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Pozdravljen-a, pred tabo so tokrat tekmovalno družabne NOVICE RK MOZIRJE.
Kot sem pred kratkim zapisal, da mi že kar zmanjka idej, kaj napisati v uvodu ali naprej se je tokrat
Jaka močno potrudil z opisom tekmovanja.

CQ WPX SSB TEKMOVANJE 2017
Pretekli vikend smo preživeli popolnoma radioamatersko. Potekalo je namreč eno izmed dveh
največjih radioamaterskih tekmovanj CQ WPX SSB.
Po veliki želji, da se tekmovanja udeležimo smo hitro našli lokacijo v novogradnji našega
predsednika Uroša v Cirkovcah (nad Škalami) za kar se mu najlepše zahvaljujem.
Tekmovanje poteka 48ur, izmenjuje se raport ter zaporedna številka zveze v dnevniku. Tekmovali
smo v kategoriji Multi-ONE-ALL-LOW-ASSISTED (Več operaterjev, en oddajnik, na vseh
frekvenčnih območjih z malo močjo (max 100W) ter s pomočjo DXclustrov).

Naša lokacija v Cirkovcah nad Škalami
PRIPRAVE:
Večje priprave smo imeli že v sredo, ko smo se lotili postavitve Spiderbeam antene, ter dveh
faziranih vertikalk. Ker nas je prehitela noč smo ostalo delo prihranili za četrtek in petek. Z
antenskim analizatorjem smo le preverili da je postavljeno v dobrem stanju in da je vrednost SWR na
določenem delu frekvence v mejah normale ali boljše.
V četrtek je bilo sprva planirano, da postavimo samo stolp za dipole le-te pa nanj obesimo v petek,
vendar ker smo stolp precej hitro postavili smo še obesili dipole in jih umerili na željene dele banda,
roko na srce boli je dovolj le za nekaj cm skrajšati dipol za 1.8mhz
Petek je bil namenjen še zadnjim popravkom ter pripravi PPSa. Postavili smo še eno end feed anteno
ker se je kasneje v nekaj primerih pokazalo kot dobra ideja.
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Stolp za dipole, cca 12m višine

Teleskopski stolp z anteno spiderbeam in zunanji del preklopnika
OPREMA:
Ob pričetku tekmovanja (sobota ob 1h zjutraj) je torej na lokaciji bilo postavljenih kup anten. Na
12m stolp smo obesili dipole za 1.8mhz (SV-JZ), 3.5mhz (V-Z) in 7MHz (JV-SZ), postavljene sta
bili dve fazirani vertikalki za 7mhz smer (120°-300°), ter seveda Spiderbeam (14mhz, 21mhz in
28mhz) na 10m teleskopskem stolpu. Postavili smo tudi Uroševo endfeed anteno (3.5mhz, 7mhz,
14mhz, 21mhz ter 28mhz) (V-Z)
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Vse antene so bile v PPS povezane preko antenskega preklopnika ki smo ga nabavili lani.

Komanda za preklop med antenami v PPS
V PPSu smo imeli Joževo radijsko postajo Icom IC-7300, komando antenskega preklopnika,
komando za preklop smeri sevanja faziranih vertikalk, komando rotatorja G450C ter glavni in
pomožni računalnik, prvi namenjen samo vpisovanju zvez, drugi računalnik namenjen pregledu
propagacij na frekvenčnih območjih, dx clustru in spremljanju online live rezultata.... Na rezervi je za
vsak slučaj bila še postaja FT857d, vendar je k sreči za potrebe contesta ostala nedotaknjena (je pa
vmes bila na SOTA aktivaciji :)

PPS dobre 4 ure pred tekmovanjem
TEKMOVANJE:
Tekmovanja smo se seveda lotili z vso resnostjo in kljub precej "portable" antenski opremi smo se
lahko solidno merili z ostalimi postajami z malo močjo.
Ker smo želeli začeti "napolno" je priporočljivo, da si postaja cca pol ure pred pričetkom tekmovanja
najde prosto frekvenco, kjer prične s klicanjem CQ in si s tem frekvenco nekako "rezervira".
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Tako ima postaja že ob začetku tekmovanja CQ frekvenco, kar seveda lahko pomeni v precej
kratkem času precej zvez. Mi smo se odločili, da bomo glede na pogoje in opremo pričeli z delom na
3.5mhz.
V etru smo bili vseh 48ur praktično brez prestanka. V log smo vpisali 1087 QSO, od tega je bilo 5
podvojenih torej nam je priznanih 1082 QSO. Logirali smo 549 različnih WPX množilcev (različnih
prefiksov). Skupni rezultat po preračunanih vezah in množilcih je malo preko 1.330.000 točk.
Za postajo se je zvrstilo 7 operaterjev in sicer S50SL Jože (7 QSO), S51TS Toni (42 QSO), S55BA
Barbara (339 QSO), S55K Uroš (15 QSO) S55L Matevž (153 QSO), S55X Jaka (517 QSO) ter
S57FA Andrej (9 QSO).
Velik problem so bili pogoji na frekvenčnih območjih (14mhz in višje). Spet se je izkazalo, da so
pogoji v že nekaj zadnjih večjih tekmovanj zadnjega časa ne slabi, temveč katastrofalni. V vseh
48urah na 28mhz ni uspelo vzpostaviti niti ene same zveze, na 21mhz pa je bilo logiranih 68 klicnih
znakov. Če bi pogoji bili boljši, bi tudi končen rezultat lahko bil za cca 300 QSO boljši, seveda ob
predpostavki našega trenutnega operatorskega znanja.
ZA POHVALIT:
Najboljši "RUN" (klicanje CQ brez pobiranja) je uspelo Barbari S55BA in sicer v nedeljo zvečer
med 1932z in 2243z na 80m frekvenčnem območju. V treh urah je logirala 103 QSO kar znese 32,3
QSO na uro (vsaki dve minuti ena veza)
Najboljši "RATE" (število zvez v določenem časovnem obdobju) je dosegel Matevž S55L in sicer v
soboto zvečer ko je v eni uri naredil 72 QSO, 10minut v tem času je delal po dvez zvezi na minuto,
najvišji rate pa je imel 4QSO na minuto in sicer ob 2103z.
ODX (najdaljša veza) je uspela meni S55X in sicer na 7mhz v nedeljo zjutraj 05:48 UTC s Xenio
ZL4YL (Nova Zelandija) po Long path-u (po daljši strani) in sicer je bila razdalja med postajama
blizu 18000km (skoraj točno na drugi strani sveta HI ) ker pa sva oba imela antene obrnjene "v noč"
(mi smo imeli jutranji svit, v ZL pa se je mračilo) pa je signal potoval po dolgi strani kar je v tem
primeru okoli 22000km.
TOČKE:
Band QSOs Pts
1,8
82
171
3,5
454
982
7
213
619
14
265
469
21
68
186
Total 1082 2427
Score: 1.332.423
1 Mult = 2,0 Q's

WPX
43
222
104
141
39
549

Pt/Q
2,1
2,2
2,9
1,8
2,7
2,2

ZAKLJUČEK:
Glede na to, da se nam ob 2h zjutraj v ponedeljek ni ravno dalo vsega pospravljati smo se dogovorili,
da si zadevo prihranimo za ponedeljkovo srečanje. Za postavitev anten, stolpov in ostale opreme smo
potrebovali cca 15 ur, vse skupaj pa je ekipa v sončnem vremenu pospravila v dobri urci in pol.
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Ekipa, ki je v ponedeljek pospravljala
RAZMIŠLJANJA IN NAČRTI ZA NAPREJ
Seveda je rezultat lep, pravzaprav glede na ostale postaje odličen, pa vendar so še rezerve, ki jih v
prihodnje lahko odpravimo. Največ seveda lahko naredi vsak sam na svojem operatorskem področju,
predvsem pri sprejemanju klicnih znakov in logiranju. Ne smemo se bati, če se nam hkrati prične
oglašati več postaj. Več časa moramo preživeti na CQ in pobirati čim hitreje in se takoj vračati na CQ
frekvenco. Veliko je namreč takšnih postaj, ki samo enkrat ali dvakrat dnevno preletijo band in samo
pobirajo in če takrat nas ni na CQju ga tudi ne bomo logirali ;). Teh, v hecu imenovanih "turistov" pa
se lahko v enem tekmovanju nabere tudi prek 100 na določenem frekvenčnem območju, ker pa bi
recimo v našem primeru lahko prineslo na vseh frekvenčnih območjih skupaj cca 200 QSO.
Potrebno je tudi med tekmovanjem redno spremljati cluster in propagacije ter po potrebi menjati
bande.
Malo več pozornosti med pregledovanjem clustra je potrebno posvečati množilcem in je boljše
izpustiti eno postajo, ki ni množilec ter narediti vezo, ki množi seštevek točk.
Malo problemov še imamo tudi s samo uporabo programa N1MM.
Skupaj pa lahko povečamo domet svojega signala predvsem še z nekaj bonbončki.
1. Postavili bi lahko še dodaten komplet dveh faziranih vertikalk za 7mhz in jih postavili v smeri cca
50°-230° (preko Azije do Japonske v nasprotni smeri pa proti Južni Ameriki (PY, CE, LU), ker imajo
veliko postaj in bi jih škoda izpustiti in jih dodati v naš zbor anten. Trenutne vertikalke se postavljajo
smer cca 320°-140° (Preko severne Evrope proti Severni Ameriki), kjer je ogromno radioamaterjev v
drugi smeri pa proti južne Evrope (balkan) proti arabskemu svetu in vzhodni obali Afrike.
2. Postaviti dodatne dipole za frekvenčna območja 1.8mhz, 3.5mhz ter 7mhz in jih postaviti
pravokotno na obstoječe dipole. Opazna je bila velika razlika že pri določenih postajah med sprejemu
na anteno endfeed ter dipolu.
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3. Poizkusiti obstoječi stolp, ki smo si ga sposodili od Romana S57SR še dvigniti vsaj za sekcijo ali
dve, kar bi se pri sprejemu na dipolih še bolj poznalo (menda že obstajajo dodatne sekcije za
podaljšati).
4. Mogoče v enem izmed prihodnjih tekmovanj poskusimo tudi delo z dvema usmerjenima
beamoma. Zadeva je na nek način bolj naporna, vendar je vsaj meni to v jesenskem CQ WW SSB
prineslo cca 100 QSO več zaradi manj obračanja in hitrejšega pobiranja.
5. Poizkusiti s kakšno vertikalko za 3,5MHz, v jutranjih urah bi nam na 80m območju precej prav
prišla antena z nižjim sevalnim diagramom za doseganje daljših zvez v smeri Severne Amerike.
6. Dolgoročno pa bi si za boljše rezultate morali omisliti tudi kakšno boljšo anteno za 14-28mhz
frekvenčna območja, (na antenskem preklopniku še pa tudi imamo prostora) HI.
Seveda gre o takem sistemu razmišljati, če želimo na enem izmed dveh največjih RA tekmovanj
doseči še boljše rezultate, ali pa kar odlične. Takšen projekt ni iz danes na jutri, ampak dolgoročni
postopek.
Če nekako seštejemo, da nam vsaka od izboljšav pri antenskem sistemu lahko pri povprečnem
operaterju prinese cca 50 ali 100 ali celo 200 QSO več, in da še sami operaterji malo izpilimo
operatersko znanje, smo lahko v takem ali podobnem tekmovanju zelo konkurenčni za zelo visoke
rezultate na evropski ali celo svetovni ravni.
Seveda če bodo »sodelovali« tudi pogoji na frekvencah, kajti sedaj naj bi se počasi začeli
izboljševati, ker bi tale minimum šel proti koncu. Tako bi lahko v roku nekaj let zopet pričakovali
povečano aktivnost sonca v svojem 25 letnem ciklu.
Če bi se lotili vsega naenkrat, kar je seveda težje in prehitro, bi bilo malo težje, zato raje postopoma
dodajajmo, oziroma poskušamo realizirati želje. Nabaviti bi morali cca 850m 1,5mm2 žice (2x
vertikalka s 16 radiali za 7mhz, 1x vertikalka s 16 radiali za 3,5mhz, dipoli), dve desetmetrski
polagalki, ali pa kar vse 4 nove, da si nam nebi bilo treba vedno izposojati, ter naštudirati kako
narediti cca 20m stolp za 80mhz vertikalko :). Ostalo bi bile prostovoljne ure :D, kar pa očitno ni
problem glede na dozdajšnje izkušnje.
Dobro, bom z željami in idejami tudi zaključil.
Malo sem orisal zadeve, kako smo se imeli, kako smo uživali in kaj bi lahko (bomo!) še izpilili.
HVALA VSEM ki ste kakorkoli pripomogli pri izvedbi projekta :)
Zaradi takšnih projektov bo lahko moje poročilo KV manegerja na občnem zboru še daljše :D
73 de S55X (Jaka)
Jaz bi dodal še to, Jaku zahvala za vso energijo in trud pri izvedbi prvega letošnjega velikega
tekmovanja in kar naprej v priprave na septembrski field day 2017.

Uredil:
Robi - S56VHR
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