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Pozdravljen-a, pred tabo so spet ene jesenske NOVICE RK MOZIRJE.
Od zadnje izdaje novičk je minilo malo več časa, se je pa zato nabralo malo več gradiva, ki ga bom
delil z vami.

SOTA aktivacija 9A otokov Ugljan in Pašman
Letos sva z Jožetom na dopust vzela tudi radioamatersko opremo za portabel delo. Najin cilj je bil
obiskati dve najbližji SOTA točki, ki sta obenem tudi najvišja vrhova na otokih Ugljan in Pašman.
Vsem radioamaterjem, ki obiščejo ta otoka, svetujeva obisk teh dveh točk. Obisk vrhov ne predstavlja
skoraj nobenih stroškov , razen vožnje nekaj kilometrov z avtomobilom. Otoka sta povezana z
mostom, cesta pa je lepo urejena.
Oprema, katero sva uporabljala za aktivacijo je mobilna postaja ICOM IC-7100, 8 elementni colinear
dipol za 2 m in dipol inverted - V za 7 in 14 MHz, ter baterija LiPo 5000 mAh.
Odločila sva
se, da se
najprej podava
na najvišji vrh
otoka Ugljan Ščah (288 m)
9A/DH-150,
ker do tega
dne še ni bil
aktiviran, zato
sva bila prva,
ki sva na vrh tovorila radioamatersko opremo. Pot je bila
dokaj zahtevna, saj že meji na plezanje po stenah in ni kakšna sprehajalna pot. Z vso opremo pa je še
malo težje, saj sva čakala eden drugega in si podajala opremo, da sva lahko preplezala tudi po več kot
meter visoke stene. Med stenami se najdejo tudi do
tri metre globoke vrzeli. Pot nikakor ni primerna za
otroke in ljudi ki težko hodijo, ker je dokaj
nevarna. Nekaj volje sta nama pobrala sprehajalca
iz S5, ki sta se že vračala in povedala, da nista
mogla do vrha. Morava pohvaliti označenost poti,
ker so označbe na vsakih nekaj metrov, zelo lepo

vidljive in točno tam kjer je skalovje najlažje
prehodno.
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Na vrhu je ravnine samo kvadratni meter, drugače pa je samo skalovje, križ in plošča z oznako vrha.
Na vrhu je čudovit razgled na Dugi otok, Kornate, Zadar, Velebit, vidi pa se do Biograda in Vransko
jezero. Ob dobri vidljivosti je vidna tudi Italija. Ta čudovit razgled odtehta vso težko pot navzgor in
tudi misel na vrnitev v dolino. Antene sva lahko pripela na kamenje.

Sprejem je bil brez motenj, pogoji pa solidni ampak brez možnosti za kakšen DX. Naredila sva 29
zvez na 7 in 14 MHz. Na 2 m nama žal ni uspelo nikogar priklicati. Veze sva delala predvsem na 14
MHz z evropskimi državami: IZ, HB, EA, ON, IW, DL, IS, IF, SP, F, SQ in drugimi.
Druga SOTA točka je bila najvišji vrh otoka Pašman - Veliki Bokolj (274 m) 9A/DH-154.

Ceste proti vrhu, ki jo je uničilo deževje

V ozadju Zadar in Velebit

Pot do vrha je zelo lepo prehodna, lahko bi rekla sprehajalna. Na vrh lahko pride vsak z vsaj malo
kondicije. Razgled je fantastičen, podobno kot iz Ščava z razliko, da je Veliki Bokolj 18 kilometrov
bolj jugo-vzhodno in bližje Kornatom. Na vrhu je veliko prostora za postavitev anten, kot tudi za
sedenje in namestitev postaje. Kljub temu, da sta v bližini dva velika antenska stolpa namenjena
vremenski postaji, nisva imela nobenih motenj. Pogoji so bili solidni, na 7 ter 14 MHz, naredila sva 32
vez, ena veza na 2 m pa je bila narejena v center Italije. Več vez na 2 m ni bilo mogoče narediti, ker so
naju Italijani podili iz 145,550, veze z njimi pa nisva mogla narediti, ker ne znava italijansko, oni pa
niso znali jezikov ki jih znava midva »HI«. Spet se je izkazalo, da nova antena za 2 m fantastično
deluje. V dnevniku so se zvrstile zveze v MI, IZ, G, GQ, LA, SV, SQ, F, OK, IK, EA, I, HA in druge.
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Nekaj ribiške, tehnične in radioamaterske opreme z operaterko na vrhu v ozadju pa Kornati
Naslednje leto bova aktivacije spet ponovila, vrhovi so sicer samo za 1 piko, kar pa ni pošteno, ker je
potrebno štartati iz nadmorske višine 0 »HI«, zato se je potrebno potruditi bolj kot za marsikateri vrh
na celini. Naslednje leto mogoče dodava anteno za 3,5 MHz, da bo še kakšna veza v S5, mogoče ob
drugačnem delu dneva (zjutraj rano sigurno ne), da bodo leteli še drugi bandi.
73 de S55BA (Barbara) in S50SL (Jože)

CQ WW SSB 2017 – 28.-29.10.2017
Kot je že v naslovu omenjeno, je od 28. do 29. oktobra potekalo eno največjih, če ne kar največje
tekmovanje radioamaterjev na svetu CQ WW SSB 2017.
Po odličnem rezultatu na spomladanskem podobnem tekmovanju smo se odločili, da tudi to
tekmovanje odklofamo.
Ker je bilo potrebno še kaj pred tekmovanje postoriti smo se dogovorili, da večino opreme postavimo
v prihajajočem tednu v popoldanskih urah. Tekmovanje je enako, kot spomladi potekalo pri Urošu v
Cirkovcah.
Za to tekmovanje je Jože izdelal nov preklopnik za preklapljanje anten glede kota sevanja pri faziranih
vertikalkah, pripravil je tudi skupno komando za preklop dveh kompletov faziranih vertikalk. Novost
na tekmovanju je bil dodaten komplet dveh faziranih vertikalk za 7 MHz ter vertikalka za 3,5 MHz, ki
smo jo obesili na podaljšek Romanovega stolpa. Skupna dolžina stolpa je bila na koncu kakšnih 20 m.
Tokrat smo se srečevali z novimi izzivi, tako med postavljanjem in delom.
V okolici tekmovalne so se letos pasle radovedne kravice, ki jim ni bilo mar, če bi se zapletle v kakšno
sidrno vrvico in vse skupaj odvlekle na drugo lokacijo. Rešitev smo našli s prestavitvijo njihovega
pašnega področja . Druga težava je bil veter, ki nam je močno nagajal že med postavljanjem stolpov
in anten. Veter ni ponehal tudi ponoči med tekmovanjem, ampak postrojenje anten je na srečo zdržalo
vse sunke vetra, tako da je tekmovanje potekalo nemoteno.
Za postajo se nas je spet izmenjalo več operaterjev (S50SL S52ON S55BA S55K S55KM S55X
S56VHR), v ozadju pa je potekalo prijetno druženje ob obloženih mizah, ki so jih pripravile naše
članice.
Podrobne analize tekmovanja bom mogoče omenil v prihodnjih novičkah, za enkrat pa bi priložil nekaj
fotografij in neuradne rezultate, 12 od 79 v Evropi in 24 od 143.
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Zemljevid delanih lokatorjev operaterjev
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Levo spiderbeam, spredaj zgornja fazirana in v ozadju tavisok stolp za dipole in vertikalko

Notranje delovno okolje
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zgoraj antence

pospravjene in sortirane antene

Stran 5

Pospravljalna ekipa, ki se je zbrala po opravljeni akciji

INSTAGRAM IN FACEBOOK
Mobilna aplikacija Instagram je s 300 milijoni uporabnikov že prehitela
Twitter. Preprostost deljenja fotografij je le eden izmed razlogov za
njegovo rastočo priljubljenost, zaradi katere je odlična platforma za
trženje podjetja.
Zakaj je Instagram tako priljubljen?
Druga družabna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Pinterest, so zelo

nasičena s fotografijami, videi, besedili in hashtagi (znak #).
To lahko uporabnike precej zmede, saj ne morejo procesirati toliko vsebine naenkrat. Z marketinškega
zornega kota je to velika težava, saj porabimo veliko časa za dobro sliko in besedilo, ki pa se izgubi v
poplavi drugih vsebin.
Na Instagramu je vsebina videti zelo minimalistično: nežni barvni odtenki, nič oglasov, majhni gumbi
in le ena slika na ekran. Na takšen način res pritegnemo uporabnikovo pozornost in ga spodbudimo k
interakciji.
S tem člankom vas vabim, da poiščete profil našega kluba: radioclubs51dsw, seveda ste vabljeni tudi
na facebook stran, ker je vedno kaj zanimivega in aktualnega.
Uredil:
Robi - S56VHR
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