RADIO KLUB SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
S59DGO
Datum:

26.05.2013

POROČILO VAJE INTERVENCIJSKE SKUPINE RADIO KLUBA SNEŽNIK
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE "BRKINI 18. MAJ 2013"
1. CILJ VAJE
Namen vaje je bilo preveriti kompletnost ter delovanje radijskih sredstev in usposobljenost ter
izurjenost pripadnikov intervencijske skupine Radio kluba Snežnik pri zagotavljanju radijskih zvez za
potrebe zaščite in reševanja v občini Ilirska Bistrica. Poleg preverbe radijskih zvez, se je skupina
odločila tudi za vajo postavitve šotorja, ki ga je Radio klub nabavil iz namenskih sredstev zaščite in
reševanja.
2. HIPOTETIČNA SITUACIJA NA VAJI
Zaradi udara strele je zagorelo gospodarsko poslopje v Zajelšju 11. V hali je organizirana vzreja
piščancev, cca 7000, na strehi je postavljena sončna elektrarna, ob objektu stoji silos s krmo za
piščance. Pretila je resna nevarnost, da bi se požar razširil še na drugi gospodarski objekt, v katerem je
6 glav goveje živine, strojna lopa s kmetijskimi stroji in senik. Ta objekt je v neposredni bližini
stanovanjskih hiš, ki so tudi neposredno ogrožene. Zaradi izpada sistema gasilskih radijskih zvez je
občinski štab za zaščito in reševanje poklical Leona Staniča - S55SL, da se nemudoma aktivira
intervencijska skupina Radio kluba Snežnik.
3. NALOGA INTERVENCIJSKE SKUPINE
Leon Stanič, kot vodja intervencijske skupine in predsednik društva, je aktiviral člane intervencijske
enote društva, da so se zbrali v prostorih društva v bivši vojašnici Ilirska Bistrica, kjer jih je seznanil s
situacijo. Osnovna naloga enote je bila, da je zagotovila povezavo med vodjo gašenja - poveljnik PGD
Ilirska Bistrica na lokaciji požara v Zajelšju, Občinskim štabom za zaščito in reševanje na lokaciji radio
kluba v Ilirski Bistrici in posamičnimi gasilskimi društvi v Občini Ilirska Bistrica, ki sodelujejo v sanaciji
požara. Po potrebi, pa tudi po sistemu ARON vzpostavijo in vzdržuje zvezo s Centrom za obveščanje
Postojna. Ekipa tudi vzpostavi štabni šotor na lokaciji društva.
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Leon Stanič je odredil člane, ki so se odpeljali na teren in prevzeli svoje naloge na terenu:
1. Postaja pri štabu zaščite in reševanja, lokacija RK Snežnik v Vojašnici Ilirska Bistrica - S59DGO,
ekipa : Leon Stanič - S55SL in Domen Vodopivec - S57DV, koordinate 45.563, 14.2497
2. Postaja pri vodji gašenja Zajelšje: Rado Jurač - S52OT, koordinate 45.5629, 14.1582
3. Postaja pri PGD Ilirska Bistrica: Vili Benigar - S57UIC, koordinate 45.5726, 14.2369
4. Postaja pri PGD Podgrad: Bogomir Vrh - S57MWR, koordinate 45.5243, 14.1464
5. Postaja pri PGD Vrbovo: Ognjen Antonič - S56OA, koordinate 45.5534, 14.2751
6. Postaja pri PGD Knežak: Boštjan Rutar - S56VID, koordinate 45.6241, 14.2462
V rezervi v samem štabu je bila postaja Klemen Celin - S56VCK, Primož Rože - S56RP se je priključil
mobilni postaji pri PGD Ilirska Bistrica - S57UIC, Angel Černigoj - S56ELA se je priključil postaji pri vodji
gašenja v Zajelšju - S52OT, Tomo Boštjančič - S56ZST, pa se je pridružil mobilni radijski postaji S56OA,
ki se je namenila na lokacijo PGD Vrbovo.
4. UPORABLJENE DELOVNE FREKVENCE IN REŽIM DELOVANJA
Delovne frekvence:
Povezava občinski štab ZR (S59DGO) in PGD (mobilne terenske postaje) na terenu preko repetitorja
S55VIB na Starodu: 145.750 MHz / RV60 / R6
Povezava med PGD na terenu (mobilne terenske postaje) in po potrebi tudi ZR (S59DGO): 145.375
MHz / V30 / S15
Pri delu smo se držali kodeksa ARON.
Uporabljen režim dela:
Na poti proti svoji točki na terenu, je vsaka od mobilnih terenskih postaj, preko repetitorja na Starodu RV60, javljala upravni postaji S59DGO svoj napredek ter eventualne težave.
Po prihodu na svojo točko na terenu, se je vsaka od mobilnih terenskih postaj javila upravni postaji
S59DGO preko repetitorja na Starodu - RV60 ter potrdila prihod. Vkolikor zveze ni mogla vzpostaviti
preko repetitorja, je to poiskusila napraviti na simpleksnem kanalu V30. Vkolikor v roku 15ih minut od
prihoda na lokacijo ni mogla vzpostaviti zveze z upravno postajo S59DGO, bi poiskusila najti najbližjo
možno točko od kjer bi bilo zvezo mogoče vzpostaviti, npr. bližnja vzpetina ali hrib. Do slednje situacije
ni prišlo in tako je bilo mogoče zveze vzpostaviti z vsemi vnaprej določenimi geografskimi točkami.
Z zvezami je upravljala in dajala besedo upravna postaja S59DGO. Slednja je tudi delovala kot
posrednik med postajami, ki se niso slišale, po potrebi pa je vlogo posrednika delegirala tudi eni izmed
mobilnih terenskih postaj, ki je bila na boljšem geografskem položaju za vzpostavitev zveze.
Upravna postaja S59DGO je tudi javila konec vaje in podala navodilo mobilnim terenskim postajam, da
se lahko vrnejo s terena.
O radijskem prometu je vsaka postaja vodila radijski dnevnik sporočil, ki so bili bodisi namenjeni njej ali
pa so bili namenjeni iz njene strani drugi postaji ter ga je po končani vaji oddala Ognjenu Antoniču S56OA.
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5. NAPOVED POKRITOSTI Z RADIJSKIM SIGNALOM

Zeleno so označene radijske zveze, kjer napoved s programsko opremo Radio Mobile ni zaznala težav.
Rumeno črtkano pa zveze, kjer je napoved zaznala možnost neustrezne radijske povezave zaradi
prešibkega radijskega signala. Postaja S55VIB je repetitor radio kluba na Grmadi pri Starodu, S59DGO
je bila upravna postaja v Ilirski Bistrici, S52OT pa postaja na lokaciji požara v Zajelšju.
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6. ČASOVNICA VAJE
12:30
13:50
14:00
14:15
14:55
15:15

Zbor ekipe na lokaciji Radiokluba Snežnik ter postavljanje štabnega šotora z opremo
Zbor terenskih ekip in odhod na lokacije
Odhod terenskih ekip na lokacije
Začetek javljanja s terena
Konec javljanja s terena
Prihod terenskih ekip nazaj v štab

7. ANALIZA VAJE
Štabni šotor je, zaradi pomoči ostalih članov in simpatizerjev društva, ki niso direktni člani same
intervencijske skupine, bil postavljen v krajšem času od predvidenega. Pri postavljanju šotora ni bilo
zaznanih pomanjkljivosti ali manjkajočih sestavnih delov. Ker je sam šotor večjega obsega, velja
ugotovitev, da je za za njegovo postavitev potrebnih trojica ljudi, ki lahko slednje opravi nekje v roku
ene ure. Če jih je prisotnih ustrezno več, se lahko čas postavitve skrajša. Šotor se je izkazal kot dovolj
velik, da lahko gosti celoten štab za zveze, kjer lahko deluje skupina petih radioamaterjev ter med
ostalim, če je potrebno, v njem tudi brez težav prespi in deluje tudi do nekaj dni.
Upravna postaja S59DGO, ki je delovala v štabu v prostorih društva v Ilirski Bistrici, je za komunikacijo
uporabila radijsko postajo Icom IC-2820 z maksimalno oddajno močjo 50 W ter kolinearno vertikalno
anteno Diamond X-50, ki je bila postavljena na prenosnem antenskem stolpu višine štirih metrov.
Mobilna radijska postaja S52OT, ki je delovala na lokaciji samega požara v Zajelšju, je uporabljala
radijsko postajo Yaesu FT-897D, z maksimalno oddajno močjo 50 W ter mobilno četrtvalno magnetno
anteno.
Vse ostale mobilne radijske postaje - S57UIC, S57MWR, S56OA in S56VID so za javljanje s terena
uporabile ročne radijske postaje z oddajno močjo v rangu 4-7W z uporabo mobilnih četrtvalnih
magnetnih anten.
Kot je izračun pokritosti s pomočjo programske opreme Radio Mobile pokazal, sta potencialno, kot
najbolj problematični, bili lokaciji v mobilnih postaj S56VID v Knežaku ter S57MWR v Podgradu. V
praksi pa večjih težav ni bilo. Tudi iz Knežaka se je radijska postaja S56VID lahko javila preko
repetitorja S55VIB na Starodu, pa čeprav z nekoliko več šuma. Podobno je bilo pri direktnih zvezah na
simpleksnem kanalu s postajo S57MWR v Podgradu. S posredovanjem upravne postaje S59DGO, so
čisto vse mobilne postaje na terenu lahko bodisi sprejele ali oddale sporočila za ostale.
Vaja je pokazala, da lahko Radio klub Snežnik brez težav zagotovi radijske zveze s samo Ilirsko Bistrico
in lokacijami prostovoljnih gasilskih društev po celotni občini.
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7. IDEJE ZA PRIHODNJE VAJE IN IZBOLJŠAVE
Ker se je pokrivanje urbanih področij Občine Ilirske Bistrice pokazalo kot neproblematično, bi morda
kot osnovo za prihodnje vaje, šlo razmisliti o bolj zahtevnih scenarijih. Npr. javljanje iz
problematičnejših in odročnejših lokacij lokacij v sami občini, kjer je tudi pokritost s komercialnimi in
profesionalnimi telekomunikacijskimi sredstvi neustrezna, uporaba portable, oziroma mobilnih zvez na
kratkovalovnih radioamaterskih območjih za taktično komunikacijo ter večja uporaba modernih
radioamaterskih tehnologij kot je APRS, za zagotavljanje sledljivosti mobilnih ekip v dejanskem času in
posredovanje kratkih besedilnih sporočil v digitalni obliki.
Z uporabo zahtevnejših scenarijev vaj, bi tako izsledili morebitne slabosti v trenutnih tehničnih
sredstvih ter znanju udeležencev in se laže pripravili na scenarije ob izpadu komercialnih in
profesionalnih telekomunikacijskih sredstev, ko bi bila pomoč radioamaterjev enotam zaščite in
reševanja najbolj pomembna.
Izboljšati gre tudi sam dnevnik radijske postaje, kjer se doda obvezno polje z časom sprejema/oddaje
sporočila ter vse udeležence poučiti, da si beležijo samo sporočila namenjena njihovih postaji, oz. so
bila oddana s strani slednje, seveda na čitljiv način.

Elaborat pripravili:
Rado Jurač – S52OT
Ognjen Antonič - S56OA
Odobril: Leon Stanič – S55SL
Analizo pripravil:
Ognjen Antonič - S56OA
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