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– Vello ES1QD, 68.a.
– Matti ES3RIA, 67.a.
– Kalle ES3SC, 70.a. juubel
– Urmas ES5LCK, 42.a.
– Kaido ES1TJL, 34.a.
- Mait ES3RM, 66.a.
– Evald ES5TGF, 64.a.
– Marju ES2AYO
– Rubo ES2TJS, 47.a.
– Janno ES6JAN, 33.a.
– Kalev ES2KA, 23.a.

ÕNNITLUSED!

2. Meeldetuletused ja võistluskalender
- täna toimub „ES Digi-Sprint“ 2.etapp, 10:00 kuni 10:59 EA, PSK ja RTTY;
- täna/homme SAC Contest, nädalavahetust läbiv: 12:00 kuni 11:59 UTC, CW. Sama
SAC ja SSB-osa järgneb 08/09.oktoobril.
- eeloleval teisipäeval s.o. 20.09 septembrikuu ULL KV kolmas osavõistlus ehk AT-1296;
- järgmisel nädalalõpul s.o. 24.-25.09. toimub RTTY meeste aasta tipp-sündmus –
CQWW RTTY Contest – tutvuge Eesti seniste tipptulemustega ühingu kodulehel;
- jälle - kontrollige oma jaama tööloa kehtivust ja ärge jätke loa uuendamist unarusse!
3. DX uudised
Värsked DX-uudised ja tähelepanekud by ES1AR, täiendust leiate kodulehelt DX-info alt.
4. Juhatuse teated
- IARU 1. regiooni juhatus teatab, et hiljuti Sun City’s toimunud regiooni konverentsi
tulemuste ülevaadet käsitlev webinar peetakse 22.septembril kella 9:30-11:30 UTC
järgi. Webinari peaesinejaks on 1.regiooni president Hans Blondeel Timmerman (PB2T) –
webinariks osavõtuks peab eelnevalt registreerima, seda saab teha aadressil:

http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-ra/page/wgra-webinar-on-22-september2011-results-of-the-22nd-general-conference-of-iaru-r1
- QTC toimetus kutsub jätkuvalt üles talvise numbri jaoks materjali läkitama – sobivad
muljed ja pildid LL ja ULL välipäevadest, IOTA ning WFF ettevõtmistest jm suvel
toimunud üritustest-võistlustest. Teretulnud on ka tehnilised artiklid jt teised head
ideed, mida soovite kolleegidega jagada! Kaastööd on oodatud hiljemalt novembri
alguseks e-postile es2mc@erau.ee – aga mida varem, seda parem!
5. Levi ülevaade
Päike on ärganud ja viimastel päevadel on tema nähtav pool pakkunud huvitavat väljanäitust suure arvu pursete näol. Tänu nende suurele hulgale ületati neljapäeval Päikese
selle aktiivsus-tsükli senine suurim R-indeksi näit (R153, 13.aprillil) ja uueks tipuks
tunnistati R167. Samas pursete energeetika ja sisu jätab endiselt soovida, mille tõttu
maapeale suunduva 2.8GHz raadiokiirguse keskmine tase (flux ehk F-indeks) eriti siiski
ei tõusnud ja selle soovitud F-kihte ioniseeriv mõju jäi veel väheseks.
Viimase nädala indeksite keskmised näidud olid vastavalt: R=124 (+38), F=132 (+17)
ja Ak= 18 (+7).
MUF ehk max kasutatav sagedus möödunud nädala kokkuvõttes oli jätkuvalt 19MHz, 12
ja 10m lainealad aga olid neljapäeval/reedel mingil määral siiski avatud ka DX-tööks..
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