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Tak a je to zase tady. Vaše, jak doufám oblíbené, EME
okno je opět zde. Tentokrát se dělo mnoho věcí
najednou a od minulého EME okna se ještě konal
ARRL EME kontest v pásmech 50 – 1296 MHz a tak je
o čem psát. Kromě ARRL byla ještě aktivní EME
expedice 8P9HP v pásmech 432 a 1296 MHz. O pásmu
144 MHz se nejspíše rozepíše Matěj OK1TEH. Dále
jsme byli jako OK aktivní v jedné EME expedici,
tentokrát v pásmech 144 až 2320 MHz jako
IS0/OK5EME. Minule jsem slíbil, že se pokusím přinést
něco informací o nové OK EME stanici v pásmu 1296
MHz a to OK1CS. Emil mi odpověděl obratem a tak
několik jeho postřehů k začátku práce EME v pásmu
23cm.
Ahoj Zdenku posílám několik málo informací o mých
EME začátcích. Můj souboj s Měsícem trvá přes rok a
půl. Metodou hodně pokusů a spousta omylů jsem se
propracoval konečně ke zdárnému začátku dlouhé
cesty. Jak jsem již pochopil, nikdy nekončící HIHI.
Používám parabolu ze síta o průměru 3m s F/D 0.55,
kterou jsem podědil po OK2DL, ozařovač od OK1DFC.
Tímto oběma děkuji! :-) Rotátor mám z udatného
ruského radiolokátoru a na elevaci používám americký
pozicionér SuperJack. Výrobky obou velmocí se
osvědčují. Sledování měsíce zajišťuje tracking systém
od DF1SR. Konstrukci jsem si posvařoval sám, na
střechu jsem si to vyvláčel taky sám a půlmetrovou díru
do střechy pro stožár jsem nikomu jinému svěřit přece
nemohl. Transvertor DB6NT je řízen rubídiovým
oscilátorem 10 Mhz, který řídí i FLEXA rádio 1500 a
jako variantu používám FT1000MP. Stále se nemohu
rozhodnout, které z těchto rádií je lepší. PA používám
elektronkový s TH308. Mým prvním spojením byl
Howard G4CCH, další následovaly OK2DL, OK1KIR,
OK1DFC, OZ4MM, N4PZ, PA3FBX, VA7MM,
UA3PTW,...atd.
Velké naděje jsem vkládal do ARRL kontestu. Bohužel
na pásmu bylo větší rušení, než jsem byl doposud
zvyklý. V poledne, v první části závodu jsem četl jen
nejsilnější stanice, které jsem již měl hotové. V neděli
byla situace ještě horší. Hodinu před koncem závodu,
kdy jsem proklel všechny mobilní operátory,
poskytovatele WI-FI připojení a další možné výrobce
rušení v Praze, jsem vypnul počítače a najednou bylo
po rušení! Dal jsem si facku a na poslední chvilku udělal
ještě několik spojení. Posledního PY2BS jsem dodělal,
když vykukovala již jen půlka Měsíce. Těším se na
druhou část ARRL. Od 15.9.2011 do dnešního dne
14.11.2011 jsem se zmohl na 91QSO 54x JT65C 37x
CW z toho je # 32x JT65C a #26x CW a jedno spojení
SSB s LX1DB. Jsem moc rád, že jsem se naučil
spoustu nových věcí a dostal se do další bezvadné
společnosti amatérů. A taky hlavně, že se konečně
můžu podívat na Měsíc bez toho, aby se mi vysmíval.
73! Emil OK1CS
Zde se můžete podívat na obrázek antény kterou Emil
používá. Díky moc za informace, gratuluju a těším se
brzy na slyšenou via Moon.

Takže toliko k úvodu a zpět k EME provozu. Jak již bylo
řečeno, konal se ARRL kontest a tak tedy něco od
přímých účastníků. OK bylo opět hojně zastoupeno a
tak popořadě. Informace od Marka OK2DL který
v prvním kole navázal neuvěřitelných 95 QSO, což si
jako výsledek za první kolo nepamatuji od roku 1996 co
ARRL EME jezdím. Marek píše
Měsíc v mém QTH vycházel kolem druhé hodiny
místního času a okno bylo krátké, tak jsem se
přemluvil, že prostě budu vstávat brzy. První oblet trval
jenom zhruba 13 hodin a druhý hodin 12. Na pásmu
bylo hodně stanic, první noc skoro nikdo nebyl
na JT65C, takže se veškerá aktivita odehrávala
provozem CW. Až v neděli dopoledne se začaly
objevovat stanice na WSJT. Během závodu bylo
poměrně chladno, v noci bylo kolem -4 °C, ve dne
potom kolem 8 °C, takže jsem neměl obavy o chlazení
PA. Při plném výkonu na CW jsem ohřál chladič i na
rekordních 16 °C. Udělal jsem 95 platných QSO, takže
dobrý základ do druhého kola. Pracováno se stanicemi:

JA4BLC, VK3UM, JA8ERE, VK2JDS, RD3DA,
JA4LJB, OZ6OL, SP6JLW, JF3HUC, 9A5AA, I5MPK,
G4CCH, SV1BTR, ES5PC, IK1MTZ, JA6XED, IK2RTI,
OK1CS, I1NDP, IK3COJ, RA3AUB, EA3UM, PA3FXB,
F5KUG, S59DCD, G3LTF, LA8LF, LA9NEA, OE5JFL,
DJ8FR, SV3AAF, F5SE/P, HB9BCD, DF3RU, DJ3FI,
UA3MBJ, F2TU, SD3F, IZ2DJP, SM3JQU, OK2ULQ,
SM4DHN, HB9BBD, HB9SV, SV1CAL, NA4N, N2UO,
IW2FZR,
K5AZU, DL1YMK, IK2MMB, VA7MM,
WA6PY, K5GW, N4PZ, W4AF, LU1C, IK6EIW,
PA0BAT, W9IIX, VK4CDI, JA6AHB, OH2DG, LZ1DX,
SM4IVE, IS0/OK5EME, JA6CZD, DL3EBJ, JR4AEP,
IK3GHY, SP7DCS, DF1SR, IZ1BPN, PY2BS, SP7JSG,
SP6GWN, PA7JB, RA4A, LX1DB, OZ4MM, DL4DTU,
F5JWF, NR5M, SM0ERR, IK5QLO, DL0SHF, LZ2US,
SM7FWZ, K1JT, VE6TA, WB2BYP, VE3KRP,
SM2CEW, W5LUA. Takže toliko informace k prvnímu
říjnovému kolu a můžeme hned navázat kolem druhým
které se konalo v listopadu.
Měsíc chodil přes noc a tak se mi nějak nechtělo trávit
dvě noci neustálým voláním CQ, rozhodl jsem se tedy,
že pojedu jenom jednu noc a další oblet Měsíce až se
vzbudím. Ke skóre z prvního kola přibylo 21 platných
spojení. Platná spojení: 8P9HP, OK1KIR, HB9Q,
UA3PTW, JA1WQF, DL6SH, CT1DMK, ES6RQ,
K2DH, ON7UN, UA4AAV, WA3GFZ, VE4SA, F5HRY,
LU8ENU, OK1DFC, PE1HNG, ON5TA, G4RGK,
W4OP, PI9CAM Nepodařilo se spojení: IK3GHY,
W6YX, W3HMS, VK2AMS, VK3AXH.
Celkový počet spojení do ARRL Contestu je tedy 116.
Marku obrovská gratulace, to výsledek jak se říká na
bednu. Budu moc zvědavý jak to ve finále dopadne.
Informaci o druhém kole ARRL EME kontestu poslal
také Emil OK1CS
Ahoj Zdenku, ve druhé části ARRL kontestu jsem se
ukájel čistým příjmem bez rušení, až do nedělního rána,
kdy začal provozní aktiv a předzesilovač nesnesl signál
500m vzdáleného Matěje OK1TEH. Celkem jsem v
závodě udělal 25 QSO 11x JT65C, z toho 4 nové # a
14x CW s 3 novými #. Mrzí mě, že jsem neudělal
ON7UN, který mě nepobral. Velmi rychle, kupodivu,
přečetl CS ale OK1 jsem do něj již nedostal. No třeba
se taky dožiju toho, že budu známější HIHI. Radost
jsem měl naopak z další EME ikony VK3UM. Příští
závod si musím pohlídat začátečnické chyby, dělal jsem
při východu Měsíce Evropu a nechal si uniknout VK, JA
a W kterří chodí při východu a západu Měsíce. Ale
celkově jsem se závodem moc spokojený. Celkově
jsem se propracoval na 122 qso, z toho 30x CW a 34x
JT65C. 73! Emil OK1CS
Emile gratulace, pěkný výsledek, co více si přát.
Z dalších OK byl QRV rovněž Míra OK1YK. K ARRL
Míra píše.
V prvním kole jsem testoval antény, takže už bylo na
čase udělat i nějaké to QSO. Bohužel jsem měl i jiné
povinnosti, jak jinak,HIHI, takže jsem se nemohl
zúčastnit po celou dobu kontestu. Rozhodl jsem se tedy
pro pásmo 23 cm. Tak nějak mi připadalo
nejsympatičtější. Přesto, že mám v současné době jen
necelých 200 wattů v shacku a k tomu ještě asi 8 m
kabelu jsem docela spokojen. Podmínky byly alespoň u
mě jako " na houpačce". " Majáky " typu F2TU,
OK1DFC, I1NDP byly slyšitelné jako tropo stanice,
potom se to zhouplo a byly na úrovni šumu. Udělal
jsem celkem 16 QSO, tady jsou :
I1NDP, F2TU, G4CCH, F5SE/p, OK1DFC, SP6JLW,
RA3AUB, SM4DHN, HB9Q, G3LTF, I5MPK, LZ2US,
SP7DCS, SM4IVE, SV1BTR a W5LUA. Všechna
spojení CW. Celkem 9 nových initials, takže
spokojenost. Bohužel se opět nepovedlo QSO s
OK2ULQ na JT65. Péťu jsem poslouchal celou dobu
jeho volání CQ na úrovní -18 až - 20 dB, ale můj výkon
byl příliš malý. Snad příště až konečně dodělám nový
PA. 73! Míra OK1YK
Jak se i zmiňuje Míra OK1YK, další aktivní stanicí byl
Petr OK2ULQ. Petr ke svému účinkování v ARRL
uvádí.
Na tento závod jsem odjížděl s tím, že jsem v pátek
nainstaloval topení , vše zapojil zkusil šum Slunce a
vše se zdálo býti v pořádku. Pochopitelně v sobotu ráno
vše bylo jinak. Opět záhada černé skříňky s LNA pro
SDR. Doma funguje, u paraboly jen do prvního sepnutí.
To urychlilo test FunCube . Tedy trochu zdržení a mohl
jsem vyjet. Plán byl 30 QSO . Dále test s OK1YK a
pokusit se o IS0. V sobotu jsem skončil s 15 QSO a
pocitem že plán asi nesplním. Nedělní ráno začlo
nelidsky budíkem s tím, že se pokusím o VK3UM. A
povedlo se. Další radost přineslo spojení s PY2BS
telegrafem. Na WSJT už QSO mám i potvrzené. Další
chybějící kontinent ale bude asi na dlouho. To jen kdyby
Zdeňkové nevěděli kam příští rok na expedici HIHI.
Spojení s OK1YK nedopadlo, ale protože jsem se zatím
příliš WSJT provozu nevěnoval , myslím že chyba bude
na mé straně. Navíc neklíčoval TCVR . Chvíli jsem pak
monitoroval kmitočet IS0/OK5EME. Když už jsem hlásil
klukům na EME chatu že nic nevidím , ukázala se
drobná čárka na spektru a za chvilku i CQ . Odhadl
jsem tedy začátek periody, stiskl PTT a volal. Ihned
přišla odpověď a v další relaci bylo hotovo. Obrázek
z WSJT je zde.

Nakonec jsem to dotáhl na 27 telegrafních spojení .
Při západu Měsíce jsem poslouchal dva signály od
OK2DL . V jednu chvíli stejně silné, ale jeden se
zpožděním přes Měsíc. Několik stanic jsem se
nedovolal a některé nepřečetl.Tak snad se povede ještě
něco v dalším kole.
A v dalším kole se povedlo. Rovněž poděkování za
spojení s naší expedicí. Signál byl velmi pěkný a nebyl
žádný problém s dekódováním. Ke druhému kolu Petr
uvádí.
S přihlédnutím k ne zcela ideální zdravotní kondici
během týdne, jsem ranní vstávání nechal až na nedělní
noc. Odjel jsem s tím, že LNA namontuji raděj za světla
a potřebné 3 spojení k naplnění plánu z prvního kola
snad nebudou problém. Očekával jsem že vyjede
OK1DFC , DL6SH a také mi chyběli OK1KIR, které
jsem v prvním kole sice zaslechl ale neudělal. Začátek
zcela kopíroval předchozí kola. Vše fungovalo a vlastní
echo jsem slyšel . Zavolal jsem první stanici . Ta
odpověděla, ale další mé relace se už nedočkala. Zase
obchozí LNA pro SDR. Za sobotu jsem do deníku
zapsal tyto stanice : N2UO, DL6SH, PA3DZL, K1JT a
K2DH. V neděli jsem vyrazil podstatně dříve a doufal v
nějakého JA . Ale nekonal se . Opět oblíbená hra s
obchozí krabičkou, která si po chvilce přemlouvání
dala přeci jenom říci. V čem je problém opět netuším.
Jedno relé jsem už vyměnil v sobotu odpoledne.
Na pásmo vyjelo dost big gun stanic a tak bylo co dělat.
Podmínky se ale docela měnily . Několikrát jsem měl
pocit že něco odešlo . Chyba ale zdá se nebyla na mém
přijímači. Nový LNA pracoval dobře . Protože jsem k
SDR pořídil nový starý PC , uvolněný notebook jsem
využil na test FunCube a MAP65. Ale ani s detailním
popisem instalace za 5 minut HIHI, jsem neuspěl.
Věnoval jsem se tedy raději telegrafu. Neděle přinesla
tato spojení: OK1DFC, HB9Q, CT1DMK, SM4IVE,
DL3EBJ, DF3RU, S59DCD, ON7UN, OH2DG a
WA6PY. Chvíli jsem ještě zkoušel WSJT . Opět jsem
se chtěl pokusit o s spojení s OK1YK . Na výzvu ale
místo něj přišli PA7JB , G4CCH a IK5QLO . K tomu
jedno domluvené spojeni s OK1KIR . Letošní ARRL
EME tedy přinesl příjemných 42 QSO provozem CW.
Petře gratulace, pěkný výsledek. Dalšími stanicemi,
které se aktivně zúčastnili EME ARRL z OK jsou
OK1KIR, OK2POI, OK1DFC a IS0/OK5EME. Z IS0 je
samostatný článek, na ostatní již nevyšlo místo a tak
máme materiál do dalšího EME okna. Chci zde ještě na
závěr napsat několik postřehů k EME expedici na
Barbados 8P9HP, která pracovala v pásmech 144 až
1296 MHz.
Na expedici jsme čekali všichni kdo jezdíme EME
dlouho dopředu. Tato exotická DXCC měla být
aktivována partou DL amatérů ve složení DL9MS,
DL8YHR, DL2NUD. Bohužel pak ale z důvodu
pracovního zaneprázdnění vypadnul ze sestavy Frank
DL8YHR, který byl alespoň pro mne zárukou, že má
expedice opravdu někoho kdo EME umí, což je
podloženo mnoha Frankovými expedicemi v minulosti.
Čekání se protahovala, nebylo mnoho informací.
Předpokládaná výbava a vlastně HW nasazený
expedicí byl v pásmu 432 MHz 12el single Yagi a 500W
RF pro pásmo 1296 MHz 62el single Yagi, 400W na
dipólu 0,35db DB6NT RX LNA a kmitočty 432,090 a
1296,120 MHz. Aktivace pásem 70 a 23cm se stále
odkládala a tak jsem probděl tři noci po sobě
v očekávání, že se objeví signál 8P9HP na uvedených
kmitočtech. Pak jsem se konečně dočkal. V neděli nad
ránem 13.11. se konečně objevila značka na pásmu a
strhnul se pile up. Já jsem však z hrůzou zjistil, že
ačkoliv ostatní 8P9 dekódují snad, já po nich nemám
ani tucha. Zkoušel jsem přepínat polarizaci z V na H a
nic. Najednou mi však došlo, že i po změně polarizace
jsou ostatní stejně silní. Aha, něco nefunguje. Vyběhnu
ven do mlhy a mrazu a vše je jasné. Stařičký rotátor
Hirschmann, který používám na otáčení feedu je mrtvý.
Polarizace fixně na vertikál. Anténa sklopit, lešení,
vylézt po omrzlém žebříku 7m nad zem do místa kde
v mlze jak mlíko tuším feed. Několik škubnutí a rotátor
povoluje. Otáčím manuálně do horizontální pozice a
fixuji feed šroubem v této pozici. Zabírá automatika a
anténa se otáčí zpět poslušně za Měsícem. Běžím do
hamovny, kde již na obrazovce počítače běží čára na
WSJT od 8P9HP v síle –18dB a slyším pje i na

reproduktor. Zkouším zavolat a ejhle OK1DFC 8P9HO
OOO je otázkou okamžiku. Nový DXCC a první OK 8P9 v pásmu 432 MHz je doma. Zkouším zjistit, jak je to
s pásmem 23cm. Informace jsou ale velmi neurčité, jak
že je nějaký problém s TRXem a podobně. Posléze se
dozvídám, že je popravená TS2000 a čeká se až UPS
přiveze z USA náhradní díly. Tak uvidíme. Zkouším
každý den ráno okolo 01 UTC býti na pásmu a
monitorovat 1296,120. Stále nic, stále nic. Pak
najednou 17. listopadu přichází informace, že TRX je
funkční a 8P9 vyjede na 23cm. Zjišťuji že jsou na
pásmu již kluci z OK1KIR a tak ještě posílám SMS
Markovi OK2DL. No na 1296,120 sice být měli, ale ve
finále je nacházím na 1296,130 a zkouším zavolat. Nic.
Teprve na 3. pokus dostávám OOO a informaci že mě
dekódují –21dB. Já je mám –14 až –15dB, hrajou
z repráku, ale bohužel na CW to nedá, neb mě neslyší.
Obrázek JT spojení je zde.

a další DXCC a první OK – 8P9 tentokráte v pásmu
1296 MHz je doma. Jak spojení s 8P9 viděl Marek je
informace od něj zde.
V pět hodin ráno mi přišla nějaká SMS, pár chvil jsem
se přemlouval, že se podívám kdo ji posílá. Ejhle on to
OK1DFC a hlásí že je 8P9HP konečně QRV. Pár minut
jsem musel bojovat s totálně zamrzlou anténou,
parkovací šroub nešel povolit. Po usednutí k rádiu dělal
zrovna UA3PTW, který byl zhruba 3 kHz níž. Slušně
jsem počkal až proběhne RRR a 73 a volal jsem s
kmitočtovou odchylkou pár Hz. Hermann mě však
nebral a tak jsem laboroval s vysílacím kmitočtem. Po
pár minutách jsem zdekódoval OK2DL 8P9HP GK03
OOO a bylo hotovo.
Obrázek JT spojení u Marka OK2DL je zde

Přátelé toť vše, díky za vaší přízeň a příště na
pokračování ARRL u již výše zmíněných účastníků.
73! Zdeněk OK1DFC

