6/17
UVOD
Pozdravljen-a, pred tabo so ponovno NOVICE RK MOZIRJE.
Kot sem pred kratkim zapisal, mi že kar manjka idej, ampak mislim da bo nekako šlo. Nabral sem
spet nekaj zadev, ki so se zgodile po izdaji zadnje številke novičk.

CQ WPX SSB TEKMOVANJE 2017 REZULTATI (še neuradni)
Prejšnji teden so bili objavljeni prvi neuradni rezultati velikega tekmovanja in kažejo vzpodbudne
številke že sedaj in seveda za naprej .
Skupni rezultat naše ekipe v naši kategoriji na svetovni ravni:

Skupni rezultat naše ekipe v naši kategoriji na evropski ravni:

Glede na rezultate, samo čestitke tekmovalni ekipi in seveda vsem, ki so pripomogli pri pripravi
opreme in ostalih aktivnosti okrog tekmovanja. Ne smemo pozabiti tudi gostitelja, ki je dobil še eno
potrditev, da ima dobro tekmovalno lokacijo  in dobro ekipo na terenu in za postajo.
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SOTA VIKEND
Eno od takšnih srečanj na radijskih valovih je bilo že lani, letos pa je v malo bolj toplem terminu. Na
prvem to vrstnem srečanju (lanskega novembra), je bila udeležba s strani S5 SOTA-ašev slaba (samo
dva), letošnje se bo odvijalo 13. maja in če bo vreme koliko toliko ugodno, bi bila lahko to lepa
priložnost za S2S.
Do takrat je še dosti časa za izbiro primernega vrha in pripravo anten.

18. APRIL – dan radioamaterjev
18. april je mednarodni dan radioamaterjev - čestitke vsem :)
Na kv bandih je kar dosti posebnih klicnih znakov z lepimi spominskimi qsl karticami ali celo kakšno
lepo diplomo, naprimer 18 – tega, 18 zvez z 18 različnimi državami.
V času od 16. do 24. aprila je bila romunska varianta, 18 držav - obvezna je bila romunska postaja
yo17zmr > lepa diploma.

Opis na spletu opisuje nas takole:
Na svetu je približno dva milijona in pol licenciranih radioamaterjev, od tega več kot 700.000 v
ZDA, verjetno se je številka spremenila.
Radioamater je oseba, ki ji je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (APEK) izdala radioamatersko CEPT-licenco. Navezuje dvosmerne radijske stike z
drugimi radioamaterji po svetu ali pa se prostočasno ukvarja z radijsko tehniko.
Radioamaterji delujejo tudi v okviru civilne zaščite. Če se zgodijo hude naravne ali druge nesreče,
lahko vzpostavijo zasilno komunikacijsko omrežje, ko običajni sistemi za komunikacijo (npr. telefon
in GSM) odpovedo.
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Zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da je radioamaterstvo ljubiteljsko, nepoklicno ukvarjanje z radiem
oziroma radiotehniko. V radioamaterstvu je veliko aktivnosti, gibanja, organizacije
in izobraževanja. Gre za način življenja, tehničnega mišljenja skoraj treh milijonov ljudi obeh spolov,
različnih starosti in poklicev v praktično vseh državah sveta. Radioamater ves čas raziskuje, kako
delujejo komunikacijski sistemi (npr. radio, telefonija, radijski valovi ...). Zanima jih, kako potuje
zvok, kako izboljšati komunikacijske sisteme (npr. iznajdba novih serij mobitelov, ki imajo vedno
napredneje izdelan način komuniciranja, vedno boljši in hitrejši zvok in podobno). Sami veste, da so
se na primer mobiteli zelo spremenili (včasih ni bilo pametnih telefonov, tudi zveza se je
vzpostavljala dalj časa). Z vsem tem in še marsičem se ukvarjajo radioamaterji.
Za nekatere je to nepoklicno ukvarjanje z radiotehniko, za druge je radioamaterstvo teorija in
praksa vzpostavljanja amaterskih radijskih zvez.
Radioamaterstvo:
- pojavilo se je v 19. stoletju z izumi najrazličnejših baterijskih členov, žarnic, telefona, telegrafov,
radia in radijskih zvez.
- je gibanje iskalcev fizikalnih resnic in nepomirljivih nasprotnikov kakršnih koli skrivnosti radijskih
valov.
Po ustanovitvi prve radioamaterske organizacije (ARRL - The American Radio Relay League, ki ima
takšno ime še danes), ustanovljene leta 1914 v ZDA, pa so nastale tudi radiodifuzne radijske postaje,
kakršne imamo tudi danes.
V letih 1950-1953 so radioamaterji odkrili možnost vzpostavljanja zvez z odbojem prek meteorskih
sledi (MS) in Lune (EME). Leta 1961 pa je začel delovati tudi prvi radioamaterski
telekomunikacijski satelit, imenovan OSCAR.
Predvsem gre za uporabo telefonije, telegrafije in radijskih postaj.
Nam bolj znana telefonija je način vzpostavljanja zveze s pomočjo govora in črkovanja. Tukaj gre za
uporabo (stacionarnih) telefonov in mobilcev.
Pri telegrafiji pa gre za vzpostavljanja radijskih zvez s pomočjo Morsejeve abecede.
Nam najbolj znan je klic na pomoč oziroma SOS
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1103

...---...

ARON usposabljanje IG Ljubljana
V soboto 22.4.17 smo se nekateri člani ekipe za reševanje: Miro, Toni, Jaka, Jože, Blaž, Robi in
Matevž iz Velenja udeležili letnega usposabljanja ARON. Predavanje je potekalo v prostorih
izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Obnovili smo osnove delovanja
ARON sistema in z njim povezanimi zadevami.
Letos so bile naslednje teme:
1. Digital voice načini dela (DMR, D-STAR, C4FM)
2. Predstavitev MMDVM (multi mode digital voice modem)
3. Praktična uporaba Winlink in prikaza vsega kar delamo na mesečnih vajah ARON
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4. Analiza vaje ARON 2016
5. Praktična vaja udeležencev na vaji »POTRES IG 2017«.
Potek vaje je pokazal, da je kljub improvizaciji in naključni izbiri ekip vse potekalo brez večjih težav.
Pojavljale so se samo kakšne motnje zaradi večjih oddajnih moči postaj, ker smo se nahajali vsi blizu
skupaj zaradi lokacije vaje. Mislim, da je takšna vaja zelo koristna in poučna zraven teoretičnega
predavanja.

MMDVM (multi mode digital voice modem),kovček z opremo za Winlink za 144 in KV področje

del ekipa med vajo

Udeleženci usposabljanja ARON 2017
Uredil:
Robi - S56VHR
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