatorji lahko nadomestijo manjkajoče zveze z gradovi z 
zvezami iz WWFF ali svetilniki. Zahtevek za diplomo pošljite 
po elektronski pošti najkasneje do 28.februarja 2015.
e-maič:  de3ear@darc.de
internet:  http://braveradiofriends.weebly.com

PIPELINE AWARD   GERMANY  
Diploma se izdaja za zveze z različnimi postajami iz področij, 
po katerih teče plinovod iz Rusije, t.i. Severni tok. Veljajo 
samo zveze v obdobju 1.december 2013 - 30.november 
2014, na HF področjih in v vseh načinih dela. Zveze preko 
Packet radia in Echolinka ne veljajo za diplomo. Iz vsake 
države je lahko uporabljeno največ 5 postaj, vsaka postaja 
velja samo enkrat. Evropski operatorji potrebujejo 40 točk, 
DX postaje 25 točk. SWL OK. Veljavna področja in točkovanje:
Russia: Oblast TA (R4P, R4Q, R4R), Oblast LP (R3G, R5G), 
Oblast BR (R3Y, R5Y) = 2 točki
Postaja iz mesta Almetyevsk = 5 Točk
Belarus: EU3/EW3, EU6/EW6, EU8/EW8 = 2 točki
Postaja iz mesta Gomel = 5 točk
Slovakia: OM1, OM3, OM8 = 2 točki
Postaja iz mesta Bratislava = 5 točk
Poland: SPPA GN* (SP1 - Gryfino), SM* (SP4 - Siemiatycze), 
PL* (SP5 - Plock) = 2 točki
Postaja iz mesta Plock (SPPA PD*) = 5 točk
Hungary: HA0, HA7 = 2 točki
Postaja iz mesta Szazhalombatta = 5 točk
Ukraine: UR5D, UR5W, UR5X = 2 točki
Latvia: YL1, YL2, YL3 = 2 točki
Postaja iz mesta Ventspils = 5 točk
Germany: DOK Y19, Y16 = 5 točk,
posebna postaja DM50PCK = 10 točk
Diploma je brezplačna in se izdaja v elektronski obliki v JPG 
formatu. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Zahtevek za 
diplomo pošljite po elektronski pošti najkasneje do 31.marca 
2015.
e-mail:  dm50pck@swschwedt.de



CQ ZRS

83

Letnik XXIV, 2/2014

  DIPLOME

HETMAN OF UKRAINE DIPLOM              UKRAINE
Serijo diplom izdaja Obukhov Radio Club »Delta« iz Ukrajine 
za zveze z razlićnimi postajami iz Ukrajine. Veljajo zveze o 
obdobju enega leta: od 14. oktobra do 14. oktobra naslednje-
ga leta. Iz zadnjih črk pozivnega znaka postaje iz Ukrajine 
je potrebno sestaviti ime in priimek kozaškega poveljnika 
oz. oblastnika - Hetmana. (primer: IVAN = US1UI, UR5MKV, 
UT1FA, UY4MN,…) Zveze morajo biti narejene po 14. oktobru 
2013. Veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK.
Diplome so brezplačne se izdajajo samo v elektronski obliki. 
Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Zahtevek pripravite v eni 
od elektronskih oblik (Cabrillo, ADIF, Excel, Word, txt,…), 
obvezno navedite tudi svoj znak in ime, ki ga želite imeti 
izpisanega na diplomi.
Trenutno je na voljo 5 diplom, ki imajo vsaka drugačen izgled 
in je vsaka posvečena enemu od 5 oblastnikov:
IVAN  MAZEPA  (1639 - 1709)
IVAN  SIRKO   (1610 - 1680)
BOGDAN  KHMELNYTSKYI   (1595 - 1657)
PETRO  SAGAIDACHNYI   (1570 - 1622)
PILIP  ORLYK  (1672 - 1742)
Ista postaja je lahko uporabljena večkrat, če so bile zveze 
na različnih bandih. Na sliki je diploma posvečena hetmanu 
Ivanu Sirku. Zahtevek pošljite po elektronski pošti na naslov 
managerja:  ur7ut@mail.ru

ANTARCTIDA AWARD            ROMANIA
Diplomo izdaja PRO-CW-CLUB iz Romunije za potrjene zveze 
po 1.januarju 2000 na vseh bandih in načinih dela s postajami 
na Antarktiki in WAP postajami. Diploma je posvečena 
polarnima raziskovalcema Emilu Racoviti (1868-1947), članu 
polarne eksepdicije »Belgica« med 1895 in 1899, in Teodoru 
Negoiti (1947-2011), ustanovitelju Romunskega Instituta 
za polarne raziskave in prvemu romunskemu raziskovalcu, 
ki je prišel na Severni pol, leta 1995.
Diploma se izdaja v povezavi z WAP programom aktivnosti, 
ki poteka vsako leto v februarju. Postaje imajo običajno 
sufiks ANT, AAW, ICE ali WAP. Izdaja se v dveh kategorijah:
VISITOR : 3 različne postaje z Antarktike + 1 WAP postajo
EXPLORER: 5 različnih postaj z Antarktike + 1 WAP postajo 
iz Romunije (YQ0WAP, YQ2ANT, YQ8ANT,..) ali 3 različne 
WAP postaje iz drugih držav
Diploma je lahko označena, da so bile vse zveze na enem 
bandu ali enem načinu dela. Izdaja se v elektronski obliki, 
za diplomo je potrebno poslati 1 USD ali 1 novi IRC kupon. 
Zbran denar bo namenjen sponsoriranju aktivnosti, ki jih 
organizira PRO-CW-CLUB (YO Flora-Fauna aktivnosti, 
ekspedicije na gradove in zgodovinske spomenike,..). V 
zahtevku obvezno navedite svoj pozivni znak in ime, ki ga 
želite imeti izpisano na diplomi ter naslov elektronske pošte, 
na katero bo poslana diploma. Zahtevek pošljite po e-mailu 
na naslov:
procwclub@gmail.com
Denar ali IRC kupon pošljite managerju na naslov:
Vasile Giurgiu YO6EX,  P.O.Box 53
MEDIAS 3,  RO-551210 Romania

BALTIC WAY 25 PLAQUE             LITHUANIA 
Tri baltske države Litva, Latvija in Estonija so pred 25 leti, 
točno 23.avgusta 1989, proglasile odcepitev od Rusije in 
razglasile neodvisnost. Na ta dan je več kot milijon ljudi 
sklenilo človeško verigo, ki se je raztezala preko 600 km po 
vseh treh državah. V času 1.avgust 2014 - 31.avgust 2014 
bodo aktivne posebne spominske postaje, ki bodo v prefiksu 
imele številko 25. Za plaketo iz hrasta in kovinske ploščice 
je v tem obdobju potrebno zbrati 25 točk v zvezah s postajami 
iz LY, YL in ES. Vključena mora biti vsaj po ena zveza iz vsake 
od treh baltskih držav. Zveza s spominsko postajo šteje 3 
točke, zveza z navadno postajo pa 1 točko. Ista postaja je 
lahko delana na različnih bandih in se točke seštevajo. 
Zahtevek za plaketo pošljite najkasneje do 1.oktobra 2014.
Cena plakete je 35 EUR ali 50 USD. 
Valerijus Simulik LY2QT,  P.O.Box 141
LT-78008 SIAULIAI-10,  Lithuania
e-mail:  v.simulik@splius.lt

THE KIDS DIPLOM GERMANY    
Diplomo izdaja nemški klub DARC OV S54 v sodelovanju z 
organizacijo »SOS Kinderdorf«, ki je  kot dobrodelna ustanova 
za pomoč otrokom v stiski  s podružnicami aktivna v 133 
državah po svetu. Zbrati je potrebno 50 točk. Ni datumskih 
omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK.
Točkovanje:
- po ena postaja iz države s spiska  na HF =  1 točka
- po ena postaja iz države s spiska na VHF/UHF  =  2 točki
- največ 1 zveza s članom kluba DOK-a S54  =  10 točk
- največ 1 zveza s posebno postajo DM20KIDS  =  10 točk
Obvezna je ena zveza s postajo iz Avstrije (OE), ki je začetni-
ca organiziranja SOS otroških naselij
Zahtevek + 10 EUR  pošljite managerju:
Steffen Hamperl  DM6WAN,  Reichenhainer Muehlberg 96b,
D-09125  CHEMNITZ,  Germany
e-mail:  dm6wan@darc.de
Internet:  http://dm2kl.de/diplom.html
Evropske postaje lahko denar nakažejo preko banke na:
IBAN:  DE 5950 0100 6009 9010 7607
BIC:  PBNKDEFFXXX
Namen:  vaš pozivni znak  KIDS Diplom
Na spletni strani organizatorja obstaja neobvezen obrazec 
za zahtevek za diplomo in informacije v nemščini in angleščini.
Države, ki veljajo za diplomo (133):  3B8, 3C, 3DA, 3V, 3W, 
3X, 4K, 4L, 4S, 4X, 5B, 5H, 5N, 5R, 5U, 5V, 5X, 5Z, 6W, 6Y, 
7O, 7P, 7Q, 7X, 9A, 9G, 9J, 9L, 9N, 9Q, 9U, 9X, A2, AP, BV, 
BY, C5, C9, CE, CN, CP, CT, CX, D2, D4, DL, DU, E4, EA, EK, 
EL, ES, ET, EU, EX, F, FO, G, HA, HB9, HC, HH, HI, HK, HL, HP, 
HR, HS, I, J5, JA, JT, JY, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD, OE, OH, 
OK, ON, OZ, PA, PY, PZ, S2, SM, SP, ST, SU, SV, T5, T9/E7, TA, 
TF, TG, TI, TJ, TL, TT, TU, TY, TZ, UA, UK, UN, UR, V5, VE, VK, 
VU, W, XE, XT, XU, XW, YB, YK, YL, YN, YO, YS, YU, YV, Z2, 
Z3, ZA, ZP, ZS 
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