
  

TF – Summits on the air.

TF3EK

11. maí 2017

Útsýni af TF/SL-063, Breiðbak



  

TF SOTA virkt síðan 1. september 2016 með 
908 skráðum tindum.



  

Fjöldi stiga fer eftir hæð tinds yfir sjávarmáli



  



  

Reglur um virkjun tinda.

● Vera innan virkjunarsvæðis (AZ), samfellt svæði  
þar sem hæðarmunur frá tindi < 25 metrar.

● Fjögur QSO við amatör utan AZ gefa stig, eitt virkjar 
tind. 

● Ekki vera í eða rétt við vélknúið farartæki, ekki nýta 
vélknúið farartæki á neinn hátt, ekki fá rafmagn frá 
veitu, farartæki eða jarðefnaeldsneyti.

● Fylgja settum reglum bæði varðandi fjarskipti, 
umferð og umgengni.



  

TF3EK

TF kallmerki



  

● Eitt QSO virkjar tind, 4 QSO gefa stig.
● Flest QSO hingað til hafa verið á 2 m FM frá 

tindum sem sjást frá Reykjavík.
● Annars staðar í Íslandi þarf DX til að fá stig. 
● Flestir nota CW, SSB and PSK á HF
● Mín reynsla bendir til að í dagsbirtu sé yfirleitt 

hægt að ná QRP samböndum með JT65 mótun 
á 20 m.



  

 
Búnaður fyrir JT65 á 14.076 kHz



  

Burðarstöð fyrir JT65 á 20m

● Yaesu FT-857 sendimóttakari (2,1 kg).
● Digimaster MiniProSC, usb hljóðkort
● Endafætt hálfbylgju loftnet (10,5 m) með 

spennubreyti.
● Asus tranformer ferðatölva (10”, 1.1 kg).
● 5.2 LiHV 3S rafhlaða (0,4 kg)
● 9 m fiberstöng, stög og hælar.



  

Uppsetning á 9 metra fíberstöng

● Nota 3 stög úr múrsnúru, fest með hestahnút á miðja 
stöng

● Festa stög með því binda í steina eða með tjaldhælum, 
tré hælar virka oft betur en málmhælar.

● Nota hestahnút þar sem við á, annars 8 hnút.
● Endi á loftneti krækist í topp  á stöng.
● Stöng má ekki falla.
● Efsta elementið er fyrst þegar stöng er dregin út, síðast 

þegar hún er tekin saman.



  

TF/SL-190 Lágafell



  

TF/SV-027 Stóri Meitill



  



  

TF/SV-028 Geitafell



  

SV/AG-055 Akramytes



  



  

SV/AG-002 Ataviros



  

SV/AG-053 Prof. Ilias



  

SV/AG-052 Ksantho



  

TF/SV-016 Trana



  

TF/SV-015 Ármannsfell
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