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Slika 1: Oddaljena postaja (JN76HD) 

 

Slika 2: Dostop do oddaljene postaje 
(JN76HF) 

Odselil sem se (JN76HD), vsa tehnika je ostala doma, druge nadomestne lokacije pa 

nekako še nisem našel, zadnje leto pa tudi sama lokacija, kamor smo se preselili, ni 

najboljša za radioamatersko dejavnost.  Zato sem se odločil in usposobil za delo 

celotno radioamatersko postajo, krmiljeno preko Interneta. Aktiven sem na SSB, CW 

in večino digitalnih načinov dela 80-2m. 

Poskusil bom opisati, kakšen HW in SW uporabljam za svoje delo. Pri tem bom nanizal 

še nekaj linkov oz. opreme, ki bi bila najbrž boljša rešitev. 

 Sprva sem se lotil testiranja s postajo IC-706mk2g, ki sem jo do takrat imel, vendar 

sem se kasneje odločil, da jo nadgradim s primernejšo za tovrstno delo – Kenwood 

TS2000b, katero sem relativno ugodno kupil pri AES, Orlando – FL.  Večino časa 

uporabljam Ham Radio Deluxe, občasno, za nastavitve kakšnih parametrov, pa tudi 

originalnega ARCP-2000, poskusil sem še TRX-manager in IRT od W4MQ.   



 

Slika 3: Glavni navigacijski zaslon z logom in HRD vmesnikom na domačem PC 

Možnost  oddaljenega dela omogočajo spodnji trije programi, zagotovo pa je še 

kakšen: 

http://hrd.ham-radio.ch/  http://www.trx-manager.com/ http://www.w4mq.com/ 

Zakaj sem se odločil za TS-2000? Ker postaja zadošča za domačo uporabo, pokriva  

frekvenčna območja HF-VHF-UHF, ponuja  zadostno izhodno moč  tudi  na višjih 

frekvenčnih obsegih, z možnostjo nadgradnje do 23cm (SHF) in popolno podporo 

kontrole vseh funkcij postaje preko zgoraj omenjenih programov. 

Antene, ki jih imam postavljene, so:  80m invV @20m, 40m 1/4vertikalka,20-15-10m 

tribander, 6m 6Lyagi in 2m 15Lyagi. Vse tri usmerjene antene imam na enem KR-600 

rotatorju, ki ga krmilim s pomočjo EA4TX LPT vmesnika.  

http://www.ea4tx.com/products/ars.htm  

 

Slika 4: EA4TX LPT vmesnik 

 

Slika 5: LPT preklopnik relejev 

 

Če bi danes kupoval nov rotator, bi se najbrž odločil za http://www.prosistel.net/, ki 

ima boljše rešeno upravljanje rotatorja preko serijskega porta, saj LPT portov vedno 

primankuje oz. jih več skoraj ni. 



Antene preklapljam avtomatsko s QRO oz. na postaji. Pred tem sem imel narejen LPT 

vmesnik z releji in S53RM antenski zunanji preklopnik za  šest anten (ta sedaj čaka na 

nove pomladne antene). 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page6.htm 

Za tipkanje CW,FSK, drugih digitalij kot tudi uporabe same zvočne kartice za prenos 

zvoka preko interneta pa uporabljam Microham vmesnik USB MicrokeyerII  

http://www.microham.com/  in zastonj program IP-sound, ki ga je napisal SM5VXC  

http://xoomer.alice.it/ham-radio-manuals/IPS-v0.57a-Finale.zip, saj omogoča izbiro 

raznih avdio kodekov kot tudi direktne povezave med dvema IP naslovnikoma. (P2P) 

Testiranje je pokazalo, da je zadostna pasovna širina internetnega priključa 256kbps 

Up/Down, vsekakor pa je dobro imeti več, saj drugi domači uporabniki kaj hitro 

porabijo silne megabite za neamaterski promet. Če je možno imeti  istega  

ponudnika interneta na obeh lokacijah, pa toliko bolje, saj so minimalne zakasnitve 

dobrodošle. Računalnik, ki je zaželjen, je Pentium4 z 512MB memorije. Sam 

uporabljam kar notesnik, ker porabi  manj električne energije, hkrati pa njegova 

baterija deluje še kot UPS. ☺ 

 

Slika 6:  Zaslon na oddaljenem računalniku  

Kako se lotevajo drugod? 

http://www.youtube.com/watch?v=whe9nV9InnQ K7AGE video 

http://www.youtube.com/watch?v=YqH2axv8SBo IK2KHT video 

http://www.dh7fb.de/#zwei  



Se nadaljuje... 


