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1. Liikmete tähtpäevad 

23.10 – Aare ES8AAA, 75.a. juubel 

23.10 – Kalle ES1TFJ, 30.a. 

24.10 – Aleksandr ES4AB, 64.a. 

25.10 – Toivo ES5GI, 53.a. 

27.10 – Vladimir ES2SF, 70.a. juubel 

27.10 – Tõnu ES3RBU, 66.a. 

28.10 – Aado ES5TJF, 64.a. 

28.10 – Frank ES0FTZ, 45.a. juubel 

29.10 – Jaan ES5RIM, 60.a. juubel 

30.10 – Pavel ES1TIT, 37.a. 

31.10 – Ülo ES7RU, 69.a. 

             ÕNNITLUSED! 

02.11 – Toomas ES2BL, 71.a. 

02.11 – Mihhail ES2RKA, 64.a. 

03.11 – Ülo ES2NK, 66.a. 

 

2. Meeldetuletused ja võistluskalender 

- veenduge, et oktoobrikuu ULL karikavõistluste erinevate AT-de aruanded on saadetud. 

- järgmisel nädalavahetusel üks aasta tähtsündmusi ehk CQWW DXC SSB osa. Pikalt 48 

tundi läbi 29/30 oktoobri, algusega laupäeval kl 00:00 UTC kuni 23:59 pühapäeval.  

- jätkuvalt ajakohane: kontrollida jaama tööloa kehtivust ja uuendada need ennetavalt; 

võtta ette 2012.a. liikmemaksude tasumine (vt ka juhatuse teated) ja seejuures mitte 

unustada märkimist pangaülekandele ka oma kutsungit ning aastaarvu 2012. 

 
3. DX uudised 

Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt. 

 
4. Juhatuse teated 

Tuletame meelde kevadise üldkoosoleku (Türil) otsust 2012.a. liikmemaksude kohta – 

ERAÜ tegevliige tasub liikmemaksu 30 eurot, noored tegevliikmed vanuses 18-26 a. ja 

tegevliikmed vanuses vähemalt 65 a. tasuvad 15 eurot, seeniorliikmed (80 ja enam a.) 

ning pereliikmed tasuvad 2 eurot. Pangarekvisiidid ERAÜ konto nr-ga leiate ühingu 

kodulehelt, kus on vastavas rubriigis uuendatud ka 2012.a. maksumäärade info. 

QTC-toimetus tuletab meelde, et ootab jätkuvalt kaastöid detsembris ilmuvasse 

väljaandesse – infomaterjal on oodatud aadressile esqtc@erau.ee! 

 
5. Levi ülevaade 

Päikese aktiivsus on püsinud jätkuvalt tasemel, kuid MUF ehk kõrgeim kasutatav 

sagedus on pisi-tasa tõusnud ja nädala kokkuvõttes MUF oli 29MHz, eile s.o. reedel 

koguni 32MHz. Mis omakorda aga tähendas, et 12/10m lainealadel läbi kogu nädala 

esines F2-kauglevi. Ja jällegi - ikka veel F2-levi 6 meetril meie laiuskraadidel puudub.  

Päikese aktiivsuse indeksid olid kokkuvõttes vastavalt: R=160 (+58!), F=145 (+17) ja 

Ak =8 (-2). Kas selline taevakera aktiivsus säilib ka järgmisel nädalavahetusel, ei oska 

keegi täpselt ennustada – mis-tahes keskmise tasemega purse Päikesel võib levi 

ajutiselt tuksi keerata ja limiteerida kõrgemate sageduste kasutamise CQWW DXC ajal.  

Jätkuvalt tuleb tähelepanu all hoida kõrgrõhkondade liikumine Läänemere kohal, et 

mitte maha magada temperatuuride inversiooni tõttu tekkida võivaid tropokanaleid.. 

  Seoses CQWW DXC-ga järgmisel nädalavahetusel, ES9A ringteadet eetris ei 

ole.   

                                                                                                                  de ES9A 
 

 


