Informacije za SKED ZRS v sredo, 3.10.2018

UKV področje
V soboto, 6.10.2018 se ob 16:00 (lokalni čas) pričenja ZRS oktobrsko UHF/SHF tekmovanje.
Tekmovanje poteka sočasno z IARU R1 UHF/SHF tekmovanjem. Vabljeni k udeležbi in po
tekmovanju, ne glede na število vzpostavljenih zvez, ne pozabit oddat svojega dnevnika. Več
o tekmovanju na SLOVHF portalu.
S5 RPT
Od konca septembra (TNX S58DB) ponovno deluje S55VZR, simpleksni link v Ljubljani. Po
novem link deluje na malini in ima nstaliran SVX Link ima na voljo več modulov.
Preklapljamo jih z DTMF ukazi: 0# Help , 1# Parrot ali papagaj, 2# Echolink, 3# Voice mail
module ali glasovna pošta, 5# Vremenski podatki iz letališč po državi, 7# Modul FRN ta
modul se poveže na 9A strežnik kjer vsak dan dvakrat (11.00 in 21.00 LT) potekajo SKEDi
oz. preverjanje zvez za RMZO. 8# Modul FRN ta modul poveže RPT na S5 strežnik (testna
faza-ne deluje ves čas). Na strežniku je možnih več sob tako kot v modulu 7. Primarna soba
pa je trenutno soba ARON.
Na slovenskem DMR master serverju je Matej S56IAR opravil nadgraditev. Po novem
hotspoti in repetitorji pošiljajo svojo GPS lokacijo v APRS omrežje. Matej je ponovno
aktiviral tudi XLX511 reflektor, ki služi povezovanju D-STAR in Yaesu system Fusion
načina dela v omrežje BrandMeister.
ARON
23. septembra je ekipa HRS SRVKS-a iz RK Kvarner organizirala preverjanje slišnosti. V
preverjanju so sodelovale tudi nekatere ARON ekipe. Poročilo o sodelovanju je poslala ekipa
S50ALJ.
Po SKEDU ZRS na KV bo na isti frekvenci oddan radiogram, katerega lahko sprejmete s
programom FLDigi. Nastavite na MFSK32 digi mode.
Avdio center na 1500 Hz (Waterfall)
Zgoraj desno obkljukajte RX ID, ter po potrebi odkljukajte TX ID.
Glede na jakost signala prilagodite drsnik za Squelch desno spodaj.
Podelitev ZRS OT značk
ZRS bo ob robu tradicionalnega kostanjevega piknika RK Maribor podelila ZRS OT značke
radioamaterjem za njihovo 50 letno aktivno delo v radioamaterstvu. Dogodek bo potekal v
soboto, 6.10.2018 na Urbanu, tekmovalni lokaciji RK Maribor, predviden pričetek ob 10 uri.
Vsi prejemniki priznanj ter njihovi simpatizerji toplo vabljeni.

HAM sejem in srečanje radioamaterjev v Celju
2. srečanje radioamaterjev bo v nedeljo, 21. oktobra 2018 med 10.00 in 14.00 uro v prostorih
podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje.
V dvorani bo na razpolago prostor za izmenjavo radioamaterske opreme (sejem). Pridružili se
nam bodo tudi zastopniki različnih radioamaterskih znamk.
V stavbi je tudi restavracija kjer je možen nakup malice po zelo ugodni ceni.
To je lepa priložnost za osebna srečanja radioamaterjev, izmenjavo mnenj, idej, izkušenj…..
ter za nakup/prodajo vseh elementov radioamaterstva.
ZRS 2019 stenski koledar
ZRS načrtuje izdelavo ZRS stenskega koledarja za leto 2019. Radioklubi ste vabljeni k
posredovanju podatkov o pomembnih dogodkih, katere nameravate organizirati v letu 2019 in
za katere bi radi, da se uvrstijo na omenjen koledar. Podatke o teh dogodkih posredujte na
elektronski naslov ZRS pisarne.
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