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http://lea.hamradio.si/~scc/novice/no
vice.htm   za uredništvo 
 
SCC Novice izhajajo po potrebi. 
Objavljamo članke, ki so zanimivi in 
poučni za člane SCC kluba. 
 
 
 
 
Ureja začasni uredniški odbor 
 
 
 
Navodila za pisanje člankov: 
Prispevke, napisane z računalnikom, 
sprejemamo v formatu *.doc (MS 
Word), *.txt (Beležnica) ter *.xdp 
(Adobe InDesign). Fotografije, ki 
spadajo k prispevku priložite k besedilu 
posebej. 
 
Uredništvo si pridržuje pravico do 
neobjave, krajšega povzemanja ali 
delnega objavljanja v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi 
možnostmi. 
 
 
 
 
 
 
Fotografije na naslovnici: 
S57UN v CQ 160 m kontestu 
S59AA: Sprejemna antena za 1,8 
MHz  na vrhu stolpa 
Aktivna sprejemna antena 
Predojačevalnik za 1,8 MHz band 
 
Fotografija na zadnji strani: 
Zimska idila pri Marjanu, S51U 
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 Vprašanja   so   -   odgovorov   ni 
 

Tine Brajnik, S50A 
 
   Tekmovanja so pomemben del 
radioamaterske dejavnosti in zato 
obstoja poleg neformalnih razprav 
med posamezniki tudi nekaj 
posebnih skupin na svetovnem 
spletu, ki obravnavajo problematiko 
tekmovalne dejavnosti. 
   Vsi poznamo probleme, ki 
spremljajo vsako tekmovanje in 
posamezne udeležence v primerih, 
ko je naše delo usmerjeno v 
doseganje dobrega, boljšega, 
najboljšega rezultata. Prvo 
vprašanje se pojavlja že ob sami 
udeležbi in sicer je to vprašanje – 
zakaj tekmujemo? Vsi (ali skoraj 
vsi) prisegamo, da se udeležujemo 
tekmovanj iz veselja oz. da bi imeli 
»fun«. Verjamem, da velja to za 
veliko večino, saj brez te večine 
sodelujočih naša tekmovanja  ne bi 
imela smisla. Ti tisoči sodelujočih 
dejansko delajo v tekmovanjih iz 
veselja do zvez z novimi državami, 
otoki, prefiksi ipd. ali pa iz veselja 
do preizkusa koliko zvez bodo 
naredili v uri, nekaj urah ali na 
nekem obsegu. In ta »kanon futer« 
je bistven in omogoča vsem tistim, 
ki tekmujejo z drugimi cilji, tisoče 
zvez v tekmovanjih. In tekmovalci z 
»drugimi cilji« so tisti, ki 
postavljajo večino vprašanj in 
nudijo svoje rešitve. Drugi cilji so 
mišljeni kot doseganje rezultatov za 
najvišja mesta, doseganje rekordov, 
za kar pa je potrebno poleg veselja 
imeti in vlagati mnogo več kot za 
»nedeljsko klofanje«. 
   Nasprotna ali tretja stran so 
organizatorji tekmovanj, ki določajo 
pravila po katerih se morajo ravnati 
vsi udeleženci tekmovanj. Torej, 
tako tisti z delom iz veselja, kot tisti 
z namenom dosega odmevnega 
rezultata. Kje torej tičijo problemi? 
Pravzaprav jih ne bi bilo, če bi za 
vse veljalo pravilo poštenja in 
upoštevanja pravil. Ker pa so 
tekmovanja priložnosti zmagovanja, 
premagovanja drugih, doseganja 
rekordov ipd. pa nosijo s seboj tudi 
vse atribute povezane z naslovi – 

prvak, zmagovalec, rekorder idr. 
Mislim, da prav v tem grmu tiči 
zajec problemov. Človekova narava 
s svojo komponento samoljubja, 
dokazovanja samega sebe in druge 
lastnosti prihajajo do posebnega 
izraza in za dosego ciljev je 
marsikdo pripravljen poseči po vseh 
možnih in (ne)verjetnih sredstvih. 
Naj naštejem nekaj primerov, ki 
kažejo na pristop k reševanju 
vprašanja kako zmagati! Pred 
mnogimi leti pravila niso 
predvidevala zahteve »en signal na 
enem obsegu v določenem času« za 
M/S kategorijo. Vsi smo tedaj 
razumeli pravila te kategorije kot en 
TX in morda dva sprejemnika, 
predvsem za poslušanje možnih 
odpiranj obsegov ali za uporabo na 
80 in 40 m obsegih za delo z USA. 
Angleži so se spomnili rešitve (češ, 
saj ne piše, da ne smeš delati z enim 
oddajnikom na različnih obsegih en 
za drugim in so v bistvu delali z 
M/M postavitvijo s tem, da so (naj 
bi) za vsako zvezo dejansko bili v 
zraku samo na enem obsegu ob 
določenem času). Torej načelno 
možna uporaba enega oddajnika, ki 
naj bi bil v minuti nekajkrat 
preglašen po različnih obsegih. Ali 
madžarska različica lokacije M/M, 
kjer so z uporabo mnogih lokacij po 
celotni državi zagovarjali pravilnost 
dela s tem, da je lastnik posestva 
država, torej delajo v skladu s 
pravili, ki določajo delo iz lokacije s 
500m premerom oziroma iz enega 
posestva – kar je pač večje. 
Navedeni načini sicer niso v skladu 
s ham spiritom vendar so imeli neko 
opravičilo v nedorečenosti pravil. 
Obstajajo pa še drugi načini 
nepravilnega pridobivanja rezultata, 
kot npr. s preklapljanjem časa v 
M/S  (dnevnik kaže delo na enem 
obsegu deset minut, nato na drugem 
deset minut,  resnično pa je bilo po 
petnajst minut dela na vsakem 
obsegu in stiskom časa v deset 
minut), pa uporaba informacij iz 
clustra in prijava kategorije single 

op. ali pa najbolj grobe kršitve kot 
delo več operatorjev in več postaj in 
prijava single op. kategorije. Mnoge 
nepravilnosti je možno ugotoviti na 
en ali drug način, medtem ko 
obstoja nekaj uporabljenih 
»goljufij«, ki pa jih ni možno 
ugotoviti oziroma argumentirati 
brez materialnih dokazov oziroma 
prič (primer je uporaba večjih moči 
od dovoljene ipd.). Navedene 
zadeve so vse vprašanja, ki jih 
postavljajo tisti, ki delajo v 
tekmovanjih z drugimi nameni kot z 
namenom imeti veselje. Kajti, kako 
je mogoče, da ima ta in ta postaja 
toliko tisoč zvez več kot druga, ki je 
s podobno opremo delala z enakim 
namenom doseči čim boljši rezultat? 
Pa, kje je ta in ta našel toliko 
množiteljev in ob tem še naredil več 
zvez kot tisti, ki je želel narediti 
čimveč zvez ? Torej, sum, da nekaj 
ni v redu je gonilo vseh teh 
vprašanj.  
   In na žalost res ni vse v redu. Da 
je tako, kažejo redne spremembe 
pravil posameznih tekmovanj, 
predvsem tistih, ki v očeh 
udeležencev pomenijo več kot le 
»QSO party neke države«. S 
spremljanjem sprememb pravil 
lahko tudi ugotovimo, da se 
organizator zaveda problemov in jih 
skuša onemogočati oziroma 
omejevati. Da je tako, kažejo tudi 
diskvalifikacije posameznih postaj 
in preklasifikacije postaj v druge 
(širše) kategorije. S spremembami 
pravil, ki jih organizator sam uvaja 
se navadno rešujejo problemi, ki jih 
organizator opazi pri delu in pri 
dospelih dnevnikih, medtem ko je 
zahteva po spremembah  s strani 
posameznikov največkrat plod 
potešitve lastnih problemov in 
strahov. Zato so javne spletne strani 
in širša razprava na posamezno 
temo lahko koristni tako 
posameznikom kot organizatorjem. 
Pri vseh teh vprašanjih je še vedno 
možno najti odgovore. In kje potem 
odgovorov ni? Odgovorov ni tam, 
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kjer se postavi osnovno vprašanje: 
zakaj posamezniki ali skupine 
uveljavljajo vse načine dela in 
tehnik za dosego rezultata in kaj 
posamezniku pomeni rezultat 
prvega mesta v svetu, ki je bil 
dosežen z nepravilnim delom in 
goljufijo oziroma kateri so 
argumenti, ki jih podajajo (samemu 
sebi in drugim) posamezniki, ko 
opravičujejo goljufijo. Ko in če bo 
kdo našel odgovor na to vprašanje 
bo zelo verjetno konec razprav in 

debat o tem kaj je treba spremeniti 
in narediti in ne bo več dilem. 
Vendar je iskanje tega odgovora 
najbrž utopija in kot mora biti 
policija za preganjanje 
nepridipravov, tako bo potrebno 
stalno delo pri izboljševanju pravil 
in iskanju načinov ugotavljanja 
nepravilnosti dela v naših 
tekmovanjih. 
   Smo sredi zimske sezone 
tekmovanj, ki bodo zaključena z 
WPX SSB konec marca. Letošnji 

160 m cw ww je pokazal, da je bila 
aktivnost S5 postaj dostojna in 
zahvala gre tistim postajam, ki so 
bile aktivne iz razloga »podelitve 
točk«. Še SSB del, pa bomo lahko 
imeli veselje vsaj s tem, da smo 
skupaj kot klub nekaj naredili. Naj 
bo še naprej čimveč veselja za tiste, 
ki se udeležujete(mo) tekmovanj iz 
veselja in čimmanj dilem in 
vprašanj za tiste, ki se borijo za 
druge smotre, predvsem pa čimveč 
poštenega dela. 

 
 

CQ 160 M CW – komentarji tekmovalcev 
 

S53MJ 
 
Ob pozivanju na udeležbo pred 
nedavnim kontestom 160 m, sem 
dobil kar kompleks manjvrednosti. 
Sam nimam spodobne antene in ne 
primerne lokacije, da bi se resno 
lotil tekmovanja. S svojo Fd-4 sem 
samo oprezal na dx-clustru za 
kakšno novo državo, ki bi bila v 
mojem dometu. Naredil sem sedem 
zame novih dxcc, med njimi tudi 
prvega Američana. Slišal sem tudi 
Japonca, le eden iz 9A je vztrajno 
klical na njegovi frekvenci tako, da 
nisem prišel zraven. Če bi tudi jaz 
imel kaj podobnega od »radijskih 
sredstev«, bi to zvezo naredil brez 
problema, ta dva pa se očitno sploh 
nista motila, saj sta vztrajala na isti 
frekvenci celo uro. Nobena zveza ni 
tabu, če so le dani pogoji. Pred 
davnimi leti, ko sem delal z dvemi 
wati in dipolom sem naredil dxcc, 
sedaj pa z hp ne pridem zraven. 
Nekateri iščejo nove načine, da bi 
prebili to bariero, železno zaveso 
radijskih valov in naredili zvezo v 
nemogočih pogojih. Vsi načrti za 
izboljšanje antene za 160 metrov, ki 
bi to presegla, so zapleteni in za 
izvedbo potrebujemo določen 
material, znanje iz elektrotehnike, 
gradenj, ročne spretnosti, drage in 
precizne instrumente. Neskončno 
mero potrpežljivosti pri uglasitvi, 
testiranju, pravo lokacijo. Ali 
nastaja nova generacija zagnancev, 
ki hoče v teh razmerah delati to, kar 

sem včasih delal na dipol? 
Nekaterim očitno že uspeva, sam pa 
s tako gradnjo še odlašam tudi zato, 
ker  imam še vedno pred očmi svoj 
QRP, ki me vrača v realnost, kadar 
me kaj takega spopade. In še nekaj. 
Dokler bomo hoteli s silo moči do 
rezultata, bomo samo še stopnjevali 
kaos in kaj bo potem, ko bomo vsi 
napredovali v ta razred. Če se v tej 
zmedi, dve LP postaji, s »primerno« 
anteno, na dx razdalji ne slišita ali 
pa porabita nerazumen čas, da si 
izmenjata raport, koga še mika tako 
tekmovanje. Verjamem, da 
marsikomu popustijo živci in gre 
spat. Tako sem naredil tudi sam, v 
log pa sem zapisal le dvajset zvez. 
 
Lep 73! Janez, S53MJ 
 
S54X 
 
Pozdravljeni, 
 evo še moj prispevek. Tudi letos s 
skuplanim dipolom za 80m, na 
"zavidljivih" 10-13m višine in iz 
tihe (beri neslišne) lokacije na 
Legnu pri Slov.Gradcu po sistemu 
slišano-poklofano...hi. Edina tolažba 
mi je nov TS 870S , ki  je slišal več 
držav kot lani IC 735.  
  
Total:  QSOs = 522  State/Prov = 
13  Countries = 61  Total Score = 
202,159. 
  
73 S54X 

S55A in S56A 
 
Jaz sem že naveličan DZ QRM na 
1836 +/- 15 kHz in LJ snega ter sem  
prišel k Vladu na DX-2SP 1,5 kW 
moč. Žal je odpovedal FT-
1000MPV RX in sva začela s 
prastarim FT-901 na lampe!  Prvi 
večer okrog 300 QSO, drugi 400 in 
na koncu še 160.  Veliko postaj 
objavljenih na DX Cluster  sploh 
nisva slišala z nizkim dipolom.  
Vertikalko za 40/80 m nisva  
uglasila na 160 m, ker je zmanjkalo 
žice za dva 70 m radijala.  Moja  
najljubša zveza je bil HS0ZDJ.  
Pike sva podarila S5CC namesto 
SkyCC ) 
Lepa udeležba S5 postaj je razvidna 
iz KC1XX statistike.  
 
S57J 
 
   Na letošnji kontest sem se 
pripravljal dober mesec dni. Ob tem 
kontestu se mi je nekaj stvari 
zgodilo prvič v življenju. Ker sem si 
lokacijo uredil na tovarniškem 
dvorišču sem lahko imel antene in 
aparature stalno postavljene in se mi 
ni bilo treba bati, da mi jih kdo 
odnese, kot je bilo to dejstvo 
potrebno upoštevati, ko sem delal 
konteste v leseni baraki na Polici. 
Prostor – shack je tudi kolikor toliko 
ogrevan in mi ni bilo treba kontesta 
delati v debelih hlačah in bundi. 
Velika pisarniška miza mi je 
omogočila, da sem tudi prvič imel 
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 na njej skoraj idealno razporejene 
vse za klofanje v kontestu potrebne 

in manj potrebne naprave in stvari.      

   Tudi vir energije je standarden in 
dovolj močan. Transformatorka 
postaja s štirimi transformatorji je 
kar na istem tovarniškem dvorišču. 
Ropot agregata je torej zamenjal 
močan šum od električne napeljave. 
 Prvič imam tudi močnostni 
ojačevalec, ki mi skupaj z dobro 
narejeno anteno omogoča, da 
prikličem vse kar slišim. Zdaj je 
postal problem slišati, na Polici sem 
vedno imel problem priklicati, kar 
sem slišal. 
   Še preden smo na SCC 
Reflektorju sprožili debato o TOP 
Bandu, sem se odločil za izgradnjo 
tri band vertikalne antene Battle 
Creek Special, ki sem jo še dodatno 
dodelal in izboljšal, hkrati z 
izboljšavami pa sem poslovenil 
njeno ime v Specialni Bojni Potok. 
Antena ima v končni verziji 52 
radialov, od tega 24 dolgih po 40 m, 
6 dolgih po 21 m, 6 dolgih po 15 m 
in 16 dolgih po 10,5 m ter po dva 
top loadinga za 3,5 in 1,8 MHz. Kot 
rečeno antena dela odlično, k čemur 
pomaga tudi dejstvo, da je lokacija 
sicer na asfaltu, vendar na 
močvirnem terenu, torej na najboljši 
možni zemlji. Antena pričakovano 
dobro dela tudi na 21 MHz in 
nepričakovano dobro na 10 MHz in 

slabo na 18 MHz, ki je vendar 
nekak deseti harmonik od 1,8 MHz. 
   Glavni problem, ki sem ga 

predvidel in začutil takoj na začetku 
pa je visok nivo šuma od električnih 

naprav. To je bil razlog in 
vzpodbuda, da sem naredil in 
preizkusil preko deset različnih 
sprejemnih anten. Še pred vertikalko 
sem imel na strehi postavljen 
multiband dipol, naredil sem še full 
size loop, ki je dvignjen 5 m od tal. 
Tudi tista dva kosa žice 45 in 50 m 
dolga, ki naj bi simulirala beverage 
dokaj dobro opravljata svoje delo. 
Naredil sem še Aktivno sprejemno 
anteno, pa 40 db ojačevalec, ki naj 
bi ojačal šibke signale iz raznih 
majhnih in miniaturnih sprejemnih 
anten, ki naj bi zmanjševale šum od 
električnih naprav in statičnih 
izpraznitev. Pa še nekaj čisto svojih 
konstrukcij.  
   Skoraj vsako popoldne sem, če 
sem le lahko »ušel« od doma, delal 
antene, zvečer in ponoči pa sem jih 
v praksi preizkušal in primerjal med 
sabo. Tako mi je uspelo narediti 12 
novih DXCC na 1,8, kar je bil moj 
glavni namen. Kot postranska škoda 
pa je tudi nekaj novih DXCC na 3,5, 



 4 

7 in 10 MHz. Tako sem opazil, da 
ena antena npr. »beverage« proti 
vzhodu popolnoma nič ne šumi 
pozno zvečer, ko uspem naklofati 
VQ9LA, 5Z4DZ, pa nekaj USA-tov 
in ostalih deset novih DXCC. 
Naslednje jutro ob 05 GMT pa 
ravno ta antena šumi za dve S 
stopnji močneje kot vertikalka. 
Drugič pa se podobno zgodi s kako 
drugo anteno. Torej sem v praksi 
potrdil znano dejstvo, da je potrebno 
imeti čimveč anten in poslušati na 
tisto, ki trenutno dela najbolje. 
   V nekem trenutku sem celo 
posumil, da je moja postaja 
»gluha«, zato sem si pri Poldetu 
sposodil njegovo TS 850 in sva jo 
priključila vzporedno z mojim IC 
751. Izkazalo se je, da sta obe 
postaji enako dobri, neslišnih 
signalov pa ne sliši ne ena ne druga. 
   Kontest. S klicanjem tistih redkih 
DX-ov kot rečeno nobenih 
problemov. Povsem drug problem 
pa jih je slišati, petim različnim 
sprejemnim antenam navkljub. 
Vendar je bil rezultat po prvi noči 
kar dober, po drugi noči pa sem že 
izpolnil zastavljeni cilj. Usa-tov 
sicer ni bilo veliko, so pa bili celo 
noč slišni kanadčani. Ker je v 
nedeljo zjutraj že zmanjkovalo EU 
postaj, sem mislil za to jutro 
končati, ko ob 0620 GMT zaslišim 
K3WW. Poklofam ga z drugim 
klicem, čeprav ga je klicalo veliko 
G, Dl, Pa in ostalih njemu bližjih 
postaj. V naslednjih 10 minutah sem 
naredil še tri Usa postaje, ki so po 
neki nerazumljivi sreči bile vse iz 
različnih »stateov«. Tako sem s 
štirimi zvezami – množilci v tistih 
10 minutah »prislužil« 13.000 točk. 
Ali si lahko zamislite lepši 
zaključek za tisto jutro? 
Nadaljevanje v nedeljo zvečer je 
postalo muka. S pobiranjem postaj 
po bandu ni šlo, saj so bile že vse v 
logu. Tako mi je ostalo le klicanje 
CQ in upanje, da bom slišal tiste, ki 
me kličejo. Pozneje so mi povedali, 
da so me res klicale UA9 in USA 
postaje, ki jih nisem slišal čeprav so 
bili moji klici namenjeni ravno 
njim.  

    Še nekaj vtisov iz kontesta. Prvi 
dve noči je bila na bandu strašanska 
gneča in prerivanje. Bilo je polno 
»kraj frekvenc« pa motenj in vsega 
ostalega, kar paše zraven. Tudi sam 
sem imel večkrat težave z vsiljivci, 
zahvaljujoč mojemu močnemu 
signalu pa so slej ko prej odnehali. 
Le YU postaja je vztrajala cele pol 
ure in v tem času naklofala dve 
zvezi, jaz pa pet. Če si slučajno 
nekaj sekund predolgo poslušal je 
zagotovo nekdo začel klicati CQ na 
tvoji frekvenci, zato so bile periode 
poslušanja včasih prekratke, da bi 
lahko slišal kak zelo šibek signal. 
Sem pa opazil, da QRP-jaši precej 
bolje obvladajo klofanje v takih 
ekstremnih pogojih, kot tisti, ki so 
sicer imeli večjo moč, za oddajo pa 
uporabljali razne antene za npr 3,5 
MHz poglašene na 1,8. QRP-jaš je, 
ko je opazil, da ga ne slišim in 
čakam, takoj trikrat ali večkrat 
oddal svoj znak brez prekinjanja. 
Tako sem imel čas za preklapljanje 
med antenami za poslušanje, vmes 
je z oddajanjem nehal levi ali desni 
sosed, kadar sem imel res izredno 
srečo pa kar oba. V takih slučajih 
»tišine« se je slišalo šibek signal. Če 
pa je bil znak oddan samo enkrat in 
po nekaj časa še enkrat, je bila 
velika verjetnost, da je klicoči 
poslušal ravno takrat, ko je bila 
tišina in oddajal, ko nisem mogel 
nič slišati. Vsem, ki so me uspeli 
priklicati se zahvaljujem za trud, 
hkrati pa se opravičujem tistim, ki 
niso uspeli.  
     Moj končni rezultat je 736 QSO 
x (63 DXCC + 16 State) = 296.250 
točk. To je več kot petkratni rezultat 
od lani, ko sem delal z dipolom in 
majhno močjo. Lahko rečem, da se 
je enomesečno delo in priprave 
izplačalo tako z rezultatom v 
kontestu kot z nabiranjem novih 
DXCC na 1,8 MHz, ki jih imam 
sedaj 111, potrjenih pa 96. Nekatere 
sem dobil že v nekaj dneh potrjene 
preko LoTW, nekaterih verjetno ne 
bom dobil kljub temu, da sem 
direktno poslal QSL-ke, kakšne pa 
mi ARRL ne bo priznal. Prepričan 
pa sem, da je 1,8 MHz DXCC kot 
zadnja na KV bandih že osvojena. 

S57S 
 
Kaj storiti, če se zbudiš sredi noči in 
ne moreš več zaspati? 
Nič lažjega. Po prstih v PPS, 
slušalke gor, taster v roke in gremo 
potalat pike. Toda kaj, če v hladnem 
zimskem zraku zunaj ne kraljuje 
antena za 160 metrov? Spet, nič 
lažjega. Bo že ATU potjunal tistih 
nekaj metrov, ki dipol za 80 m loči 
od onega tapravega. Kakšna zmota! 
 ATU res potjuna zadevo, tudi sliši 
se dobro. Celo KC1XX in VO1MP 
prideta skozi. 
Toda slišati je eno, da te pa drugi 
slišijo, pa je povsem druga pesem... 
Prečesavam band, v upanju na 
čimveč S5 postaj. Razen S50C so 
vsi nekam švohni... 
Tja do plus 10 prilezejo. Kar nekaj 
jih še najdem: S57UN, S57J, 
S59ABC, S52W, S57DX, S58A, 
S56A in še kakšnega. Zaman kličem 
Franeta, ki se bori s klicanjem 
nekega DX-a. Tudi Tine ne sliši, 
medtem ko prav tako kliče DX 
postajo. Kasneje ga le ujamem za 
rep, potem, ko je poklofal 
bogsigavedi kaj. Pri 59+10db, z 
njegove strani, mi odtipka S5?  
   Z dipolom za 3,7 pač ne gre. 
Vztrajam in v treh urah poklofam 
50 zvez. Vsakega, ki me sliši 
se razveselim. Vzhod, razen Yuge je 
popolnoma gluh. Niti enega Rusa ne 
uspem doklicati. Niti Romuna, niti 
Ukrajinca. Proti jutru me le sliši 
RU1A, kot edini, čeravno njegov 
signal ni za TOP-TEN. Je pa daleč 
najbolj na severu in QRM tam 
očitno zamrzne, ter se raje poigrava 
z živci južneje situiranih 
tekmovalcev. Zahod Evrope ima 
verjetno več tovarniških linearjev in 
kar lepo sliši, nekdo me celo pohvali 
in mi da 579! Nekaj je tudi takih, ki 
sprejmejo moj znak ''iz prve''. Hm, 
le kaj imajo za RX anteno? 
   Zunaj je že skoraj dan, DX-i se 
prebujajo, jaz pa se raje odločim, da 
končam in ne motim morebitnih 
novih postaj, s svojim tankim 
signalom, medtem ko se pulijo za 
kakšno Esmeraldo preko Atlantika.       
Se je sploh splačalo pokukati v 
kontest? Vsekakor. Vsakič znova 
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 se kaj naučimo. Jaz sem tokrat 
opazil, da nekateri vidno odstopajo 

od pazljivega poslušanja in že po 
sekundi spet pritisnejo F1. In spet. 
In spet. Takšni ne bodo nikoli 
zmagali, karkoli to že pomeni. 
Drugi, ki poslušajo le malo dlje, 
pa so recimo le opazili piškav 
signal, ki se jih trudi doklicati in 
večinoma sem, po nekaj vprašajih, 
zvezo tudi naredil. Nekaj postaj pa 
je vztrajalo, da sem S57N. Hm, le 
kdo je že to? In od kod vsem ista 
ideja, da sem morda S57N?  
   Naj končam. Vidim, da sem 
zamudil lep kontest. Le množitelji v 
tem tekmovanju me motijo. RU1A 
je dal ER (Eu Russia, ali kaj?), 
eni S5 so dajali S5, drugi SI. Yuga 
daje YU, čeprav je že nekaj časa 
SCG. Zadeva zgleda bolj ''po 
domače''. 
   Upam, da ''po domače'' ne bo 
potekalo še pregledovanje 
dnevnikov, sicer mi bo še žal 
dobrega plasmana, ki ga takšen 
način nedoslednosti lahko z lahkoto 
prinese. Jaz sem dve uri klical 
MD4K in 9A1ZA. Oba sta v logu. 
Brez Copy/Paste z DX clustra. 
  
73! Domača naloga opravljena,  
srečno klubskemu rezultatu, 
  
Aleksander, S57S.   
 
S57UN 
 
Za letošnji cq ww 160 sem prvič 
namenil več časa kot kdajkoli do 
zdaj. V službi sem si vzel teden dni 
dopusta, z Ljubotom S53O sva 
postavila kar štiri sprejemne 
beverage antene in sicer v NW, NE, 
S in E. Tako je teden dni pred 
tekmovanjem bilo vse nared za 
testiranje opreme. Za oddajno 
anteno sem uporabljal vertikalko 
(omega match), za sprejemno 
(beverages) oddajal pa sem z 
Kenwood TS850S in PA.  
Med tednom sem naredil kar nekaj 
zanimivih zvez in držav (6O0N in 
N7JW, prva zveza z zahodno obalo 
na 160m), ter seveda ducat JA in 
USA postaj. Za JA sem vedel da jih 
bo med tekmovanjem težko narediti 

toliko, saj bo v delu od 1810 do 
1825 velika gneča in imel sem prav. 
Skratka, pred tekmovanjem sem 
imel občutek da vse špila, zato sem 
si ponovno zadal še nepremagan cilj 
1000 zvez in več točk kot lansko 
leto (520.000 rekord S53O 
lokacije). Na lokacijo sem prispel v 
petek popoldan in preveril če je vse  
ok. Že takoj po 17 uri sem v log 
pospravil A71EM, A61Q in 
VQ9LA proti večeru pa JT1CO, 
V51AS in kar 24 JA postaj. Do 
začetka tekmovanja sem naredil še 
nekaj zvez z elektronskim tasterjem. 
Zakaj omenjam le tega se 
sprašujete. Ob polnoči začnem 
klicati cq z računalnikom in glej ga 
zlomka RF, ki je letel v taster mi 
pomeša cel računalnik. Za 
ugotovitev problema in odpravo le 
tega zamudim pol ure tekmovanja 
zato v prvi uri le 50 zvez. Že v drugi 
80 in potem kar lepo naprej. Med  
EU postajami naredim še kakega 
usata in občutek po slabem začetku  
kar dober. Do jutra se v logu nabere 
kar nekaj zanimivih držav: 7X, 
OH0, EA6, KP4, CU, EA8, HB0, 
9H, ZC4, SV9, T5, 4J, 3V, PJ2, 
KP2, PY7ZY, ki mi pride kar na cq. 
V prvi noči tudi nekaj zelo odličnih 
signalov iz NA, naj omenim le nekaj 
zelo močnih: W0JPL, W4ZV, 
KI1G, VE3EJ, K9DX, VO1MP in 
nekaj neverjetno močnih: K8T,   
 

VY2ZM, K1LZ ter WK4Y, ki pa se 
ni odzival EU pozivom, baje je imel 
probleme z sprejemom.  
    Sledila je pavza, v soboto 
popoldan pa veliko EU postaj, nekaj 
UA9 in UA0 ter nekaj zanimivih 
držav: OY, IS, IG9, V5 ter dve JA 
postaji. Več jih nisem naredil saj v 
malem območju nisem našel 
prostora za klicanje cq. Ponoči 
naredim še UK, 4X, TF, VP9 ter 
zelo slabi pogoji za USA, le ob 
sončnem vzhodu nekaj W5 postaj iz 
nekaj novih state AR, OK, TX. Bilo 
bi malce čudno, a sem skoraj že vzel 
kako uro pavze saj zvez ni in ni bilo. 
Pa je nisem in sem moral zjutraj 
zaključiti saj bi drugače v nedeljo 
začel zelo pozno.V nedeljo še UK, 
JT, BY ter zadnji dve uri dobri 
pogoji za USA ter še dva nova state. 
   Kaj naj rečem na koncu: UFB 
tekmovanje, odlična S5 aktivnost 
kar 45 postaj, najboljši rezultat na 
160m do sedaj, prvič čez 1000 zvez 
in prvič čez 500.000 točk. Skratka 
sami presežniki. Kljub 
povprečnemu rezultatu sem z 
doseženim zadovoljen saj je 
zmagovalec vsak, ki preseže svoj 
cilj. Na koncu 1002 qso, 31 state, 75 
držav ter 589.572 točk. 
Čestitke Borisu S58A, Tinetu S50A 
in Slavcu S57DX za odlične 
rezultate ter seveda Ljubotu S53O 
za vso pomoč ter njegovo lokacijo.  
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Se seveda slišimo tudi naslednje 
leto dodajam pa še nekaj slik in 
statistiko zvez po državah. 
 
          Prefix  Total  Percent 
------  ---  ----  ---- 
3V 1    0.10           GW      2    0.20 
4J 2    0.20           HA     23   2.30 
4X 2    0.20           HB      9    0.90 
3V 1    0.10           GW      2    0.20 
4J 2    0.20           HA     23   2.30 
4X 2    0.20           HB      9    0.90 
5B  2    0.20           HB0     1    0.10 
7X 1    0.10           I          32    3.19 
9A 16  1.60           IG9      1     0.10 
9H 1    0.10           IS      2      0.2 
9K 1    0.10           IT9      1     0.10 
BY 1    0.10           JA      2    0.20 
CT 3    0.30           JT      1    0.10 
CT3 1    0.10           K       82    8.18 
CU 2    0.20           KP2      1    0.10 
DL       160  15.97          KP4      1    0.10 
EA 8   0.80            LA      7    0.70 
EA6 1    0.10           LX       1    0.10 
EA8 3    0.30           LY     22    2.20 
EI 4    0.40           LZ       5    0.50 
ER 2    0.20           OE      7    0.70 
ES 5    0.50          OH      12    1.20 
EU 4    0.40          OH0      1    0.10 
F            15   1.50           OK     93    9.28 
G            32   3.19          OM     26    2.59 
GD  1    0.10          ON      11    1.10 
GI 2    0.20          OY      1    0.10 
GJ 1    0.10          OZ       3    0.3 
GM 6    0.60          PA       23    2.30 
GU 1    0.10          PJ2      1    0.10 
PY 1    0.10            UK       1      0.10 
S5          45    4.49           UN       2      0.20 
SM        13    1.30            UR     58     5.79 
SP          38   3.79            V5       1      0.10 
SV 3    0.30            VE      11      1.10 
SV9  1    0.10            VP9      1      0.10 
T5 1    0.10            YL        9      0.90 
T9 5    0.50            YO      13      1.30 
TF 1    0.10            YU      24     2.40 
UA      102  10.18            Z3         1     0.10 
UA2         3    0.30           ZC4       1     0.10 
UA9       18    1.80 
 
73 Renato – S 5 7 U N 
 
S58A 
 
Lep pozdrav.  Pa še moj rezultat. 
QSOs   Points   State   Countries 
1141       6744        39            73 
Final Score = 755.328 points. 
 
Continent List 
USA calls   =    199 
VE calls    =     17 
N.A. calls  =      3 
S.A. calls  =      3 
Asia calls  =     29 
Afrc calls  =     10 

JA calls    =     19 
Ocen calls  =      0 
Euro calls  =    861 
---------------------- 
Total calls =   1141 
 
CTY in USA states 
---------------------- 
DL  181           LA   10               Wv    3 
UA   87           Oh   10                Al    3 
OK   86          ON    9                Vt    3 
UR   45            ES    9                 GU    2 
S5   42             Nc    9                 ER    2 
 G   40             OE    8                GW    2 
SP   34            Nh    8                  CU    2 
LY   28           YO    8                 Z3    2 
OM   27          On    8                 5B    2 
HA   26           YL    6                 Ar    2 
 I   26              GM    6                EA6   2 
Pa   24             In    6                   Ri    2 
PA   22           EU    6                  Qc    2 
YU   21           LZ    5                 SV    2 
JA   19           Tx    5                   Ns    2 
SM   18          OZ    4                  GI    2 
UA9  18          UN    4                Mo    2 
Va   18            EI    4                  PY    2 
 F   17             EA8   4               TF    2 
9A   15           Ct    4                   GJ    1 
Fl   15             Wi    4                  LX    1 
Ny   15             Il    4                   ZC4   1 
OH   13            Mi    4                7X    1 
EA   11            CT    3                CT3   1 
Ma   11            Tn    3                 OH0   1 
Nj   11             Sc    3                  Mn    1 
Ga   11            UA2   3             KP4   1 
Md   11           Nf    3                HB0   1 
HB   10            T9    3                9H    1 
GD    1             PJ2   1                KP2   1 
Pe    1              De    1                 Ia    1 
3V    1             OY    1                Ok    1 
IT9   1             UK    1                Lb    1 
Nm    1            IG9   1                Co    1 
IS    1               V5    1                Ms    1 
SV9   1           VQ9   1               Me    1 
ZF    1           4X    1                  4J    1  
JT    1 
 
Boris S58A 
 
S58MU 
 
   Moje prvo tekmovanje v CQ 160 
m, če lahko rečem tako, je bilo 
glede na pogoje enkratno. Do tega 
vikenda me na temu bandu skorajda 
ni bilo. Do tedaj sem naredil sem 
cca 50 zvez, potrjenih 19 različnih 
DXCC. 
  Za letošnje tekmovanje me je 
vzpodbudila debata na SCC 
reflektorju, tako da sem v soboto 
zvečer po končani službi skuplal 
dipol za 80 m, ki je cca 6 metrov 
nad snegom in pričel z delom. Ta 
večer sem naredil cca 50 zvez, 

naslednje jutro še okrog 90 in tudi 
prvega in tudi edinega US- ota. Po 
službi pa zvečer v nedeljo še okrog 
20 zvez. 
   Drugače pa je bilo aktivnih kar 
lepo število S5 postaj. 
   Skupni rezultat je naslednji: 
157 zvez, 35 različnih DXCC + 1 
US množitelj, kar skupno znese 
točno 27 000 točk.  
    Upam, da bom s tem rezultatom 
lahko nekaj doprinesel k SCC kvoti. 
Zanimiv band, zato bo to leto bo 
potrebno postaviti kakšno anteno za 
ta band, izpopolniti DXCC 
in prefixe na temu bandu. 
  
73 es GH DX de Milan 
 
S59AA 
 
Hojla! 
   Novica je novica, ko je še topla. 
Zato vsemu navkljub objavljam svoj 
skromni rezultat v CQ WW 160M: 
 
734 QSO, 67C, 20ST = 330.000 pik 
 
   Precej sem zabušaval in preveč 
spal, po CT-ju sem delal 18.8 ur. 
Pogoji slabi, s težavo naredil enega 
JA, slišal pa še dva... 
Kje so cajti, ko smo imeli pile-up od 
japoncev! 
 
73 Frane, S59AA 
 
S50A 
 
   V 160 m tekmovanju sem bil 
precej aktiven v zadnjih petnajstih 
letih in sem skozi različne 
postavitve anten pravzaprav že 
preizkusil vse, kar naj bi se dalo 
narediti iz moje lokacije. 
Mimogrede, lokacija ne nudi 
nobenih možnosti za velike 
eksperimente na področju anten za 
ta obseg in tako sem po različnih 
verzijah inverted v, sloperjev, inv. L 
ipd. pristal na treh četrtvalovnih 
sloperjih, ki jih napaja en kabel in 
releji preklapljajo smeri (USA, JA 
in VK). Razlika med njimi ni 
posebno opazna, vendar je občutek, 
da je USA sloper bolj koristen za 
zahod in JA za vzhod. Žal pa ni 
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 mesta za preizkušanje vertikalnih 
anten. Tudi za sprejem sem 

preizkušal že več vrst beverage 
anten, malih zank ipd., vendar so 
vedno oddajne antene najmanj tako 
dobre za sprejem ali pa boljše kot 
beverage. Tudi to je pogojeno z 
lokacijo, ki je pravzaprav na vrhu 
hriba in sredi gozda. Ne glede na 
vsa navedena dejstva pa mislim, da 
bo še potrebno kaj eksperimentirati, 
saj je 160 m obseg izredno zanimiv 
in jaz še vedno pričakujem tisti 
»veliki pok«, ki bo enkrat povzročil, 
da bo na 1,8 v tekmovanju tako kot 
je na 14 MHz. 
   No, to pot velikega poka še ni 
bilo. Osebno sem celo razočaran 
nad rezultatom, vendar to ni toliko 
pomembno, ker sem imel v mislih 
predvsem, da delam zato, da bo 
klubski skor večji, pa še nikoli ne 
veš, če ne bo kakšna nova država 
aktivna v tekmovanju.  
    Pričetek tekmovanja klasičen in v 
prvi uri 107 zvez , nato 62, pa 69 in 
nato 67, pa 61, vse to na 1819 kHz. 
Navedena števila zvez so tudi 
največja v tekmovanju saj je potem 
v soboto popoldne/zvečer povprečje 
padlo na cca 40 (največ je bilo med 

18. in 19. 52 v soboto in 28 v 
nedeljo). V nedeljo pa po cca 20 
zvez na uro. Kakorkoli skupaj se je 
nabralo 1200 zvez. Procenti po 
kontinentih so naslednji: EU 1050 
qso (86,5 %), Azija 45 qso (3,7 %), 
Severna Amerika 109 zvez (9 %), 3 
postaje iz Južne Amerike in 7 iz 
Afrike.  Torej že na pogled je videti, 
da imam antene na tem obsegu za 
dobro »klofarijo« v EUHFC ☺  
Morda je zanimivo pogledati še 
nekaj podatkov o delanih postajah iz 
posamezne države: DL 232, OK 
107, USA 96, UA 95, UR 70, G 54 
itd. S5 47 in samo 6 JA postaj. 
Rezultat kaže na 74 držav in 30 
USA/VE množiteljev ter dobrih 700 
tisoč točk.  
   V tekmovanju sem opazil precej 
hude krvi pri »drenjanju« na 
obsegu. Posebno težko je bilo najti 
frekvenco v popoldanskem 
/večernem času, kjer nihče noče 
zapustiti »okopov« med 1810 in 
1825, ker vsi pričakujem(j)o naval 
JA postaj. Druga značilnost je 
neodvisno delo dveh aktivnih 
kontinentov –Evrope in Severne 
Amerike, kjer je aktivnost in s tem 
medsebojno motenje zelo veliko. 

Tako se je potrebno sprijazniti s 
tem, da če že dobiš »svojo« 
frekvenco, kmalu ugotoviš, da na 
isti sedi tudi nekdo na drugi strani 
Atlantika. In tako obe postaji delata 
svoj kontest. Le redko se zgodi, da 
je frekvenca prosta za en ali drugi 
kontinent.  Obstaja le ena (sicer še 
majhna) izjema. V »starih« časih je 
bil del obsega – od 1830 do 1840 
namenjen medkontinentalnim 
zvezam in američani načelno naj ne 
bi v tem delu klicali CQ. Kar nekaj 
se jih še drži tega in zato je dobro 
dobiti mesto nekje v tem delu. 
Seveda mora biti tudi signal dovolj 
močan, da te ne izrine kateri od 
»pravih« karibskih ali drugih DX-
ov.  
   Konec dober, vse dobro. Po 
številu zvez in po rezultatu je zame 
to rekordno leto in z aktivnostjo S5 
postaj tudi ni bilo sramote. Upam, 
da bomo še nekaj točk nabrali v 
SSB delu in tako dostojno realizirali 
sklep o klubski aktivnosti. Ali ste že 
blizu DXCC na 160 m?…. 
 
73, Tine Brajnik, S50A 

 
 

Aktivna sprejemna antena za 1,8 MHz 
 

Janez, S57J in Polde, S57U 
 

   Dobra lastnost kompaktnih, 
elektrostatično oklopljenih 
sprejemnih loop anten je majhna 
občutljivost na električna polja, ki 
izvirajo iz lokalnih električnih 
izvorov kot tudi njihova 
usmerjenost, ki omogoča, da se na 
najmanjšo možno mero zmanjša 
interferenca oddaljenih postaj, ki 
delajo na istem »kanalu«. 
Zahvaljujoč tem lastnostim so loop 
antene zelo primerne za sprejem 
šibkih signalov, ki so 
radioamaterjem zelo pomembni, še 
posebej na spodnjih bandih. Na sliki 
2. je prikazana shema sprejemne 
loop antene s stopnjo za prilagoditev 
impedance in z ojačevalcem. Zanka 
je narejena iz 75 Ω koaksialnega 

kabla. Premer zanke je 460 mm in 
vsebuje 4 ovoje. V sredini kabla je 
odstranjen oklop v dolžini 38 mm. 
Na tem mestu so ovoji fiksirani z 
izolirnim trakom. Zanka se v 
resonanco uglasi s spremenljivim 
kondenzatorjem vrednosti 500 pF, 
ki ga lahko najdemo v starih 
radijskih sprejemnikih. Zanka mora 
biti montirana vertikalno.    Dva FE 
tranzistorja imata dvojno vlogo: 
zagotavljata čim manjšo 
obremenitev resonančnega kroga in 
prehod iz simetrične v asimetrično 
konfiguracijo. FE tranzistorja sta 
spojena s skupnim »drejnom« 
(napetostno ojačanje manjše od 1) s 
tem pa se zagotovi velika upornost 
za močne signale. 

 
    
   Ojačevalec s tranzistorjem BSX 
20 ali 2N5179 je spojen v krog 
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negativne reakcije s kolektorja na 
bazo preko upora 510 Ω (vzporedna 
reakcija). Ne band pass upor 10 Ω v 
emiterskem vezju ustvarja negativno 
reakcijo rednega tipa tako, da ima ta 
stopnja zelo dobre karakteristike in 
praktično ne povečuje nivoja 
intermodulacijskih produktov v 
sprejemniku. 
   Glede na to, da je faktor Q 
vhodnega kroga reda nekaj sto, je 
zmanjšana tudi obremenitev 
sprejemnika zaradi zelo močnih 
signalov radio – difuznih postaj. 
Zaradi tega je pri vsaki spremembi 
frekvence potrebno ponovno uglasiti 
anteno s pomočjo vrtljivega 

kondenzatorja.  
   Širokopasovna transformatorja Tr1 
in Tr2 sta navita na feritna prstana 
Amidon FT37 – 61 (μr = 125). Tr1 
ima 15 trifilarno navitih ovojev Cu 
žice premera 0,3 mm, Tr2 pa 15 
bifilarno navitih ovojev enake  žice. 
Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti spajanju izvodov ovojev 
transformatorjev na prava mesta v 
vezju.  
 
Povzeto po Radio 
Communication, 3/87 
  
V praksi se je antena bolj slabo 
izkazala. Ker je predvideno sprotno 

uglaševanje, mora biti blizu pri roki, 
torej v prostoru. To pa že samo po 
sebi ni dobro za antene, ali ne? 
Vseeno je pokazala veliko stopnjo 
usmerjenosti, v določenih sicer zelo 
redkih primerih se je nanjo slišalo 
podobno kot na dipol. Ker je koax 
zanka dolga enako, kot pri anteni, ki 
je oblikovana kot kvadrat s stranico 
1,5 m, je bolje narediti tako anteno 
in jo montirati zunaj, čim višje je 
možno. Ker tudi ojačevalec ni ravno 
bog ve kaj, je bolje narediti takega, 
kot je opisan v članku na naslednjih 
straneh. Je pa vseeno zanimiva za 
tiste, ki nimajo veliko prostora in 
radi eksperimentirajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sprejemna antena za 160 m 

 
Frane Bogataj, S59AA 

 
   Po Janezovem, S57J apelu 
smatram za svojo dolžnost, da 
napišem nekaj o svojih izkušnjah na 
160 metrih. Do sedaj sem z muko 
naredil cca 170 DXCC in z malo 
manjšo muko, za malo USD dobil 
cca 150 kart. Nadaljnje pa ne bodo 
poceni... 
   V svojem primestnem QTH-ju na 
parceli 800 m2 je edino, kar si lahko 
privoščim za 160 metrov 1/4 
valovni ("half") sloper. V mojem 
primeru sta to dva, eden za vzhod in 
drugi za zahod, ki se spuščata proti 
tlem z višine 23 metrov. Efektivna 
dolžina posameznega je cca 27 m, 
ostanek žice pa je speljan ob meji 

parcele, cca 1 m nad tlemi in 
predstavlja bolj prilagoditev kot 
žarilec. Sistem je dober na oddaji, 

saj stoji nad dobro" ilovnato zemljo. 
Razlika v usmerjenosti je skoraj 
zanemarljiva saj, prosto po 
ON4UN-u, pri 1/2 sloperju še 
najbolj seva sam stolp. In ta je v 
mojem primeru z dvema yagi 
antenama na vrhu verjetno kar blizu 
resonance na 160 metrih. 
   Moj problem pa je sprejem, saj je 
stalni šum na S-metru okrog 9, proti 
jutru kdaj tudi manj. Kak Beverage 
pa pri meni ne pride v poštev. Od 
možnih sprejemnih anten torej 
ostane le mala, oklopljena zanka.  
Le-to sem preskušal že pred leti, a 
brez posebnega uspeha: razmerje 
med signalom in šumom je bilo slej 
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 ko prej enako kot na sloperjih in 
bližje ko je bila zanka stolpu, 

močnejši so bili signali. Torej je 
sprejemala kar signale od stolpa. 
Odmik od stolpa nad tlemi tudi ni 
dal rezultata. Pred kratkim pa sem 
naredi se zadnji obupni poizkus: 
taisti loop sem postavil na sam vrh 
drugega stolpa, cca 15 metrov stran 
od velikega in rezultat je zdaj 

takšen, da ga je vredno opisati. 
   Signali so sicer padli za cca 30 
dB, kar pa ni problem, saj jih je 
možno dvigniti z dodatnim 
ojačevalnikom in tudi radio ima še 
in še rezerve v VF ojačenju. Šum 

napram signalu se je bistveno 
zmanjšal, tudi do 10 dB, kar pa 
pomeni slišati signal, ki je bil na 
sloperju pod nivojem šuma. Zanka 
je usmerjena, diagram predstavlja 
osmica v smeri ravnine zanke.       
Predojačevalnik, ki sem ga dogradil 
je skrajno preprost, izveden je s 
FET-om 3N187, z uglašenim 
krogom na vhodu ter izhodu in ob 

nizki kvaliteti krogov pokriva 
celotni 160 metrski band, brez 
pouglaševanja. Priključen je na 
posebni RX vhod radia (k sreči ga 
IC-775 ima!), istočasno pa se z 
vklopom ojačevalnika aktivira tudi 

preklopni rele. S posebnim stikalom 
je možno torej izbirati sprejemno 
anteno. Opisana zanka je zaradi 
enostavnosti izvedena v "diamantni" 
obliki. Vezava je razvidna iz sheme 
ter iz fotografije.  
    Po uporabljeni literaturi naj bi bil 
kondenzator v zanki 400 pF, v 
mojem slučaju pa ocenjujem, da je 
cca 1000 pF. Uporabljen je sljudni 
trimer 1400 pF, ki sem ga uglasil na 
maksimalni sprejem kar na tleh. 
Skupaj s konektorjem je zaščiten 
proti vremenskim razmeram s 
plastičnim pokrovčkom.  Nosilec 
zanke predstavljata dve bambusni 
palici dolžine 2,2 m in debeline cca 
20 mm. Le te za majhen denar 
dobimo v trgovinah z vrtnarskimi 
pripomočki. Antena se (žal) obrača 
s celim antenskim sistemom  na 
drogu. Usmerjenost je občutna, 
maksimum sprejema pa je izrazitejši 
kot minimum. Rezultat je dober, 
pogoj za neodvisno delovanje pa je 
čim večja oddaljenost od ostalih 
anten za 160 m. Opisana zanka sicer 
ne zdrži primerjave s kako Beverage 
anteno, saj če ni signala na sloperju 
ga tudi zanka ne zazna. Malošumni 
sprejem pa je zelo ugoden za uho, 
lahko pa tudi odloča o tem, ali DX 
bo ali ne bo... 
 
Lep 73, pa mnogo zabave na 160 
metrih! 

 
Rang lista S5 tekmovalcev za leto 2005 

 
Leopold Kobal, S57U 

 
  1. S58A 3 5222 
  2. S57DX 4 4370 
  3. S50A 2 3122 
  4. S54E 3 3083 
  5. S57J 3 2421 
  6. S56A 5 2290 
  7. S58M 3 2068 
  8. S57AW 1 2000 
  9. S59AA 2 1979 
10. S51Z 2 1888 
11. S57MSU 1 1861 
12. S50R 2 1762 
13. S53M 2 1666 
14. S51DS 2 1652 

15. S57UN 2 1625 
16. S57U 4 1546 
17. S52ZW 1 1546 
18. S51DX 6 1478 
19. S51CK 2 1477 
20. S51OI 2 1423 
21. S50DX 3 1395 
22. S53EO 1 1328 
23. S51FB 3 1298 
24. S59N 1 1253 
25. S54X 2 1251 
26. S57PR 2 1234 
27. S50Y 2 1152 
28. S51TA 2 1119 

29. S53F 3 1069 
30. S51J 2 1065 
31. S58P 2 1061 
32. S54U 2 1017 
33. S52OP 1 960 
34. S57NU 1 887 
35. S52QM 2 863 
36. S52EZ 2 740 
37. S50U 1 589 
38. S57NRO 2 574 
39. S53XX 3 529 
40. S53MM 1 522 
41. S51NZ 1 306 
42. S59W 1 262 
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Enostavna vertikalka za 7, 3.5 in 1.8 MHz 
 

Janez Červek, S57J 
 

   Verjetno ni potrebno posebej 
poudariti, da obstaja veliko boljših 
anten  in, da nič ni zastonj. Opisana 
antena rabi zelo malo prostora, ne 
povzroča nevšečnosti s sosedi, ali z 
ženami. Je pa antena sigurno med 
najmanjšimi (po dimenzijah), rabi le 
¼ m2 površine, visoka pa je cca 13 
m. Kot pove že naslov, antena 
pokriva vse tri spodnje bande in je 
vrtljiva okrog baze, kar olajša 
prilagajanje tuljave na sredini 
antene ter celotne dolžine antene. Je 
samostoječa, napajana direktno s 50 
Ω kablom.  
 

 
 
   Podstavek antene je lahko okrogla 
ali kvadratna cev, ki je lahko zabita 
ali zabetonirana v zemljo.  Osnova 
antene je ''U'' profil, ki se prilega 
zunanji steni cevi podstavka. 
Naredimo jo lahko tako, da zvarimo 
dva kosa kotnega jekla, ukrivimo 
pločevino ali kupimo U profil 
standardne dimenzije. Na to osnovo 
navarimo še tri kose kotnega jekla, 
na katera privijemo plošče iz 
izolacijskega materiala, ki izolirajo 
anteno od tal.  V te plošče izvrtamo 
luknje,  ki se morajo tesno prilegati  

spodnji, debelejši cevi antenskega 
elementa. 
 

 
 
   Antenski element je sestavljen iz 
spodnje cevi premera 50 mm, 
dolžine 5 m in zgornje cevi premera 
30 mm, dolžine 6 m. Med sabo sta 
izolirani z vložkom iz umetnega 
materiala (koterm ali poliamid). 
Dolžino antene reguliramo s 
spuščanjem ali dviganjem zgornje 
(notranje) cevi v spodnjo. Vložek je 
v spodnjo cev vstavljen s tesnim 
prilegom,  spuščanje zgornje cevi pa 
preprečimo z nerjavečo objemko na 
cevi.  
   Center loading tuljava je 
nameščena preko izoliranega spoja. 
Če sta cevi kratko spojeni, antena 
deluje na 7 MHz, z vključeno celo 
tuljavo pa na 1,8 MHz. Na 3,5 ali 
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 3,8 MHz anteno uglasimo z 
vključevanjem določenega dela 

tuljave (cca ½). Z dobro izdelano 
tuljavo lahko dosežemo približno 
150 kHz široko območje, kjer je 
SWR pod 1,5.  

   
Tuljavo naredimo tako, da na 
plastično cev premera 90 mm,  

dolžine 130 mm navijemo  40 med 
sabo razmaknjenih ovojev trde žice 
2,5 mm2. Na sredinski navojih 
naredimo zanke za odcepe, na 
katere bomo priključili kratkostičnik 
za uglaševanje antene na želeno 
frekvenco 3,5 ali 3,8 MHz. Te 
odcepe lahko preklapljamo s 
kvalitetnim krokodilčkom, ali pa 
odcepe povežemo z relejem. Celo 
tuljavo je priporočljivo skupaj z 
relejem zaščititi pred vremenskimi 
vplivi. Kot ste opazili, antena nima 
nobenih radialov. Drugi pol antene 
lahko realiziramo z dvema ali več 
cevmi zabitimi v zemljo kolikor 
mogoče globoko, ali z napeljavo 
čimveč radialov različnih dolžin, 
uglašenih na vsako frekvenčno 
območje posebej. Antene seveda 
nima smisla postavljati v hribih na 
skalnato podlago recimo na Polici, 
bo pa zelo dobro delala v vodi ali na  
 

močvirnatem terenu, recimo v 
Grosupljem postavljena ob potoku 
Grosupeljščica.  
   Za letošnji CQ WW CW kontest 
sem se odločil delati na 1,8 MHz. 
Glavni razlog za tako odločitev je 
zapadli sneg in hud mraz, koča na 
Polici pa je zelo slabo izolirana in 
nima smisla dva dni zmrzovati v 
njej. Poleg tega bi rad skompletiral 
DXCC tudi na tem bandu, edinem, 
kjer te diplome še nimam. Za  
kontest sem pripravil skrajšani dipol 
s tuljavami, tole vertikalko, ki sem ji 
dodal sedem 40 m dolgih radialov, 
aktivno anteno za sprejem in dva 
konca žice, ki naj bi simulirala 
beverage. 
Novo zapadli sneg pa mi je na žalost 
prekrižal načrte. 
Kasneje sem na isto osnovo sestavil 
anteno Battle Creek Special, ki 
odlično funkcionira. 

 
Antenski predojačevalnik za 1,8 in 3,5 MHz  

 
Polde, S57U in Janez, S57J 

 
   DXCC Challenge je spodbudil 
mnoge, da so začeli iskati nove 
države tudi na »top« bandu, čeprav 
skorajda nimajo danih naravnih 
pogojev (beri: prostora za dolge 
antene). V sili si lahko vsaj na 
sprejemu pomagamo s kratkimi, v 
vse mogoče oblike zvitimi 
antenami, vendar pa se pojavi 
problem, da je nivo šuma in tudi 
koristnega signala na takih antenah 
po pravilu zelo nizek. Zato pa 
rabimo predojačevalec, ki naj bi 
nadomestil tiste decibele, ki jih 
nismo uspeli uloviti v dovolj dolgo 
anteno. 
   Malo sva pobrskala po strokovni 
literaturi, kjer je kar nekaj idej 
vendar kaj več od idej ni 
napisanega. Zato sva se lotila 
eksperimentiranja, rezultati pa bodo 
opisani v naslednjih vrsticah. 
   Samo po sebi se razume, da sva se 
odločila za dual gate MOS FET 
BF966S (ker se je ravno našel v 
»furdi«). Najprej se je pojavil 
 problem, na kaj naviti tuljave.  

   Danes so toroidi »in«, vprašanje je 
le, kje dobiti te obročke. Najprej sva 
se spomnila na stare toroide iz 
računalniških PS, saj 1,8 MHz ni 
prav dosti stran od frekvenc, ki jih 
uporabljajo »svičerji«. Kakšno 
razočaranje, iz ojačevalnika se ni 
dalo iztisniti več kot 10-12 dB. V 
roke je bilo potrebno vzeti moderne 
komunikacijske naprave (telefon), 
ter se spomniti starih kolegov. Tako 
sva izbrskala jedra od ISKRE 
Feritov premera 22 mm, ki so 

narejena  iz mešanice tipa 3F, ki naj 
bi šla solidno preko celega kratkega 
vala. 
   Že prvi rezultati so bili zelo 
vzpodbudni, saj so ta jedra 
prekašala tista iz PS za veliko 
decibelov. Kot že omenjeno, nikjer 
ni podatkov o tem,  kakšno 
induktivnost je potrebno naviti za 
160 metrski obseg in kje narediti 
odcepe, da bomo dobili optimalne 
rezultate. Izkazalo se je, da 
potrebujemo cca 40 μH za obe 
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tuljavi in cca 350 pF kondenzatorja, 
da pridemo v resonanco na vhodu in 
izhodu ojačevalnika. Še bolj 
zanimive reči so se dogajale pri 
odcepih. Vhodni krog je pristal pri 
enem (1) ovoju od hladnega konca 
navitja. Izhodni transformator pa je 
bil najbolj zadovoljen s samo dvema 
ovojema na sekundarju, drain je 
priključen na ovoje tri ovoje od 
vročega konca, to je od 
kondenzatorjev, ki tvorita nihajni 
krog (C6 in C7). 
   Rele z dvojnimi izmeničnimi 
kontakti poskrbi, da predojačevalnik 
vključimo v sprejemno vejo, ali pa 
ga preskočimo. Še bolje je če 
uporabimo dva releja z enojnim 
izmeničnim kontaktom. 
   Preizkusila sva tudi 
predojačevalnik za 80 metrski obseg 
z minimalnimi spremembami. 
Potrebno je naviti induktivnost cca 
21 μH. Odcep na vhodnem krogu 
ostane na prvem ovoju od hladnega 
konca, izhodno tuljavo ravno tako 
navijemo do induktivnosti 21 μH, le 
da ima izhodno navitje en (1) sam 
ovoj. Kondenzatorje ustrezno 
zmanjšamo, sicer pa se poigramo s 
trimer kondenzatorji. 
    Meritve so pokazale, da 
ojačevalnik brez problema doseže 
cca 40 dB ojačanja v 50 ohmsko 
breme in osciloskop, kot indikator. 
Točnost meritev je razreda +/- 2 dB, 
glede na amaterske okoliščine. V 
praksi se je izkazal pri tistih 
»najtanjših« signalih, ki jih sicer 
zaznaš vendar niso čitljivi. 
Predojačevalnik dobro opravi svoje 
delo in omogoči, da je »poklofana« 
še ena nova država! 
   Tiskano vezje je unikatno z 
metodo krep lepilnega traka, na 
katerega narišemo potrebne vezice 
oz. otočke, ki jih nato z ostrim 

nožem obrežemo in odstranimo dele 
kjer želimo, da se bakrena folija 
odjedka. Z eno od metod zjedkamo 
nepokrite dele in stvar je gotova. 
Elemente prilotamo kar s strani 

bakrene folije, saj nam tak način 
omogoča lažje eksperimentiranje. 
 
 
Podatki za tuljave: 
 
L1 : (160 m) 
23 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na 
jedro φ 22 mm, odcep naredimo 1 
ovoj od hladnega konca (tip mase 
jedra 3F)  

 
T1 : (160 m)  
23 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na 
jedro φ 22 mm, odcep naredimo 3 
ovoje od vročega konca, izhodno 
navitje z dvema ovojem, (tip mase 
jedra 3F) 
 
L1 : (80m) 
16 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na 
jedro φ 22 mm, odcep naredimo 1 
ovoj od hladnega konca (tip mase 
jedra 3F) 
 
T1 : (160 m)  
16 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na 
jedro φ 22 mm, odcep naredimo 3 
ovoje od vročega konca, izhodno 
navitje z 1 ovojem ovojem, (tip 
mase jedra 3F) 

  Malo sva pobrskala po ekvivalentu 
za jedro. Amidon ima jedro, ki 
približno ustreza, to je FT-82-61. So 
pa dobra tudi manjša jedra kot npr. 
FT-50 ali FT-37. Bistveno je da ima 
MIX-61, ki gre od 0,2 do 10 MHZ. 
   S pomočjo znane AL vrednosti 
izračunamo število ovojev po 
formuli:                                                     

 
Al
L

N x1000=  , 

kjer je N število ovojev, Lx potrebna 
induktivnost v μH in Al vert (zajema vse 
lastnosti in geometrijo jedra). 
 
     Predojačevalec je bil praktično 
testiran v CQ 160 m contestu in še 
posebej pri DX-anju, ko je več časa 
za igranje s preklapljanjem anten in 
daljšim poslušanjem. Signale iz 
miniaturnih oklopljenih zank je v 
povprečju  uspel dvigniti na nivo 
signalov iz dipola ali zanke celotne 
valovne dolžine. Naslednji korak je 
bil jasen: če ojača signale iz 
miniaturnih anten, zakaj ne bi ojačal 
tudi relativno močnejših signalov iz 
dipola ali beveraga? In jih ojača, 
skupaj z njimi pa tudi šumenje, 
vendar v določenih primerih vseeno 
slišimo signal, ki ga brez ojačevalca 
ne bi. To še posebej velja za 3,5 
MHz band, ki precej manj šumi kot 
1,8 MHz. 3Y0X sem v soboto s 
pomočjo predojačevalca zelo lepo 
slišal še dolgo po sončnem vzhodu. 
Zavedati pa se moramo, da signala, 
ki ga čisto nič ne slišimo tudi noben 
ojačevalec ne bo spravil na nivo 
slišnosti. Matematični zakoni 
veljajo tudi tukaj. Nič, pa čeprav 
stokrat pomnožena je še vedno nič. 
Naslednji korak je izdelava in 
preizkus ojačevalca za 7 MHz, saj 
tam slišimo še več signalov, ki so 
zelo šibki in bi jih ojačane lažje 
slišali.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Če se želite včlaniti v SCC, pošljite sporočilo na 
S50A@bit.si ali na naslov: 

Slovenia Contest Club, 
Saveljska 50, 1113 Ljubljana 
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POSTANITE DOPISNIK V  

VAŠEM ČASOPISU. 
 

PRISPEVKI BODO OBJAVLJENI 
V PRIHODNJIH ŠTEVILKAH. 

 
SAMO, ČE NAS BO VELIKO 

SODELOVALO, BO ČASOPIS 
AKTUALEN IN ZANIMIV. 

S5 Challenge lista 
 

Leopold Kobal, S57U 
 

ST.        ZNAK       SSB        CW       RTTY     SKUPAJ 
 
  1           S58T         335         334         315          984 
  2 S53X  325 325 251 901 
  3 S57A  327 328 232 887 
  4 S50A  326 314 188 828 
  5 S52QM  319 328 162 809 
  7 S53MJ  216 294 296 806 
  6 S57U  301 320 182 803 
  8 S57J  327 327 125 779 
  9 S57XX  224 297 155 676 
10 S54E  310 207 115 632 
11 S59N  274 317 28 619 
12 S51U  281 272 46 599 
13 S52DG  301 283 - 584 
18 S55SL  318 257 - 575 
14 S59D  245 249 77 571 
15 S50B  254 242 65 561 
16 S57AT  297 264 - 561 
17 S58MU  241 298 2 541 
19 S51NM  158 244 - 402 
20 S58J  175 195  370 
21 S51MA  225 96 - 321 
22 S58Q  - 310 - 310 
23 S50R  302 - - 302 
24 S55ZZ  - 300 - 300 
25 S57MVD 293 - - 293 
26 S53ZZ  - 230 - 257 
27 S53ZL  - 250 - 250 
28 S59AW  - 200 - 200 
29 S53FI     9 107 60 176 
30 S53ZW  - 110 - 110 
 
 
ST. ZNAK 10M 12M 15M 17M 20M 30M 40M 80M 160M CHAL MODE SKUPAJ 
 
1 S50A 284 209 313 251 323 215 295 262 187 2339 828 3167 
2 S57A 252 238 293 243 317 215 273 223 197 2251 887 3138 
3 S52QM 294 267 299 282 321 234 298 193 54 2242 809 3051 
4 S53X 270 250 268 291 289 214 223 192 142 2139 901 3040 
5 S58T 307 42 319 72 335 83 313 183 111 1765 984 2749 
6 S57J 286 156 307 192 322 135 250 191 95 1934 779 2713 
7 S57U 259 93 290 132 303 133 202 133 65 1610 803 2413 
8 S57XX 207 141 246 151 256 122 189 72 37 1421 676 2097 
9 S58MU 199 130 242 158 272 98 213 116 17 1445 541 1986 
13 S53MJ 181 23 257 82 265 42 120 108 67 1145 806 1951 
10 S54E 149 127 179 124 199 7 125 145 203 1258 632 1890 
11 S51U 170 94 224 93 258 99 160 150 34 1282 599 1881 
12 S57AC 263 232 284 227 289 143 248 147 46 1879 0 1879 
14 S59N 141 - 257 15 288 79 239 183 39 1241 619 1860 
15 S55SL 223 82 264 118 237 63 149 122 20 1278 575 1853 
16 S52DG 155 98 260 145 292 45 141 42 - 1178 584 1762 
17 S57AT 249 131 214 145 189 127 80 49 7 1191 561 1752 
18 S50B 140 96 187 104 202 73 115 101 8 1026 561 1587 
19 S59D 148 22 177 73 158 86 129 110 71 974 571 1545 
20 S58J 179 120 183 80 151 99 115 114 50 1091 370 1461 
21 S51NM 102 - 146 - 186 - 131 92 15 672 402 1074 
22 S57L 73 67 254 89 141 96 186 113 53 1072 0 1072 
23 S51MA 105 - 106 - 109 - 104 103 - 527 321 848 
24 S53FI 13 - 62 - 72 1 47 38 - 233 176 409 
 
Nove dosežke ali morebitne popravke sporočite na  S57U@comware.si  
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Zanimivosti 
 

 

  
Operating Frequencies and Paths 

 
 
 
 
 

12 
Feb 
2006   
0110  UTC:   
 

Just to bring you up to date, 
yesterday morning at 0230UTC the 
helicopter began flying again and 
brought ashore 8-9 loads and our 
three orphaned Team Members.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Starting 
again at 0900UTC, he 

starting bringing the final 5-6 loads 
and finished around 1500UTC.  At 
that time we finally had a full 
complement of people, equipment 
and supplies.  In the last load was 

the Job Johnny (outhouse) which 
was very gratefully received! 
 
Here's a rundown on the antennnas 
in operation now:  

 
Battle Creek Special for 160 
Wire antenna for 80 
Wire antenna for 75 
Two 40M verticals 
20M vertical 
17M two-element vertical 
30M vertical 
Two SteppIR 2El yagis for 10-20M 
 
Tomorrow we'll have another 30M 
vertical and the two remaining 
SteppIR 2el yagis up.  
We presently have six stations on 
the air and tomorrow afternoon will 
have all eight.  
Note: We are presently adding the 
rest of the computers to the LAN so 
there will be some delay in getting 
the logs uploaded; please be patient 
with us.  The main web page always 
indicates the latest logs available so 
that should be your trigger to check 
to see if you're in it.  
 
73 from the Peter I Team! 
 
 
 
 

BAND SSB CW Digital 

10 28475 28023 28092 (Listening up!) 

12 24987 24893 24928 (Listening down only!) 

15 21295 21023 21102 (Listening down!) 

17 18145 18073 18108 (listening down only!) 

20 14190 14023 14084 (Listening up!)  

30 n/a 10103 10135 (Listening up!)  

40  7093 7023  

80  3750 3523  

160 1842.5 1822.5  
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 Hoj! 
 

Si ne morem kaj, da ne komentiram 
domnevno največje antene, ki jo ima 
"mali" Japonec, 7J4AAL. 
Kar nekaj volje je potrebno za 
postavitev take antene: 
- 5 el. full size za 80m na višini 59 m 
- boom 42 m 
- dolžina el. 44 m 
- teža: 1300 kg 
 
Sama velikost je še bolj očitna, ko 
vidiš majhnega človeka na 
boomu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Robert, S57AW  

 
 
Rod Elliott VE3UW zbira DX spote iz OH2AQ Web Clustra že od Januarja 1997. Spote in potreben 
software najdemo na http://www.425dxn.org/dxspots/  
 

Koledar tekmovanj 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
25./26. februar 
CQ 160-Meter Contest, SSB 
http://cq-amateur-
radio.com/160RulesWeb111805.pdf 
REF Contest, SSB 
http://www.ref-union.org/concours 
UBA DX Contest, CW 
http://www.uba.be/ 
 
4./5. marec 
ARRL International DX Contest, SSB  
http://www.arrl.org/contests/rules/2006/intldx.html 
Open Ukraine RTTY Championship 
http://www.ucc.zp.ua 
 

11./12. marec 
North American Sprint, RTTY 
http://www.ncjweb.com/sprintrules.php 
RSGB Commonwealth Contest CW 
http:// www.rsgbhfcc.org 
EA PSK31 Contest 
http:// 
www.ure.es/hf/concursos/eapsk31/baseseapsk31ingle
s.pdf 
 
18./19. marec 
Russian DX Contest 
http://www.rdxc.org 
BARTG Spring RTTY Contest 
http://www.bartg.demon.co.uk 
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25./26. marec 
CQ WW WPX Contest SSB 
http://www.cqwpx.com 

 
1./2. april 
SP DX Contest 
http://www.contest.spdxc.org.pl/en/ 
EA RTTY Contest 
http://www.ure.es/ 
 
8./9. april 
Japan International DX Contest 
http://jidx.org/ 
EU Sprint Spring SSB 
http://www.eusprint.com/ 

 
15./16. april 
Holyland DX 
http://www.iarc.org/ 
EU Sprint Spring CW 
http://www.eusprint.com/ 
 
22./23. april 
SP DX RTTY Contest 
http://www.pkrvg.org/ 
 
29./30. april 
Helvetia Contest 
http://www.uska.ch/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DX aktivnosti: 
 

Kristjan Kodermac, S50XX 
 

3B8 – Mauritius 
Jose, ON4LAC bo delal 10-80 metrov SSB, RTTY in 
PSK31 med 17. marcem in 13. majem kot 
3B8/ON4LAC (AF-049). Če dobi dovoljenje bo po 25. 
aprilu aktiven iz 3B9. QSL HC 
 
3W – Vietnam 
Stan, OK1JR (bivši 5N0MSV, D2FGC, YB0AJR, 
ZA/OK1JR…) bo naslednje dve leti bival v Hanoju. Z 
licenco 3W9JR lahko dela le od 20-12 m CW in SSB, 
upa da bo dobil dovoljenje še za ostala področja in 
digitalne načine dela. QSL via OK1JN 
 
7Q – Malawi 
Harry, 7Q7HB se je vrnil v Malawi za najmanj tri 
mesece in pričakuje da bo lahko aktiven na digitalnih 
načinih. QSL direct G0IAS 
 

9M6 – West Malaysia 
Steve, 9M6DXX bo 18. in 19. marca aktiven iz  Pulau 
Gaya  (OC-133). QSL direct: Steve Telenius-Lowe, 
WDT 527,  88905 Kota Kinabalu,  Sabah,  Malaysia. 
 
CN – Morocco 
Jim, W7EJ bo ponovno CN2R med 16. in 29. marcem. 
V WPX SSB bo SOSB80. Izven tekmovanja bo na 
WARC in 6m EME. QSL HC 
 
FG – Guadelupe 
Jacques, F6HMJ bo na otoku (NA-102) do 7. marca 
aktiven kot TO2FG in po 17. februarju kot 
TO2ANT. QSL HC 
 
FM – Martinique 
Roberto, (IV3IYH, NQ5W) bo v WPX SSB aktiven kot 
TO3W. Pred in po tekmovanjem na WARC področjih in 
RTTY kot FM/(eden izmed znakov). QSL via IK2ILH 

Po pregledu nekaj naših dnevnikov smo ugotovili, da se je CW dela kontesta 
udeležilo 18 članov SCC. Mogoče je še kje kdo, ki ga nismo šteli. To je že 

kar dobra udeležba. Za končno uvrstitev kluba pa štejeta oba dela, zato 
pozivamo vse člane, da se po svojih močeh udeležijo tudi SSB dela, čeprav 
bo takrat še težje naklofati veliko zvez in množilcev. Veliko uspeha in se 

slišimo v SSB delu. 
 

Dnevnike pošiljamo za CW: 160cw@kkn.net  
                                Za SSB: 160ssb@kkn.net 
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 GJ – Jersey 
Pete, K8PT in Craig, K3PLV bosta ponovno v EU. 

Tokrat se jim bosta pridružila še Tom W8JWN in Jim 
N1NK tako da bosta v zraku stalno dve postaji, tretja 
pa po potrebi. Aktivnost na vseh HF področjih in 6 m 
CW, SSB, RTTY, PSK. QSL HC 
http://users.adelphia.net/~crahill/ 
 
HR - Honduras 
Heikki, OH3JF  in  Henri,  OH3JR bosta aktivna med 
23. februarjem in 17. marcem z dvema postajama, 
največ na nižjih bandih za EU in Japonsko. Znak bo 
HQ9F. QSL via OH3MKH 
 
HR - Honduras 
Manuel,  (CT1BWW),   Javier  (HR2J),   Lane,  
(KC4CD/HR2),   Antonio, (HR2AHC), Daniel, 
(HR2DMR) in Pedro, (HR2PAC)  bodo med 21. in 25. 
aprilom delali iz Isla del  Tigre (NA060)  kot HR4T in 
HQ4T. QSL direct HR2J (Javier Pinel, P.O. Box 2754, 
San  Pedro Sula, Honduras). 
 
J7 – Dominica 
Klub W2RZS se vrača na otok konec marca za WPX 
SSB. Upajo da bodo naredili več zvez kot lani (6500), 
aktivni pa bodo z istim znakom J75RZ. QSL via 
W2RZS. Operaterji pa bodo Mike, WA2VQW, Bob, 
WB2NVR, Bob, N2DVQ in Adam, N2DHH.  
 
JT – Mongolia 
Mongolski radioamaterji lahko v letošnjem letu, 
zamenjajo svoj prefiks z JV800, v počastitev 800 let 
suverenosti Mongolije. 
 
JT – Mongolia 
Nicola, (I0SNY),  Ernesto,  (I2FUG),  Oscar,  
(IK2AQZ)  in  Giovanni, (IK2JYT) bodo med 19. 
aprilom in 8. majem aktivni iz Ulanbaatarja (JT1Y) in 
Oigija (JT0Y). Vsa HF področja (še posebno 12 m in 
17 m), CW/SSB/RTTY/PSK. QSL via I0SNY 
 
JW – Svalbard 
JW8AJA, JW9DFA in JW9VDA med 23. februarjem 
in 1. marcem iz otoka Spitsbergen   (EU-026). QSL 
JW8AJA in JW9VDA via LA9VDA. QSL JW9DFA 
via LA9DFA. 
Biro zahtevke za JW9VDA lahko pošljete na 
la9vda2003@yahoo.no Če pa pošiljate direktno, 
uporabite raje IRC, ker 1 USD ne pokrije poštnine. 
 
JW – Svalbard 
Francois, F8DVD bo že desetič aktiven iz Arktike 
konec marca. V WPX SSB bo delal na 20 m.QSL HC 
 

P2 – Papua New Guinea 
Jerry P29ZAD, Norm P29NB, Tommy P29TL in Peter, 
P29KPH bodo aktivni na 80-6m iz Kranket Island (OC-
258) med 17. in 20. marcem. Znak bo P29K. QSL via 
LZ1JZ 
http://P29K.blogspot.com 
 
TT – Chad 
Sylvain, F5TLN bo aktiven do junija z znakom TT8LN. 
QSL HC (raje direct). Za skede je dostopen na email 
f5tln@free.fr  
 
TY – Benin 
Ronald, PA3EWP, Andrea, IK1PMR, Claudia, K2LEO 
in Tom, GM4FDM (vsi T33C) bodo med 15. in 30. 
marcem v Beninu. Licence dobijo po prihodu, zahtevani 
znaki pa so TY5WP, TY1MR, TY2LEO in TY4TW. 
Sodelovali bodo tudi v BARTG RTTY in mogoče v 
WPX SSB. QSL TY1MR in TY2LEO via  IK1PMR, 
TY5WP via PA7FM in TY4TW via GM4FDM   
http://www.ik1pmr.com/dx-peditions/ty/ 
 
V4 –  St. Kitts and Nevis 
Bob, AA1M in Mike, W1USN bosta delala V44/(HC) iz 
otoka St. Kitts med 2. in 10. marcem, na 80-10 m CW, 
SSB in PSK31. QSL HC 
 
VU4 – Andaman Islands 
David, K3LP (www.k3lp.com) bo aktiven iz otokov 18. 
do 20. aprila. QSL via W3ADC. Če bo mogoče, bo 
aktiven več časa, na otokih bo od 15. aprila do 3. maja. 
V istem času (NIAR Hamfest) se na otočje odpravljajo 
tudi Manfred, DK1BT, Sigi, DL7DF, Leszek, SP3DOI, 
Jurek, SP3GEM in SP3CCY. Načrtujejo postavitev treh 
postaj, z dvema linearjema, Titanex V80DX vertikalko, 
R7, Hexbeam… http://www.dl7df.com/  
Prav tako sta plane objavila Babs, DL7AFS in Lot, 
DJ7ZG, o katerih več zvemo na 
http://www.qsl.net/dl7afs/ 
 
YJ – Vanuatu 
DJ7EO, DL3DXX,  DL5LYM  in DL9NDS bodo delali 
iz Port Vila (OC-235) med 24. februarjem in 11. 
marcem. Delali bodo z dvema postajama s poudarkom 
160/80/40 CW, nekaj pa lahko tudi pričakujemo na 
RTTY, WARC in celo SSB. Online logi bodo dostopni, 
če bo hotel imel povezavo. http://www.df3cb.com/yj 
 
ZD8 – Ascension Island 
Bill, W4WX (ZD8WX) in Jan, K4QD (ZD8QD) bosta 
delala CW, SSB, RTTY in PSK31 med 20. februarjem 
in 2. marcem. QSL ZD8WX via W4WX (direct), 
ZD8QD via K4QD (direct ali biro). 
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Vsebina 1. številke: 
 

S50A: Vprašanja   so   -   odgovorov   ni 
 

CQ 160 M CW – komentarji tekmovalcev 
 

S57J in S57U: Aktivna sprejemna antena za 1,8 MHz 
 

S59AA:  Sprejemna antena za 160 m  
 

S57U: Rang lista S5 tekmovalcev za leto 2005 
 

S57J: Enostavna vertikalka za 7, 3.5 in 1.8 MHz 
 

S57U in S57J:  Antenski predojačevalnik za 1,8 in 3,5 MHz  
 

S57U: S5 Challenge lista 
 

Zanimivosti 
 

S50XX: Koledar tekmovanj 
 

S50XX: DX aktivnosti: 


