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Izdelava replik radijskih naprav, ki so jih projektirali in izdelovali med 
drugo svetovno vojno v Slovenskih Partizanskih Radijskih Delavnicah  

(SPARD) v Starih Žagah. 

Janez Červek, S57J 
Avgust 2015 

 

Okrog pol-polnoči po našem času dne 12. Junija 2014 so se po 70 letih spet slišala poročila in glasba 
iz radijskega sprejemnika Hajka-I. V resnici je to replika tega sprejemnika, saj se po dosegljivih 
podatkih ni ohranil noben originalni primerek. Sprejemnik so leta 1943 skonstruirali in 1944 izdelali 
17 primerkov v Slovenskih PArtizanskihRadijskih Delavnicah  (SPARD) v Starih Žagah. Namenjen 
je bil predvsem partizanskim bolnišnicam. Največji problem je bil, kje dobiti dovolj baterij zanje. 
Zato so sprejemniki največkrat delovali samo toliko časa, kolikor so delovale baterije, potem pa so 
jih založili ali celo zavrgli. 
 

 

Sam imam že dlje časa namen izdelati replike izdelkov iz SPARD, vendar je zelo težko priti do 
elektronk in ostalih sestavnih delov. Zato sem se sedaj odločil, da začnem z najenostavnejšim in 
hkrati prvim v celoti izdelanim radijem iz SPARD.  
Projekta izdelave replik radijskih naprav iz 99d oziroma SPARD sem se lotil iz več različnih 
razlogov. Najprej kot zbiralec vojaške radijske tehnike, uporabljane na tleh Slovenije. Kot 
radioamater zato, ker se je skozi delavnico 99d med vojno zvrstilo kar nekaj radioamaterjev, ki so 
bili najbolj uporaben kader, čeprav v osnovi drugačnih poklicev. Eden med njimi je bil arhitekt. 
Najmočnejši razlog pa je, da sem tudi jaz »vojaški« inženir v zdajšnji SV. Kot tak ugotavljam, da se 
nekatere stvari v zadnjih 70 letih niso nič spremenile. Tako npr. so že takrat tudi tehniki morali hoditi 
na stražo in v patrulje. Sam sem še nedolgo tega nekajkrat mesečno opravljal dolžnost dežurnega 
častnika brigade, hkrati pa tudi dežurnega vojašnice, v kateri je poveljstvo brigade. Tehniki iz 
delavnic so tudi izvajali predavanja na raznih tečajih, predvsem tistih za radiotelegrafiste. Tudi jaz 
sem inštruktor za mehanike - vzdrževalce različnih oborožitvenih sistemov. V knjigi Vide Tom 
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Lasičje tudi opis potovanja dveh tehnikov iz Starih žag na Primorsko, kjer naj bi popravila radijsko 
postajo. Izkazalo se je, da je ni možno popraviti na terenu in sta jo potem onadva morala tovoriti 
nazaj v delavnico. V tem primeru malo primerjam svojo pot in delo v Afganistanu. Pa še kake 
vzporednice bi se našle. 
 

 
 

 
 

Po dostopnih podatkih so v SPARD izdelali 17 sprejemnikov Hajka-I, ni pa poznano ali je že kdo 
drug kdaj izdelal kako repliko. Zato sem si jaz za Hajko-I prilastil serijske številke 18,19 in 20. Po 
enakem načelu sem si prilastil tudi številko 21 za Hajko-IV, številko 5 in 6 za Hajko–III ter številko 
11 in 12 za Invazijo–V. 
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SlovenskePArtizanskeRadijskeDelavnice (SPARD) v Starih Žagah so bile ustanovljene 19. 
septembra 1943. Hkrati z radijskimi ali malo kasneje so bile ustanovljene še puškarska, mizarska, 
finomehanična, sedlarska in nekatere druge delavnice. Vse delavnice skupaj so poimenovali 99d. Za 
vodjo delavnic je bil imenovan ing. Dušan Lasič. Prva radijska delavnica je bila v mlinu ob Divjem 
potoku, puškarska pa tudi v mlinu malo višje ob potoku. V novembru 1943 so radijsko delavnico 
preselili na Novo goro, opuščeno kočevarsko naselje na južnem pobočju hriba nad desnim bregom 
Divjega potoka. V mlinu so obdržali javko, električno centralo in polnilnico akumulatorjev. V aprilu 
1944 so radijske delavnice preselili v Mašelj pri Črmošnjicah. Delo v teh delavnicah se je začelo 22. 
maja 1944 in se končalo dne 27. aprila 1945. 
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V SPARD so v času od aprila do julija 1943 izdelali 10 kosov sprejemno-oddajnih radijskih postaj 
Invazija-V (5). Jaz sem hotel izdelati repliko te postaje ob njeni 70 letnici, vendar mi je šele v  juliju 
2014 uspelo začeti z izdelavo Invazije–V. Kočana je bila v oktobru 2014.  

 

Invazija -V 
Sama izdelava sprejemno oddajne radijske postaje Invazija–V je bila močno zahtevna. Če naj bo 
zadeva čimbolj podobna originalu, nisem smel uporabiti današnjega znanja in materialov, pa čeprav 
bi malenkostna izboljšava ogromno doprinesla h kakovosti npr. sprejemnika. Izdelati natančno 
kopijo je veliko težje, kot izdelati izdelek po svoji zamisli. Skoraj 90 % je finomehaničnega dela: na 
podlagi slike in poznanih zunanjih mer ohišja izračunati velikosti posameznih čelnih plošč in 
razporeditev elementov na njih, izdelava šasij, čelnih plošč  in pritrjevanja elementov nanje. Veliko 
časa je vzelo tudi izračunavanje in določanje vrednosti tuljav, kondenzatorjev in uporov, saj teh 
vrednosti ni napisanih v elektroshemi niti kje drugje v knjigi. Tako sem nekatere elemente dokončno 
določil s poskušanjem. Največji problem je, ker nikjer ni opisano upravljanje postaje (preklop 
sprejem/oddaja), niti ni nobene besede o antenah. Očitno niso predvideli nobenega postopka za 
uglaševanje lastnega oddajnika na frekvenco lastnega sprejemnika. Verjetno so celo delali v »split« 
načinu, torej en korespondent je oddajal na določeni frekvenci na kateri ga je drugi poslušal, drugi 
korespondent pa je oddajal na čisto drugi frekvenci, kjer ga je prvi poslušal. Ob tem moram izraziti 
spoštovanje do tedanjih radio-telegrafistov, ki so uspeli vzpostavljati zveze s takimi postajami. Res je 
bil frekvenčni prostor takrat veliko manj zaseden, pa vendar. Jaz sem problem usklajevanja 
sprejemnika in oddajnika rešil na svoj način tako, da bi mi omogočil vzpostaviti nekaj zvez v 
današnjih pogojih na radioamaterskih frekvencah. Za izdelavo Invazije – V sem porabil cca 500 
evrov za sestavne dele, material in storitve obrtnikov in preko 150 ur lastnega dela. To pa vključuje 
preračunavanje velikosti čelnih plošč in šasij ter razporeditev elementov na njih, izdelavo tuljavnikov 
in navijanje tuljav, izdelavo enojnega in dvojnega vrtljivega kondenzatorja za oddajnik, struženje 
gumbov iz orehove korenine in impregnacija le teh po »puškarskem« postopku, sestavljanje in 
lotanje, uglaševanje in preizkušanje, izdelava vibratorskega napajalnika, izdelava replike tipke 
(tasterja) po sliki iz knjige, če naštejem le večja dela. Večje delo je tudi ugotavljanje in ugibanje kaj 
je bilo napisano nad posameznimi gumbi in stikali na čelnih ploščah napajalnika, sprejemnika in 
oddajnika. 
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Glede na to, da je to vojaška sprejemno oddajna radijska postaja, je bila prva zveza, ki jo je naredila 
(razen preizkušanja) vzpostavljena z vojaško postajo, ki jo v sedanjosti uporablja Slovenska vojska. 
Po tej prvi zvezi sem tako oddajnik kot sprejemnik z izbiro ustreznih odcepov na tuljavah »zapeljal« 
po frekvenci malo višje tako, da pokriva tudi 7 MHz področje nekje do 7,1 MHz, kjer lahko 
oddajamo radioamaterji. Z izbiro ustreznega odcepa na sklopni antenski tuljavi je mogoče oddajnik 
poglasiti tudi na 50 ohm koaksialni kabel in navaden dipol. Ker pa je razlika med 3,5 in 7 MHz le 
prevelika, je za najboljše delovanje potrebno tako sprejemnik kot oddajnik posebej nastaviti za 3,5 
ali 7 MHz. Oddajnik s prenastavitvijo trimerja v izhodnem krogu in izbiro ustreznega odcepa na 
sklopni tuljavi. Sprejemnik pa z prenastavitvijo trimerjev v antenskem vhodu in VF ojačevalcu. 
Imam tudi kristala za oddajnik in sicer 3550 in 7006 KHz. Tudi kristala je potrebno zamenjati ob 
prehodu z enega na drugo valovno področje. 
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V petek, 12. septembra 2014 sem ob 19:00 po našem času poklical CQ na 3550 KHz z uporabo 
kristala in dipola. Izhodna moč oddajnika v takih pogojih je skoraj 5 W. Uspelo mi je narediti 6 zvez 
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z radioamaterji s Primorske, Prekmurja in osrednje Slovenije. Izkazalo se je, da zadeve le ni tako 
enostavno pripraviti za delo na 50 omih in s koaksialnim kablom. Izdelal sem celo novo tuljavo v 
antenskem induktivnem sklopu, pa vseeno nisem prišel niti približno do moči, za katero so jo leta 44 
deklarirali. Ugotovil sem tudi, da kristal zaradi načina vezave najbolje deluje na 3548,9 kHz in ne na 
3550, kot piše na njem. Bom moral enkrat probati oddajati zunaj na kos žice dolžine 21 m, kot 
»endfed« anteno, priklopljeno direktno na končno stopnjo in kakih 10 m protiuteži. Tako so po vsej 
verjetnosti delali tudi partizanski radiotelegrafisti. 
 
 
V zbirateljski skupini WS 19 velja pravilo, da se prizna delo s starinsko postajo, če so originalni vsaj 
glavni deli. Kondenzatorji, upori in ostale malenkosti so lahko nove. Iz razumljivih razlogov je 
dovoljeno tudi moderno napajanje, vključno s svičerji. Zato sem se tudi jaz odločil, da napajalnik I-V 
posodobim. 12 V enosmerne napetosti iz baterije še vedno spreminjam v izmenično z vibratorjem, na 
sekundarni strani transformatorja pa sem dal graetz in elektrolit za glajenje. Tudi filter brnenja 
(brujanje, ripples) sem poenostavil na eno dušilko, dva kondenzatorja in dva elektrolita, namesto 
tistega, ki so ga leta 44 vgrajevali tudi v napajalnike z dinamo-motorjem Vseeno se mi zdi škoda 
vloženih sredstev in dela, da bi se držal starih elementov. Raje vsaj sedaj na začetku naredim nekaj 
zvez z radioamaterji. Odcepe na tuljavah pa se tako ali tako brez škode kadarkoli vrne v prvotno 
stanje. 
 
Moja želja in namen je biltudi čimprej oddajati v najbližji možni bližini rojstnega kraja partizanskih 
sprejemno oddajnih postaj v Starih žagah in Novi Gori. V petek, 10. Oktobra 2014 sem ob 18 uri po 
našem času oddajal s travnika pod ruševinami hiše na Novi Gori, kjer je bila v letih 1943-44 
partizanska radijska delavnica. Ob 18 uri zato, ker je že krajši dan in ne bi rad oddajal, še posebej pa 
pospravljal v trdi temi. Za anteno bom uporabil 40 m dolgo žico v obliki prevrnjenega »L« kot 
endfed anteno. Pet metrov navpično nad postajo, ostanek pa vodoravno cca pet metrov nad tlemi. 
Orientirana je bila skoraj natančno proti severu, čeprav teren narekuje bolj severo severozahod. 
Oddajal sem na 3549 s kristalom in VFO-jem, po kakih 20 minutah pa še na 7006 s kristalom, ker je 
VFO tam močno nestabilen. Bilo je adrenalinsko, vse aktivnosti izvedene v diru. Huje kot kaka 
ekspedicija na osamljen otok. 
Na ekspedicijo v Stare žage sem se res zelo pripravljal. Postaja, baterije, antene, količki, seti 
elementov antene od angerce za »stolpke«, kladiva, klešče, mizica, stol, uniforma, orožje, 
modernejša vojaška postaja za kontrolo nastavitve VFO-ja na točno frekvenco, pa še nekaj stvari. 
Poln prtljažnik. Če bi toliko navlake hotel vzeti s sabo v Afganistan, niti blizu letala ne bi prišel, kaj 
šele nanj. In tokratna ekspedicija je za vsako ceno morala uspeti, saj bi me bilo preveč sram, če iz 
kakršnegakoli razloga ne bi mogel oddajati iz rojstnega kraja I-V. S sabo sem vzel tudi sina, za 
pomoč pri postavljanju in predvsem kot fotoreporterja. Nastalo je preko sto fotografij, vendar jih je 
ogromno zaradi slabe osvetlitve neuporabnih. Po pregledu gradiva pa sem ugotovil, da tudi celotna 
antena ni nikoli slikana, pa še kak detajl tudi manjka. 
 
Od doma sem šel veliko prej, da bi imel čas poiskati tisti mlin, v katerem so imeli elektrarno in javko 
za sprejemanje pokvarjenih in oddajanje popravljenih stvari. Najti sem hotel tudi vsaj ruševine tiste 
hiše na Novi Gori, kjer je bila radijska delavnica. Pa je bilo premalo časa. 
 
Na googlemapsu sem si ogledal teren in satelitsko sliko, brez veliko uspeha. V knjigi je narisana 
shema kraja in razpored hiš, verjetno iz karte 1:25000. Sam imam le karto tistega področja v merilu 
1:50000. Zarisal sem si točke in se zanašal na svoje prastare taborniške veščine v orientaciji. 
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Najprej sva parkirala na počivališču ob cesti in se odpravila iskat mlin. Mala malca, saj je Divji 
potok, pozneje poimenovan Črmošnjiščica, višje gori zajezen in speljan po hribu kak kilometer, nato 
pa navzdol po ceveh v elektrarno, ki jo je dal zgraditi Ivan Maček v 60 letih prejšnjega stoletja. To 
mi je povedal gospodar, ki ima še danes malo kmetije med cesto in ostanki, z gozdom in grmovjem 
zaraščene vasi Nova Gora. Mlin je seveda porušen, obrasel in zarasel z vegetacijo, da ga je težko 
razločno slikati. Po spominu sem se postavil v potok, kjer se je leta 1948 pred mlinom slikala tudi 
avtorica knjige 99d. Nato sva se odpravila po potki, ki vodi od mlina proti Novi Gori. Je tudi 
zaraščena, vendar dobro vidna. Kar dober kilometer in več hoje je potrebno do hiš, kjer je bila 
delavnica.  
 

 
 
Popolnoma drugačni občutki so, ko sam hodiš po terenu, kot če samo bereš, kako so to počeli drugi. 
Malo sem bil začuden nad izvajanjem konspiracije, saj je Nova Gora dobro vidna s ceste še danes, ko 
jo je prerasel gozd in grmovje.  
Konkretne hiše nisva iskala, saj sem se šel z gospodarjem dogovorit, da smem malo potacati nedavno 
pokošen travnik in, da ne bi zganjali kake panike, ker okrog hodi človek v čudni uniformi in 
oborožen. Sem pa na Novo goro šel ponovno v aprilu 2015. Takrat sem našel konkretne hiše, malo 
počistil rastlinje okrog njih in jih poslikal. 
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Sin je med tem šel po avto. Pojasnjevanje, kaj mislim početi mi je vzelo več časa, kot sem načrtoval, 
zato sva kar hitro začela s postavljanjem anten in postaje, da ja ne bi zamudil najavljene ure. Ob 
končnem preizkusu je nastal še manjši problemček, ki pa sem ga lahko rešil samo tako, da sem 
sprejemnik in tudi oddajnik odvijačil in potegnil iz ohišja. Še končna poglasitev in ostalo je samo še 
nekaj minut do šeste ure. Zveze so šle kar dobro, čeprav sem po prejšnjem preizkusu z dipolom 
pričakoval več. Vendar sem ugotovil, da moram biti močno zadovoljen, saj navaden kos žice pet 
metrov nad tlemi, ki predstavlja samo polovico dipola, deluje zelo dobro. Konec koncev, postaja je 
bila deklarirana za vzpostavljanje zvez do okrog trideset kilometrov. Jaz pa sem imel zveze s Sežano, 
Idrijo, na drugem koncu s Šentjurijem ob Ščavnici. Kdo bi hotel več?Dodatna težava je bila s skoraj 
vzporedno z anteno potekajočim daljnovodom. Tudi lokacija je, čeprav malo na pobočju hribčka, še 
vedno globoko v dolini med hribovjem Kočevskega roga. Med delom se je od nekje pojavil še brum 
od vibratorskega pretvornika, ki sem ga z veliko muke odpravil pred par dnevi. Nato je še sprejemnik 
postal malo bolj gluh. Verjetno tudi posledica tega, da sem ga pustil živega med svojim oddajanjem, 
preklapljal sem samo anteno. Drugače ga ne moreš pripeljati na frekvenco oddajnika, tako pa sem 
lahko še poslušal svojo oddajo. Zveze sem naredil z uporabo kristala. Očitno nihče ni slišal mojega 
oddajanja z VFO-jem. Za oddajanje na 7 MHz sem moral spet izvleči oddajnik, zamenjati kristal in 
oddajnik preglasiti. Preglasil sem tudi sprejemnik. Vendar je bil 7 MHz band prezaseden z veliko 
signali (za moj širokopasovni sprejemnik veliko preveč) tako, da nisem uspel nič narediti. Hkrati pa 
je prišel na obisk še gospodar. Vedno in praviloma je konec dela s postajo, ko te obiščejo ljudje, ki 
žalijo vedeti več o tem kaj počneš. Med pogovorom sem začel pospravljati, saj se tam prej začne 
mračiti. Ničesar nisem izgubil ali pa pozabil tam, saj sem že od začetka vsako stvar odložil v 
prtljažnik ali kovček, ki sem ga postavil zraven mizice s postajo. Pod nobenim pogojem nisem hotel 
v mraku po travi iskati kakih količkov ali navijalk za antene in vrvice, kaj šele kakih manjših stvari. 
Na koncu sem se gospodarju opravičil, da bi rad našel še hišo, v kateri je bila delavnica. Vendar je 
bilo že preveč mračno za natančnejše iskanje, sploh pa fotografiranje. Očitno so si bile hiše zelo 
podobne, kljub temu pa sva določila dve možni kandidatki. Mogoče bom nekega dne šel tja dol sredi 
dneva in s sekirico. Če bi uspel odstraniti malo rastja, bi bil izgled in posledično tudi fotografije 
precej boljši. 
 



13 

 

 
 
Oddajanje z Invazijo-V z Nove Gore sem načrtoval za konec julija, točno ob 70 letnici izdelave 
desetih postaj leta 1944. Zaradi več razlogov sem malo zamudil, vendar pa sem močno vesel, da mi 
je le uspelo. Nabral sem ogromno izkušenj in odgovorov na razne dileme. Gradnja replik ali 
popravilo starih radijskih postaj z elementi iz njihove dobe je sicer pravilna in vse pohvale vredna. 
Vendar pa jaz hočem, da zadeve dovolj zanesljivo delujejo tudi na razstavah in takihle terenskih 
podvigih. Zato sem tudi iz sprejemnika zmetal vse starodobne kondenzatorje in jih nadomestil z 
novimi. Upori niso toliko kritični, pa sem tudi njih zamenjal. Verjamem, da je eden od 
kondenzatorjev v sprejemniku podlegel obremenitvam, ko sem sam oddajal tudi v svoj sprejemnik, 
ampak, če bi bil kondenzator nov, mogoče ne bi crknil. Med preizkušanjem mi je crknila tudi ena od 
slušalk iz tistih časov. Čisto brez slabe vesti bom vnaprej uporabljal 1600 Ohmske ruske, ki sem jih 
pred dvema tednoma dobil par kosov še zapakiranih v karton in zavarjene v polivinil. Zaradi 
snemanja svojega vzpostavljanja zvez sem uporabljal zvočnik z ojačevalcem, kar mi je nekajkrat 
otežilo natančnejše poslušanje. Šele po ogledu video posnetka, pa sem ugotovil, da so bili zvoki 
mimovozečih avtomobilov zelo močni. Med delom jih zaradi hitenja in skrbi, da bi vse šlo, kot je 
treba, sploh nisem slišal. Cesta je mogoče 150 m stran od travnika, kjer sem oddajal. Lokacija 
oddajanja pa je bila cca 50 m stran od takratne delavnice. Bližje ni možno. 
 

 
 
Po tehtnem razmisleku sem se odločil, da napišem še nekaj tehničnih zadev o Invaziji-V. Poudarjam, 
da so to moje misli in ideje, ker nikjer nisem našel natančnejših opisov. Morebitni graditelji naj svoje 
replike gradijo po svojih zamislih, moje pa naj pozabijo. 
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Med vožnjo proti Starim Žagam se mi je porodila nova ideja o tem, kako si je konstruktor zamislil 
prehod sprejem/oddaja: z dvemi stikali. Eno za anodno napetost in drugo za anteno. To bi pojasnilo 
tudi vgradnjo »tripolnega pretikala«. Razlog za dve stikali? Mogoče niso imeli dvo ali več polnih 
stikal? Ali pa je konstruktor hotel operaterju prepustiti odločitev, ali sprejemnik med svojim 
oddajanjem pusti aktiven ali ga izklopi. Med oddajo aktiven sprejemnik služi tudi kot stabilizator 
anodne napetosti, hkrati pa se podvoji poraba anodnega toka. V mojem primeru to ni problem, saj 
sem si dal izdelati dovolj močan transformator. Moj sprejemnik »porablja« 45-50 mA anodnega 
toka, odvisno od nastavitve reakcije in glasnosti. Oddajnik pa odvisno od uporabljene antene in 
poglašenosti nanjo 40-45 mA. Napetost se pri oddaji sesede samo za dodatnih cca 5 V, kar skoraj 
100 % prepreči čivkajoč telegrafski signal. Drugače moj napajalnik v prostem teku v odvisnosti od 
napolnjenosti baterije (posledično njene napetosti) daje od 390 do 350 V. Če pritisnem tipko na 
oddajniku, se ta napetost sesede na 250 V in takrat je čivkajoč signal veliko opaznejši. Čivkanje se 
pojavi tudi, če imam vklopljeno žarnico za indikacijo poglašenostioddajnika na anteno. Hkrati se v 
primeru dela z VFO-jem tudi frekvenca premakne za kiloherc ali dva. Tudi izhodna moč oddajnika 
se deloma porabi za žarnico namesto, da bi šla v anteno. Verjetno je bil to tudi razlog, da je 
konstruktor I-V vgradil tipko za vklop/izklop žarnice, kot ga je imela italijanska postaja RF2, ki so 
jih veliko predelali in razdrli za rezervne dele. Druge radijske postaje iz tistega časa takega stikala 
praviloma nimajo. 
 
 
Naslednji cilj je zveza z Invazijo-V in Hajko-III med vzpetino v Bazi 20, kjer je bila med vojno 
lokacija radijske postaje in Zadružnim domom v Črnomlju, kjer so delovale različne institucije in 
potekale različne aktivnosti. Med drugim tudi tečaj za radio telegrafiste, katerega program tudi 
imam. 
 
 
 
 

Hajka – III 
 
Že v decembru 2014 sem začel tudi z gradnjo replike Hajke-III. Začel sem z ohišjem in čelnimi 
ploščami. Nato sem naredil napajalnik, skoraj identičen tistemu za I-V, ki daje napetost 300 V. Nato 
sem naredil še potrebne elemente za sprejemnik in dodal tovarniške. Sprejemnik je bil dokaj hitro 
končan in tudi delovati je začel ob prvem vklopu. Nekaj časa sem porabil še za uglaševanje in 
testiranje. Sprejemnik dobro deluje na področju od 3,4 MHz do 7,5 MHz. Seveda bi ga VF 
predstopnja precej izboljšala, vendar jo je konstruktor vgradil šele pri Hajki-V/Invaziji-V. Ni mi pa 
uspelo popolnoma odpraviti zrcalnih frekvenc tako, da ne nekaterih področjih slišim plus in minus 
medfrekvenco.  
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Z oddajnikom pa je bilo ogromno več dela. Spet je bilo potrebno narediti dvojni vrtljivi kondenzator, 
tuljave, tipko (taster), ki ga je možno preklopiti v »transportni« položaj, variometer ter najti pravi 
preklopnik 2/4 za instrument. Instrument je modernejši, vendar še vedno iz 50tih let, prikazuje pa 
napetost gretja elektronk, anodno napetost oddajnika, tok elektronke oscilatorja in tok elektronke 
močnostne stopnje. Ker ima oddajnik H-III prikaz frekvenc na bobnu, ki je postavljen pravokotno na 
čelno ploščo, mora biti vrtljivi kondenzator postavljen vzporedno z njo. Prenos je narejen s  polžem 
in polževim kolesom. Z izdelavo prenosa in bobna sem imel kar nekaj problemov in izzivov. 
Dosegel sem prenos 1:64 tako, da je nastavljanje frekvence oddajnika veliko lažje kot pri I-V. Nisem 
pa še uspel odpraviti mrtvih hodov polža, kar je malo nerodno pri premikanju naprej in nazaj po 
frekvenci. Zaradi neprimernega preklopnika za instrument (pri preklopu naslednji odcep že dobi 
kontakt, ko ga prejšnji tudi še ima) sem uspel skuriti instrument. Z veliko truda sem ga uspel 
popraviti, vgradil pa sem tudi pravi preklopnik. Iz končne stopnje sem pri 300 voltih uspel iztisniti 5 
W izhodne moči v 50 ohmsko breme ali dipol na 3,5 MHz. Nekako taka vrednost je zapisana tudi v 
podatkih za elektronko. Ne vem kako je konstruktor prišel do 18 W izhoden moči, verjetno pa niso 
imeli ravno nekih dobrih instrumentov za meritve. Čivkajoči signal, zaradi katerega so H-II 
spremenili v H-III tako, da so slednji v oddajnik dodali še kristal, ima tudi moja H-III. Veliko časa pa 
sem porabil za ugotavljanje, kako izvesti preklop med oscilatorjem in kristalom, saj mi je kristal 
vedno prevzel oscilator, če sem bil z njim manj kot plus ali minus 500 KHz od frekvence kristala. Na 
koncu sem tudi ta problem razrešil na najbrž edini možni način. Predpostavljam pa, da so imeli enak 
problem tudi v SPARD, vendar so bile enote postaje preveč potrebovale, da bi se preveč ukvarjali s 
tem problemom. Rešili so ga kar s konstrukcijo nove sprejemno/oddajne postaje I-V. 
 
 
 
Tudi napisi na čelnih ploščah H-III bodo gravirani, gumbi narejeni iz orehove korenine in 
impregnirani na »puškarski« način, konektorji za napajanje pa so štiripolna podnožja ustreznih 
elektronk.  
Preizkus H-III na radioamaterskih frekvencah bom naredil enkrat v septembru, po dopustih. 
 
 

RF 2 
 
Ker so se v SPARD veliko ukvarjali tudi s popravili in predelavami italijanskih postaj RF 2, sem se 
lotil tudi izdelave replike te postaje. Zanimivo je, da na vsem internetu ni ene same barvne 
fotografije postaje RF 2, našel sem le navodilo za uporabo, poskenirano v majhni resoluciji tako, da 
je težko razbrati vsebino. Je pa tam nekaj slik/risb iz katerih sem uspel razločiti osnovne oblike in 
izračunati pozicije in razpored posameznih elementov. Za izdelavo ohišja sem porabil preko dva 
kvadratna metra aluminijaste pločevine in preko 300 kovic. Velik problem bo določitev odtenka sivo 
zelene barve ter barvanje aluminija, ki zahteva posebno pripravo in podlago. Še večji problem o 
izdelava napisov na čelni plošči, ki so bili očitno bele barve.  
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Ker ni več možno dobiti originalnih elektronk, se verjetno ne bom ukvarjal z izdelavo sprejemnika in 
oddajnika ampak bo ostal samo pri ohišju. Ali pa bom oboje mogoče izdelal kolikor mogoče po 
originalni elektroshemi, vendar z drugimi elektronkami. 
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