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SCC Novice izhajajo po potrebi. 
Objavljamo članke, ki so zanimivi in 
poučni za člane SCC kluba. 
 
 
Ureja začasni uredniški odbor 
 
Oblikoval: 
Janez Červek, S57J 
 
 
 

Uredništvo si pridržuje pravico do 
neobjave, krajšega povzemanja ali 

delnega objavljanja v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi 

možnostmi. Uredništvo ne odgovarja 
za morebitno škodo, ki bi nastala kot 
posledica nestrokovnega sestavljanja 

objavljenih naprav na osnovi 
tehničnih člankov opisanih v reviji, 

ali zaradi napak v tisku in napak 
avtorjev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija na naslovnici: 
Frane, S59AA novi član »CQ 
CONTEST HALL OF FAME« 
Fotografija na zadnji strani: 
Piknik SCC 
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Delo – rezultati 
Tine Brajnik, S50A 

 
    Kdo bi si leta 1993, ko smo ustanovili Slovenia 
contest club lahko predstavljal dosežke, ki so 
sledili v letih po ustanovitvi? Mislim, da ni bilo 
nikogar, ki bi predvideval, da bomo pristali med 
vodilnimi evropskimi klubi, organizirali letno dve 
odmevni tekmovanji, organizirali z odliko WRTC 
in imeli poleg izrednih posameznih rezultatov tudi 
dva izvoljena v HRAMU SLAVE radioamaterskih 
tekmovanj. 
    Vse navedeno niso želje ali misli oziroma 
predvidevanja ampak so letos, leta 2007 dejstva, ki 
jih s ponosom lahko pokažemo povsod in 
vsakomur.  
    Da pa ne bi naslov in uvod bil le hvalnica, naj ga 
podkrepim z nekaj podatki o delu in 
radioamaterski poti novo izvoljenega člana »CQ 
CONTEST HALL OF FAME« našega Franca 
Bogataja, S59AA.  
    Z radioamaterstvom je pričel kot najstnik in z 
doma napravljeno opremo poslušal signale drugih 
postaj ter se tako naučil tudi telegrafije. Bil je med 
prvimi, ki so dobili klicne znake (nam neznana 
serija YU3Fxx  iz leta 1950) in leta 1952 svoj 
YU3BC, ki ga je uporabljal do spremembe v 
S59AA. Tekmovalno se je udejstvoval že v 
začetku petdesetih let prejšnjega stoletja in z nekaj 
zmagami (najprej v SWL kategoriji) pridobil tudi 
nekaj naklonjenosti tedanje vodilne strukture 
jugoslovanskega radioamaterizma, ki je bila še 
zaprta v državnih institucijah. No, prvo mesto v 
CQWW v Evropi v letu 1956 je bil zelo 
pomemben rezultat (katerega je kasneje še 
ponovil), saj je bil dosežen z opremo, ki jo je sam 
izdelal in s katero je potem aktivno sodeloval v 
tekmovanjih do sredine 60-tih let, nakar je bil 
zaradi gradnje nove »lokacije« tekmovalno 
neaktiven deset let. Bil je soustanovitelj in aktiven 
dopisnik v sicer kratko trajajočem DXKS (DX 
klub Slovenije) v začetku šestdesetih.  Z aktivno 
vrnitvijo so se zopet pričeli množiti odlični 
rezultati, tako iz nove domače lokacije predvsem v 
kategorijah LP in QRP (prva mesta v svetu v 
največjih tekmovanjih), kakor tudi iz klubske 
lokacije na Slivnici, za katere opremljenost in 
aktivnost je skrbel Franc. Po več kot štiridesetih 
letih aktivnosti je po osamosvojitvi dobil znak 
S59AA in kot za vse ostale, se je tudi zanj pričelo 
novo aktivno obdobje. Od ustanovitve SCC dalje 
je aktiven član upravnega odbora kluba in več kot 

deset let je vodil organizacijo EU HF prvenstva. Z 
ogromno truda in vloženega dela je EUHFC 
postalo tekmovanje, kateremu v Evropi pripisujejo 
velik pomen in ga v nekaterih državah uporabljajo 
za vrednotenje svojih tekmovalcev. Sledenje 
nepravilnostim pri delu v EUHFC je Franc zvesto 
udejanjal s pravičnimi kaznimi za kršilce in s 
sprotno prilagoditvijo pravil, da bi se nepravilnosti 
v največji možni meri omejile. Za WRTC 2000 je 
imel eno najtežjih nalog pri organizaciji – vodenje 
tehničnega dela in priprav lokacij. Vse opravljeno 
z odliko. Bil je že sodnik na WRTC 1996 v San 
Franciscu in aktiven tekmovalec leta 2002 in 2006. 
V zadnjih letih se večkrat odpravi na ekspedicijsko 
delo po bližnjih evropskih državah, vendar je 
krona ekspedicijskih aktivnosti rekord v WPX CW 
multi/single kategoriji iz P49V narejen leta 2001, 
ki še vedno velja. Samo operatorsko delo pa še 
zdaleč niso vse vrline, ki so vodile k izvolitvi v 
hram slave. Franc je vedno pripravljen pomagati in 
prispevati ideje in delo za posamezne tehnične 
rešitve, ki izboljšujejo možnosti in opremljenost 
tekmovalnih postaj. Mnogi se zatekamo k njemu 
po pomoč pri vzdrževanju naprav in uresničitvi 
idej, mnogi pa se moramo prav Francu zahvaliti za 
dosežene rezultate. 
    Torej pričujoči kratek navedek radioamaterske 
poti Franca, S59AA le nakazuje aktivnosti in 
bogatost prispevka, ki ga je radioamaterskemu 
tekmovalnemu športu v Sloveniji in v svetu dal v 
več kot petdesetletnemu delu. Še mnogo zelo 
pomembnih je dogodkov in opravljenih del ter 
aktivnosti, ki niso bile omenjene. 
    Izvolitev v hram slave je pomembno svetovno 
priznanje Francu in slovenskemu 
radioamaterskemu tekmovalnemu prispevku ter 
nov argument za pravilnost in obseg ter kvaliteto 
dela. To  priznanje tudi negira vse kritike, ki se in 
so se proizvajale med nekaterimi slovenskimi 
kritizerji in zadevajo aktivnosti slovenskega 
radioamaterskega tekmovalnega športa, katerega 
predstavlja naš klub in njegovi aktivni člani. 
    Upajmo, da bo izvolitev v hram slave Francu v 
vzpodbudo, da bo tudi vnaprej tako zavzeto in 
aktivno sodeloval pri promociji slovenske 
radioamaterske aktivnosti in bil tudi v nadalje vzor  
mlajšim generacijam. 
 
Dobrodošel med slavnimi! 
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Srečanje članov SCC 18. maj 2007 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
  V dnevih pred srečanjem nam je Tine po elektronski pošti sporočal, da se moramo obvezno udeležiti srečanja, saj 
nas čaka posebno presenečenje. Torej, nekaj se je kuhalo, zato smo ob prihodu namesto glavnega vhoda v klub, 
uporabili stranskega. Pa smo jih dobili, kako so že prste oblizovali… Šalo na stran, čakalo nas je res nekaj 
posebnega.  
 

 
 
V uradnem delu srečanja je direktor tekmovanj SCC Robi, S57AW podelil plaketo za prvo mesto v SSB Low 
Power kategoriji za EUHFC 2006 Renatu, S57UN. Sledil je nagovor Tineta S50A, ki se je zaključil z izročitvijo 
plakete za imenovanje v »CQ Contest Hall of Fame« Franetu, S59AA. Čestitke! 
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   Neuradni del je bil daljši in se je nadaljeval toliko, da smo pospravljali že v temi. Izmenjali marsikatero koristno 
izkušnjo, predebatirali trenutno DX dogajanje, omenjali načrte za prihodnost in se v tem vsekakor še zabavali. Naj 
bodo taka srečanja pogostejša… 
 

 

 
 
 

“CQ CONTEST HALL OF FAME” 
ZGODOVINA in PROCES IZVOLITVE 

Tine Brajnik, S50A 
 
    Leta 1986 je K2GL, Buzz Reeves (priimek Reeves se 
ne bere kot revež, saj je bil Buzz filmski producent), 
praznoval 80. letnico. Ob tej priliki so operatorji, ki so 
delali na K2GL postaji v M/M kategoriji dolga leta, 
želeli organizirati posebno praznovanje, na katerega bi 
prišli vsi, ki so kadarkoli delali s te postaje. Osnovna 
zamisel je bila, da bi skupaj s K2GL na njegovem 
posestvu priredili roštiljado. Ko so predstavili idejo 
Buzzu je takoj predlagal, da naj se prireditev odvija v 
eni od njegovih restavracij v Tuxedu, NY in naj 
povabijo na skupno zabavo tudi vse M/M operatorje, ki 
so bili aktivni na konkurenčnih postajah. Tako so bili 
povabljeni operatorji iz vseh največjih M/M postaj 
tistega čas v ZDA (W7RM, K6UA, N5AU..). 
    KR2Q, Doug (včasih je bil WB2VYA), eden od 
glavnih operatorjev na K2GL je iskal način kako 
nagraditi K2GL oziroma obeležiti slovesnost. Glede na 
to, da je tedaj že bila ustanovljena hiša slavnih Dx-erjev 
(DX hall of fame), je bila predsedniku CQ-ja 

predstavljena ideja o osnovanju CQ CONTEST HALL 
OF FAME! Ideja je bila takoj sprejeta in leta 1986 je 
bil osnovana hiša slavnih na področju svetovnega 
radioamaterskega tekmovalnega športa. Na 
praznovanju 80-tega rojstnega dne K2GL je bilo 
prisotnih 60 najbolj znanih in aktivnih ameriških 
tekmovalnih operatorjev in  K2GL  je bil prvi izvoljeni 
član nove hiše slavnih. 
    Za izvolitev v CQ contest HOF ni dovolj biti samo 
aktiven tekmovalec ali zmagovalec v radioamaterskih 
tekmovanjih. Predlagatelji za izvolitev so lahko znani 
in aktivni svetovni tekmovalni klubi ali nacionalne 
organizacije. V predlogu je potrebno navesti vse 
zasluge in aktivnosti, ki opravičujejo predlog. Gre 
predvsem za zasluge pri rekrutiranju novih operatorjev 
na tekmovalnem področju, ustanavljanju tekmovalnih 
klubov, izdajanju prispevkov v časopisih in drugih 
publikacijah, sodelovanju v organizaciji tekmovanj in 
ostale dejavnosti na področju radioamaterskih 



 4 

 tekmovalnih aktivnosti. 
    Predloge prouči posebna komisija, ki ponudi vsako 
leto določeno število predloženih v izvolitev. Letno sta 
tako praviloma izvoljena dva nova člana, vendar je 
zaradi posebnih okoliščin lahko število izvoljenih 
različno. Termin "izvoljeni" pojasnjuje tudi dejstvo, da 
ne postanejo člani vsi, ki so predlagani in kriteriji za 
izvolitev so precej visoki. 
    Ob pregledu seznama izvoljenih v ta častni svetovni 
zbor je zelo pomembno dejstvo, da sta kar dva člana iz 
Slovenia contest cluba med desetimi Evropejci in vsega 
petdesetimi izvoljenci. Poleg najštevilnejšega 
zastopstva Američanov sta po dva predstavnika samo 
še iz Velike Britanije, Finske in Slovenije. 
    Skozi to prizmo je priznanje slovenskemu 
radioamaterstvu, ki ga na tekmovalnem področju vodi 

Slovenia contest club, še toliko več vredno. S takimi 
dosežki je Slovenija postavljena na najprestižnejša 
mesta v svetovnem merilu in je deležna posebne 
pozornosti. Zato velja to in podobne priložnosti 
izkoristiti tudi za ustrezno umestitev naše vrednosti v 
domačih krogih. 
    V Slovenia contest clubu smo veseli in ponosni, da je 
izvoljen v "CQ Contest Hall of Fame" že drugi naš 
član, saj na ta način dokazujemo pravilnost naših 
usmeritev in naše rezultate trdega, dolgoletnega dela, ki 
je mnogokrat predmet tudi neopravičenih kritik in 
nasprotovanj. Ob tem želimo, da bi tudi drugi slovenski 
radioamaterji bili deležni podobnih pozornosti in 
nagrad na svojih področjih dela ter Slovenijo držali na 
visokem mestu prepoznavnosti. 

Seznam izvoljenih v “CQ CONTEST HALL OF 
FAME” 1986 – 2007 
 

1. Hazzard "Buzz" Reeves, K2GL Sept. 1986  
2. Katashi Nose, KH6IJ Apr. 1987  
3. Al J. Slater, G3FXB Apr. 1988  
4. Martti Laine, OH2BH Apr. 1989  
5. Bernie W. Welch, W8IMZ June 1989  
6. Leonard Chertok, W3GRF Dec. 1991  
7. W. Gerry Mathis, W3GM Dec. 1991  
8. Frank Anzalone, W1WY Apr. 1993  
9. Jim Lawson, W2PV Apr. 1993  
10. Ed Bissell, W3AU Apr. 1993  
11. Fred Laun, K3ZO Apr. 1993  
12. Vic Clark, W4KFC Apr. 1993  
13. Rush Drake, W7RM Apr. 1993  
14. John Thompson, W1BIH/PJ9JT Apr. 1994  
15. Atilano de Oms, PY5EG Apr. 1994  
16. Herb Becker, W6QD Apr. 1994  
17. Ken Wolff, K1EA Apr. 1995  
18. Dick Norton, N6AA Apr. 1995  
19. Jim Neiger, N6TJ Apr. 1995  
20. Tine Brajnik, S50A Apr. 1995  
21. Ville Hiilesmaa, OH2MM May 1996  
22. Lew Gordon, K4VX May 1996  
23. Bob Cox, K3EST May 1996  
24. Carl Cook, AI6V May 1997  

25. Gordon Marshall, W6RR May 1997  
26. John Devoldere, ON4UN May 1997  
27. Jorge Humberto Bozzo, LU8DQ May 1997  
28. John Dorr, K1AR May 1997  
29. Eugene Walsh, N2AA May 1998  
30. Roger Western, G3SXW May 1998  
31. Glenn Rattmann, K6NA May 1998  
32. Richard Frey, WA2AAU May 1998  
33. Francis Donovan, W3LPL May 1999  
34. John Crovelli, W2GD May 1999  
35. Larry "Tree" Tyree, N6TR May 2000  
36. Walter Skudlarek, DJ6QT May 2000  
37. Algis Kregzde, LY2NK May 2001  
38. Ron Sigismonti, N3RS May 2001  
39. Leif Ottosen, OZ1LO, May 2002  
40. Ken Keeler, N6RO May 2003  
41. Dan Street, K1TO May 2003  
42. Steve Bolia, N8BJQ May 2004  
43. Trey Garlough, N5KO May 2004  
44. Rusty Epps, W6OAT May 2005  
45. Jeff Briggs, K1ZM May 2005  
46. Tim Duffy, K3LR May 2006  
47. Bill Fisher, W4AN May 2006 
48. Franc Bogataj S59AA  May 2007  
49. Tom Taormina  K5RC  May 2007  
50. Fred Capossela  K6SSS  May 2007  
51. Phil Goetz  N6ZZ  May 2007 

 
 

CQ WPX CW 
 
 
IT9/S59AA in IT9/S52A 
WPX CW 2007 S SICILIJE 
(z vsem, kar spada zraven)           
 
    Za letošnji WPX CW sem si 
izbral lep kamp na severni obali 

Sicilije pri Cefaluju, kakih 60 km 
vzhodno od Palerma. Kamp leži nad 
strmo obalo, kakih 25 m nad 
morjem. Za antene ima dovolj 
prostora, saj je skrajni obmorski del 
"komunalno" neopremljen in večino 

časa prazen. Tako je bilo tudi tokrat, 
ko sva z XYL prispela tja po treh 
dneh pestre vožnje v sredo pred 
kontestom. Med drugim sem imel 2 
defekta na skoraj novih gumah, 
kakih 200 km Kalabrijske 
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 "autostrade" pa je v rekonstrukciji.  
    Na recepciji kampa sem omenil 
kontest in antene in kje se želim 
namestiti in vse je izgledalo OK. 
Zahvaljujoč dovolj dolgim kablom 
sem dobil tudi el. priključek in v 
čectrtek postavil na praznem mestu 
TH3JR, na robu kampa pa še GP za 
40 m. 80-tim metrom sem se 
odpovedal, saj mi do sedaj se nikoli 
niso prinesli kaj prida točk.   

    Prvi pile-up je bil za IT9/S59AA 
dober in vse je kazalo na dober 
kontest. Zvečer je sicer na plato 
pripeljal avtobus s Češkimi 
kolesarji, ki so se brez predsodkov 
utaborili pod mojo TH3 in okrog 
GP-ja, a QRM-a niso povzročali. 
Kmalu zatem je prišel naokrog še 
nekakšen upravitelj kampa in mi 
rekel, da se za takšne antene nismo 
dogovorili in da bodo morale dol. 
Po nekaj prerekanja in ko je videl, 
da ne odžiram prostora drugim je 
jezen odšel in postavitev je ostala 
kot je bila. Čehi so naslednji dan 
odšli, prišli pa so domačini iz 
Palerma z dvema kamperjema, 
preverili trdnost stolpa in sidranja, 
in se namestili točno pod TH3, vsak 
na eno stran. Sevanje jih očitno ni 
motilo, koliko dB so mi požrli, pa 
ne bom nikdar vedel. 
    Od radijske opreme sem imel s 
seboj še TS-850, zunanji taster, mali 
PA (500 W), in stari dobri IBM 486 

s CT-jem. Vse je delalo kot je treba. 
Kontest sem začel na 40 m in tam 
ostal vso prvo noč do kakih 05:00, 
ko so se ustavili DX-i. Potem sem 
do 08:00 na 20 in 15 izmenoma 
delal skoraj samo EU in vmes 
kakega Azijca. Pri 500 QSO sem 
vzel odmor, popoldne pa spet ista 
žalost - EU in EU. Prve NA postaje 
so prišle po 20 uri, mešano z EU. 
Odmor sem vzel ob 22:30, saj zaradi 

bližajoče se nevihte in QRN-a na 40 
z GP nisem dosti slišal. Prespal sem  
najboljši čas za DX-e na 40 m a jih 
do jutra le še nekaj naredil. V 
nedeljo dopoldne pa na 20 in 15 

spet ista pesem - EU in EU pa kak 
Azijec vmes. Popoldne se je 
nekajkrat lepo odprla EU na 10 m, 
kar pa žal ni prineslo kaj prida točk, 
niti novih množilcev. Po 16 uri so 
na 15 le začeli kapljati redki NA in 
SA, z mrakom pa tudi na 20 m. 
Veselje pa je bilo kratko. Štiri ure 
pred koncem kontesta se je nad 
kampom "utrgal oblak", treskalo in 
grmelo je čisto nad nami in reka 
vode iz višje ležečega kampa si je 
utrla pot mimo nas, teklo pa je 
dobesedno tudi pod mojimi nogami. 
To je bil dokončni QRT za WPX in  
reševanje onega, kar je bilo še 
suhega. Kontest sem končal s 1890 
QSO, 658 množilci in 2.470.000 
točkami. Za nizek rezultat je razen 
prekinitev kriva tudi propagacija – 
zahvaljujoč short skipu na višjih 
bandih imam namreč izredno nizko 
povprečje QSO točk. V glavnem 
sem delal na CQ, saj je bil S&P 
prava muka. Za vsako zvezo sem 
porabil neracionalno veliko časa.  
Znak IT9/S52A je namreč 
nepremostljiva kombinacija za 
povprečnega telegrafista. Na CQ s 
tem znakom še nekako gre, saj 
najbrž večina škili na DX cluster, ta 
pošteni pa si lahko vzamejo čas, da 
črko za črko skompletirajo ta čudni 
znak. V tej zvezi, to je s sprejemom 
mojega znaka pa gre vse priznanje 
Rusom, pa tistim, ki jih srečujemo 
na WRTC-jih in njim, ki hodijo na 
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ekspedicije, pa še kakemu staremu 
QRS "mačku". Slabo se piše CW-ju, 
če se bo zreduciral na znanje par 
znakov in številk, ki so potrebni za 
zvezo v  kontestu.  
    S poslabšanjem vremena je bilo 
tudi konec letovanja na tej lokaciji 
in v torek sva se z XYL odpravila 
preko osrednjega dela otoka na 
skrajni jugovzhodni del Sicilije, 
lepšemu vremenu naproti. Ustavila 
sva se v lepem, popolnoma praznem 
kampu blizu ribiškega mesteca 
Porto Palo, pod visokimi evkaliptusi 
in s prelepo plažo. A glej vraga, 
preko dneva je ob morju pihal 
močan in hladen maestral, po 
sončnem zahodu in ponoči pa je bilo 
za ta čas zelo hladno. K sreči sem 
imel s seboj home-made 500 W 
kalorifer, ki je šotor ogrel na poletno 
temperaturo. Ob večerih sem bil 
QRV bare-foot z GP v glavnem na 
30 metrih in naredil kakih 700 zvez. 
Vseskozi me je presenečala lepa 
jakost S5 postaj, od DX-ov pa sem 
delal le Azijo, Ruse in Japonce, 
večkrat z neverjetno jakostjo. 
    Po prvem resnem poslabšanju 
vremena, ki je v ponedeljek zajelo 
naš kraj (in tudi vso Italijo) sva se v 
torek, 5 junija v prijetnem hladu 
odpravila proti domu, se čudila 
Sicilijancem v Mesini v bundah, 
preklinjala zapore in obvoze na 
jugu, vmes pa prespala pri Salernu, 
prvič po enem tednu brez 
kaloriferja... Ja, tudi jug ni več tak 
kot  je bil, so rekli domačini. Ima pa 
še vedno na pretek dobrega in 
poceni vina, svežih rib in drugih 
dobrot. 
 
73! Frane  
IT9/S59AA in IT9/S52A 
 
S51AY 
    Po dooolgem času sem se spravil 
delati WPX, tokrat prvič na vseh 
bandih. Ker je žena delala v soboto, 
pa še v nedeljo celi dan, je kakšno 
resnejše delo splavalo po vodi, saj 
so tu še otroci... Hotel sem pa 
preizkusiti pred kratkim postavljeni 
ECO 3el. tribander na domači 
lokaciji, pa tudi kako se obnese 
MixW v CW tekmovanju (saj 

razmišljam o nakupu). Z MixW 
nisem ravno zadovoljen, bom raje 
pri resnejšem delu uporabljal TR. 
Za takšen "nedeljski" način 
tekmovanja je sicer uporaben vsak 
program, ki kontrolira duplikate in 
izračuna točke... 
    Načrtu primerno sem v soboto 
zjutraj spal do 5:30 UTC, dopoldan 
malo delal, malo prilagajal program. 
Popoldan sem šel na dve nogometni 
tekmi, ker je bil veliki derbi, na eni 
pa je bil sin golman. Tega nisem 
smel izpustiti... Domov sem prišel 
zvečer, potem po ženo, pa klofat. V 
nedeljo sem spal do 7:00 UTC, pa 
delal s 100 krajšimi prekinitvami do 
konca. O pogojih ne bi kaj dosti 
pisal, primerni so bili trenutni 
solarni situaciji, edino so me jezile 
nevihte. Lendave so se sicer 
izogibale, na nižjih bandih je pa bilo 
grozno hreščanje. Ni mi jasno, kako 
sem uspel narediti na 80 m 120+ 
QSO, saj je bilo zaradi hreščanja 
zelo težko sprejemati. Edino me je 
presenetilo odprtje na 15 m ob 21 
UTC v smeri Južne Amerike, na 
žalost pa ni bilo kaj dosti postaj, 
samo večinoma standardne, že 
delane, vse pa z močnimi signali. 
Tudi 28 MHz je začel kazati znake 
življenja (treba bo popraviti 
monobander), čeprav le večinoma 
"short skip" zveze, pa samo 15 DX-
ov. No ja, malo sem se naklofal, 
čeprav je to bilo bolj podobno 
garanju. Tako pač je s 100 W iz 
mestne lokacije pod hribom... 
Rezultat (kot pravi MixW) : 
  
         Calls - S5 - EU - DX - Pts - WPX 
80m - 123 - 05 - 113 - 05 - 261 - 113 
40m - 216 - 06 - 182 - 28 - 538 - 175 
20m - 320 - 12 - 209 - 99 - 518 - 251 
15m - 161 - 02 - 127 - 32 - 225 - 140 
10m - 120 - 06 - 099 - 15 - 150 -  95 
Total - 940 - 31 - 730 -179 -1692 - 445 
Score: 1692*445 = 752940 points 
  
Zdaj pa bi bilo fajn poslati log... Ne 
vem, v kateri kategoriji se naj 
prijavim. Clustra nisem uporabljal, 
torej SO AB Low Power, ali pa 
Tribander/Single element. Samo v 
slednji ni Low power..., ne vem, 
bom metal kocko...  
Pa še oprema: 

RIG : FT-990 - 100W 
ANT: 3el. 3bander + dipoles 
ostalo ni pomembno... 
  
73 & GL,      Arpi, S51AY 
  
S57AW  
    Letošnje WPX CW tekmovanje 
glede na propagacije ni bilo preveč 
obetavno, sončna aktivnost 
minimalna, A/K indeks neugoden. 
20m ponoči ni odprt, 15m še toliko 
slabše – DX postaj je bilo 
pričakovati malo. Na 10m se je 
kazalo lokalno odpiranje za EU 
zveze, pri čemur pa so postaje bolj 
južno od nas v veliki prednosti, saj 
lahko z lahkoto »klofajo« vse DL / 
PA / ON … postaje, ki pa jih pri na 
ne slišimo. Več na to temo bi seveda 
lahko komentiral »10m lower« 
Sandi, S57S ☺ 
    Prvotno sem načrtoval tekmovati 
na »single band« 20m s klubske 
lokacije S50G, kjer smo postavili 
novo Yagi anteno in jo je potrebno 
preizkusiti. Pričakovanja niso bila 
velika. 
    Nekaj dni pred tekmovanjem mi 
je Tine, S50A za delo ponudil svojo 
postajo, saj si je sam namesto 
številnih praznih CQ v »času kislih 
kumaric« zaželel QSY v tople kraje 
v Afriko, daleč od QRM.  
    Sprva sem načrtoval delo na vseh 
bandih, saj ima Tine urejeno postajo 
za delo na vseh bandih in po potrebi 
SO2R, kar v WPX pride kar prav, 
ko je aktivnost manjša. Dan pred 
tekmovanjem sem se odločil, da 
bom delal samo na 40m, ki je vedno 
zanimiv band, rezultat hitro narašča 
zaradi dvojnih točk in na sploh se 
obrestuje delo DX postaj za 6 točk. 
    Za delo sem uporabil obstoječi 
anteni na S50A lokaciji in sicer »3 
el. full size Yagi« ter »2 el. Yagi« 
na drugem stolpu.  
    Začetek tekmovanja je bil 
pričakovano nič posebnega, »rate« 
ni zrasel čez 100 zvez. Edina ura 
čez 100 zvez v celotnem 
tekmovanju je bila 04. GMT prvo 
noč in sicer 102 zvezi, kasneje pa 
seveda samo navzdol. 
    V soboto sem ostal na bandu 
malo dlje in sicer do 09.00 GMT, do 
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takrat se je v logu nabralo 700 zvez. 
Dosežek sem primerjal s lanskim 
Tinetovim rezultatom, ko je dela v 
isti kategoriji in ugotovil, da 
zaostajam za cca 80 zvez. Navedena 
razlika se je vlekla tudi vse do 
konca tekmovanja. 
    Popoldanski začetek je bil 
pričakovano zelo počasen, dolg dan 
naredi svoje, kljub slabemu 
vremenu nič več postaj na bandu, le 
QRN in statike toliko več. Prve 
UA9 DX postaje sem logiral okoli 
16.00 GMT, kasneje je bilo lepo 
slišati nekaj močnih in več šibkih 
JA postaj in redke postaje iz 
Oceanije. S tega konca je na bandu 
kraljeval ZM3A, ki je bil konstantno 
močan na bandu, tudi že zelo 
zgodaj. ZM3A je tudi nesporno 
WW zmagovalec na 40m, saj je 
prijavil več kot 6 mio točk. 
    Preko noči je bil band precej 
zasvinjan zaradi lokalnih 
vremenskih razmer, kot smo lahko 
prebrali kasneje, je bilo v nakaterih 
delih sveta še slabše, nevihte pa so 
bile prisotne tako v celotni Evropi 
kot po ZDA. Veliko USA postaj je 
ponoči prihajalo zelo močno, vendar 
pretirane aktivnosti pričakovano ni 
bilo. Pred počitkom se je v nedeljo 
zjutraj tako v logu nabralo 1460 
zvez. Preostanek večera in do konca 
tekmovanja je bil rate pričakovano 
nizek, tako da sem tekmovanje 
zaključil pri 1702 QSO. Writelog je 
na koncu pokazal naslednji končni 
rezultat: 
 
SO SB 40m High Power 
 
1702 QSO / 760 pfx = 4,49 mio 
točk.  
 
Oprema: FT-1000 Mark V, PA, 
Writelog 
Delal sem skupaj 104 različne 
DXCC, vse kontinente in 31 WAZ 
con. 
     Največ je bilo seveda USA 
postaj (423), sledijo DL (207) in EU 
Rusija (120). Japoncev je bilo le 31, 
vseh EU postaj je bilo 1068, kar 
znaša 62.7 %. Seveda si bi želel 
obratno razmerje med EU in 
DXpostajami. V logu se najde tu 27 

S5 postaj in vsi S5 pfx. Konkurence 
v bližnji okolici je bilo kar nekaj, 
predvsem iz bivše države, tako da je 
duh tekmovalnosti trajal vse do 
konca. Zadnjo besedo bo rekla 
seveda tekmovalna komisija.  
    Tinetu se zahvaljujem, da mi je 
ponovno omogočil delo z njegove 
postaje in se slišimo v naslednjem 
tekmovanju. 
 
73 Robi, S57AW 
 
S57S  
10m HP brez pomočnikov 
Zdaj sem se pa že res naveličal 
pisati o kontestih na 10-tih metrih. 
Toda vedno me premami ta 
minimalna ''dolžnost'' do SCC 
kluba, saj verjamem, da vsi, 
vključno z mano, radi preberemo te 
zgodbice. CQ WPX 2007 CW 
kontest bo šel v arhive mojega 
spomina kot zanimiv, saj je bilo 
vseskozi veliko E-sporadikov in 
nekaj tudi DX sreče. Smo pa še 
vedno zelo daleč od tistega pravega 
DX vzdušja, ki ga na tem bandu vsi 
tako pogrešamo. V spominu mi bo 
ostala tudi neobhodna potreba po 
vsaj še eni anteni, če ne dveh, ki bi  
jih nujno rabil za še boljši rezultat. 
Ko se začne sezona sporadikov,  je 
ena smer občutno premalo. Tokrat 
sem imel postavljen dodatni nizek 
dipol, ki mi je rešil vsaj 100 zvez, 
saj jih na Yagi zaradi statike in 
besnenja narave nisem slišal. V 
spominu pa mi bo ta kontest ostal še 
po izredno močnih atmosferskih 
praznjenjih ter QRN-u, ki se ga na 
28 MHz le redko sliši v tako 
potencirani verziji. No, na srečo 
kakšnega izpada električne energije 
le ni bilo,  tudi tehnika je delovala 
brezhibno. 
    Kontest sem začel že ob 04 po 
UTC in že tedaj se je dalo doklicati 
Ruse in Ukrajince. Prva dva 
Japonca sta padla naslednjo uro, žal 
pa sta to bila edina. Drugi dan ob tej 
uri nisem slišal nobenega. Kot tretji 
je v logu JA6WJL, šele naslednji 
dan in ob popolnoma drugem 
terminu –šele ob 13:24! Vse to kaže, 
so bile te tri zveze verjetno 
posledica več zaporednih E-

sporadik skokov in po mojem sploh 
ne pravih DX pogojev. Kot bi 
sporadike nekdo lepo nanizal v 
vrsto, vse tja do Japonske.  In ko so 
bili vsi tako lepo v eni liniji, se je 
dalo prebiti, če pa je bil le eden, tam 
nekje nad Sibirijo malce zamaknjen, 
ali pa je že ''izvodenel'', že ni bilo 
več ne duha ne sluha o DX-u. No, 
kar nekaj takih ''čudežnih'' odprtij je 
bilo v tem kontestu. Recimo B7P, ki 
se je pojavil na bandu, ko ga nihče 
ni pričakoval, ali pa P40L in WP3C, 
ki sta me kar sama poklicala. Tudi 
tu je šlo bolj za pomoč E-sporadika, 
kot pa onih pravih DX propagacij. 
Severna Amerika se ni in ni hotela 
odpreti. Čisto na koncu kontesta 
sem z veliko muke le zaslišal 
postajo W3RJ. Signal je bil 
neverjetno šibek, nekje 119 ali 
manj, bi se temu reklo. Moja antena 
je bila v smeri Venezuele in prav 
zanimalo me je, kam je imel anteno 
obrnjeno on. Zanimalo me je seveda 
še, kakšna grupa anten omogoča 
tako mejne zveze. Zato sem mu 
poslal E-mail. Odgovarja takole:  
 
Yes, I did make a QSO with S57S 
on the 10 meter band during the 
CQWPX Contest.  My beam was 
also pointed toward the tip of South 
Africa for my several scatter 
contacts with Europe.  The rig here 
is 1 KW and  a 4 element 10 meter 
yagi at  27 meters above the ground. 
 If you wish my QSL card, please 
send yours direct to my address in 
QRZ.COM. 
 
73 Rich, W3RJ 
 
Čudno, mar ne? Navadna 4 el Yagi 
in kW. Nič megalomanskega. Le kje 
so ostali big guni, W3LPL, KC1XX, 
K3LR, N2RM in drugi? Res, čudna 
so pota 28 MHz. 
    Južne Amerike je bilo za vzorec. 
Zelo pa je izstopal LW9DA, ki me 
je poklical že ob 14:55 UTC, kar je 
vsaj nekaj ur prehitro in daleč prej 
kot vsi ostali iz tega dela sveta. 
Tukaj pa je šlo za čisto DX-
propagacijo, je pa zanimivo, kako je 
ta postaja odstopala od ostalih tudi 
kasneje, ko je bil ''pravi čas za Južno 
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 Ameriko''. Skoraj si upam trditi, da 
gre za mnogo aluminija. 
    Zelo sem se razveselil čudnega 
znaka, ki sem ga zaslišal ob 14:39, 
drugi dan. Velika hitrost tipkanja, 
signal skoraj do konca, vsaj 
59+40dB in več: IT9/S52A. Vzel 
sem si kar nekaj minut pavze in 
užival ob Franetovem odličnem 
''kucanju''.  Frane, kaj uporabljaš? 
Žal je bil Frane, poleg IT9ZAU in 
IU9S edino, kar se je pojavilo na 
bandu iz tega, skrajno južnega dela 
Evrope. Le zakaj je E-sporadik 
vedno v ''napačno'' smer? Ko smo že 
pri tem: poslušal sem,  kar 
nekajkrat, kako T97M fura Pile-upe 
iz zahodne Evrope, tukaj pa se ni 
slišalo nič. No, drugi dan sem le 
dočakal okoli dve-urno odprtje za 
DL, PA in ON, kar je prineslo prvič 
vsaj malo spodbudnejše ''rejtinge''. 
Da bi me kdaj poklicale več kot tri 
postaje naenkrat, se pa ne spomnim. 
Sicer pa je lepše delati, če te kliče 
lepo eden po eden, je nekoč dejal v 
nekem prispevku nek znan 
kontestar. Pile-upi so sicer naše 
sanje. Zaenkrat, vsaj na tem bandu 
ostajajo točno to. 
    Na koncu sem z veliko muke, a z 
zadovoljstvom prilezel do 790 QSO 
in 383.328 pik. Ne bo ravno prvo 
mesto, bo pa, upam, vsaj za top 10. 
Vsem lep pozdrav, Aleksander, 
 S57S 

S57U 
    Še dobro, da je kontesta konec! 
Že dolgo nisem klofal kontesta s 
tako malo inspiracije, kot tokrat. V 
petek sem s sošolci iz srednje šole 
praznoval 40-letnico mature do enih 
zjutraj, potem pa sem se odpravil 
domov, na hitro spakiral vse 
potrebno in se odpravil v 50 km 
oddaljeni portabel QTH. Prispel 
sem, ko se je kontest že davno začel. 
Povezal sem vse potrebno za delo z 
računalnikom in začuda N1MM, 
verzija 7.5.5. je delala brez 
problema. Bil sem enostavno brez 
motivacije, da bi začel delati v 
kontestu in sem se raje spravil spat. 
Zjutraj sem se zbudil šele ob devetih 
po lokalnem času in začel na 40 
metrih z zvezami za dve točki. 
Nameraval sem postaviti dipola za 
80 in 160 m, vendar sem zaradi 
močnega vetra opustil namero, saj 
cevni stolp, ki je podaljšan z leseno 
lato, preveč opleta. Ugotovil sem, 
da je 10 m dobro odprt za EU in 
nadaljeval delo na tem bandu. 
Sledilo je delo izmenjaje na zgornjih 
bandih brez nekih silnih pile-up-ov.  
Zgornji bandi so bili odprti dolgo v 
noč, 20 m pa se sploh ni zaprl, kar je 
imelo za posledico precej slabšo 
aktivnost na nižjih bandih. To se je 
takoj poznalo na povprečnem 

številu točk na zvezo in seveda na 
število točk ob koncu kontesta. 
    V nedeljo se je vreme še 
poslabšalo saj so se nevihte začele 
že zgodaj dopoldan. QRN je bil na 
momente, posebej na nižjih bandih. 
že prav nemogoč, kot posledica pa 
je bilo treba korenspondenta prositi 
za ponavljanje raportov. Bilo je tudi 
nekaj problemov z bližnjimi 
kilovatarji, vendar smo tudi to 
nekako rešili. Končni rezultat je po 
številu zvez in prefiksov nekaj 
manjši kot lansko leto, skupni 
rezultat pa je za tretjino nižji, kar je 
posledica premalo dela na nižjih 
bandih. 
    Delal sem s staro dobro TS-
850SAT in DHF6 na 18 m višine in 
FD4 dipolom, razpetim po bližnjem 
sadovnjaku na višini 3-4 metre. 
  
Še rezultat: 
160      0         0 
  80    37        15 
  40   260      119 
  20   487      235 
  15   230       92 
  10   281       98 
        1295     559  = 1.283.464 
  
Polde, S57U 
 
 
 

 
 
 

Rezultati IARU HF kontesta 2006 
(najboljši po kategorijah) 

 
Single Op Mixed Mode  QRP 

Call           Score  QSO   Mult 
HG5Y  960096 1516 274 
OK7CM  415480 830 221 
UA9SG/P  337650 606 150 
SP1DTE/9  288600 707 195 
RW3AI  270693 714 171 
UA1CUR  181184 490 152 
SP2FAP  176850 490 150 
N0KE  156774 523 106 
YO4AAC  131803 499 133 
UA3ABJ  127746 369 141 
RW6MT  95676 370 134 
NA4BW  63988 421 68 
N8II  49644 209 84 
N0LY  49500 328 60 
RK9DO  48555 203 83 

UA3LMR/Qrp 46576 264 71 
HB9QA  43920 214 120 
RX1CQ  20022 121 71 
K3OQ  18396 165 42 
JK1TCV  13770 85 45 
 
Single Op Mixed Mode  LOW 

Call            Score QSO Mult 
LY9A      1473390       1730 270 
T96C      1392384       2283 222 
OH6NIO  1160874   1457 242 
UT2UZ  1072251      1302 263 
UA9JLL  917730   1103 206 
ON4CT  859437   1316 229 
RL9A (UA9AX) 775735     894 235 
K1XM  760704   1239 192 
NR3X  710430   1249 170 

WP3C  697728   1642 184 
W5ZL  672520   1385 170 
UR6QS  661478   1169 227 
YT7TY  661275   1136 225 
VX3JM(VE3JM) 649440   1166 164 
UT3QT  613830     988 237 
OK6Y(OK2PTZ) 552699   1026 217 
RW9IM  545940     829 180 
UA3SAQ  539245     920 217 
SQ9IDE  529958   1054 218 
W9IU  494880   1096 160  
 
Single Op Mixed Mode  HIGH 
Call             Score QSO   Mult 
HA1KSA  3874175      3640 353 
RW1AC  3258318      2962 322 
EA8/OH4NL 2886912      2259 288 
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DL1IAO  2829760      2886 320 
R3R (UA3DPX) 2808300      3062 300 
UT7QF  2800050      2642 330 
UW2M(UR0MC) 2753905   2726  311 
3V6T  2509676      2491 221 
UA3RAR  2450000      2754 280 
LY6M  2361447      2527 297 
UP4L (UN7LZ) 2314575      2238 243 
LZ8A (LZ2BE) 2282508      3259 282 
UW5Q  2184525      2374 285 
RN3QO  2153736      2249 312 
5Z1A (PA3DZN) 2124648      2202 207 
RM0A (UA0ANW) 1994757      1856 267 
S57DX  1892430    2489 270 
UA3QDX  1818054      2143 282 
UA9PC  1798422    1931 222 
S53O  1771180      2330 236 
RC4Q  1742268      2060 268 
S53EO  1688928   2405 241 
VX3AT (VE3AT) 1633248   2204 212 
 

Single Op Phone Only  QRP 
Call  Score QSO   Mult 
HA8JV  316731 677 213 
F5BEG  194889 433 167 
KC5R  135375 471 95 
KO1H  122040 336 120 
RU6YZ  111398 339 146 
YO2LYN  80720 494 80 
HA1CC  76791 281 143 
IZ1DGG  44770 253 110 
TA2RX  37680 146 80 
CT1ELF  37400 170 100 
KP4KE  34998 268 38 
SA2W  32384 178 64 
OE8NTK  28391 183 89 
SP9BMH  28126 174 82 
DB6FO  24024 176 88 
PE2KP  20522 138 62 
US5IND  14615 109 79 
W4HRC  14335 144 47 
WD9FTZ  12408 124 44 
M5AAV  11440 115 44 

 
Single Op Phone Only  LOW 

Call  Score QSO   Mult 
HG3M (HA3MY) 1581930   2187 270 
5C8A (CN8NK) 1276128      1900 144 
EO6F (UX0FF) 1056570   1603 246 
HG3X  784818   1596 177 
CN8SG  750212   1210 137 
RU9AC  600780     862 170 
7Z1SJ  509796     825 147 
CT1DHM  499162     879 194 
UZ7M (UT9MZ) 487256     839 226 
UA3BL  451770     816 222 
IK2DZN  425120   1198 160 
IZ2FOS  409260     979 190 
SP1DID  369915     891 195 
RX9KC  360585     665 135 
YO3CZW  331584     994 176 
UA9ACJ  321963     484 177 
DH2UHF  310420     761 166 
F5KEE (F8BPA) 305305     797 143 
IZ3KKE  298851     737 147 
DB8NI  297696     797 168 
 

Single Op Phone Only  High 
Call             Score  QSO  Mult 
OH6LI  2353834       2582 266 
LX7I (LX2AJ) 2083248    2291 272 
US5D (UT7DX) 1752240       2264 245 
4N8A  1531990       2338 239 
UU7J (UU5MAF) 1354562       1781 253 

VE3AP (LU7DW) 1319500       1733 203 
9G5UR (UY5ZZ) 1235560       1663 158 
WB9Z  1192815       1991 195 
K7RL  1175233       1905 181 
DJ8OG  1134628       1691 241 
W7WA  1129083       1903 177 
K5TR (WM5R) 1057910    2162 170 
PY5HOT  1054620    1343 180 
ZX2B (PY2MNL) 1045056    1257 192 
IR2M (IZ2FDU) 936561    1575 213 
PA0IJM  922396    1733 178 
UA9JDP  747100    1134 155 
RN3ZC  733320    1141 216 
DL2AA  716280    1220 235 
N4OX  710580     1872 156 
 

Single Op CW Only QRP 
Call  Score  QSO  Mult 
HA5KDQ           1412260 1720 293 
EU8RZ  559884 920 222 
HA1WD/P  545868 873 236 
OK2BYW  466800 713 240 
UA6LCJ  287184 636 186 
YO6EX  248448 652 192 
JA6GCE  206094 419 147 
RA3XAR  193130 532 155 
UX8ZA  191250 478 170 
DD1IM  191070 493 165 
LY4BF  168912 534 136 
HA0GK  131784 404 152 
LY80O  125095 444 127 
EW1NA  115918 376 121 
SP6LV  112036 388 148 
UN7CN  99084 298 92 
SP2DNI  94582 339 131 
RA9SO  94000 238 125 
G3YMC  82225 280 115 
LZ1MG  79788 349 122 
 

Single Op CW Only LOW 
Call  Score QSOs Mult 
HA8DU  2278782 2457 306 
HA3MQ  1783540 1929 268 
UN3M  1553364 1590 228 
YZ2A  1305668 1836 238 
YT5A (YZ1EW) 1241055 1681 261 
9A3B (9A1AA) 1176027 1675 249 
UN5J  1127196 1298 213 
LY6A (LY2BM) 1111800 1465 255 
W1RM  1065110 1491 215 
EW8DX  979875 1491 225 
LZ9R (LZ3YY) 960923 1401 257 
HA7RY  903840 1348 240 
RW4WM  868054 1194 242 
OK3C (OK2ZC) 814716 1266 244 
OL6P (OK2WTM) 800860 1288 230 
SF0F (SM0PSO) 783483 1248 179 
S57U  763932 1254 236 
DJ6BQ  757215 1324 237 
YL5W  747511 1172 227 
UN6LN  737262 1078 162 
RU4SS  728712 1151 232 
S57J  713842 1108 241 
UT2FA  689920 1149 220 
UY8IF  689728 1198 208 
OH2K  (OH5YU) 674688 946 224 
 
 

Single Op CW Only HIGH 
Call  Score QSO  Mult 
9A1A  3680144 3492 338 
HC8N (K6AW) 2923858 2831 217 
K1TO  2554491 2732 249 
OH0R (OH2PM) 2511669 2645 267 

S58A  2224960 2582 272 
UW8M (UR5MID) 2180100 2343 300 
OL8M  2152656 2134 324 
ZC4LI  1901924 1781 236 
UA9YAB  1869358 1680 271 
UT7I (UT2IO) 1812335 2151 265 
RA9AC  1790772 1740 237 
NY4A (N4AF) 1767880 2205 229 
UA6LV  1744281 1899 297 
RA9JR  1625320 1690 227 
OL8R  1440996 1842 276 
UU5WW  1437722 1764 286 
S56A  1422972 1766 282 
AA3B  1383949 1930 211 
W1WEF  1379840 1759 224 
RU3AA  1321920 1593 272 
 

Multi Single 
Call  Score  QSO  Mult 
RZ3AXX  3689052      3278 346 
RL3A  3297978   3287 318 
PS2T  3103150   2633 265 
PT5L  2211660   2286 220 
RO4M  2171178   2679 279 
DP4K  2109464   2627 278 
RL4W  2063194   1846 259 
CT9M  2054722   2043 223 
K5NA  1983762   2560 258 
ZW5B  1920600   1985 220 
OH6XX  1800900   2002 261 
K5NZ  1793298   2317 249 
PT5I  1775456      1825 226 
RF3A  1766690   2290 278 
PW5U  1743462   2026 202 
KD4D  1630240   2005 230 
IO4T  1538726   2225 262 
NX5M  1531876   2191 236 
N3ME  1433610   1504 255 
RO6F  1431848   1487 307 

 
HQ 

Call  Score  QSOs Mult 
DA0HQ  22681692   25104  451 
TM0HQ  21932150   17151  430 
SN0HQ  20643525   18851  459 
GB5HQ  20592075   15766  427 
OM6HQ  18430848   15500  432 
OE1A  16935120   15120  430 
OP0HQ  15754860   12468   396 
HG0HQ  15598011   13810  429 
4N9HQ  15301237   14909  413 
OL4HQ  14600456   13509  412 
ES9HQ  13004712   11056  378 
YR0HQ  12492745   11930  415 
EM5HQ  12195690   10363  390 
OH2HQ  11943804     9450  372 
LZ7HQ  11892897   12187  389 
EA5HQ  11109505     9221    65 
YL4HQ  9323720    8475  355 
T70HQ  9120475  11569  325 
IUxHQ  8554700  10047  350 
ER7HQ  7315395    7764  335 
S50HQ  6771403      7575  311 
T90HQ  6727868      8265  337 
HB9HQ  4007654    6393  293 
SK6HQ  2987196    3632  267 
PA6HQ  2941176       3872  246 
LN2HQ  1686248    2386  212 
OZ1HQ  883186    1649  179 
AT6HQ  151580      381  130 
DL8AAM  86779      365  161 
UR5WHQ  6195        86    35 
PI4EME/P  342        25     9 
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S5 

Call Score QSO Mult Class 
S50HQ 6771403   7575 311     1 
S58A 2224960   2582 272    CC 
S57DX 1892430  2489 270   AC 
S53O 1771180   2330 236    AC 
S53EO 1688928   2405 241    AC 
S56A 1422972   1766 282    CC 
S50K 886668   1424 222    AC 
S57U 763932   1254 236    CB 
S57J 713842   1108 241    CB 

S58P 410872   1005 161    CB 
S52X 330600   1051 114    CC 
S53AU 241152    516 192    CB 
S56X 201710    492 115    D 
S57TA 160797    443 133    AB 
S57YX 131220    528 108    AC 
S51J 114665    434 95      CB 
S51DX 89782    409 121    AB 
S57X 53570    239 110    CB 
S51MF 48694    199 97      CB 
S56G 2232     39 31      BA 
S59TI 1620     34 27      BA 

Legenda 
  Class 
   1 - HQ Station 
  A - Single Op Mixed Mode 
  B - Single Op Phone Only 
  C - Single Op CW Only 
  D - Multi Single 
  Power 
  A - QRP 
  B - Low 
  C - High

 
 

 
 
 
 

RF umetno breme 50 Ω - 1 kW 
Janez Červek, S57J 

 
    Ob gradnji raznih komponent 
antenskih sistemov, še posebej pa 
pri optimizaciji ojačevalca moči 
sem vedno bolj potreboval tudi 
solidno umetno breme za malo večje 
moči. Za majhne moči sem si ga 
naredil iz 20 kosov 0,5 W uporov. 
Ko se je pojavila možnost relativno 
poceni kupiti 50 Ω 100 W upor sem 
se odločil, da si naredim solidnega 
»dummya«. Brskanje po literaturi 
me je privedlo do opisa Super 
Dummya v ARRL-ovem 
Handbooku. V naslednjem članku 
bom prevedel nekaj teorije in opisal 
izgradnjo svojega Dummya. Ta se 
od opisanega malo razlikuje, narejen 
je pač po meni dosegljivih 
možnostih. 
   Super Dummy je RF breme za 
uporabo ojačevalcev moči do 1,5 
kW. Zdrži 10 minut polne 
obremenitve. Pri konstrukciji se je 
avtor posvetil predvsem RF 
prilagojenosti, hlajenju upora in 
izbiri primernega hladilnega 
sredstva. 
    Zgraditi umetno breme za zelo 
visoke moči ni ravno enostavno. 
Toplota z upora mora biti varno 
odvedena, ob tem pa je potrebno 
obdržati dobro prilagoditev na 50 Ω. 
Preizkušeno je bilo zračno hlajenje 

in hlajenje z antifrizom za hlajenje 
avtomobilskih motorjev. Oboje se je 
izkazalo kot neprimerno, zato so 
bila preizkušena olja. Tako je nastal 
Dummy, ki je primeren za delo na 
HF in nižjih VHF področjih z močjo 
1,5 kW. 
    Birdov dummy/watmeter Model 
612 ima konstrukcijo, kot je na sliki 
1. Ta dizajn zagotavlja pravo 
karakteristično impedanco (Z0) po 
celi strukturi. Začne se s 
koaksialnim konektorjem, konična 
konstrukcija pa uporu zagotavlja 
konstantno impedanco (50 Ω). 
Koaksialni oklop se nato širi, kar 

zagotavlja pravo impedanco po celi 
dolžini upora. Impedanca 
koaksialne linije se izračuna po 
formuli:  

d
DZ log138

0 ε
=  , kjer je:  

Z0 …..karakteristična impedanca                
koaksialne linije, 
D……notranji premer koaksialne cevi, 
d…….zunanji premer koaksialnega 
prevodnika in 
ε…….dielektrična konstanta hladilnega 
sredstva (transform. olje = 2,0 do 2,5). 
 
   Ta enačba kaže na to, da se 
impedanca na uporu zmanjšuje 
linearno, oblika koaksialnega 
oklopa ali cevi pa sledi blagi 
logaritemski krivulji. Oboje je 
prikazano na sliki 1. 

Slika 1: RF breme mora imeti pravo 
karakteristično impedanco vzdolž cele 
strukture, kar zagotovi delovanje na 
širšem frekvenčnem območju 
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    Izdelava koaksialnega oklopa po 
logaritemski krivulji pa je zelo 
zahtevna in komplicirana. Na HF 

 področju oblika  koaksialnega 
oklopa ni kritična, zato jo lahko 
realiziramo kar z ravno cevjo, kot je 
prikazano na sliki 2. Raven oklop se 
izkaže uporaben tudi na VHF 
področju. Pri 50 Ω uporu mara biti 
koaksialni oklop dimenzioniran za   
Z0 = 25 Ω. 
 

Konstrukcija 
 
  Potrebujemo kantico za barve, ki je 
najmanj 190 mm visoka (standardna 
3 l) in ima ročaj. V pokrov izvrtamo 
luknje za pritrditev konektorja in 
koaksialne cevi. Na pokrovu mora 
biti tudi varnostni ventil, ki sprosti 
zračni tlak, ki nastane ob segrevanju 
in širjenju hladilnega olja. Ta ventil 
je lahko kar vijak, ki ga vzmet med 
pokrovom in matico pritiska 
navzdol. Cev mora biti od pokrova 
oddaljena najmanj 30 mm, kar 
zagotavlja hladilnemu sredstvu, ki 
se zaradi segrevanja ob uporu dviga, 
da na vrhu nemoteno izteka. S tem 
efektom dimnika se zagotovi tudi 
hitrejše kroženje hladilnega sredstva 
in s tem boljši odvod toplote od 
upora. Na vsakem koncu upora 
moramo narediti objemko iz 
pločevinastega traku (baker, 
medenina,…). Objemka na 

zgornjem koncu k uporu pritiska 
tudi v U oblikovan pločevinast trak, 
ki zagotavlja spoj med uporom in 

žilo konektorja SO-239. Objemka 
na spodnjem koncu pa zagotavlja 
spoj z vijaki, ki so priviti v 
koaksialno cev. Z njimi centriramo 
upor v sredino cevi. Ko upor 
vstavimo v cev moramo paziti, da se 
izvrtina na U traku nasadi na 
sredinski pin konektorja. Ta spoj na 
koncu tudi zalotamo. 

Slika 2: Prerez 

A…. SO-239 koax konektor 
B…  vijaki M3 
C….. montažna konzola 
D…..bakren trak pločevine 
E…..bakreni objemki na uporu 
F…..cev φ 50 mm 
G….upor Carborundum 
H….v mojem primeru ni uporabljeno 
I…..vijak M3 za vpetje upora 
 
Da zagotovimo pravilno hlajenje, 
mora biti nivo hladilnega sredstva 
višji od vrha cevi. 
    Za izdelavo umetnega bremena 
sem kupil 100 vatni upor 
Carborundum, ki ima 1 colo 
premera in je 6 col dolg. Izdelan je 
po postopku naparjanja. Z 
izračunom po formuli sem določil 
koaksialno cev: 
 

Ω=== 47,24
26
47log

1,2
138log138

0 d
DZ

ε
 
  Uporabil sem cev z zunanjim 
premerom 50 mm, notranjim 47 mm 
in dolžine 150 mm.  
 

 
 

Hladilno sredstvo 
 
   Izboru hladilnega sredstva je avtor 
v ARRL-ovem Handbooku posvetil 
veliko pozornosti. Uporaba 
transformatorskega olja, ki vsebuje 
PCB-je je zdravju škodljiva. V 
raziskavi je bilo zajeto več 
modernih transformatorskih in 
hladilnih olj, ki pa jih ni možno 
kupiti v količinah manjših od 200 l 
(cel sod). Transformatorsko olje ima 
nizko viskoznost, kar zagotavlja 
dober odvod toplote z upora. Tako 
olje pa ima temperaturo vžiga 
(plamenišče) pri 140 – 150 °C. 
Izračuni hladilnega učinka tekočin 
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kažejo, da se pri določenih pogojih 
pojavi konvekcijski tok. Uporaba olj 
z manjšo viskoznostjo posledično 
pomeni višjo temperaturo upora, 
imajo pa višjo temperaturo vžiga. V 
našem primeru z višjim 
plameniščem olja pridobimo več, 
kot izgubimo z malo slabšim 
hlajenjem. Omenjena hladilna olja 
imajo plamenišče med 230 in 250 
°C. Sestavljena so v glavnem iz 
mineralnih olj. Visoko rafinirana ali 
medicinska olja imajo zelo 
uporabno visoko plamenišče, vendar 
so tudi zelo draga in jih ni možno 
kupiti v majhni količini, ki jo 
rabimo v našem primeru. Hladilna 
olja vsebujejo majhne količine 
zaviralcev rjavenja in oksidacije. 
Uporaba avtomobilskih in 
transmisijskih olj ni priporočljiva. 
Sestavljena so iz široke mešanice 
olj, ki imajo različna plamenišča. 
Razni aditivi v motornih oljih lahko 
poškodujejo kovinske prevleke na 
RF uporu. Problematična je 
predvsem dolgotrajna uporaba takih 
olj. V našem primeru pa načrtujemo 
ravno to, saj bomo umetno breme 
naredili, zaprli posodo in se ne 
bomo več ukvarjali z vsebino. Tudi 
cenovno taka olja nimajo prednosti 
pred hladilnimi. Jaz sem obiskal 
znanca, ki je zaposlen kot 
vzdrževalec transformatorskih 
postaj in ga prosil za nekaj litrov 
transformatorskega olja.  

Testiranje  temperature 
 
Upor, ki sem ga uporabil ima 
relativno zadovoljivo gostoto moči 

(1 W/cm2), kar zagotavlja zmerne 
temperature in zanemarljivo 
spremembo upornosti ob krajših 
obremenitvah. Naredil sem tudi 
nekaj testov brez koaksialne cevi.  
 
 

Ob tem se je občutno zmanjšalo 
kroženje in mešanje hladilnega olja. 
Temperatura pri vrhu je bila po 
nekaj minutah zelo visoka, medtem 
ko je bila kantica spodaj še hladna. 
Za merjenje temperature mi je Polde  
posodil svoj digitalni termometer. 
 Po eni minuti na oddaji z 1 kW 
moči je bila temperatura na vrhu 
160 °C, spodaj pa le 40 °C. 
Koaksialna cev torej zagotavlja tok 
olja od dna proti vrhu in s tem 
boljše mešanje toplega in hladnega 
olja. Po malo daljšem času uporabe 
velike moči se kljub efektu dimnika 

v koaksialni cevi poveča 
temperaturna razlika med vrhom in 
dnom posode. Jaz v takem slučaju 
malo pretresem vse skupaj in tako 
dodatno premešam vroče in 
hladnejše olje. 
 

 
Meritve SWR-a 

 
  SWR sem meril z več različnimi 
SWR metri in MFJ antena 
analyzerjem. Končna ugotovitev je, 
da metri po celem HF področju 
SWR komaj zaznajo, tudi na 144 
MHz je pod 1,1. Ker so dummy s 
podobnim uporom v ARRL-u merili 
s profesionalnimi inštrumenti, sem 
se odločil, da priložim kar diagram z 
njihovimi rezultati. 
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Vertikalna antena Specialni bojni potok 
Janez Červek, S57J 

 
    
    Antena je dizajnirana za 7, 3.5 in 
1.8 MHz, veliko pa jo uporabljajo 
razne DX-pedicije. Kopijo te antene 
sem naredil pred nekako dvema 
letoma in jo uspešno uporabljal na 
omenjenih bandih. V tem članku 
bom opisal izdelavo, ki sicer ni 
zahtevna, vseeno pa nekaj spretnosti 
in izkušenj ter nekaj merilne opreme 
ni odveč. 
    Antena Battle Creek Special je 
opisana v več člankih na internetu 
tako, da z osnovo ni problema. 
Odločiti se je potrebno iz kakšnih 
materialov bomo naredili anteno, 
uporabiti pa je možno tudi več 
konstrukcij trapov. Antena s 
približnimi merami je prikazana na 
sliki 1. 

 
Konfiguracija 

 
    Anteno predstavlja navpičen, 
približno 15 m visok element s 
trapoma za 7 in 3,5 MHz in top 
loadingi, ki hkrati služijo tudi za 
sidranje antene. Loading za 3,5 
MHz je pritrjen POD trapom za 3,5 
MHz in zagotavlja resonanco antene 
na tem bandu, loading pritrjen NAD 
trapom za 3,5 MHz pa na 1,8 MHz. 
Antenski element mora bit izoliran 
od tal in je lahko večkrat sidran, 
odvisno od tega, kje in koliko časa 
bo antena postavljena.  
    Svojo anteno sem naredil vrtljivo 
okrog baze, kar močno olajša 
postavljanje in prilagajanje ter 
uglaševanje antene na posameznem 
bandu, kot je prikazano na sliki 2. 
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 katere privijemo plošče iz 
izolacijskega materiala, ki izolirajo 

 Slika1: Originalna antena  

Slika 2: Specialni bojni potok 

anteno od tal.  V te plošče izvrtamo 
luknje,  ki se morajo tesno prilegati 
spodnji, debelejši cevi antenskega 
elementa. Shema je prikazana na 
sliki 3. 

Slika 3: Shema osnove antene 
 
   Antenski element za 7 MHz je 
sestavljen iz spodnje 6 m dolge cevi 
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premera 50 mm  in zgornje 4 m 
dolge cevi premera 40 mm. Na 
spoju je potrebno narediti reducirni 
element, saj je notranji premer 
spodnje cevi 45 mm. Skupna višina 
elementa do tukaj je 9,6 m. Cevi se 
prekrivata 0,4 m, kar lahko 
uporabimo za fino uglaševanje. Na 
vrhu tega elementa postavimo trap 
za 7 MHz, antena pa se nadaljuje s 3 
m dolgo cevjo premera 30 mm v 
katero je vstavljena še cev premera 
25 mm v to pa cev 20 mm do 
skupne višine elementa (15 m). Na 
vrhu montiramo še trap za 3,5 MHz. 
 
 

Izdelava trapov 
 
    Obstaja veliko različnih 
konstrukcij trapov. Jaz sem se 
odločil za način pri katerem je 
kondenzator sestavni del antenskega 
elementa. Med spodnjo in zgornjo 
cev sem vstavil element iz 
izolacijskega materiala določenih 
dimenzij in lastnosti kot je 
prikazano na sliki 4. Tuljavo sem  
navil na plastično cev za 
kanalizacijske napeljave in jo 
montiral preko kondenzatorja. Na 
tak način se je dodatno povečala 
kapacitivna komponenta trapa. 
Zaradi tega je uglaševanje antene 
precej kritično, saj premik tuljave za 
2 mm navzgor ali navzdol spremeni 
resonanco antene tudi za 50 KHz. 
Za uglaševanje je najbolje uporabiti 
DIP meter ali antena analajzer, če pa 
nimamo nobenega si lahko 
pomagamo tudi s postajo in SWR 
metrom postavljenim takoj na 
napajalni točki antene. 
    Pri tej anteni uporabimo zaporne 
trape, kar pomeni, da imajo visoko 
impedanco na frekvenci, za katero 
so dizajnirani in tako efektivno 
ločijo »zunanjo« sekcijo elementa 
od »notranje«. Dober zaporni trap 
mora imeti naslednje lastnosti:  
 predstavlja visoko impedanco 

na frekvenci, za katero je 
dizajniran, 

 predstavlja čim nižji Q skupaj 
z visoko impedanco in 

 predstavlja čim nižjo 
zaporedno induktanco na 

frekvenci, za katero je 
dizajniran. 

Taki trapi torej elementov bistveno 
ne podaljšujejo. 
    Kondenzator ima tem večjo 
kapaciteto čim večji sta plošči 
kondenzatorja, čim manjši je razmik 
med njima in čim večjo dielektrično 
konstanto ima izolacijski material 
med njima. V tabeli 1 so prikazane 
lastnosti nekaterih plastičnih 
izolacijskih materialov. 
    Ker sem hotel anteno napajati s 
kilovatom moči, sem kot najbolj 
pomembno lastnost postavil 
prebojno trdnost, zato sem izbral 
polieten. Malo manjša dielektrična 
konstanta pa pomeni tudi daljši spoj 
zunanje in notranje cevi, posledično 
pa tudi večjo mehansko trdnost 
elementa. 

 Slika 4: Shema kondenzatorja 
 
   Kapaciteto kondenzatorja sem 
izračunal po formuli za obliko 
kolobarja: [ ]F

d
D
l

C v
r

ln

*2
0

π
εε= , kjer je: 

ε0 …splošna dielektrična konstanta 
εr …relativna dielektrična konstanta     
uporabljenega materiala 
D …notranji premer zunanje cevi 
d …zunanji premer notranje cevi 
lv…dolžina valja (kondenzatorja) 
 
Pri izdelavi trapov sem se iz 
različnih vzrokov odločil za 90 pF 
kapacitivnosti. 

pFF

C

6,9010*6,90
30
36ln

13,0*23,2*10*8,8

12

12
7

==

==

−

− π

 

Z inštrumentom izmerjena 
kapacitivnost že izdelanega 
 kondenzatorja je bila 89 pF. 
 

pFF

C

8810*04,88
20
26ln

18,0*23,2*10*8,8

12

12
5,3

==

==

−

− π

 

Z inštrumentom izmerjena 
kapacitivnost že izdelanega 
kondenzatorja je bila 86 pF. 
    Ker je trap za 3,5 MHz postavljen 
skoraj na trebuhu napetosti se na 
njem pojavljajo zelo visoke 
napetosti. S kilovatom sem 
kondenzator dvakrat prežgal, zato 
sem naredil fizično skoraj tako 
velikega, kot je za 7 MHz. Ta je 
potem zdržal vsa mučenja. V konec 
notranje cevi sem vstavil poln 
material in se tako izognil ostremu 
robu, zunanjega pa sem zaoblil in 
zelo gladko obdelal z vodobrusnim 
smirk papirjem. To je potrebno, ker 
je poznano, da se na ostrih robovih 
pojavijo špice potencialov. 
 
Iz formule za resonačno frekvenco 

[ ]MHz
LC

fres π2
103

=     

izpeljemo formulo za izračun 
potrebnih induktivnosti:  

H
fC

L μ58,5
1,7*90

25300
*

25300
227 ===  

in 

HL μ84,22
55,3*88

25300
25,3 ==   
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Tukaj pa ni upoštevana dodatna 
kapacitivnost, ki se pojavi med 
zunanjo cevjo elementa in tuljavo, 
zato je tuljava v praksi malo manjša 
kot na izračunu.  Za izračun zračnih 
tuljav uporabljam program, ki ga 
najdete na: 
http://www.rac.ca/tca/RF_Coil_Desi
gn.html    
 
Tuljavo za 7 Mhz sem navil na cev 
premera 50 mm iz 22 žice skupaj z 
izolacijo in ima 14,3 ovojev, tuljavo 
za 3,5 MHz pa iz enake žice na cev 
premera 75 mm in ima 20 ovojev. 
Oba trapa sta prikazana na slikah 5 
in 6. 
 

Slika 5: Trap za 7 MHz 
 
    ON4UN za trap, ki je resonančen 
na 3,65 MHz pri anteni za 1,8 in 3,5 
MHz predlaga in ocenjuje tri 
različna razmerja L/C: 
L = 3,8 μH, C = 500 pF (X = 87 Ω) 
L = 9,5 μH, C = 200 pF (X = 218 Ω) 
L = 19 μH, C = 100 pF (X = 436 Ω) 
Te tri konstrukcije trapov imajo 
močan vpliv na SWR širino 
posameznega banda 3,5 in 1,8 MHz. 
L/C razmerje ima na 3,5 obraten 
vpliv kot na 1,8 MHz. Majhna 
vrednost L in velika C (L = 3,8 μH,  
C = 500 pF) omogoča širok 1,8 in 
ozek 3,5 band. Velja tudi nasprotno 
(L = 19 μH, C = 100 pF). Če 
hočemo, da je antena približno 
enako široka na obeh bandih 
izberemo srednjo vrednost (L = 9,5 
μH, C = 200 pF).  

Slika 6: Trap za 3,5 MHz  
 
   Ker pa je Specialni bojni potok tri 
band antena, se ta teorija nekoliko 
spremeni. To je eden od razlogov, 
zakaj sem se odločil za približno 
verzijo trapa, ki omogoča širši 3,5 
MHz band. SWR, ki sem ga dosegel 
pa je bil samo na približno 70 KHz 
pod 1,5, zato sem anteno na tem 
bandu uglasil kot je opisano v 
naslednjem poglavju. 
 

Uglaševanje 
 

   Kot pri vseh multiband antenah 
uglasimo najprej najvišji band, 
oziroma najkrajši del elementa. 
Čeprav nekateri zagotavljajo, da 
dolžina radialov ni pomembna, sem 

jih naredil resonačne za vsak obseg. 
V končni verziji sem imel 70 
radialov, od tega 32 kosov 40 m 
dolgih, 20 20 m dolgih, 15 10 m 
dolgih in ostanek različnih dolžin. 
Skupna dolžina žice v radialih je 
1600 m. Anteno sem uglaševal z 
DIP metrom na način, kot je opisan 
v članku o DIP metru v eni od 
prejšnjih številk SCC Novic. Na 7 
MHz sem jo uglasil s premikanjem 
trapa za 7 MHz. Na 3,5 MHz sem 
en top loading iz originalne 
konstrukcije zamenjal z dvema, 
dolgima po 6 m, kar skupno znese 
več kot, če je samo eden. Če 
hočemo zamenjati en top loading z 
večimi, ne moremo dolžine kar 
razdeliti na več delov. Jaz sem ju 
tudi prekinil na mestu, kjer sta bila 
resonančna na 3,780 MHz. Vmes 
sem dal izolator in ju kratko sklenil 
za resonanco na 3,520 MHz. Top 
loadingi so tudi vedno krajši, 
kolikor so postavljeni bolj 
pravokotno na element antene. To 
se lepo vidi iz ON4UN diagrama, ki 
je prikazan na sliki 7. Tudi za 1,8 
MHz sem naredil dva loadinga 
dolžine po 10,8 m. Kot sem omenil 
že na začetku, sta loadinga za 3,5 
pod trapom za 3,5 MHz, za 1,8 

Slika 7: Sprememba fres in Rrad kot 
funkcija kota top loadingov (na 1,8 
MHz bandu se resonanca premakne 
za 80 kHz, če kot spremenimo s 30° 
na 40°) 
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MHz pa nad njim, vsi štirje pa 
služijo tudi za sidranje vrha antene. 
Nisem pa uspel nikjer v literaturi 
najti ali sam ugotoviti, kako število 
top loadingov in smer postavljanja 
vpliva na sevalni diagram antene 
oziroma, ali sploh kaj vpliva.  
 

Napajanje antene 
 
    Anteno sem od začetka napajal 
brez kake prilagoditve razen 
dušilke, ki jo predstavlja nekaj 
ovojev koax kabla, navitega na 
plastično cev premera 100 mm. Ob 
različnih spremembah vremena 
(dež, sneg) pa je na 1,8 MHz začela 
»štrajkati«. Zato sem se odločil 
poskusiti prilagoditev po ON4UN. 
Nekaj μH - jev tuljave v serijo in 
1600 pF kondenzatorja vzporedno je 
zagotovilo, da antena tudi na 1,8 
MHz vedno deluje z SWR nižjim od 
1,5. Ko pa jo uporabljam na ostalih 
dveh bandih jo spet priklopim 
direktno na koax. Za uporabo antene 
v kontestu v AB kategoriji bo 
potrebno preklapljanje realizirati z 
relejem. 
 

Zaključek 
 
    Pri izdelavi je nekaj kritičnih 
točk, ki morajo biti mehansko zelo 
natančno izdelane. To so izolacijske 
plošče na osnovi antene, ki se 
morajo natančno prilegati cevi 

elementa. Druga taka točka so 
izolatorji pri kondenzatorjih.  

 
Postruženi morajo biti v stotinko 
mm natančno. Jaz sem ga na 
notranjo cev naprešal, zaradi 
sestavljanja in razstavljanja pa ga je 
v zunanjo cev možno vstaviti z malo 
večjo močjo roke. Posebno 
pozornost moramo posvetiti 
vodotesnosti vseh elementov, še 
posebno trapov. V ta namen sem 
uporabil kar plastenke za pijače, ki 
sem jih na vrhu odrezal, da so se 
lepo prilegale na cev in jih povil z 
izolirnim trakom. Seveda je 
potrebno tudi veliko zemljišče za 

napeljavo radialov. Antena 
predvsem na oddajni strani odlično  

 
dela, saj s kW moči skoraj ni bilo 
pile-upa, v katerem ne bi zelo hitro 
prišel na vrsto. Poslušanje na 
vertikalko pa je povsem drug 
problem, saj te antene že po 
definiciji močno šumijo, zato je za 
poslušanje priporočljivo imeti 
drugo(e) anteno(e). Prepričan sem, 
da se je gradnja antene izplačala 
tako pri klofanju, kot nabiranju 
izkušenj pri gradnji in 
eksperimentiranju z antenami. 
    Naslednjič pa morda napišem še 
nekaj znanih dejstev o sistemih 
radialov za vertikalne antene. 

Tabela 1: 
Material Spec. Upor. 

 
[Ω/cm] 

Relativna 
dielektričnost 
εr pri 20 °C 

Prebojna trdnost  
pri 20 °C 

[kVeff /cm] 

Gostota 
 

[kg/dm3] 
Poliamid (PA 66) 1014 3,5 400 1,12 do 1,15 

Polieten (PE) 1016 do 1017 2,3 600 0,92 
PVC - trden 1016 do 1017 3,2 do 3,5 400 1,3 do 1,4 

Teflon do 1016 2 400 2,2 
 
 

Zanimivosti 
 

Čeprav so nekateri pričakovali dodelitev prefiksov Z7 
sedaj že eno leto stari državi, Črni Gori, se to ni 
uresničilo in je ITU samo malo pomešal že podeljene 
karte. Tako je sedaj DXCC Montenegro slišen s 
prefiksi 4O, Srbija pa lahko uporablja YU in YT. Da 

ITU ni bil na izgubi, si je pridržal znakovni blok YZ in 
4N. 
 
Po desetih letih smo imeli spet čast slisati 
ekstravagantno DXCC državo, Scarborough Reef. 
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Podatke o minuli BS7H ekspediciji najdete na njihovi 
domači strani: http://www.scarboroughreef.com/  Vrsto 
dodatnih slik, pa na: 
http://album.blog.yam.com/bv6gu&folder=2705675 
Slednja stran je sicer v kljukah, ampak slike se 
razumejo tudi brez podnapisov. 
 
Ljubiteljem jadranja je vsekakor znana 32. America's 
Cup, katere finale se bo letos odvijal v Valenciji. 
Pascual [EA5FKQ] in lokalni radioamaterji bodo v 
počastitev dogodka, do 7. julija uporabljali poseben 
prefiks AO5. 
 

URE in španska komunikacijska avtoriteta DGTel so se 
dogovorili, da lahko EA amaterji do konca leta ob 
primernem zahtevku uporabljajo posebne znake v 
nekaterih večjih tekmovanjih, 
omenjeni so IARU HFC, WAEDC CW in SSB, vsi trije 
CQ WW DX, AA SSB in ARRL 10m. Zasledili bomo 
lahko prefikse ED, EE, EF, EG, EH, AM, AN in AO. 
 
Vsako leto se na Madžarskem odvija tudi dan reke 
Donave. Do 30. junija lahko najdemo posebno postajo 
HG7DANUBE. QSL HA2MN, direkt ali eQSL. 
http://ha2mn.dsgnet.hu 

Ekspedicija na BS7H 

 
Skala 1: ND2T                           Skala2: K4UJR     

 
     Skala 3: OH2BH & BA4RF           Skala 4: W6RGG 
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Koledar tekmovanj 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
16./17. junij 
All Asian DX Contest 
http://www.jarl.or.jp/English/4_Library/A-4-
3_Contests/AADX.htm 
 
23./24. junij 
MARCONI Memorial Contest HF 
http://www.arifano.it/Contest_Marconi.htm 
His Majesty The King of Spain Contest 
http://www.ure.es/ 
 
Ukrainian DX DIGI Contest 
http://www.izmail-dx.com/ 
 
7./8. julij 
DL-DX RTTY Contest 
http://www.drcg.de/dl-dx/rules_eng.html 
 

14./15. julij 
IARU HF World Championship 
http://www.arrl.org/contests/rules/2007/iaru.html 
 
21./22. julij 
CQ World-Wide VHF Contest 
http://www.cqww-vhf.com/ 
North American QSO Party 
http://www.ncjweb.com/naqprules.php 
 
28./29. julij 
RSGB IOTA Contest 
http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/riota.shtml 
 
4./5. avgust 
European HF Championship 
http://lea.hamradio.si/~scc/euhfcrules.htm 
 



 19

11./12. avgust 
Worked All Europe DX-Contest CW 
http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm 
 
18./19. avgust 
SARTG WW RTTY Contest 
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm 
RDA Contest 
http://rdaward.org/rdac1.htm 
 
25./26. avgust 
SCC RTTY Championship 

http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm 
 
1./2. september 
All Asian DX Contest 
http://www.jarl.or.jp/English/4_Library/A-4-
3_Contests/AADX.htm 
IARU Region 1 Fieldday 
http://www.sk3bg.se/contest/iarur1fd.htm 
 
8./9. september 
Worked All Europe DX-Contest CW 
http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm 

 
 

DX aktivnosti 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
09/06-17/06      SY8AN: Antiparos Island (EU-067) 
09/06-24/06      V26HS: Antigua & Barbuda (NA-100) [WB4WXE] 
10/06-16/06      EA8/PA3BWK: Canary Islands (AF-004) 
10/06-21/06      I4FGG/IF9: Marettimo Island (EU-054) 
10/06-13/06      TF7/SM5ELV: Heimaey Island (EU-071) 
11/06-17/06      HI0C: Isla Cabras (NA-122) 
12/06-24/06      TA4/GI4FUE: Turkey 
13/06-18/06      J48MDC: Mykonos Isl (EU-067) [SV1EJD,IZ8CCW,IZ8IYL] 
14/06-23/06      NA6DF/HI7: Dominican Republic (NA-096) 
14/06-19/06      VK8NSB, VK8VTX: Elcho Island (OC-185) 
14/06-25/06      OX/DB8JO, DJ5HD, DJ5ZWS: Greenland (NA-018) 
15/06-22/06      HB0/PA0ABM: Liechtenstein 
15/06-18/06      JA1KJW/JR6, JJ1JGI/JR6: Okinawa Island (AS-017) 
15/06-18/06      JK1EBA/JR6, 7N4AGB/JR6: Okinawa Island (AS-017) 
15/06-28/06      KP4: Puerto Rico [IT9OPR] 
15/06-17/06      LZ/G0SGB/p: Sveti Ivan Island (EU-181) 
16/06-23/06      OZ/DL2VFR: Nordjylland (EU-171) 
16/06-22/06      SY8WT: Skyros Island (EU-060) 
21/06-24/06      UE1RFF/1: EU-102 [UA1PBU, UA1QV] 
22/06-28/06      HP2/CX3AN, HP2/CX4CR: San Blas Archipelago (NA-170) 
23/06-30/06      5B/G0HIO: Cyprus 
23/06-28/06      9A/I6GFX: Croatian islands (EU-170) 
24/06-01/07      OZ/DL2VFR: EU-088 
25/06-03/07      YO2/ON4XA: Romania 
28/06-05/07      J79RM: Dominica (NA-101) [NA9N] 
29/06-04/07      VF0X: Belcher Islands (NA-196) 
02/07-13/07      IA5/IZ4DYQ: Elba Island (EU-028) 
02/07-21/07      UE1RFF/1: EU-086 (Dolgiy and Bol'shoy Zelenets) 
05/07-21/07      A2: Botswana [K5LBU] 
10/07-13/07      GS0GRC/p, GS7GRC/p: Shiant Islands (EU-112) 
12/07-22/07      1A0KM: Sovereign Military Order of Malta 
12/07-17/07      NN7A/NL7, KL1YY, NF7E/KL7: Ushagat Island (NA-206) 
20/07-22/07      VY0: East Pen Island (NA-231) [VE3LYC, G3OCA] 
21/07-12/08      F/ON4XA, F/ON4BEA: France 
21/07-22/07      GB1HI, GB5HI: Holy Island of Lindisfarne (EU-120) 
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22/07-29/07      ZF2DK: Cayman Islands (NA-016) [K2DBK] 
24/07-02/08      G3RCV/P, M8C: Isles of Scilly (EU-011) 
24/07-30/07      UT3IB/p, UT9IO/p, UX2IQ/p: Zmeiny Island (EU-182) 
25/07-30/07      OZ5JR, OZ7KDJ, OZ9V, OZ8MW/p: Anholt Island (EU-088) 
25/07-30/07      VE3ZZ/VY2, VE2BR/VY2, VY2Z: Prince Edward Isl (NA-029) 
26/07-02/08      GS3RCM, MM3M: Isle of Arran (EU-123) 
26/07-31/07      J48IO, J48YL: Proti Island (EU-158) 
26/07-01/08      VA7AQ: Quadra Island (NA-091) 
27/07-30/07      C6AXD, C6AQO, C6APR: Crooked Island (NA-113)  
27/07-05/08      CU2/EA1FCH: Sao Miguel (EU-003), Azores 
27/07-29/07      MM0LSB/P: Outer Hebrides (EU-010) 
27/07-29/07      VE2FK: Ile aux coudres (NA-128) 
27/07-30/07      YW1DX: Cayo Sombrero (SA-089) 
28/07-29/07      5B4: Agios Georgios (AS-120) 
28/07-29/07      CU8T: Flores Island (EU-089) 
28/07-04/08      TM7BA: Batz Island (EU-105) 
28/07-29/07      GM0B: Isle of Bute (EU-123) 
28/07-29/07      N4AUG: Talbot Island (NA-138) 
02/08-07/08      W5BOS/KL7: Semidi Islands (NA-235) 
02/08-07/08      W5BOS/AL0: Unavikshak Island (NA-238) 
04/08-05/08      GI/W8HC/p: Ballycastle 
06/08                GI/W8HC/p: Rathlin Island (EU-122) 
09/08-10/08      EI/W8HC/p: Derrygimla  
21/08-24/08      XP: Rathbone Island (NA-243) [PA3EXX] 
 
 
1A0 - S.M.O.M. 
Francesco [IK0FVC] z mednarodno ekipo 
ponovno pripravlja aktivnost iz te zanimive 
entitetemed 12. in 22. julijem. Omenjena je 
mogoča potrditev prek LoTW, drugače pa QSL kot 
ponavadi, IK0FVC. 
 
3B6/3B7 - AGALEGA/SAINT BRANDON (AF-
015) 
Ekipi 3B6SP je šlo precej narobe, saj jim je 
katamaran "Josephina" krepko zagodel, pokvaril se 
je en motor in jadro. Ribiška ladja jih je odvlekla 
do otoka Raphael, Saint Brandon. Z ekipo je vse 
OK, dobili so tudi licenco za delo iz te druge 
IOTA entitete. Aktivni bodo, dokler jim ne 
popravijo prevoza. 
 
DU - PHILIPPINES (OC-129) 
Kaoru [JA7QVK] je aktiven iz otoka Cebu, kjer se 
nahaja že od avgusta 2005. Do avgusta bo aktiven 
v prostem času, največ SSB. Če hočete QSL 
kartico, zahteva SASE in dve zeleni znamki, za 
SKED pa se lahko dovorite po emailu 
kaoru12506@globelines.com.ph 
 
 

 
 
FS & PJ7  
ST. MARTIN AND ST. MAARTEN ISLANDS 
Marc [CT1BWW], John [EA3GHZ] in Tomas 
[EA5YH] bodo med 15. in 25. julijem oddajali  
z znaki FS/ in PJ7/,  skupaj z XYLkami bodo 
potovali po nizozemskem in francoskem delu 
otoka. QSL HC 
http://www.dxciting.com/index.htm 
 
I - ITALY (AF-019) 
Isido [I1XOI], Piera [IK1AIF], Mario [IW1PZC], 
Giovanni [IZ1DFG], Giorgio [IZ1HGP], Mauro 
[IW2KVT], Giuseppe [I2AZ] bodo do 19. junija 
aktivni iz Lampeduse, IG9. QSL HC 
 
J7 - DOMINICA 
Rod [NA9N] bo med 28. junijem in 5. julijem, 
J79RM. QSL HC 
 
KL - ALASKA (NA-206) 
Marvin [KL1YY], Bob [NF7E] in Art [NN7A] 
bodo med 12. in 17. julijem aktivirali otok 
Ushagat. Oglašali se bodo vsak s svojim znakom, 
zato QSL HC. 
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OD - LEBANON 
Jean-Marc [ON4JM] dela za belgijsko vojsko in je 
trenutno v južnem Libanonu, nekje do sredine 
avgusta. Poskušal bo biti čim bolj aktiven v 
prostem času. QSL HC, najraje biro. 
 
OZ - DENMARK (EU-171)/(EU-088) 
Ric [OZ/DL2VFR] bo na Nordjyllandu, med 16. in 
23, junijem in med 24. junijem in 1. julijem pa 
naotoku Laeso in/ali Hornfiskroen (EU-088). QSL 
HC 
http://www.iota-expedition.com 
 
OZ - DENMARK (EU-088) 
Med 25. in 30 julijem lahko pričakujemo aktivnost 
iz otoka Anholt, člani EDR Silkeborg se bomo 
oglašali kot OZ8MW/p, 80-10m SSB in CW. 
 
SV - GRECE (EU-067) 
Tommy [VK2IR] se do konca avgusta potepa po 
grskih otokih in skupno načrtuje aktivnost iz 
najmanj 15 otokov. Med drugim se bo do 17. 
junija pridružil ekipi SV DX Group  (SV1GE, 
SV1AAU, SV2DGH, SV1DPJ, SV2FWV, 
SV2HNC, SV0XAD, DH9VA), ki bo aktivirala 
Antiparos Island, z znakom SY8AN. QSL 
SV2DGH  http://www.sv2dgh.gr/sy8an/ 
SV1EJD, IZ8IYL in IZ8CCW pa bodo do 18. 
junija na Mikonosu. Uporabljali bodo znak 
J48MDC. Italijanska operaterja sta na poročnem 

 potovanju, tako da ni pričakovati velike 
aktivnosti. 
http://www.mdxc.org/j48mdc 
 
SV - GRECE (EU-060) 
White Tower DX team bo med 12. in 22. junijem 
aktiven iz otoka Skiros. Omenjeni operaterji so 
SV0XAW, SV2FPU, SV2HNZ, SV2HOB, 
SV2HPP, SV2HPY, SV2HRT, SV2HSV in 
SV2GNQ. Uporabljali bodo posebni znak 
SY8WT. QSL SV2HPP 
http://www.whitetowerdxt.com 
 
TA - TURKEY 
Mill [LX1CC] bo počitnikoval v mestu Selcuk do 
21. junija. Uporabljal bo posebni znak YM3CC. 
QSL HC 
 
VE - CANADA (NA-029) 
Gregg [VE3ZZ] in Noel [VE2BR] bosta med 25. 
in 30. julijem na PEI, na postaji  VY2TT. V IOTA 
kontestu aktivnost kot VY2Z, izven /VY2. 
 
ZF2 - CAYMAN ISLANDS 
David [K2DBK] boo med 22. in 29. julijem na 
Grand Caymanu, Med počitnicami si bo vzel tudi 
nekaj časa za hamovščino in ga lahko pričakujemo 
na 40-6m, čeprav bo verjetno največ na 20m. QSL 
HC, bo pa loge tudi uploadal na LoTW.  
http://k2dbk.com

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSTANITE DOPISNIK V VAŠEM 
ČASOPISU. PRISPEVKI BODO 
OBJAVLJENI V PRIHODNJIH 

ŠTEVILKAH. SAMO, ČE NAS BO 
VELIKO SODELOVALO, BO ČASOPIS 

AKTUALEN IN ZANIMIV. 
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