Informacije za SKED ZRS v sredo, 5.12.2018
RPT
Na Veliki planini-Gradišče je postavljen nov MMDVM repetitor S55UKA. Repetitor deluje na
frekvenci 438.925 MHz z -7,6 MHz zamikom in podpira FM, DMR, D-STAR ter YSF načine
dela. Trenutno je delo preko repetitorja moteno, saj se na lokaciji pojavlja motnja vremenske
postaje, ki pa se odpravlja.
RPT manager obvešča, da za simpleksne HOTSPOT-e uporabite frekvence med 433.625 433.775 MHz. UHF simplekse med 433.400 - 433.575 pustite proste! Prav tako hotspotov ne
postavljajte drugje, saj lahko kljub majhni izhodni moči povzročajo interferenco. Vsi, ki
uporabljate full duplex hotspote, pa jih postavite na prosto frekvenco, ki je namenjena za
repetitorje. Če imate mini repetitor na zunanji anteni je potrebno z RPT managerjem uskladiti
pridobitev posebne CEPT licence.
RPT manager obvešča še, da sta za potrebe nestatičnega povezovanja DMR repetitorjev
odprti dve novi TG in sicer 29314 in 29315. Nova skupinska klica naj se uporabljata na TS 2.

ARON
V preteklem mesecu sta bila iz S5 dvakrat vodena skupna SKED-a z 9A in E7 RMZO. Število
prijavljenih postaj je bilo med 45 in 60.
Od danes, do vključno nedelje 24. ure v nedeljo 9. decembra poteka mesečna vaja ARON.
Letna vaja ARON, ki bo najverjetneje tudi letos presegla meje S5 je planirana za soboto 22.
decembra med 9. in 12. uro. Podrobnosti sledijo.

Sateliti
Na Floridi je bil iz Kennedy Space Centra med »potniki« 15.11.2018 izstreljen z raketo
Falcon 9 nov radioamaterski satelit Es'hail-2 – P4. Raketa je uspešno ponesla v orbito
dolgoletne sanje prenekaterih radioamaterjev, ki jih zanima ta vrsta dela. Trenutno se satelit
ne nahaja v končni geostacionarni poziciji nad Afriko. Po nekajmesečnem vstavljanju satelita
v končno uporabo, bo prestavljen na končno pozicijo 26 stopinj južno. S svojimi antenami bo
pokrival eno tretjino zemeljske površine in to od Brazilije, Afrike, celotno Evropo do Tajske.
Sprejemati ga bo možno malo pod 10,5GHz in to SSB, CW in digi modih na pasovni širini
250KHz. Prav tako je predviden sprejem več digitalnih televizijskih kanalov. Preko njegovega
transponderja bo možno oddajati na frekvenci 2,4GHz. Več podatkov se nahaja na spletu.

CQ ZRS
Zadnja številka našega glasila CQ ZRS 5/6 je praktično gotova. Skupaj s koledarjem 2019 bo
dostavljena članom ZRS predvidoma med 15. in 20. decembrom.

Dolgoletni voditelj KV SKED ov Janko - S59D, danes praznuje častitljivih 80 let.
Radioamaterji mu čestitamo in želimo, da bi še mnoga leta užival v svojem prelepem hobiju.
Upravni odbor ZRS želi vam in vašim najbližjim v letu 2019 vse najboljše.
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