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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: 
Slavko, S57YX uglašuje svoj 
Spiderbeam 
 
Fotografija na zadnji strani: 
Postavitev novih anten v radio 
klubu S59APR 
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Jesenska aktivnost 
Tine Brajnik, S50A 

 
    Po vročem poletju, ko smo imeli izgovor, da zaradi 
vročine ne moremo delati na izboljšanju ali popravilu 
anten, je prišel čas, ko imamo pred vrati največja 
tekmovanja. Ob tem upamo na spodobnejše 
propagacije, saj je letošnje leto resnično prineslo 
minimalne možnosti za delo predvsem na višjih 
obsegih. 
    Torej v jesenskem delu bodo najpomembnejše 
aktivnosti potekale na obsegih, kjer bodo poleg obeh 
delov CQWW na sporedu še WAE RTTY in množica 
drugih tekmovanj. Vsak od nas ve, da je CQWW 
največja svetovna tekmovalna prireditev in ob obilici 
kategorij, ki jih udeležencem ponuja, je vedno 
zanimivo tudi načrtovati aktivnost za dosego dobrega 
rezultata. V letošnjem letu bo kar nekaj večjih 
tekmovalnih postaj aktiviranih za dosego čim večjega 
števila točk za plasma na moskovski WRTC leta 2010. 
Po trenutnem stanju so v ospredju predvsem operatorji 
iz multi/op. postaj, kar bo dalo še zanimiv razplet v 
naslednjem letu, ko bo zbirni proces v glavnem že 
zaključen. CQWW tekmovanja pa so poleg zelo velike 
aktivnosti zanimiva tudi zaradi aktiviranja velikega 
števila postaj, ki aktivirajo redke ali pol-redke DXCC 
države. Tekmovalnih ekspedicij je iz leta v leto več in 
na različnih naslovih je možno najti najavo aktivnosti. 
Najbolj poznan je www.ng3k.com, ki poleg objave dx-
pedicij posebej objavlja tudi tekmovalne aktivnosti 
posameznih postaj. Tistim, ki ne bodo konkurirali za 
visoke plasmaje je torej ponujen užitek, da na relativno 
lahek način izpopolnijo svoj seznam delanih držav po 
obsegih. V tekmovanjih namreč ni velikega pile-upa na 
postajah, ker je aktivnost razpršena in zato je 
mnogokrat lažje v tekmovanju narediti zvezo s kakšno 
redko postajo kot pa v času izven tekmovanja. CQWW 
tekmovanja so priznana tudi po dobri obdelavi 
tekmovalnih dnevnikov in po naporih za ugotavljanje 
nepravilnosti dela posameznih postaj. V zadnjih 
desetletjih je namreč vedno več postaj, ki z 
»inovacijami« (beri-prilagajanjem pravil svojim 

idejam) želijo biti plasirani na čim višjem mestu v top 
lestvicah. Te probleme imamo v našem EUHFC tudi že 
lep čas in vemo, kako težko je soditi posamezne 
nerazumljivo izstopajoče rezultate. Torej CQWW slovi 
po dobri obdelavi, čeprav opazimo vsako leto še vedno 
precej rezultatov, ki so marsikomu nerazumljivi. 
Vendar pa so tudi z javno objavo vseh dnevnikov storili 
korak naprej, tako da lahko vsakdo vidi dnevnike vseh 
rangiranih tekmovalcev. Neskromno lahko rečemo, da 
smo tudi mi s svojim vzgledom objave tekmovalnih 
dnevnikov naših tekmovanj pripomogli k tej odločitvi 
(ki ni bila lahka). Tudi v letošnjem letu so dodali v 
pravila še naš predlog, da priporočajo, naj tekmovalne 
postaje vodijo točne frekvence za vsako zvezo. To še ni 
zahteva, toda s časom verjetno bo, ker tak podatek daje 
dodatno možnost preverjanja dela posameznih postaj. 
Še ena informacija je pomembna in sicer, da ne glede 
na javno objavo dnevnikov posameznih postaj ARRL 
priznava zveze iz CQWW tekmovanj za DXCC ne 
glede na pravilo, da zveze posameznih ekspedicij iz 
javno objavljenih dnevnikov ne bo priznaval.      
    Nas čaka še kar nekaj aktivnosti v letošnji jeseni in 
do konca leta. Obdelava tekmovalnih dnevnikov iz 
EUHFC in SCC RTTY tekmovanj poteka in letos 
načrtujemo še pred koncem leta zaključek obdelave. 
Tega dela ni malo in upam, da bo v eni naslednjih 
številk opisan tudi proces obdelave, tako da bo vsem 
jasno, da tekmovalna komisija ne naredi samo 
sortiranja prijavljenih rezultatov po kategorijah, temveč 
je potrebno mnogo strojnega in predvsem ročnega dela 
za dobro obdelavo nekega tekmovanja. Poleg tega 
bomo v novembru organizirali tudi zanimiv seminar na 
temo dodatnih rešitev hardwera za učinkovito uporabo 
postaj v tekmovanjih. Kmalu nas čaka tudi redni letni 
občni zbor, ki bo dal priliko za druženje. In na koncu 
seveda prosim, da tisti, ki ste pozabili na plačilo 
članarine, to storite še pred opominom, ki jih bomo v 
naslednjih tednih morali poslati. 
Čimveč uspeha v prihajajočih tekmovanjih! 

 
 

SCC RTTY CHAMPIONSHIP 2007 
Anka, S57ONE 

 
    To je bila moja prva tovrstna izkušnja na področju 
SCC RTTY tekmovanj. Kot mlajšo radioamaterko 
(mišljeno po staležu ☺ ) me digitalni načini 
radioamaterskega dela niso prav posebej zanimali, 
dokler me ni pred dvemi leti moj klubski kolega Robi, 
S57OWA čisto mimogrede postavil za postajo in mi na 
kratko razložil, kako naj upravljam s programom 
MixW. Izzivu se pač nisem mogla upreti in sem v dveh 
urah, kolikor sem jih imela takrat na voljo, uspela 

vzpostaviti nekaj malega zvez. Takrat sem dnevnik 
poslala zgolj za »hec«, ker pa je vsa stvar izgledala kar 
zanimivo, sem se odločila, da na naslednjem SCC 
RTTY contestu tudi zares tekmujem. Žal mi lansko leto 
to ni uspelo realizirati, saj nama s Stankom, S52RO, ni 
uspelo pravočasno pripraviti komunikacijske povezave 
med PC-jem in postajo. Letos pa je šlo vse kot po 
maslu, povezava med PC-jem in mojo postajo (Yaesu 
FT 857d) je že med testiranjem pred začetkom 
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tekmovanja delovala odlično. Ker se je kontest odvijal 
med tem, ko smo dopustovali na hrvaški obali, sva 
morala vso opremo in anteno (odločila sva se za 
multiband vertikalno anteno) odpeljati s sabo na 
dopust. Možnosti za postavitev antene v kampu, kjer 
smo dopustovali, so bile bolj slabe, tako da sva jo 
morala postaviti dokaj nizko nad tlemi. Z izhodnimi 
močmi tja do 90W, razen proti večeru v soboto, ko je 
večina drugih turistov v kampu gledala TV in sem 
morala iz varnostnih razlogov zmanjšati moč na 30W, 
sem pokrivala predvsem Evropo, na vzhod do azijskega 
dela Rusije, na zahodno stran pa do Severne Amerike.  
S številom vzpostavljenih zvez sem bila še kar 
zadovoljna, saj mi je uspelo narediti skoraj vse postaje, 
ki sem jih lahko sprejela. Z boljšo lokacijo antene pa bi 
bil verjetno rezultat še boljši. Večinoma sem delala na  
14 MHz pasu, kjer sem zbrala večino zvez, na 7 MHz 
in 21 MHz pa nekoliko manj. Delala sem po sistemu 
eno-urnega izmenjavanja  pobiranja postaj s klicanjem 
CQ. Sprejem je bil odličen, le za krajša obdobja se je 
pojavilo nekaj motenj, je pa bila to dobra priložnost za 
počitek. Vsega skupaj (aktivna sem bila približno 16 
ur) sem uspela vzpostaviti 160 zvez, od tega je bilo 18 
DX zvez (S in nekaj J Amerike).  
 

    Ne glede na to, kako sem se odrezala v tem contestu, 
pa bom poskusila sodelovati tudi naslednje leto. 
Trenutek, ko band kar oživi od klicanja množice postaj 
istočasno, je res nekaj posebnega in vznemirljivega. 
Prav tako kot je nekaj posebnega in vznemirljivo biti 
del tega. ☺ 
 
73's de Anka, S57ONE 

 
 

Antena >SPIDERBEAM< by DF4SA 
Slavko Oblak, S57YX 

 
Sestava in postavitev heavy duty antene 

 
    Že dolgo sem načrtoval nabavo dobre KV antene. Pa 
kaj, ko so vse  dobre tudi drage, za nekaj enostavnega 
pa ni načrtov, vedno nekaj manjka.  
    Za konteste običajno gostujem pri Milošu, S54G, ki 
pa ima za pokrivanje KV samo vrtljivi dipol za 20 m, 
inv. V za 40 m, dipol za 80 m, in 7 el. Yagico za 15 m, 
ki pa ima pokvarjen rotator in je zato malo uporabna. 
Tu manjka nekaj boljšega. Sprehajanje po internetu se 
je splačalo, toda še danes ne vem kako sem prišel na 
stran www.spiderbeam.net. Po kratkem ogledu, kaj 
nudi sem takoj zaslutil, da bo to nekaj zame. Od vseh 
ponujenih variant sem se odločil za  3 band anteno, ki 
ima 4 el za 10 m, 3 el. za 15 m in 3 el. za 20 m. 
Varianta heavy duty, primerna za stalno lokacijo je 
primerna za naše kraške kraje (burja, žled, itd).  Antena 
je iz samih žic, vrvic in nosilnih elementov. Sestavljena 
tehta  okoli 5-6 kg. Izziv je bil dober, saj se rad 
spuščam v konstruktorstvo, čeprav o elektroniki nimam 
pojma, ročna dela (piljenje, žaganje, vrtanje, sekanje 
drv itd) pa kar dobro obvladam. Odločil sem se da jo 
bom naredil, ne kupil, že iz razloga, ker avtor nudi 
kompleten načrt za izdelavo antene z vsemi detajli. 
Ugodno sem bil presenečen,  ko sem ugotovil, da so 

navodila v slovenskem jeziku. Tu moram pohvaliti 
S57XX in S51TA za odličen prevod. 
 
Nekaj osnovnih  podatkov, ki jih navaja avtor 

antene 
  

    Spiderbeam antena je triband yagi za 20-15-10 m. 
Sestavljajo jo tri žične  monoband yagi antene, 
nameščene na skupnem nosilcu iz fiberglasa. Ima 3 el. 
za 20 m, 3 el. za 15 m in 4 el. za 10 m. V nasprotju s 
klasičnim izgledom yagi anten, so pri tej anteni 
direktorji in reflektorji ukrivljeni v obliki črke V. 
Sevalca za 10 in 20 m sta napajana preko kratkega kosa 
(približno 50 cm) simetričnega napajalnega voda, 
medtem ko je sevalec za 15 m napajan direktno. 
Napajalna voda sta povezana v skupno napajalno točko, 
ki se nahaja na 15 m sevalcu. V tej točki je priključen 
balun (koaksialna dušilka ali tokovni balun). 
Impedanca antene je v tej točki 50 ohmov. Za napajanje 
antene potrebujemo samo en koaksialni kabel. Ojačanje 
Spiderbeam antene in razmerje naprej/nazaj je 
ekvivalentno običajnemu tribanderju z dolžino nosilca 
(booma) med 6 in 7 m. Veliko ljudi je želelo uporabljati 
Spiderbeam ne le za portabel delo, temveč tudi kot 
fiksno postavljeno anteno, namenjeno delu z domače 
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lokacije. Rezultat tega je pojačana izvedba antene 
(Heavy Duty), ki je namenjena stalni postavitvi. 
    Posvetoval sem se z Milošem in Zdravkom, S52RZ 
in oba sta mi prikimala, naredil sem še nekaj cenovnih 
primerjav in se lotil dela. Iz opisa sestavnih delov sem  
ugotovil, da lahko dobršen del materiala nabavim v 
naših trgovinah: inox vijake, matice, podložke, za 
zatezalno nosilne vrvice sem nabavil naylon laks 
premera 3 mm za kosilnice, zidarsko vrvico 3 mm za 
povezovanje elementov, cevne objemke 25-45.  
Namesto plastičnih izolatorjev sem izdelal plexiglas 
ploščice 10 x 20 x 5 mm, nadometno el. 
škatlo…Gewiss-IP56,130 x 80 x 60 mm, Al plošče sem 
staknil doma, Al cev 40 mm 2,5 m dolžine in 4 kose 
iste za nosilni križ fiberglas cevi dolžine 175 cm imam, 
Al cev 10 mm tudi, 50 ohm kabel za balun,  toroid in 
caox kabel zanj  sem dobil pri Miru, S58T, stara 
zračnica od avtomobilske gume  bo služila za razrez 
trakov za podložke pod cevnimi objemkami, 2 m verige 
z velikostjo člena (rinkov) 20 x 10 mm. To je to, torej 
manjkajo samo še fiberglas cevi in žica za elemente, 
CQ-532 (jeklena pletenica-pobakrena 1 mm) sem 
naročil pri avtorju, dostava po potrjenem plačilu v treh 
dneh.  
    Material je zbran, lotimo se dela. Prvo sem pričel z 
izdelavo kovinskega nosilnega  križa. Za objemke sem 
prosil prijatelja, ki ima kovinarsko delavnico, da jih 
zvije in zvrta luknje, sam pa sem v klubu pilil zobe, uf, 
kako lepo je poslušati cviljenje, ampak uspelo je in 
pričel sem s sestavo. Zelo veselo je bilo, ko sem 
vstavljal male 10 mm cevke v večjo, vijak potisniti 
skozi vse elemente (tu bi rabil več rok), mali zamik pa 
vse poruši in ponovno od začetka. Pomagal sem si s 
kirurško pinceto, dolžine 15 cm, sledi sestava baloona 
(glej sliko 1).  
 

 
 
   Tu ni bilo problemov, izvrtam 7 lukenj, cinjenje, 
prazen prostor pa zapolnim s plastično folijo, ki ima 
zračne mehurčke, da toroid ne bi skakal po škatli. 
Pozor, pri delu z inox vijaki, maticami in podložkami 
bodite nežni, saj bežijo iz rok, ker so zelo gladke. Pri 

sestavljanju križa sem jih kar nekajkrat pobiral s tal. 
Križ z nosilcem in baloon sta narejena, lotim se rezanja 
CQ žice za elemente. Avtor pri tem opozarja, da je 
treba upoštevati dolžinske mere, raje malo daljše za 
zategovanje elementov, povezava booma, razrez gume 
na trakove, verigo presekati vsak drug člen, uporabiti 
zaprti člen (glej sliko 3).  
 

 
 
To je dobrodošla rešitev, ki mi jo je predlagal Zdravko, 
 saj je on naredil enako na Trivalovem Quadu za 
pretikanje žičnih elementov, kar se je v praksi zelo 
dobro obneslo. Na sevalne elemente sem pricinil 
kontaktna ušesa. Na Al nosilni cevi nad križem sem 
pritrdil 4  vijake s kljukami za obeso  nosilnih naylon 
vrvic booma, pod križ pa sem fiksiral cevno objemko 
za zatezovalne vrvice booma (glej sliko 4).  
 

 
 
Tako, vse je pripravljeno, treba se je loti sestavljanja 
antene. Prostora okoli bloka ni na voljo, zato me je 
Zdravko povabil, da jo sestavim na njegovem travniku 
za hišo, kajti antena je po nosilcih dolga 10 m, pa še 
pomagal mi bo. Na travniku napraviva v tla cca 30 cm 
globoko luknjo, v katero vtakneva cev s križem in 
pričneva z natikanjem fiberglas cevi, malo pred 
koncem vsake privijačiva cevne objemke na katerih so 
nataknjeni po 4 verižni členi, poveževa z naylon vrvico 
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na Al nosilno cev, ampak samo zgornje štiri, spodnje 
pridejo na vrsto, ko bo antena dokončno sestavljena. Na 
vrsti je horizontalno povezovanje nosilnih cevi po 
zunanji  strani in nato po sredini, sledijo  žarilni 
elementi po vrsti kot navaja avtor, od znotraj navzven 
in jih sproti poveževa ter s plexi ploščicami rahlo 
zategneva, pri tem paziva da antena zadrži obliko, da se 
elementi nebi ukrivili levo ali desno. OK, vse je lepo 
pritrjeno in zategnjeno, kar lepo je pogledati to 
pajčevino. Za danes, po celodnevnem delu je dovolj, pa 
vseeno predlagam pizzo in pivo po uspešno 
opravljenem delu. Nadaljujeva čez par dni. Čaka naju 
še poglasitev in finalno piljenje, če bo potrebno. 
Anteno sva pustila prosto, brez sidranja, saj je lepo 
uravnotežena, lepo stoji, kljub rahlemu vetriču se samo 
malo obrne okoli osi. Čez par dni se dobiva in se 
odpraviva proti travniku z malo tesnobe, ali antena še 
stoji, toda čaka naju pravo presenečenje, saj stoji kot 
sva jo pustila. Vzpodbudno za kasneje, ko bo na fiksni 
lokaciji. Zdravko vzame antena analizator MJF259B, 
jaz 20 m koaksa, priključiva in se loti meritev. Antena 
je tedaj  1.5 m od tal, že prve meritve kažejo dobre 
rezultate, minimalna odstopanja, kot jih omenja avtor, 
za kak cm podaljšuje žarilne elemente, meritve kažejo 
SWR 2:1 ali znotraj, meriva na 14.150 MHz, katero sva 
izbrala za resonantno frekvenco. SWR  se od začetka 
območja pa do konca  malenkostno spreminja, 
popravek na 1,5:1. Na 15 m je SWR še vedno zelo 
dober, 1,5:1 pa do 2:1, na 10 m je nekaj slabše. 
Najboljši SWR je zelo visoko, na 28700, torej  bo 
potrebno sevalec za nekoliko podaljšati. To naredimo, 
dokler je antena na tleh, ko bo visoko gor tega ne bo 
moč, brez da bi jo spuščali. Po teh prvih meritvah 
dvigneva anteno na višino cca 7 m,  za sidro uporabiva 
A lestev, pač nisem prinesel sider, pa tudi tako 
naslonjen drog  se je dobro obnesel. Ponovne meritve 
pokažejo skoraj enake ali malenkostne razlike SWR. 
Zaključiva in razmišljava, kako sedaj to vse skupaj 
pospraviti (zložiti kot padalo), da bo na fiksni lokaciji 
kar najlaže vse skupaj ponovno postaviti. Lepo jo 
zloživa v karton in označiva od 1-4, s tem da je zadnji 
zloženi element preko ostalih treh, to je treba označiti –
4,1,2,3, to mora klapati. Najavimo se pri Milošu, S54G 
za postavitev, tu da  eno roko še Danilo S56GD. Na 
lokaciji pripravimo vse potrebno za dvig antene na 
stolp višine cca 13 m, vrv, škripec,  ključe,  vezice, 
koaks, rotator. Midva z Zdravkom pa se lotiva jemanja 
antene iz kartona, kot sva jo zložila. Murphy in njegov 
zakon povzročita, da se karton zvrne in vse popada ven. 
Zastonj označevanje in vrstni red, zgubiva cca 2 uri, da 
jo ponovno postavimo na mesto. Seveda pa sva morala 
nekaj vrvic prekiniti, ker se je vse zapletlo. Zaradi 
nepričakovanega zapleta je bilo potrebno pohiteti, da 
nas noč ne prehiti, tako, da sva ponovne meritve 
opravila dokaj površno z obljubo, da jo bomo še enkrat 
vzeli dol in jo poglasili kot bog zapove.  
 

 
 
    Dvigovanje antene je bila prava znanost, pa smo jo 
vseeno privlekli do vrha. Anteno je bilo potrebno 
dvigniti mimo sider, dipola in IN-V, kar ni ravno lahko. 
Privezali smo vrv na vrhu nosilne cevi, v smeri gibanja 
smo konec elementa pritrdili za vrv, drugi konec vrvi 
pa je prek škripca pod stolpom vlekel Miloš. Jaz in 
Zdravko sva bila nekako 20 m od stolpa,  na drugem 
koncu vrvi in jo usmerjala, popuščala in istočasno 
držala vrv napeto. Danilo pa je čakal na stolpu,  da 
pride do njega. Tako smo jo dvigovali počasi pod 
kotom, prostoviseče, nato je Danilo odvezal vrvico z 
elementa, počakal da je prišla do njega še nosilna cev, 
jo poprijel in zasadil v rotator. Kako smo si 
vsioddahnili! Anteno je priključil na koaks, jo usmeril 
proti severu, z vezicami pritrdil koaks, privijačil vijake 
na rotorju. Še enkrat predzadnje meritve. Ura je zelo 
pozna, zunaj je trdna tema, z morske obale in bližnjih 
zalivov se vidijo samo še utripi svetilnikov in druge 
mežikajoče lučke. Ni več časa za finese, samo da 
slišimo kako špila, ostalo pa naslednjič. Prvi rezultati 
meritev pokažejo, da nisva dovolj podaljšala sevalcev 
za 10 in 15 m, kajti SWR se je na dokončni lokaciji 
samo še poslabšal.  Poprej sva na tleh razpletala in 
rezala zatezne vrvice, tako da sva na slepo pritrdila 
sevalce, seveda za kak cm preveč. Na 20 m je bil SWR 
dokaj soliden, tudi Miloš, ko je kasneje opravljal zveze 
z njo je pohvalil, da dobiva odlične DX raporte na tem 
bandu. Tudi na 15 m je šlo, toda 10 m bo pa potrebno 
ponovno podaljšati sevalec, saj je  rezoniral visoko, na 
28.700. Plan je bil dober,  drugič ko bo čas, jo bomo 
spustili dol in dokončno  poglasili in po potrebi 
popravili zatege in jih fiksno utrdili.   
 
Antena – polomija 
 
    V torek 31.07. dopoldne me pokliče Miloš in začne: 
»Slavko, včerajšnja nevihta, ki se je razdivjala nad 
obalo, je polomila beam, vse je nekam zamotano, tudi 
manjka nekaj kosov, elementi visijo itd., pridi 
pogledat.« Seveda pridem, mu odgovorim. Prvo prosto 
popoldne se odpravim na obalo pogledat in ocenit 
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škodo. Že prvi pogled od daleč ni  nič vzpodbuden in 
ne obeta nič kaj dobrega. Od antene stojijo še trije 
elementi na svojem mestu, od četrtega samo ena cev v 
križu, zadnja visi na nasprotni  strani.  Vrvice in 
elementi, vse je prepredeno, ostalo pa nevihta razmetala 
okoli po polju. Ena cev je bila pod stolpom, dve še gor, 
kje sta še dve? Eno še najdeva nedaleč od stolpa, 
ampak manjka še ena. Miloš pove, v katero smer je 
pihal veter in res v tej smeri kakih 50 m stran najdeva 
še zadnjo iskano cev. Hvala bogu, material je na mestu. 
  

 
Nič, splezam na stolp, oborožen z enakim orodjem kot 
pri postavljanju. Malo akrobatike in že sem na vrhu. 
Povlečem vse ostale elemente iz križa, vsakega posebej 
in med žicami spustim dol, nato nosilno cev izvlečem 
iz rotorja, ter se počasi spustim z križem v roki, tega pa 
res ne bom metal. Na tleh z Milošem pregledava 
konglomerat, vse vrvice so na svojem mestu, prav tako 
vsi elementi. Kaj je narobe? Miloš pravi, da sem nekaj 
naredil narobe, ali kaj slabo pritrdil, vzrok je treba najti. 
Tedaj pa opaziva, da je fiber cev, tista ki je ostala sama 
v križu prelomljena pred distančnim obročkom. Iščeva 
dalje in najdeva zakaj se je prelomila.  
 

 
 
Na tretji cevi, vseeno s katere strani gledamo, opazim 
zamaknjen distančni obroček in tega lahko prosto 
pomikam  po cevi. Torej distančni obroček ni bil fiksno 
pritrjen, morda  slabo zalepljen. Posledično  pa sta se 

cevi vsled zategnjenosti nabili druga v drugo in s tem 
skrajšali nosilec za cca 20 cm. To je  povzročilo 
ohlapnost booma in zatege niso več delovale normalno. 
  

 
 
Prva cev je nosila breme celotnega booma, zato je 
popustila, nevihta pa je naredila svoje. Torej škoda le ni 
tako velika, bo pač treba naročiti novo cev,   poslati 
avtorju kakšno slikico in ga opozoriti na napako. 
Upam, da bo antena nared že za WW kontest. Priložil 
sem nekaj slik. 
 
Zaključek 
 
    Kot sem na začetku poudaril, gre v tem primeru za 
samogradnjo antene po avtorjevem načrtu. Kljub temu, 
da avtor podrobno opisuje izdelavo, se pri realizaciji 
pokaže veliko nedorečenih detajlov in vsak konstruktor 
si mora sam poiskati rešitve.  
Navedena izkušnja mi je dala nekaj zaključkov: 

- antena je neuporabna za razstavljanje,  
prenašanje in postavljanje na raznih lokacijah 
(field), pajčevina vrvic se hitro zaplete, 

- pritrjevanje dipolov, reflektorjev in direktorjev, 
kot tudi vertikalnih in horizontalnih vrvic na 
fiber glas palice smo izvedli na svojstven,  zelo 
učinkovit način. Mislim, da  bi se pritrjevanje z 
vezicami čez čas izkazalo kot problematično, 
saj le te popustijo ali razpadejo, če niso 
odporne na UV, 

- osnovni pogoj, da antena kljubuje slabim 
vremenskim pogojem je, da so vse vezice 
enakomerno in močno zategnjene 
(kompaktnost).  Vsaka samodejna popustitev 
zatege je lahko usodna za anteno. Vse to naša 
izkušnja potrjuje, 

- Zdravko je podal idejo za možnost dodatnega 
uglaševanja antene, ko je ta že visoko na stolpu 
in sicer z dodajanjem in odvzemanje nekaj 
centimetrov dolgih vložkov na radiatorjih v 
bližini priključne škatle, toda havarija nam je to 
preprečila,  



 6 

- glede na to grenko izkušnjo priporočam, da 
vsak ki so loteva take antene z avtorjevimi 
fiber glas palicami, poprej preveri  distančnike 
in  fiberglas obročke  ali so le ti dovolj močno 
zalepljeni, sicer bo še kdo doživel podobno 
havarijo, 

- razmišljali smo o zamenjavi original fiber glas 
palic z ribiškimi palicami, ali iz palic kakega 
qubikal quada in mislim, da bi tudi to šlo, sicer 
kdaj drugič,    

-  žico za elemente sem nabavil pri avtorju, ker 
je neraztegljiva  in  dovolj vitka, verjetno pa bi 
se na našem trgu našla podobna žica. Obstaja 1 
mm posrebrena žica s teflonsko izolacijo, zelo 
trdna, uporabljajo jo za izdelavo zank za štetje 
prometa, vgrajenih v cesto. Podatkov o žici 
nimam, prav tako oznake in kdo jo dobavlja za 
naše tržišče, 

-  komplet antena stane pri avtorju 439 €, po 
dokončnem izračunu pa me je moja verzija 
stala 300€, torej razlika več kot očitna v prid 
samogradnji, 

- tudi druge raziskovalne možnosti za ta tip 
antene so še odprte, naprimer izdelava take 
antene za vseh šest bandov, od 10 do 28 MHz.. 

- grafe meritev shranite, jaz sem jih zgubil in ne 
morem dokazati zgoraj opisanega, žal se tudi to 

zgodi. Pa naslednjič, ko bo zopet postavljena 
na stalni lokaciji… 

 
    Navodila in opis za izdelavo antene, več modelov, 
dobite na spletni strani, www.spiderbeam. net, ter 
istočasno na prvi strani v predzadnjem odstavku 
odebeljenem tekstu, detailed construction guide, 
kliknete in na naslednji strani vpišete nekaj osnovnih 
podatkov, avtor pa vam po mailu pošlje navodila za 
izdelavo antene. Seveda izberite v slovenskem jeziku. 
Tudi ne pozabite na ogled mnenj in slikovnih  
prispevkov o uporabi antene, saj tako najdete, da so 
anteno uporabljale razne DX expedicije: T9X, 
FO/OH6KN, ZD7T, 5W0KE, V73KJ (sedaj se pa 
čudite,da le ni vse iz trte zvito..HI). 
      Menim, da bi antena še danes lepo stala, če ne 
bi popustila cev. Bila bi tudi že dokončno 
uglašena,  še marsikakšen kontest bi naredili, ter 
dočakali zimske pogoje. Antena bi morala 
vzdržati, saj so jo samo vrvice in žice, boom, in 
sneg ali žled tako ne bi smela vplivati rušilno. Na 
tem mestu bi se zahvalil hamom, ki so mi tako 
nesebično pomagali pri projektu in  izdelavi 
antene: Zdravku, S52RZ, Milošu, S54G in Danilu 
S56GD. 

 
  Multiband FD GP antena   

           Frane Bogataj, S59AA 
 

    Te dni, ko na vrata že trka zima je res malo čudno 
brati o anteni, ki je bila narejena  posebej za jesensko 
potepanje po toplih krajih.  Opis, ki sledi naj bo zato 
bolj idejna kot izvedbena rešitev, ki pa jo je možno 
uspešno aplicirati tudi v drugačni, fiksni izvedbi s 
stabilnejšimi materiali. 
    Antena je GP za 40, 30, 20 in 17 metrsko področje, s 
štirimi vzporednimi "full size" žarilci in z desetimi 
radiali dolžine do 10 m, položenimi na zemljo. Osnova 
antene je ribiška palica dolžine 8 metrov, v podnožju 
podaljšana z dvema kosoma epoksi cevi premera 50 
mm (Veplas), skupne dolžine 1.5 metra.  
Na tem spodnjem delu so s cevnimi objemkami 
pritrjeni vsi žični elementi, konektor in radiali. Žarilec 
za 40 metrski band je iz polne žice 1.5 mm (za razliko 
od ostalih, ki so iz pletenice) in poteka po notranjosti 
palice. Za ta band je antena električno malce prekratka, 
zato je v točki napajanja podaljšana s tuljavo (6 ovojev) 
navito okrog nosilne cevi. Žarilec za 30 m poteka 
vzporedno po zunanji strani palice in je ob njej pritrjen 
kar z izolirnim trakom. Ta dva banda nimata posebnega 
vpliva drug na drugega, medtem ko je treba žarilca za 
20 in 17 m z izolirnimi distančniki - zadostuje že od 15 
do 20 cm razmaka - odmakniti od nosilne palice.   
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 Dimenzij žarilcev ne bom podajal, načelno so vsi 
četrtvalovni, treba pa jih je eksperimentalno uglasiti, od 
najnižjega banda navzgor. Vsi so napajani v eni točki, s 
50 ohmskim koaksialnim kablom. Seveda je možno na 
enak način namestiti tudi žarilce za višje bande, vendar 
sem se jim z ozirom na sedanji minimum sončne 
aktivnosti odpovedal. Za poskus pa sem anteno 
nadgradil še za 80 metrski band: pod točko napajanja 
sem dodal tuljavo s 35 ovoji in dosegel dobro 
prilagoditev na širini 50 kHz CW banda.  
    Opisana antena tehta manj kot 3 kg in se zlahka 
postavi, pokonci pa jo držijo 3 sidrne vrvice, pritrjene 

na višini 1.5 metra. Za dobro učinkovitost je tako kot 
pri vsaki vertikalki potrebna dobra zemlja in čim večje 
število radialov. Na IS0 sem jo postavil na robu kampa 
ob slani laguni in delovala je res odlično. Na TK sem 
bil bolj na "suhem", vendar sem - zahvaljujoč odprtosti 
proti jugu - na vseh štirih bandih z lahkoto naredil 
3B7C, na obeh lokacijah skupaj pa preko 2000 zvez. 
Lahko bi jih bilo več, a ko se je na bandu pojavil 3B7C 
je bilo praviloma veselja  konec... 
     

 

 
 

Preklopnik za uporabo dvakrat dveh anten 
Tine Brajnik, S50A 

 
 
    Ne glede na mnoge komercialne proizvode, ki 
olajšujejo opremljanje sodobnih SO2R ali multi op. 
postaj, se še vedno najdejo posamezne ideje, katere je 
možno rešiti z domačo delavnico. Ob pomoči Mira, 
S58T, ki ima na razpolago že izdelane transformatorje 
impedance in ob potrebi za preklop več anten sem 
prosil Franeta, S59AA, če mi pomaga pri realizaciji 
preklopnika, ki bi služil za preklop dveh anten na enem 
obsegu in za dva različna obsega. Doslej sem namreč 
uporabljal preklopnik za uporabo dveh anten na enem 
obsegu in sicer v enem položaju uporabo glavne antene 
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in v drugem položaju za uporabo dveh anten za isti 
obseg – bodisi kot stack ali kot dve posebej krmiljeni 
anteni. 
 

 
 
    Priložena shema sama po sebi pove katere možnosti 
preklopnik nudi. Gre za to, da na čelni plošči v enem 
položaju preklopnika (na sliki ANT1 ali ANT2) 
izbiramo določen obseg, z drugim preklopnikom na 
prednji plošči (ONE ali STACK) pa preklapljamo med 
eno (imenujmo jo GLAVNO anteno in kombinacijo 
dveh anten). 
 

 
 
Od potrebnega materiala sem dobil transformator 
impedance pri S58T (na shemi je označen s TR8T), 
releje in kondenzatorje pa je prispeval Frane, S59AA,  
 
 
 

ki je bil tudi glavni mehanski in električni konstruktor 
preklopnika. Škatlo in konektorje ter preklopnike in 
ostalo drobnarijo pa je možno dobiti v vsaki trgovini z 
elektro materialom ali v domačih predalih. Releji so 12 
V, kajti 12 V je danes že potreba v vsakem shacku 
zaradi mnogih opcijskih naprav in pripomočkov, ki 
potrebujejo to napetost za napajanje. Lažje je namreč 
najti releje z višjo delovno napetostjo, npr. 24V. Releji 
morajo seveda biti dimenzionirani za večje moči, saj ne 
moremo vedno računati na idealne razmere glede tokov 
in napetosti pri različnih antenah. Kondenzatorji 68 pF 
so namenjeni kompenzaciji za preklope pri antenah na 
višjih obsegih (predvsem 28 MHz) in za nižje obsege 
niti ne bi bili potrebni. Seveda pa morajo biti tudi 
kondenzatorji dimenzionirani za višje delovne 
napetosti. 
    Na shemi ni narisanega napajanja in preklopov, toda 
električna shema sama daje podatke o vezavi 12 V 
preko preklopnikov na releje. Za položaj relejskih 
kontaktov ON je potrebno na rele dovesti 12 V. Releji v 
tem preklopniku primejo že pri cca 10 V in ne bo nič 
narobe, če bo napetost tudi do 18 V. 
 

     
 
    Marsikdo bo povprašal za potrebo po tovrstnem 
preklopniku. Jaz ga uporabljam za preklop po dveh 
anten na 7 MHz in na 14 MHz v primeru, ko delam v 
tekmovanju na vseh obsegih. Za oba obsega imam 
namreč po dve anteni in v določenem času je potrebno 
pokrivati dve smeri, kar ta preklopnik omogoča. 
    Če bo kdo potreboval tako vrsto preklopa in se bo 
lotil sestave tega vezja in bo želel kakšen komentar naj 
me neposredno kontaktira. 

 
Mehanski izračuni komponent antenskih sistemov 

Janez Červek, S57J 
 
    Radioamaterji v veliki večini primerov postavljamo 
antenske sisteme bolj na pamet, kot pa na podlagi 

mehanskih izračunov. Zato sem se odločil, da poskusim 
nekaj napisati o tej temi. 
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Najprej nekaj osnov mehanike 
 
    Fizično silo, ki povzroča zvijanje in krivljenje 
konstrukcij imenujemo moment. Statični moment sile 
M [Nm] glede na neko točko je vektor, ki je enak 
vektorskemu zmnožku krajevnega vektorja r in sile F: 
M = r x F.  
    Sposobnost  konstrukcije, da vzdrži upogibne 
momente imenujemo odpornostni moment. 
Odpornostni moment ploskve glede na določeno os je 
kvocient aksialnega vztrajnostnega momenta za to os in 
razdalje najbolj oddaljene točke ploskve za to os: 

e
IW = . Odpornostni moment prereza je odvisen samo 

od oblike prereza konstrukcije in je za vsako obliko 
drugačen.  
 

 
 
Upogib 
 
    Upogibni moment M povzroča normalne napetosti σ, 
ki si jih zamišljamo porazdeljene po prerezu 
sorazmerno z oddaljenostjo od nevtralne osi n. 
Nevtralna os n gre skozi težišče opazovanega prereza. 
Največja napetost σmax se pojavlja v točki, ki je najbolj 

oddaljena od nevtralne osi in je: 
W
M

I
Me

==maxσ .  

 

 
 
Zunanja stran prereza je obremenjena na nateg, 
notranja pa na tlak. Element bo vzdržal obremenitve, če 
je σdop>σmax. Maksimalni moment, ki ga lahko vzdrži 
nosilec določenega prereza je tako: maxmax σWM = . 
Ta enačba nam pokaže, kako močni naj bodo elementi, 
boom ali mast antene. Dokler upogibna napetost σ ne 
preseže dopustne napetosti σdop danega materiala, se 
dani element ne bo upognil. Dopustna napetost σdop je 
razmerje kritične napetosti σk in varnostnega količnika 

v in je za normalne napetosti:
v

k
dop

σ
σ = . Izbira 

varnostnega količnika in s tem tudi dopustne napetosti 
ima pri trdnosti zelo pomembno vlogo. Če je varnostni 
količnik premajhen, konstrukcija ne ustreza zahtevanim 
pogojem, torej jo je treba preoblikovati. Čim večji je ta 
količnik, varnejša je konstrukcija, vendar pa postaja 
težja in s tem tudi manj ekonomična. Za posamezne 
vrste konstrukcij in strojne elemente je varnostni 
količnik podan s tehničnimi predpisi in standardi.  
 

Sila vetra na valjaste objekte 
 
    Dinamični tlak premikajočega toka kapljevine, kot je 
npr. veter, je definiran z Bernoullijevo enačbo: 

2
22

2
11 5,05,0 vpvp ρρ +=+  

kjer je: p -zračni tlak, ρ - gostota zraka, v - hitrost vetra. 
Predpostavimo, da so vrednosti z indeksom 1 zelo 
oddaljene od antene in, da se veter popolnoma ustavi 
ob anteni - indeks 2, torej je v2 = 0. Tlak na anteno p2 je 

večji od statičnega zračnega tlaka 2
2

1

5,0 v
p
ρ

. Ta 

vrednost je poznana kot dinamični tlak zračnega curka 
in je označena s q. Tako je za standardno gostoto zraka 

2
15,0 vq ρ= . 

    V praksi pa se veter ne zaustavi popolnoma na 
privetrni strani ovire, nastane pa tudi podtlak na 
zavetrni strani. Za dano obliko je tako skupni tlak 
proporcionalen q-ju. Proporcionalna konstanta, 
poznana tudi kot koeficient zajeznega odpora Cr je 

lahko definirana kot 
Aq
FCr =  ali 

q
pC p = . Razmerje 
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med tlakom in hitrostjo je izraženo s 
formulo 2

0CvpqCp == .  
 

     
 
Zajezni odpor gibanja telesa v fluidu (aerodinamični 
odpor) je: krr ApCF = , kjer je Cr –koeficient 
zajeznega odpora,  A - ploščina projekcije na ravnino, 
ki je pravokotna na smer gibanja, pk – dinamični 
zajezni tlak. Dinamični zajezni tlak pri gibanju telesa s 

hitrostjo v v fluidu z gostoto ρ je 
2

2vpk
ρ

= . Gostota 

zraka pri temperaturi 20 °C in tlaku 1 bar je: ρ = 1,164 
kg/m3. Sila vetra, ki deluje na cilindrični element (npr. 
boom antene) je tako: 

 
2

164,198,0
2

22 vldvldCF r ==
ρ

. 

 
Antene 

 
    Dandanes profesionalni proizvajalci ponujajo široko 
izbiro tudi cenovno ugodnih anten in zato se amaterji 
vse manj ukvarjajo z projektiranjem in izdelavo anten. 
Proizvajalci v tehnični dokumentaciji dajejo tudi vse 
potrebne podatke o lastnostih anten. Najbolj zanimiva 
in za izračune potrebna  je površina antene, na katero 
delujejo sile vetra (wind surface area). Iz navedenih 
razlogov se za sedaj ne bom ukvarjal z mehanskim 

izračunom elementov in booma anten. Mogoče kdaj 
kasneje. 

Antenski jambor (mast) 
 
    Ker so antenski jambori ponavadi iz cevi, bomo za 
izračune uporabili formule, ki sem jih predstavil že v 
uvodu. Če hočemo, da se jambor, na katerega bomo 
montirali eno ali več anten, v močnem vetru ne bo 
ukrivil, mora biti pravilno dimenzioniran. Yagi antene, 
montirane na določeni višini od vpetja, ne smejo 
povzročiti momenta, ki bi presegal maksimalne 
napetosti, ki jih jambor še lahko vzdrži. Pri izračunu 
bom upošteval samo upogibni moment in zanemaril 
uklonsko napetost, ki jo povzroči masa anten, 
montiranih na jambor. 
 

 
 
    Trdnost konstrukcijskega elementa je odvisna od 
odpornostnega momenta prereza in meje elastičnosti 
uporabljenega materiala σmax.  
    Za naše potrebe je najbolj zanimiv kolobarjast 

prerez: 
D

dDW
32

)( 44 −
=
π

, kjer je: D – zunanji premer 

in d – notranji premer cevi. Maksimalni moment 
je maxmax σWM = . 
 
Izračun upogibnega momenta 
 
Če hočemo, da bo kombinacija anten, jambora in okolja 
varna in bo vzdržala, moramo izračunati upogibni 
moment na mestu vpetja jambora. Sila vetra na jambor 
je podana z enačbo: mastrmast pACF =  . Izberem 
vrednost Cr = 1,2 za obliko valja, kjer je l/d = ∞  
(Strojniški priročnik, str. 150). Silo vetra določa 
njegova hitrost in deluje na sredini jambora, ki ima 
konstanten premer. Upogibni moment 

22

2dplCFlM r
mastmast == , kjer je l – dolžina 

jambora in d - njegov premer. Dodati moramo še 
upogibne momente, ki jih povzročajo antene. Sila vsake 
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antene deluje na mestu, kjer je montirana, zato moramo 
poznati razdalje mest montaže od mesta vpetja 
jambora. Maksimalni upogibni moment antene 
določene površine Aeff na razdalji la je: 

effarant AplCM = . Skupni upogibni moment je 
seštevek momenta jambora in antene.  
    Kot primer izračunajmo maksimalni upogibni 
moment 3 metre dolgega jambora s premerom 50 mm, 
na katerem je montirana antena Hy-Gain TH6DXX na 
razdalji 2,6 m od mesta vpetja jambora. 
 
Jambor 
 
    Pri hitrosti vetra 100 km/h = 27,8 m/s je tlak zraka: 

Pavpk 8,449
2

8,27*164,1
2

22

===
ρ

 

l = 3 m 
d = 0,05 m 
Cr = 1,2  

NmdplCFlM r
mastmast 5,121

2
05,0*9*450*2,1

22

2

====  

 
Antena 
 
Aeff = 0,75 m2 (podatek proizvajalca) 
la = 2,6 m 

NmAplCM effarant 105375,0*6,2*450*2,1 ===  
M = 121,5+ 1053  = 1174,5 Nm 
 
Odpornostni moment kolobarjastega prereza je: 

D
dDW

32
)( 44 −

=
π

. Za 50 mm debelo cev s 3 mm 

debelo steno je: 3
44

4912
50*32

)4450( mmW =
−

=
π

 (W 

lahko poiščemo tudi v Strojniškem priročniku str. 505 ) 

2max 2,239
4912

1000*5,1174
mm

N
W
M

===σ  

σdop za konstrukcijsko jeklo St 70-2 (W. Nr. 1.0070) pri 
utripni obremenitvi je 160 – 200 N/mm2 (strojniški 
priročnik, str. 608). 
    Ker je σdop < σmax  se bo antenski jambor danih 
dimenzij z montirano dano anteno pri hitrosti vetra 100 
km/h ukrivil. Cevi, ki jih uporabljamo za antenske 
stebre so narejene pretežno iz konstrukcijskih jekel, 
zato bomo zelo težko našli cev želenega premera iz 
boljšega materiala, ki ima tudi večje dopustne 
napetosti. Preostane nam torej, da izberemo cev večjega 
premera, ali tako z debelejšo steno, ali pa anteno 
montiramo bližje mestu vpetja antenskega jambora, 
torej bližje pomožnemu ležaju na vrhu stolpa. 
Proizvajalci tako ali tako vedno prepovedujejo montažo 
anten previsoko nad rotatorjem, torej je v našem 

primeru jambor močnejši element. Najboljša rešitev je 
ojačanje jambora na mestu vpetja. To naredimo tako, 
da v cev vstavimo ustrezno dolg vložek iz cevi, katere 
zunanji premer se prilega notranjemu premeru jambora. 
Na ta način ojačamo jambor samo na mestu vpetja in 
mu samo minimalno povečamo skupno maso. 
    Površina antene in posledično tudi upogibni moment, 
povzročen zaradi antene je odvisna od smeri vetra na 
boom.  
 

 
Največji moment se pojavi, ko veter piha pod enakim 
kotom na boom in elemente. Za prikaz tega efekta 
obravnavamo posebej moment, ki ga povzroči površina 
booma in posebej moment, ki ga povzroči površina 
elementov. 
 

 
Moment Yagi antene izračunamo po formuli: 

)sincos( ϕϕ boomelarant AAplCM += . 
Predpostavimo, da je upogibni moment minimalen, ko 
veter piha v smeri 90 ° na anteno. Tedaj ima antena Hy-
Gain TH6DXX površino 0,373 m2. Izračun momenta 
na jambor je sledeč: 

NmdplCFlM r
mastmast 5,121

2
05,0*9*450*2,1

22

2

====  

NmAplCM effarant 7,523373,0*6,2*450*2,1 ===  
M = 121,5 + 523,7  = 645,2 Nm 

2max 35,131
4912

1000*2,645
mm

N
W
M

===σ  

σdop > σmax – antenski jambor danih dimenzij z 
montirano anteno bo pri hitrosti vetra 100 km/h 
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pravokotno na anteno vzdržal obremenitev. Vemo pa, 
da veter stalno spreminja smer in anteno večkrat 
obračamo, zato moramo upoštevati največjo površino 
antene. Upoštevati je potrebno tudi možnost pojavljanja 
žleda, ki ne poveča samo mase antene ampak poveča 
tudi njeno površino, na katero deluje sila vetra. 
 

Stack 
 
    Če imamo na istem mastu več anten, je postopek 
izračuna enak. Izračunamo momente, ki jih povzroča 
vsaka posamezna antena in jih seštejemo. Če imamo 
različne antene npr. Yagi in rotary dipol, moramo 
upoštevati še, da je vsaka površina antene pod 
različnim kotom glede na smer vetra. Iz električnih in 
mehanskih razlogov je potrebno manjše antene 
postaviti nad večjimi. Manjša površina na večji 
oddaljenosti od vpetja jambora lahko povzroči večji 
upogibni moment, kot večja antena na manjši razdalji. 
 

Izbira rotorja 
 
    Rotor mora imeti dovolj velik startni vrtilni moment, 
da premaga vztrajnost in upor vetra anten, ki jih 
hočemo obračati. Imeti mora tudi dovolj vrtilnega 
momenta (navora), da lahko vrti antene pod najbolj 
neugodnimi pogoji vetra. In končno mora imeti dovolj 
zaviralne moči in momenta, da zaustavi antene in jih 
obdrži v pravi smeri ne glede na smer in moč vetra. 
    Generalno imajo boljši rotorji, ki jih uporabljamo 
radioamaterji v tehnični dokumentaciji označene vrtilne 
in zavorne momente. 
    Predpostavljamo lahko, da so vrtilni momenti 
vztrajnosti antene približno enaki boomu in njegovi 
masi, ki je enakomerno porazdeljena. Masni 

vztrajnostni moment palice je:
12

2mLJ = . Seveda je 

možno uporabiti mase posameznih elementov in 
njihove lokacije na boomu in dejansko razporeditev 
teže vzdolž booma in na ta način bolj natančno 
izračunati vztrajnostni moment. Vendar je za naše 
potrebe poenostavljen izračun dovolj dober. 
    Vrtilni moment rotorja, ki je sposoben premagati 
vztrajnost in pospešiti na določeno hitrost vrtenja ω 

radianov na sekundo v času t sekund je: 
t

JT ω
= . 

Rotorji imajo navadno hitrost vrtenja 1 obrat (2π 

radianov) na minuto (60 s), zato je 
60
2πω = . S 

kombinacijo enačb dobimo: 

t
mLT

60
2

12

2 π
= . 

Hy-Gain TH6DXX ima maso 25 kg in 7,31 m dolg 
boom. Vztrajnostni moment, ki ga povzroča je: 

NmT 66,11
1*60

2
12

31,7*25 2

==
π

 

 
Rotor Yaesu G-1000  ima vrtilni moment 107 Nm 
zavorni moment 587 Nm, torej ima še veliko rezerve za 
vrtenje TH6DXX antene. Telexov Ham IV ima vrtilni 
moment 90,5 Nm in  zavorni moment 565 Nm. Ima pa 
tudi mehansko zavoro, ki preprečuje prenos momenta 
antene na zobniški prenos in motor. Motor in zobniški 
prenos pa morata startati, vrteti in zadržati anteno v 
določeni poziciji tudi v pogojih oscilacij vrtilnega 
momenta, ki ga povzroča veter. Velika antena lahko v 
ekstremih oscilacij povzroči momente, ki lahko 
polomijo komponente ali kar cel rotor. Vgradnja tako 
imenovanih šok absorberjev med rotor in antenski 
jambor je zalo priporočljiva. Skico takega šok 
absorberja je Frane, S59AA objavil pred leti v eni od 
številk SCC Novic. 
  

 
 
Narejen je iz dveh prirobnic, med katerima so štirje 
gumi amortizerji, ki se uporabljajo v strojegradnji. Šok 
absorber je možno montirati tudi pod rotor na nosilni 
stolp. Slaba stran take vgradnje je ta, da se sila šoka 
prenaša preko rotorja na absorber. 
 

Zaključek 
 
   Na koncu naj vas opozorim še na to, da je pri 
načrtovanju, gradnji in postavitvi antenskih sistemov 
varnost najpomembnejša. Zamenjava npr. ukrivljenega 
antenskega jambora je zelo  zahtevna in težka naloga, 
še posebej, če je na njem montiranih več anten. To vem 
tudi iz lastne izkušnje, ko mi je leta 1996 velika 
količina žleda na antenah in močan veter ukrivil jambor 
in boom 4 el monobanderja za 14 mhz.  
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Neizkušenost in nestrokovnost ali ubiranje bližnjic 
lahko ima za posledico resne poškodbe ali tudi smrt. 
Stroški za plačilo strokovnega projektanta ali/in 
inženirja se s tem, ko konstrukcija varno preživi kako 
neurje zelo hitro povrnejo. Vi, vaša družina in sosedje 
bodo veliko bolj mirno spali, vi pa boste svoj čas 
namesto za popravila lahko uporabili za delo na radijski 
postaji, DX-anje in tekmovanja. 
 
Viri in literatura: 
 
Leesom D.: Phisical design of Yagi antenas  
Kraut B.: Strojniški priročnik 
Klopčar F.: Hidromehanika 
Šterk P.: Mehanika 
 
 

 
 

Nove antene v radioklubu S53APR 
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Zanimivosti 
 
St Brandon Isle 
 
    V septembru je potekala DX-pedicija na otok St 
Brandon. Naredili so 137,500 zvez, od tega je v 
dnevniku  33,760 različnih znakov. 
    St Brandon, skupaj z Islands of Agalega kakih 350 
milj severno tvori DXCC entiteto Agalega & St 
Brandon Is ( 3B6 in 3B7). Cargados Carajos Shoals 
(poznan kot Saint Brandon Rocks) je skupina 16 
majhnih otokov in otočkov na podaljšanem morskem 
grebenu v Indijskem oceanu, severo vzhodno od 
Mavriciusa. Skupna površina otoka je 1,3 km². Greben 
je dolg več kot 50 km in poteka od severa proti jugu, 
širok pa je 5 km. Prekinjen je s tremi prehodi. Površina 
grebena je 190 km². Otoki so slabo poseljeni, 
prebivalstvo pa sestavljajo domorodci in priseljenci. Na 
njih je bogata flora in favna. Otoki politično pripadajo 
Mavriciusu, ki se nahaja več kot 300 km južno, 
upravljajo pa jih iz Port Luisa.  
    3B7C ekspedicija je delovala na otoku Isle du Sud, 
ki je približno 1300 m dolg in 230 m širok. Dolga obala 
poteka v smeri vzhod zahod, kar je idealno za 

postavitev anten v smeri severo-zahod preko severa do 
severo-vzhoda. Otok se dviga samo nekaj metrov nad 
morje, na vetrni strani pa je proti valovom zaščiten z 
grebenom, ki je približno dva kilometra zunaj v morju. 
St Brandon je dostopen samo z morja, od Port Luisa na 
Mavriciusu pa je oddaljen dobrih 240 navtičnih milj.  
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Ste se naveličali ICE ali pa Dunestar bandpass filtrov? 
Na 
http://www.arraysolutions.com/Hamation/bandpassfilte
rs.htm#top%20of%20page 
najdete novo rešitev band dekoderja in W3NQN filtrov. 
Za večje moči pa so primernejši 4O3A filtri:  
http://www.yt6a.com/en/news/new-5kw-hf-band-pass-
filters-on-market-2.html 
 
 
 

 
 
 

 
 
Se počutite stari? Ah, kje. Kaj pa OSCAR-7? Ta je 
resnično od mrtvih vstal. http://www.amsat.org 
 
Če radi gledate lepe slikice, bo vam verjetno všeč nova 
pridobitev pri NQ4I, 8el 20m YAGI. 
http://www.nq4i.com 
 
Če imate raje stolpe, pa lahko pogledate kaj pripravlja 
AB5K: http://www.ab5k.net/AntennaFarm2007.aspx 
 
Tokrat bo prvič da bodo lahko USA postaje uporabljale 
področje od 3600kHz v CQ WW DX SSB. Torej nekaj 
manj drenjanja v zadnjih 50kHz! 
Ste zelo hitri CW op? Ekstremno hiter? No tukaj je 
beseda PARIS na 200WPM. :) 
http://www.rufzxp.net/sounds/paris_1000_s.wav 
 
Ker vsega nikoli ne vemo, je včasih zabavno tudi kaj 
novega prebrat. Lampe so baje zakon: 
http://www.tpub.com/content/neets/14178/index.htm 
 
Kaj pa korozija sider na stolpih? 
http://www.anchorguard.com/reference_understand.cf
m 
 
Ker je še nekaj časa pred zimsko Low Band sezono, 
nekaj zanimivega branja o K9AY loopih: 
http://www.aytechnologies.com 
http://www.sp3key.com/klub/k9ay_160_en/index.html 
http://www.sp3key.com/klub/k9ay_pro/index_en.html 
 
Kar sem naredil za WRTC 2010 kvalifikacijsko 
področje EU#4 je Jamie NS3T naredil za cel svet. 
Vredno ogleda! http://wrtc.radio-sport.net 
 
Ne pozabite! Krasno orodje za mogoče množitelje: 
http://www.ng3k.com/Contest/index.html
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Koledar tekmovanj 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
27./28. oktober 
CQ WW DX Contest SSB 
http://www.cq-amateur-
radio.com/CQWWDXContestRules8407.pdf 
 
3./4. november 
Ukrainian DX Contest 
http://www.ucc.zp.ua/urdxc2007rules_eng.htm 
 
10./11. november 
Worked All Europe DX Contest RTTY 
http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm 
Japan International DX Contest SSB 
http://jidx.org/rules-results.html 
17./18. november 
KV Prvenstvo ZRS 
http://lea.hamradio.si/~kvp/ 
 
LZ DX Contest 
http://lzdx.bfra.org/ 
 
24./25. november 
CQ WW DX Contest CW 
http://www.cq-amateur-
radio.com/CQWWDXContestRules8407.pdf 

 
1./2. december 
ARRL 160m Contest 
http://www.arrl.org/contests/rules/2007/160-
Meters.html 
TARA RTTY Męlée 
http://www.n2ty.org/seasons/tara_seasons.html 
TOPS Activity Contest 3.5MHz 
http://www.sk3bg.se/contest/topsac.htm 
 
8./9. december 
ARRL 10m Contest 
http://www.arrl.org/contests/rules/2007/10-
meters.html 
15./16. december 
OK DX RTTY Contest 
http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM 
Croatian CW Contest 
http://www.hamradio.hr/index2.php?option=com_co
ntent&do_pdf=1&id=1380 
 
29./30. december 
Stew Perry Topband Distance Challenge 
http://jzap.com/k7rat/stew.rules.txt 

 
DX aktivnosti 

Kristjan Kodermac, S50XX 
 
do  28/10      6V7G: Senegal 
do  30/10      C52C in C50C: The Gambia 
do  30/10      PJ4/N0VD: Bonaire (SA-006) 
do  30/10      ZL7/DL2AH: Chatam Islands 
do  31/10      5Z4/YT1CS: Kenya 
do  02/11      HP4/W4JKC: Isla Colon (NA-088) 
do  03/11      E51NOU: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands 
do  12/11      T6EE: Afghanistan 
do  15/11      6C60: special prefix (Syria) 
do  16/11      EA6/LU5FF: Balearic Islands (EU-004) 
do  30/11      SU8BHI: Egypt 
do  31/12      SG60RK: Gotland Island (EU-020) 
22/10-16/11      4U1WRC: ITU Geneva 
22/10-28/10      6W1RY: Senegal 
22/10-30/10      V26BA,V26BZR,V26CW,V26JN,V26OC,V26B: Antigua (NA-100) 
23/10-29/10      6Y3T: Jamaica (NA-097) 
23/10-30/10      6Y0B: Jamaica (NA-097) 
23/10-31/10      CE0Y/9A4X, CE0Y/9A5RR, CC0Y: Easter Island (SA-001) 
23/10-30/10      WA2VYA/VP5, K2WB/VP5, VP5T: Caicos Islands (NA-002) 
24/10-31/10      J3K ind J37K: Grenada (NA-024) 
24/10-08/11      J48NL, J48PS, J48JJ, J48PL, J48RT: Thassos I. (EU-174) 
24/10-08/11      SV8/HA2VR, SV8/HA6NL, SV8/HA6PS: Thassos Isl (EU-174) 
24/10-08/11      SV8/HA6ZV, SV8/HA7JJS, SV8/HA7PL: Thassos Isl (EU-174) 
24/10-31/10      V4/NE1RD: St. Kitts (NA-104) 
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24/10-28/10      VE8DX/2, K5YG/VE2, VE2Z: Zone 2 
24/10-30/10      VP2MDG, VP2MZM, VP2MKA: Montserrat (NA-103) 
25/10-29/10      C6APR, C6AXD, C6AQO: Crooked Island (NA-113) 
25/10-31/10      C6AQW: Abaco (NA-080), Bahamas 
25/10-31/10      V31FB: Ambergris Caye (NA-073) 
25/10-06/11      XW3DT: Laos 
27/10-28/10      4X0C (CW WW SSB) 
27/10-28/10      J3A: Grenada (NA-024) (CQ WW SSB) 
27/10-02/11      YO/F6AJA: Romania 
29/10-10/11      8Q7AU: Maldives (AS-013) 
30/10-07/11      UT/OZ5IPA: Ukraine 
01/11-04/11      8R1PY: Guyana 
01/11-05/01      A7/G0MKT: Qatar 
01/11-14/11      VK9ANH: Norfolk Island 
01/11-15/11      YK9SV: Arwad Island (AS-186) 
04/11-18/11      V8FWP, V8FWU in V8FDM: Brunei 
05/11-07/11      JA6QIN/6: Goto Islands (AS-040) 
08/11-26/11      VP2EDL in VP2EDM: Anguilla (NA-022) 
15/11-28/11      C91KDJ: Mozambique  
15/11-28/11      PJ7/DH1ND, PJ7/DG5XJ, PJ7/DJ5HD: Sint Maarten (NA-105) 
19/11-27/11      HK0/K3WT in HK0/N0STL: San Andres (NA-033) 
19/11-27/11      HK0/W0OR in HK0/N0AT: San Andres (NA-033) 
20/11-02/12      VP2M: Montserrat (NA-103) [K9CS] 
21/11-26/11      V26K: Antigua (NA-100) 
24/11-25/11      5J0A: San Andres (NA-033) (CQ WW CW) 
30/11-07/12      C56JJ: The Gambia 
06/12-11/12      VP5/K0OK in VP5E: Providenciales (NA-002) 
06/12-11/12      VP5/KB7UB in VP5UB: Providenciales (NA-002) 
12/12-16/12      YW6YL: Chimana Grande (SA-090) 
15/12-20/01/08   3D2AG: Rotuma (OC-060) 
16/12-22/12      VK2IAY/4: Great Keppel Island (OC-142) 
26/12-01/01/08   T88RY: Koror (OC-009) 
 
JUŽNO AMERIŠKA TURA 
Andrea [IK1PMR] in Claudia [IZ1GLO/K2LEO] bosta 
v novembru in decembru potovala po južni Ameriki, za 
aktivnost sta izbrala naslednje konteste: 
10-11 november   WAE RTTY: CW2C (multi) ali 
K2LEO/CX & IK1PMR/CX 
17-18 november   LZ DX: IK1PMR/LU & K2LEO/LU 
24-25 november   CQWW CW: ZP0R (op IK1PMR); 
ZP6/IZ1GLO RTTY 
01-02 december   ARRL 160m: ZP0R (op IK1PMR); 
TARA RTTY: ZP6/IZ1GLO 
08-09 december   ARRL 10m: CW2C (multi) ali 
IK1PMR/CX & K2LEO/CX 
Ker bosta imela povsod internet dostop, lahko 
pričakujemo sprotne podatke na 
http://www.ik1pmr.com 
 
3D2/R - ROTUMA (OC-060) 
Tony [FO5RK] načrtuje ekspedicijo na otok med 15. 
decembrom in 20. januarjem, odvisno od prevoza, iz 
Suve (Fiji) potrebuje 48h. Otok nima električnega 
omrežja, ali primernih dostopov do goriva zato je vse 
potrebno prinesti s sabo. Ko se vrne domov bo sam 
skrbel za QSL promet. QSL qrz.com 

http://www.3d2ag.fr.tc/ 
 
6W - SENEGAL 
Albert [F5VHJ] bo do 28. oktobra aktiven kot 6W1RY, 
delal bo tudi v CQ WW DX SSB. QSL HC 
 
6W - SENEGAL 
Jacques [F6BEE] bo 6W1RW od 19. novembra. V CQ 
WW DX CW bo SOABHP. QSL HC 
 
6Y - JAMAICA 
David [KY1V], Filipe [CT1ILT], John [W2GB], 
Robert [W5AJ], Manu [LU9ESD] in Gerald [W1VE] 
bodo 6Y1V do 30. oktobra. OSL OH3RB 
 
6Y - JAMAICA 
John [W2GB] bo do 30. oktobra 6Y0B. QSL HC 
 
9K - KUWAIT 
Jon [KL2A] bo v CW delu CQ WW DX aktiven kot 
9K2HN, SOAB. 
http://www.kl2a.com 
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BX5 - TAIWAN 
Jimmy [BX5AA] bo, z redkim prefiksom, SOABHP v 
SSB delu CQ WW DX SSB. QSL HC 
 
C5 - GAMBIA 
Po uspešni lanskoletni ekspediciji na Mauritius se 
operaterji, iz "Mosquitos Contest Club" (OM0C), Rich 
[OM2TW], Bob [OM1KW], Joe [OM5AW], Roman 
[OM2RA], Noro [OM6NM], in Dano [OM1NW] 
oglašajo kot C52C do 30. oktobra. V kontestu bodo 
C50C. QSL OM2FY 
http://www.om0c.com/gambia 
 
C6 - BAHAMAS (NA-080) 
Alan [WQ5W] odhaja na Treasure Cay, Abaco. Izdali 
so mu znak C6AQW. Namerava postaviti nov NA 40m 
LP rekord, na CW ga ima že od leta 1992 iz ZF2TG. 
QSL bo vsekakor na LoTW, ampak tudi klasične bodo 
na voljo. 
http://wq5w.blogspot.com 
 
CN - MOROCCO 
M'hamed [CN8NK] bo v CQ WW DX SSB CN4P, 
kategorije ni napovedal. QSL EA5XX 
 
CN - MOROCCO 
Anro [RV1AW] bo v CQ WW DX CW aktiven iz 
postaje CN2R z znakom CN2AW, delal pa bo 
SOSB20. QSL HC 
 
CE0Y - EASTER ISLANDS 
Slaven [9A4X] in  Zdenko [9A5RR] bosta med 23. in 
31. oktobrom na otoku, aktivnost bo  potekala z 
znakom CE0Y/9A4X, med kontestom pa CC0Y na 
15m. QSL 9A2AA 
CO - CUBA 
Operaterji CO8DM, CO8KA, CO8MA, CO7RR, 
CO7GG in CO8ZZ bodo v CQ WW DX SSB, aktivni 
kot T48K,  iz klubske lokacije v Las Tunas. QSL 
DK1WI 
 
CT3 - MADEIRA (AF-014) 
Namška skupina (DJ6QT, DJ7JC, DK8NC, DL8OBF) 
je do 30. oktobra na Madeiri. V kontestu bodo delali 
kot CT9L, QSL DJ6QT. Ostale aktivnosti HC po 
operaterjih. 
 
EK0 - ARMENIA 
Poljska operaterja Leszek [SP9LJD] in Kazimierz 
[SP6AXW] bosta za konec tedna v kontestu delala M2 
EK0B. QSL via SP9ERV 
 
HZ - SAUDI ARABIA 
Thomas [HZ1EX] bo za vikend aktiven v kategoriji 
SOAB (brez 80m). Delal bo iz HZ1GW QTH,  
uporabljal pa bo svoj znak ali pa HZ1GW. QSL 
HZ1GW via GW0RHC ali HZ1EX via SM0BYD 

KH0 - MARIANA ISLANDS 
Člani Aquarius Beach Tower Contest Cluba bodo iz 
Saipana aktivni v CQ WW DX SSB z znakom AH0BT, 
M2. QSL 7L1FPU 
 
KH2 - GUAM 
Koji [JL3RDC] bo ta konec tedna NH0DX/NH2 
SOABHP v kontestu. QSL HC 
 
LX - LUXEMBOURG 
Philippe [LX2A] bo SOAB LX7I v CQ WW DX SSB, 
QSL direktno, biro, ali LoTW, ne pa eQSL. 
http://www.lx2a.com 
 
OH0 - ALAND ISLAND 
Ari [OH5DX] sporoča da bodo iz lokacije OH0Z 
aktivni v CQ WW DX CW: 
OH0M (OH1JT) na 160m QSL OH1MM 
OH0Z (OH5DX) na 15m QSL W0MM 
OG0Z (OH1RX) na 10m QSL W0MM 
 
P3 - CYPRUS 
Bob [5B4AGN], George [5B4AGC], Stephen 
[G3VMW], David[G3NKC], Peter [G4MJS], Martin 
[G4XUM], Phil [GJ4CBQ] in Andy [ZC4VJ/G3AB] 
bodo P3F M2 ta vikend.  
QSL G3NKC (samo za to aktivnost) 
 
 
PJ4 - BONAIRE (SA-006) 
Kelly [N0VD] bo aktiven do 30. oktobra (QSL HC). 
Sodeloval bo tudi v kontestu v ekipi M2, PJ4E 
(direktno WA4PGM). 
 
SV - GREECE 
Madžarska ekipa operaterjev Gyuszi [HA2VR], Laci 
[HA6NL - J48NL], Zsolt [HA6PS - J48PS], Tibor 
[HA6ZV], Al [HA7JJS - J48JJ]  in Laci [HA7PL - 
J48PL] bodo do 8. novembra aktivni SV8/hc ali s 
svojimi znaki. 
V kontestu bodo J48RT MS. QSL HC 
 
T8 - PALAU (OC-009) 
Francesco [I2DMI] bo med 26. decembrom in 1. 
januarjem na otoku Koror. Napoveduje samo 
RTTY aktivnost, zato ga je najbolje iskati v teh 
področjih. Logi bodo v drugi polovici januarja 
tudi na LoTW. Biro kartice lahko pričakujemo po 
marcu.  
Online log: http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?t88ry 
 
V2 - ANTIGUA AND BARBUDA 
Team Antigua bo ponovno slišen, V26B (QSL 
KA2AEV). Operaterji bodo pred in po kontestu aktivni 
s svojimi znaki: V26BA (QSL WA3RHW), V26BZR  
(QSL W2BZR), V26CW  (QSL KM9M), V26JN (QSL 
WX3B), V26OC (QSL N3OC) 
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V3 - BELIZE (NA-073) 
John [W5JON - V31FB] bo ponovno na Ambergris 
Caye (NA-073) za CQ WW DX SSB. XYL Cathy 
[W5HAM] bo raje na plaži, že leta nazaj mu je namreč 
obljubila, da lahko gre tekmovat kamorkoli, če je le 
plaža v bližini. To bo njuna peta aktivnost iz Belizeja, 
IC7000, 400w ojačevalec in lep pogled proti EU. QSL 
HC 
 
VP2M - MONTSERRAT 
George [K2DM - VP2MDG],  Peter [K3ZM - 
VP2MZM]  in Glen [W4GKA - VP2MKA] 
bodo do 30. oktobra na otoku. V kontestu bodo 
VP2MDG M2. QSL HC 
 
VP5 - TURKS AND CAICOS (NA-002) 
WA2VYA, K2WB, W2WAS, N2VW bodo do konca 
meseca aktivni iz otokov. V kontestu jih 
bomo našli kot VP5T. Na LoTW bodo zveze naložene 
po 30 dneh. VP5T QSL N2VW. 
 
 
 

VP5 - TURKS AND CAICOS (NA-002) 
Bob [K0OK] in Dale [KB7UB] bosta aktivna iz otoka 
Providenciales med 6. in 11. decembrom. V ARRL 
10m kontestu bosta VP5E in VP5UB. Izven 
tekmovanja pa VP5/hc. QSL HC LoTW OK 
http://www.dxer.com/dxlogs/ 
 
VP9 - BERMUDA 
Seppo [OH1VR] bo med 24. in 29. novembrom 
ponovno OH1VR/VP9, v CQ WW DX CW bo 
SOSB20LP. QSL HC 
Prav tako bo aktiven John [OH3SR] že dan prej. Našli 
ga bomo CW, SSB in RTTY. V kontestu ne bo resno 
delal.  
 
YV - VENEZUELA (SA-090) 
Skupina 4M5DX organizira drugo YL ekspedicijo na 
Chimana Grande Island (DIV-008) med 12. in 16. 
decembrom. YL operaterke, Andreina [YY4AND], 
Carolina [YY4CVI], Laura [YY4LCG], Maika 
[YY5ALO] in Ydorca [YY5EVA], bodo YW6YL. 
QSL IT9DAA 
http://www.yw6yl.4m5dx.org/ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Vsebina 5. številke: 
 

S50A: Jesenska aktivnost 
 

S57ONE: SCC RTTY CHAMPIONSHIP 2007 
 

S57YX: Antena >SPIDERBEAM< by DF4SA 
 

S59AA: Multiband FD GP antena   
 

S50A: Preklopnik za uporabo dvakrat dveh anten 
 

S57J: Mehanski izračuni komponent antenskih sistemov 
 

Zanimivosti 
 

S50XX: Koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


