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Pembaca e-QSP dan pelanggan ORARI-news yang 
demen berselancar di dunia maya, sila sekali-sekali 
meng-google atau meng-klik  ybland.com, website 
baru yang diniatkan — karenanya menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar — untuk 
“mewakili” komunitas amatir radio Indonesia di per-
caturan penggiat radio amatir dunia umumnya,  dan 
para DX-ers serta Contesters khususnya. 
Isi utamanya berupa update berita pilihan tentang 
DX, DX-pedition, Contest, events seperti JOTA, IOTA 
dan sebagainya yang di-feed dari beberapa sumber 
portal ham radio (dari dalam dan luar negeri), jad-
wal berbagai events seperti Hamfest dan Field Day, 
juga jadwal dan juklak berbagai kontes (skala na-
sional maupun global) yang juga di feed dari berba-
gai sumber, seperti misalnya (untuk event nasional) 
dari  http://sheoeks.blogspot.com . 
Tidak ketinggalan adalah berita wisata Indonesia 
secara umum dan Jawa timur khususnya, yang a.l. 
mempromosikan berbagai lokasi pilihan bagi para 
guest operator(s) dari entitas radio amatir berbagai 
Negara yang menjalin reciprocal agreement dengan 
YB-land yang berminat untuk operate sebagai YB3/  
 (sila Navigate ke: Trip with us untuk info lebih lan-
jut).  . 

Website ini dimotori dua orang amatir penggiat DX (dan 
kontes) dari Jawa Timur, masing-masing: 

 Yanto YB3XM, operator CW dan contester handal dari 
ORLOK Jember . 

 Mengawali kiprah di radio amatir sejak 1977, kegan-
drungannya pada mode CW diawali dengan perke-
nalannya dengan seorang pebisnis dari negeri 
Belanda yang selama beberapa waktu sempat tinggal 
di Jawa Timur. Sebagai guest operator, hampir seluruh 
operasinya di sini dilakukan dengan mode CW ini. 

 Selama rentang waktu 1984 - 1989  OM Yanto sudah 
aktip sebagai DX-er, sebelum kemudian selama be-
berapa tahun sempat menghilang  (dari udara).  

Alhamdulillah ....Alhamdulillah ....  

  

Sesuai jadwal — pada week-end pertama 
bulan berikut —  e-QSP edisi 02, September 
2011 ini dapat dirilis dan disebar-luaskan 
melalui japri pembaca (dan diinformasikan 
lewat beberapa milis). 
Di samping mengembangkan postings di milis 
ORARI-news — seperti daur ulang posting berta-
juk Origin of 73 (ES 88) yang bertarikh Juli 
2008 (halaman 2), konten edisi ini cukup ber-
variasi dengan mulai “masuk”nya artikel dari 
beberapa kontributor, a.l. artikel tentang situs 
YB.land.com (halaman 1) dan tentang SPRINT 
CONTEST (halaman 3) 
Memenuhi janji kepada beberapa rekan, kolom 
AntennaMania (halaman 4) edisi ini ’ngobrolin 
tentang versi “ringkas” dari CAROLINA WIN-
DOM, yang mungkin bisa membuatnya lebih 
pas sebagai sebuah 80-10m Multibander bagi 
mereka yang berlahan cekak. 

BTW, tinggal menghitung hari menjelang 
MUNAS IX  tgl. 20-21-22 Oktober 2011 di Ja-
karta — agak heran mengamati kok milis ORARI
-news sepi-sepi saja menghadapinya.  

Berbeda banget dengan +/- 5 thn yll, menje-
lang MUNAS VIII di Sanur Beach Hotel Den-
pasar, 2-3 minggu sebelumnya OM Agus 
YBØDJH sampai sempat membuat kompilasi 
dari aspirasi the grass roots yang di”jaring” dari 
postings di milis ORARI-news.  

(Hmmm, ’kali aja sih …. ini terjadi karena 
para pelanggan & pembaca setia milis 
ORARI-news ex paruh kedua dasawarsa 
90an itu sekarang lebih demen ‘”just to say 
hello” lewat  FB atau blogs pribadi (atau 
kelompok) yang sekarang memang lagi ‘nge-
trend, ketimbang “say something” di milis, 
yang pada beberapa kasus jadinya mudah 
mengundang polemik berkepanjangan yang 
‘ngabis-abisin “bandwidth” doang ...;) 

 

So, CU ES 73 (NO plural, pse :) 

[Ed.] 

sekapur sirih 

Ke halaman 6 >> 
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Serba-serbi ke-Radio Amatir-an 

Dari arsip lawas milis ORARI-News:  
Pada 21/07/2008 Hendro s Judho [hsjoedho@yahoo.com] 
menulis: 

... Dulu pernah diceritain oleh YBØJC di Situ Lembang, bahwa 
angka 73 bila disambung menjadi huruf B - jadinya Best 
Regards, sedangkan 88 menggambarkan 2 pasang bibir = 
Love & KISSES. 

73, hendro 

Karena topik yang diangkat sampai sekarang masih 
tetap relevan adanya, di edisi ini Red..coba sunting 
ulang rangkuman postings dari beberapa rekan ten-
tang ..... 

The Origin of 73 (ES 88) 
21/07/2008 Sardjana [sardjana@ptphapros.co.id] 
mengangkat posting Glen Zook K9STH di the Heathkit 
mailing list:: 

“Banyak amatir yang sudah mahfum bahwa “73” diam-
bil dari "Phillips Code", serangkaian karakter numerik 
yang digunakan untuk mempersingkat “line 
time” (waktu yang diperlukan bagi pengiriman pesan 
telegrafi berupa teks atau pernyataan (expression) 
yang bermakna sama). 
Pada halaman 60 majalah QST edisi April 1935 ada 
artikel bertajuk the Origin of 73 yang merujuk ke 
buletin “the Navy Department Office of the Chief 
of Naval Operations". edisi December 1934 yang me-
nyebutkan: “Di tahun 1859, Konvensi dari “komunitas 
telegrafi”  menunjuk sebuah Komite untuk membaku-
kan singkatan-singkatan berupa angka dari 1 s/d 92 
untuk mempersingkat “line time” .....seperti disebutkan 
di atas.. 
Banyak dari kode 1 –92 itu yang pada tahun 1935 
tersebut sudah dinyatakan obsolete:(tidak berlaku lagi 
terutama karena sudah “ketinggalan zaman”), tetapi 
beberapa diantaranya yang masih digunakan secara 
luas pada waktu itu adalah:  

4  =  Where shall I go ahead? 
13  =  I don't understand 
22  =  Love and a kiss  
30 =  ‘Good night' or 'the end'.  
73  =  My compliments 
92  =  Pse deliver/delivered  

Menoleh ke belakang, di tahun 1905 J. L. Bishop, tele-
grafist kepala pada Dinas Komunikasi AL Amerika Seri-
kat menyebutkan beberapa singkatan ex Konvensi 
1859 tersebut yang masih digunakan sampai masa 
itu, antara lain (diambil secara acak):  

1  = Wait a minute 
5  = Have you anything for me? 
13  = I do not understand 
22  = Love and kisses 
25  = Busy on another circuit 
30 = Finished 
73  = My compliments/Best Regards 
92  = Deliver 

 
SEKARANG ini, 22 berubah menjadi 88 (love and 

kisses)., dan — tentu saja —  73 masih digunakan di 
lingkungan amatir radio untuk kata "Best regards". 
Patut dicatat, menyebutkan kedua kode tersebut 
dalam bentuk plural/jamak (73s, 88s) adalah SALAH, 
karena pada dasarnya (lihat daftar kade yang berlaku 
di tahun 1905) kedua kode tersebut sudah menyata-
kan bentuk jamak, yang dapat ditengarai dari imbuhan 
karakter “s” di belakang tiap kata: My compliments/
Best regards, Love and kisses  

“Betapapun ..., pungkas  Glen K9STH ... bahasan ten-
tang dari mana asal kode 73 di atas memperkuat argu-
men bahwa the origin of 73 adalah the "Phillips Code" 

Sementara itu Jim N2EY menambahkan:  

Kode-kode numerik tersebut hanyalah merupakan se-
bagian kecil dari sejumlah singkatan yang ditela leng-
kap dalam “Phillips Code” yang dikembangkan oleh 
telegrafist  Walter P. Phillips. Berikut — diambil secara 
acak juga — beberapa kode Philips yang masih dipakai 
sampai sekarang, baik dalam format asal (numerik) 
ataupun padanannya (misalnya dalam Q-code). 

1  = Wait a moment 
2  = important Business 
3  = What time is it? 
4  = Where shall I go ahead? 
5  = Have you business for me? 
6  = I am ready 
7  = Are you ready? 
12  = Do you understand? 
13  = I understand 
14 = What is the weather? 
17  = Lightning here 
18  = What is the trouble? 
21 = Stop for a meal 
23  = All copy 

 24  = Repeat this back 
 25  = Busy on another wire 
 30  = No more (end) 
 44  = Answer promptly  
 73  = Best regards 
 88  = Love and kisses 
 92  = Deliver promptly 

FYI, singkatan (dalam kode Morse) “ES” untuk “and” 
diambil dari karakter “&” dalam ketukan Morse (dit 
dididit).  

Sumber.: http://www.signalharbor.com/73.html 
 
BTW, pada hari yang sama (21/07/2008) Soekardi 
Kardi [kardi.bonek@gmail.com] juga menulis (yang 
disunting ulang) sbb. :: 

Berikut adalah rangkuman dari postings Louise R 
Moreau W3WRE and Charles A. Wimer KC8EHA ten-
tang topik ini: 

 "Ekspresi tradisionil "73" sudah dikenal sejak era 
awal layanan kawat telegrafis (landline), dan bisa 
ditemui pada edisi-edisi awal kumpulan kode-kode 
numerik era itu. Sepanjang perjalanan waktu de-

Ke halaman 6 >> 
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CQ CQ CQ CONTEST ......... 

Ke halaman 6 >> 

Salah satu kegiatan ham-radio yang menyenangkan 
adalah mengikuti kegiatan kontes.  
Ada beragam kontes yang tersedia, baik pada strata 
nasional maupun yang tercakup dalam agenda kontes 
internasional.  
Kontes terbagi dalam beberapa aturan main yang 
saling berbeda satu sama lain, dan perbedaan aturan 
inilah yang memberikan nilai lebih pada sebuah kon-
tes. 
Beberapa aturan kontes yang menarik dan memberi-
kan semacam ciri khas antara lain adalah seri Work All 
Europe dengan fitur pertukaran QTC, kontes IOTA yang 
menonjolkan kegiatan radio amatir dari sebuah pulau 
yang langka, IARU Championship yang mendorong akti-
fasi Head Quarter dari Organisasi  Radio Amatir di selu-
ruh dunia, serta seri kontes majalah CQ (baik CQ WPX/
CQ WW) yang mampu mengundang partisipasi dari 
seluruh kontester di planit Bumi ini.  

Satu lagi jenis kontes yang mampu memompa adrena-
lin pesertanya adalah seri Sprint Contest, yang benar-
benar memacu adrenalin karena peserta seolah di-
dorong untuk “berlari sprint’ seperti pada lomba lari. 
Seri Sprint Contest yang pernah penulis ikuti adalah 
seri EU Sprint Contest dan Asia Pasific Sprint Contest. 
Ciri khas dari kontes sprint ini adalah: 

 Frekuensi yang dialokasikan sempit, walau tersedia 
pada beberapa band. 

 Peserta setelah melakukan CQ-ing dan logging ha-
rus segera bergeser ke frekuensi atau band yang 
lain untuk melakukan CQ-ing kembali.. 

 Sementara hanya tersedia mode SSB dan CW. 
 
1. EU Sprint Contest 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EU Sprint digelar pada dua musim Spring (April) dan 
Autumn (Oktober), pada mode SSB dan CW.  
Exchange report adalah callsign, nomor serial dan 
nama yang harus diulang sebagai konfirmasinya (inilah 
yang disebut sebagai Stupid Contest oleh Paolo Cor-
teze, IK2UIY (SK) salah satu dari Gang EU Sprint). 
Alokasi band pada 80m, 40m dan 20m,  untuk  se-
lama 4 jam saja (16.00-19.59 UTC.) 

Mengenali lebih dekat Mengenali lebih dekat  
Sardjana YB2ECG | yb2ecg.web.id 

Beberapa hal yang menarik dari kontes ini adalah:  

Dari outside EU hanya boleh working dengan EU sta-
tion; jadi non-EU contester harus pilah-pilih apakah 
station lawan memang dari EU. 

Sertifikat sangat unik dan hanya untuk pemenang di 
masing-masing country. 

Endorsemen sticker bintang (star) apabila mengikuti 
seri per musim ditandangani oleh 4 orang anggota 
Gang EU Sprint dari 4 negara yang berbeda: Dave 
G4BUO (Inggris), Hrvoje 9A6XX (Croatia), Karel 
OK2FD (Czech) dan Paolo I2UIY/SK (Italy). 

EU Sprint digelar sejak 1994 dan menengok archive 
Contest Result dari YB-land hanya ada beberapa pe-
serta yang menjadi country winner, antara lain: Tang 
YB2UDH, Ayung YB0A, Yoga YB1YG, Kardi YB1TC, dan 
Imam YB4IR pada kategori HP serta Jon YB2ECG pada 
kategori LP. 

2. AP Sprint Contest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AP Sprint juga dikelola secara rutin oleh amatir radio 
lintas negara: James 9V1YC, Brett VR2BG,,Tack 
JE1CKA, Ken K4ZW dan Satty JE1JKL. 
Terbagi atas dua mode, SSB dan CW dan dilaksanakan 
tiga kali setahun pada bulan Februari (CW), Juni (SSB) 
dan Oktober (CW) pada rentang frekuensi yang terba-
tas pada band 40m, 20m dan 15m untuk CW serta 
20m dan 15m untuk SSB, dengan durasi hanya se-
lama 2 jam serta QYS rule yang mirip dengan EU 
Sprint. 
Karena penyelenggaranya dari kawasan Asia Pasific 
maka peserta non-AsPac hanya boleh logging station 
dari kawasan AP (suatu keberuntungan buat YB-land 
contesters). Dari 1995 hingga 2011 telah digelar 49 
seri  AP Sprint ini, dengan YB-land contesters yang per-

SPRINT Contest 
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CAROLINA WINDOM® Compact™ Antenna 
Meneruskan bahasan tentang antena SuperLoopTM di obrolan 
AntennaMania edisi kemarin, di edisi ini akan diwedar ten-
tang rancangan CAROLINA WINDOM®, produk andalan lain 
dari Radio Works  - perusahaan yang didirikan oleh Jim 
Thompson W4THU di awal 90an -- yang kemudian berkem-
bang menjadi pemasok utama berjenis wire antennas dan 
thèthèk-bengèk per-antena-an bagi komunitas amatir radio 
sedunia. 
Rancangan CAROLINA WINDOM aslinya dikembangkan lewat 
serangkaian eksperimen oleh Jim Wilkie WY4R, Edgar 
Lambert WA4LVB dan Joe Wright W4UEB (dari North Caro-
lina), tetapi sebagai “barang dagangan” hal-hal yang berkai-
tan dengan sisi legal (hak paten), komersial (merk dagang) 
serta pengembangan lebih lanjut secara tehnis dipegang oleh 
Jim W4THU yang juragan Radio Works seperti disebutkan di 
atas [bam] 

CAROLINA WINDOM mengawali debut-nya  di tahun 
1992 dengan digunakannya pada DX-pedition di Nas-
sava (KP1-land), pulau karang gersang di Karibia de-
ngan kondisi alam yang sebenarnya kurang bersahabat 
bagi kegiatan radio amatir, apalagi untuk DX-pedition. 
Pada ekspedisi ini, dari 33,000 QSO yang tercatat di 
logbook, lebih dari  27,000 di antaranya dilakukan 
dengan menggunakan antena ini. 
Pada 26/12/1994 dengan antena ini pula QSO antara 
Fran KA3WTF dari Larksville, PA dan Paul AA4XX dari 
Raleigh, NC membukukan rekord 1.918.552 miles/
watt di 40m, yang kemudian mereka pertajam lagi 
menjadi 4.300.000 miles/watt  dengan bekerja QRPp 
@ 96 µWatt. Menyikapi kisah-kisah sukses tersebut Jim 
W4THU sendiri juga sesumbar dengan menyebutkan 
Carolina Windom dapat memberikan kelebihan 1 sam-
pai 2 S-unit ketimbang Multi-band Dipole lain dengan 
dimensi yang kurang lebih sama (misalnya G5RV). 

Gambar 1 – Skema dasar rancangan CAROLINA WINDOM  

Karakteristik dan cara kerja CarolinaWindom.  
Mengamati Gambar 1 di atas terlihat sosok Carolina 
Windom yang tak jauh berbeda dengan rancangan 
WINDOM “yang asli”, antena jenis OCF (Off Center Fed) 
Dipole besutan Loren G. Windom W4GZ di tahun 1929. 
Loren mengumpan rancangannya dengan single wire 
(kawat tunggal, yang sebagai transmission line diang-
gap berimpedansi 200 - 300 ohm) ke feedpoint yang 
diasumsi berimpedansi 200 - 300 ohm juga, yang bisa 
ditemui pada titik +/- 12% (lihat rumus perhitungan di 
bawah) dari salah satu ujung bentangan elemen yang 
1/2λ (half-wave) itu.  
Pada berbagai versi OCF “modern” (mis. antena Fritzel 
FD4 yang cukup populer di Eropa pada dasawarsa 80-
90an) digunakan open-wire balanced feeder yang 

berimpedansi  300 ohm, baik yang buatan sendiri atau 
“buatan pabrik” seperti TwinLead TV (baik yang dari 
jenis “ribbon type” maupun yang “window line”). 
Karena ogah untuk bersusah-susah membuat open 
wire dan cukup sulit sekarang ini untuk mendapatkan 
TV-feeder yang cukup laik dan layak untuk digunakan 
sebagai saltran (saluran transmisi), maka orang 
kemudian beralih ke kombinasi antara kabel coax 50 
ohm + Matching Transformer untuk bisa match dengan 
impedansi di titik pengumpanan yang 200 - 300 ohm 
tadi. 
Kenapa harus bersusah-susah menggunakan coax 50 
ohm untuk mengumpan half wave Dipole pada titik 
berimpedansi 200 - 300 ohm, dan tidak LANGSUNG 
saja menggunakan kabel coax tersebut untuk meng-
umpan half-wave Dipole pada titik tengah bentangan 
antena (center-fed) yang sama-sama berimpedansi 50 
ohm? Nah, di sinilah sebenarnya letak rahasia keber-
hasilan rancangan Carolina Windom ini ….. 

Center-fed Dipole merupakan sirkit yang bersifat bal-
ance, sedangkan sebagai transmission line coax bersi-
fat unbalance, sehingga kalau dipaksakan untuk meng
-umpan center-fed Dipole dengan coax TANPA meng-
gunakan Balun, maka arus balik ( = I4 atau common 
mode current) yang merambat sepanjang dinding luar 
(serabut/outer braid) dari kabel coax akan membuat 
dinding luar coax tersebut jadi ikut memancar se-
hingga pola pancaran/radiation pattern jadi cacat. 
Arus balik tersebut juga akan mencari alur balik/
return path menuju ground lewat berbagai rangkaian 
(sirkit) pada pemancar, yang dapat mengakibatkan 
RFI, TVI, howling effect -- audio yang mencuit karena 
masuknya RF ke sirkit audio, audio yang cacat dan 
‘ngebrebet serta berbagai dampak negatip pada pan-
caran lainnya.  

Pada rancangan Carolina Windom, dampak negatip 
tersebut JUSTRU dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kinerja antenna. Di sini Jim Thomson W4THU mene-
rapkan konsep VERT™ (Vertically Enhanced Radiation 
Technique), yaitu kiat menggunakan sisi vertikal (yang 
dibuat dari kabel coax yang dipotong sepanjang 1/4λ/
quarter-wave pada Gambar 1 sebagai “segmen antena 
yang radiate/memancar” (hence sebutan Vertical 
Radiator), yang menghasilkan pancaran dengan pola 
radiasi vertikal bersudut pancar rendah (low-
angle vertical radiation pattern) yang sangat menun-
jang untuk DX-ing 
Seperti tersurat dan tersirat di atas, inilah “kunci suk-
ses” antena ini, yang pola radiasinya merupakan kom-
binasi antara pola radiasi horizontal bersudut pancar 
tinggi dari sayap-sayap horizontal/flat top (untuk QSO 
dengan cakupan jarak pendek dan sedang) – dan de-
ngan pola radiasi vertikal bersudut pancar rendah dari 
Vertikal radiator untuk cakupan DX. 
Dengan kata lain, Vertical Radiator kemudian bekerja 
sebagai sebuah Inverted Vertical Antenna, yang de-
ngan sayap-sayap horizontal (flat top) yang sekarang 
lebih berfungsi sebagai counterpoises (elevated radi-
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als) menghasilkan pancaran yang sangat efisien karena 
nyaris terbebas sepenuhnya dari ground losses.  
TANPA atau kalau Vertical Radiator dicopot ( = feeder-
line langsung dikonèk ke feed point), di band 20m pola 
radiasi yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda de-
ngan pancaran  antena Double Zepp biasa, dengan 
pola pancaran  seperti yang terlihat pada gambaran 3D 
di Gambar 2 berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Berbagai “istilah DAGANG” 
Dengan memahami karakteristik dan cara kerja ran-
cangan ini seperti yang diwedar di atas, semoga tidak 
ada yang lantas begitu saja terkesima dengan “bahasa 
iklan” yang disebut pada Gambar 1. 
“Low loss Matching Transformer” (atau The Dedicated 
Matching Unit' pada iklan Radio Works yang lain) se-
benarnya adalah sebuah Balun 1 : 4 biasa -- yang ber-
fungsi untuk menjodohkan/matching impedansi dari 
Vertical Radiator (50 ohm) dengan impedansi feedpoint 

Gambar 2 – Pola pancar di band 20m dari Carolina Windom 
TANPA Vertical Radiator  

butkan Jim W4THU sendiri:  “Performance is nearly 
identical, so only the length and physical layout are 
different. Further the  radiation pattern is not as 
omnidirectional as the standard CAROLINA WINDOM®, 
and it's about the only compromise the CAROLINA 
WINDOM® Compact™ makes ….” 

Untuk mendapatkan ukuran yang SEPARUH DARI 
ASLINYA tersebut berbagai kiat pemendekan elemen 
sudah dilakukan Jim, a.l . dengan meng-Linear Loading
-kan elemen, menekuk (bending) ke bawah masing-
masing ujung elemen – sampai akhirnya lewat be-
berapa kali ujicoba dan simulasi komputer Jim mene-
mukan bahwa MELIPAT KE DALAM kedua ujung elemen 
(lihat Gambar 3) adalah solusi kompromistis bagi ran-
cangannya untuk tetap bisa berkinerja optimal. 

Jim mengakui tidak mudah untuk membuat simulasi  
rancangan ini di komputer (karena terlalu banyak vari-
able  yang harus diperhitungkan), dan karenanya lebih 
memilih pendekatan manual secara trial-n- error, alias 
coba dan coba lagi – baru ukuran-ukuran fisik yang 
didapat di”masuk”kan ke komputer untuk meng-
optimasi-kan hasilnya. Kinerja optimal akhirnya dida-
pat  sesudah  meng-optimal-kan masing-masing jarak 
antara bentangan elemen utama (yang tidak dilipat) 
dan ujung bagian yang dilipat (notasi 4.6 mtr pada 
Gambar 3), sudut lengkungan dan posisi titik offset -- 
titik sambung antara segmen elemen yang pendek 

yang (dibuat) 200 ohm itu. 
“Special High isolation LINE 
ISOLATOR adalah bahasa 
iklan dari CHOKE BALUN, 
yang berfungsi sebagai 
pemisah antara bentangan 
coax yang berfungsi sebagai 
Radiator dan yang berfungsi 
sebagai transmission line, 
dan dengan demikian seba-
gai reaktans induktip yang 
diserie dengan transmission 

line akan menangkal common mode current untuk 
merambat masuk melewatinya.    

“Menjinakkan” dimensi Carolina Windom 
BETAPAPUN, mengkonversikan ke sistim metrik ukuran
-ukuran pada Gambar 1 maka didapati bentangan  
atau  footprint Carolina Windom yang sepanjang 133 ft 
atau 40.54 mtr  ( = 15.24 mtr  +  25.30 mtr).  
Dibulatkan jadi 41 mtr, ukuran segitu rasanya masih 
“jauh panggang dari api” untuk bisa terjangkau bagi 
amatir berlahan cekak di kawasan perkotaan.  
Menyadari hal tersebut di tahun 2009 Radio Works 
merilis CAROLINA WINDOM® Compact™ 80 (atau 40 
untuk cakupan band 40m ke atas) sebagai versi ring-
kas Carolina Windom.  
Dengan bentangan 21 mtr yang mendekati separuh 
ukuran asli, kinerja versi ringkas ini  di-claim nyaris 
sama,  kecuali pada pola radiasi yang tidak se-omni 
directional seperti pada versi asli – atau seperti dise-

(15.24 mtr) dan elemen panjang (25.30 mtr) -- yang 
juga merupakan feedpoint. 

Merakit sendiri 80/40m CAROLINA WINDOM  
Mempertimbangkan pengguna di hi-band akan lebih memilih 
jenis antena pengarah (directive antennas) yang bisa diputar-
putar (rotatable) ketimbang fixed wire antenna berpola pan-
car omnidirectional seperti Carolina Windom ini maka ba-
hasan pada paragrap-paragarap berikut lebih terfokus pada 
penggunaan antena ini sebagai dual-banders di lo-band (80 
dan 40m) saja. 

Rumus-rumus 
Merujuk pada rumus perhitungan antena WINDOM 
“yang asli” seperti yang bisa dirunut dari berbagai lite-

Gambar 3 – skema dasar CAROLINA WINDOM® Compact™ 
untuk band 80m ke atas 
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nah aktif antara lain YBØASI, YB2UDH, YC2ECG, 
YB1BAD, YB2ECG, YC1UGK, YE1AA, YB1TJ, YC5OUB, 
YB8HZ, YC1FT, dan YB3XM.. 
Yang menarik dari AP Sprint ini apalagi kalau bukan 
hadiahnya yang cukup menarik, berupa plakat dan Tee
-shirt yang wouw, keren (!!!). 

Beberapa pertimbangan bagi yang berminat mengikuti 
seri Sprint Contest ini antara lain adalah log diper-
syaratkan berupa soft-log format Cabrillo sehingga 
kebutuhan logger elektronis mutlak diperlukan. N1MM 
logger mengakomodasi dua kontes Sprint ini, sedang-
kan untuk lebih mempermudah logging dan control 
radio (dalam hal QSY dan logging frekuensi) CAT inter-
face sangat direkomendasikan.  

BTW, Kontes nasional yang pernah mengadopsi aturan 
main sprint contest semacam ini adalah Lawang Sewu 
Sprint Contes ke-4 pada tahun 2010.  

So, just give it a try, guys .. peluang selalu terbuka un-
tuk mendapatkan sertifikat unik dari EU Sprint (unik, 
karena sempat harus jalan-jalan dulu melintasi empat 
negara Eropa untuk mendapatkan tanda tangan dari 
the EU Sprint Gang yang memang berdomisili di empat 
negara yang berbeda [G4, 9A6, OK2 dan I2] sebelum 
dikirim dan sampai ke tangan penerimanya (yang be-
lum tentu — seperti penulis — sudah pernah keliling 
Eropa), atau meraih special Tee-shirt  dari AP Sprint. 

Have fun in contesting …..ES CU IN THE “TEST”  

[Jon YB2ECG] 

finisi-nya bisa berbeda–beda, tapi “makna”nya tetap 
sama, yaitu sebagai pertanda (akan) berakhirnya 
transmisi, atau sebagai tanda tangan di akhir trans-
misi. 

 "Penggunaan otentik “73” untuk pertama kalinya  
adalah dalam terbitan The National Telegraphic Re-
view and  Operators' Guide edisi April 1857, yang 
memaknai 73 sebagai “My love to you” 

  Selama beberapa tahun edisi-edisi selanjutnya Ope-
rators' Guide itu tetap mencantumkan definisi terse-
but. Menarik untuk dicatat, sebagian besar dari 
kode numerik tersebut masih diartikan relatip sama 
sampai sekarang — tetapi dalam waktu yang relatip 
singkat justru 73 yang kemudian berubah arti.  

 Tahun 1859, the Western Union Company menetap-
kan bakuan "92 Code" sebagai SOP di lingkungan 
perusahaan (seperti disebut di depan, dalam kode 
92 ini 73 berubah makna menjadi “(please ac-
cept)  my compliments"  

 Sepanjang rentang waktu 1859 - 1900, beberapa  
buku manual tentang telegrafi menafsirkan 73 
menurut versi masing-masing, misalnya Dodge's The 
Telegraph Instructor cukup memaknainya sebagai 
"Compliments", The Twentieth  Century Manual of 
Railways and Commercial Telegraphy malah mem-

berikan dua makna:  "My compliments to you"; 
tetapi pada bagian “Glossary of abbreviations” man-
ual yang sama cukup mengartikannya sebagai  
"Compliments"  saja. 

 “Buku pintar” Theodore A. Edison's Telegraphy Self-
Taught tetap menyebutkan 73 = "accept my compli-
ments", tetapi pada tahun 1908 edisi berikut dari 
the Dodge Manual mulai memperkenalkan "Best 
regards", seperti yang dikenal sekarang. 

 Demikianlah sejak 1908 itu 73 dimaknai sebagai 
“Best regards", tidak saja dalam bahasa telegrafi 
(kode Morse) tetapi juga  dalam “bahasa tertulis”. 
Amatir radio sedunia menggunakannya tidak seke-
dar sebagai “salam penutup message”, tetapi lebih 
sebagai "friendly word between operators" yang 
“hangat dan bersahabat”.  

 Di ”luar” urutan 1 s/d 92 dikenal frasa yang cukup 
applicable sampai sekarang, yaitu 

134 = Who is at the key?  

 BTW, alih-alih 73, di lingkungan QRP-ers lazim di-
pakai 72 sebagai isyarat untuk “signing off”, yang  
menyiratkan filosofi QRP-ers: “can do MORE  with 
LESS”, karena 72 is LESS than 73, HI (!) - [bam]  

<< Dari halaman 1 << Dari halaman 3 

 Kembali QRV di tahun 2002, OM Yanto seakan mau 
menebus kembali “jam terbang”nya yang hilang 
dengan menggeber habis segenap kemampuan dan 
kejeliiannya, sehingga dalam kurun waktu yang re-
latip pendek (2006 – 2011) OM Yanto sudah berha-
sil menyabet berbagai awards bergengsi seperti  
WAEDC, All Asian DX, Oceania DX, CQ MM DX, CQ 
WW WPX, ARRL DX, WWSA, dan DXCC  

 Aan YD3SWV– mengawali kiprah ke-radio amatir-
annya sejak 2005 karena keracunan dari tetang-
ganya: Yanto YB3XM.  
Dari waktu-ke-waktu mengamati OM Yanto ‘nge-DX 
(terutama dengan mode CW), ’ngumpulin QSL-cards 
dan berbagai wall papers lainnya dari DX Stations 
dan berbagai kontes yang rutin diikuti, akhirnya 
membuat OM Aan  jadi tergembleng jadi CW opera-
tor, DX-ers dan contester yang tekun dan berdeter-
minasi. DXCC and IOTA awards menjadi obsesi yang 
pelan tapi pasti harus dapat segera direbutnya. 
Dalam pada itu, kegemaran OM Aan akan teknoloji 
InfoKom, fotografi dan kehidupan outdoor seakan 
mendapat saluran pelepas yang mendorongnya 
untuk ikut membidani lahirnya situs YBland.com ini. 

 
 

 73 ES CU then .... It’s just a click away to  

http://ybland.com 

The Origin of 73 (ES 88) << Dari halaman 2 
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<< Dari halaman 5 

Ke halaman 8 >> 

ratur, sebagai ancar-ancar Len Carlson, K4IWL (pada 
artikel di QRP EXPRESSIONS Newsletter, August 5, 
2005) memberikan rumus pemotongan sayap hori-
zontal yang dibikin off-set dengan ratio 37.8 : 62.2% 
antara sisi pendek dan sisi panjang. 
Dengan memilih 3.700 MHz (frekuensi tengah band 
80m) sebagai design frequency bisa dihitung ukuran-
ukuran sebagai berikut: 

Design frequency (f):  3.700 MHz  
Total half wave length:  L = 143/f = 143/3.700 =  
 38 mtr (dibulatkan ke bawah)                              
Panjang sisi pendek: 378 (37.8%) x 38 = 14.36 = 

14.50 mtr (dibulatkan) 
Panjang sisi panjang: .622 (62.2%) x 38 = 23.64  = 

23.65 mtr (dibulatkan) 
Panjang Vertical Radiator  = [band/4 x 0.3048] =  
 80/4 x 0.3048 =  
 6.1 mtr (dibulatkan). 

+ Versi asli (dari Radio Works) menggunakan kawat 
tembaga serabut (stranded hard drawn copper wire) 
# 14 (1.6 mm) sebagai bahan elemen 

+ pada pembuatan Vertical Radiator unsur VF/velocity 
factor dari kabel coax TIDAK USAH diperhitungkan. 

Tips & Trick:  
Kalau didapati frekuensi kerja yang terlalu di bawah (= 
elemen terlalu panjang), dari pada memotong kawat 
sisipkan kapasitor 100 pF (transmitiing type, cari salah 
satu dari contoh pada Gambar 4) di feepoint (pada titik 
sambung antara sayap sisi panjang dengan terminal 
keluaran Balun 1:4).  

 

Kalau susah mendapatkan kapasitor jenis ini, pada 
titik yang semula akan dipasangkan kapasitor itu se-
lakan saja 1 mtr coax RG-58 sebagai gantinya.  
Kupas +/- 1 cm selongsong PVC/vynil dan braid/shield 
di masing-masing ujung, kemudian cor dengan lem 
epoxy untuk menghindari air (hujan/embun) meresap 
masuk ke dalamnya (atau selongsongi bagian yang 
tadinya dikupas dengan  heath shrink tubing). 
 

Membuat sendiri berjenis Balun  
Di tiap Hamfest sebenarnya cukup mudah untuk men-
dapatkan (atau memesan untuk dibikin-in kalau “stok 
lagi kosong”), Balun 1:4 maupun Choke Balun 1:1 yang 
diperlukan untuk perakitan Carolina Windom ini,  tapi 
bagi mereka yang sudah meng-nawaitu-kan untuk 
mem-biksen-nya berikut beberapa contoh pembuatan-
nya. 

Gambar 4 — Berjenis transmitting type capacitors 

BALUN 1:4 
Skema Balun 1:4 mudah didonlot dari internet, jadi 
berikut  langsung diwedar contoh pembuatannya saja.  
Siapkan bahan berupa toroid  T250-2 (red core) dan  
175 cm (lebih baik kepanjangan dan nanti tinggal di-
trim ketimbang kependekan) kawat dinamo (enameled 
copper wire) AWG 16 (1.2 mm).  
Bentangkan kawat dengan lurus, kemudian lipat jadi 
dua persis di tengah-tengah, sehingga didapatkan 2 ler 
kawat @ 87.5 cm. Pada tahap ini kawat JANGAN dipo-
tong dulu. 
Tandai (dengan tulisan di selotip) ujung-ujjung kedua 
kawat: A1-A2 dan B1-B2. 
Lilitkan kedua “ler” kawat bareng-bareng sebanyak 30 
lilitan (pada gambar berikut hanya terlihat 18 lilitan)
pada toroid . Buat lilitan serapat mungkin supaya tidak 
mudah terurai atau ‘nglokor, tapi begitu proses pelilitan 
selesai, renggangkan tiap lilitan sedemikian rupa se-
hingga didapatkan jarak antar lilitan yang teratur dan 
kedua ujung liitan membentuk sudut 30 derajat seperti 
pada gambar 5. Potong kawat di titik lipatan tadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cek dengan ohm-meter untuk memastikan  pelabelan 
ujung-ujung kawat (dengan A1, A2, B1 dan B2) sudah 
benar, supaya tidak terjadi salah solder, salah termi-
nasi dan salah sambung yang menyimpang dari skema 
penyambungan seperti pada Gambar 6 berikut.. 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa ujung-ujung A2 dan B1 disatukan 
untuk kemudian di-ground-kan, sedangkan ujung A1 
terhubung ke inner pin dari konektor coaxial dan salah 
satu pin terminal balanced, dengan terminal lainnya 

Gambar 5 —  Lilitan pada Balun 1:4 

Gambar 6 — Skema penyambungan titik-titik solder pada 
Balun 1:4 
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<< Dari halaman 7  

The Final Touch. 
Mengambil hasil itung-itungan di halaman 7 dengan 
bentangan total 38 mtr, sisi pendek 14.50 mtr dan sisi 
panjang 23.85 mtr itu perakitan bisa diawali dengan 
memposisikan feedpoint persis di tengah-tengah ben-
tangan kedua flat-top yang (dibuat) 20mtr saja, se-
hingga didapatkan ukuran sayap yang harus dilipat 
pada sisi pendek = (14.50 minus 10) = 4.50 mtr dan 
sisi panjang = (23.85 minus 10) = 13.85 mtr. 
Bagi yang punya akses ke software simulator antena 
seperti MMANA, EZNEC dsb., masukkan parameter di 
atas dan cobalah untuk meng-optimasi-kannya, seperti 
yang dilakukan Jim W4THU waktu berkuthat untuk 
mendapatkan ukuran-ukuran di Gambar 3. 
Atau, peng-optimasi-an dilakukan secara manual de-
ngan ber-trial-n-error saja, dengan target untuk menda-
patkan : 

1. aperture (bidang tangkap) maksimal yang bisa dida-
patkan dengan mempertahankan jarak 4.60 cm 
antara bentangan sisi panjang yang tidak dilipat 
dengan UJUNG segmen yang terlipat. (lihat kembali 
Gambar 3). Kalau ketinggian instalasi memadai 
(katakanlah 10 mtr DPT), dengan cara ini MUNGKIN 
ujung sisi pendek cukup di-klèwèrin saja ke bawah, 
dan tidak usah dilipat 

2. Impedansi di feed point sekitar 200 ohm, supaya 
bisa ber-jodoh dengan Balun 1:4.  
Hal ini bisa dilakukan dengan menggeser-geser 
posisi feed point dengan berpathokan bahwa meng-
geser ke arah kanan/ke dalam (ke arah posisi titik 
TENGAH — 50% - dari bentangan) akan menurunkan 
impedansi di feed point sampai mendekati 50 ohm. 
 

Satu hal yang dipesankan Jim W4THU di Instruction 
Manual yang disertakan dengan CAROLINA WINDOM® 
Compact™ 80  (bagi mereka yang membeli langsung 
ke Radio Works, atau bisa juga diakali dengan meng-
unduhnya dari website mereka) segmen yang dilipat 
biarkan tergantung ‘ngelendong (drooping/sagging) 
begitu saja sehingga seolah membentuk garis kurva, 
jadi hindarkan untuk membuatnya jadi berbentuk 
persegi panjang (rectangular) dengan sudut-sudut 
menyiku, misalnya dengan memasangkan isolator di 
sudut-sudut bawah persegi panjang “maya” tersebut, 
dan kemudian “menarik”nya dengan perentang ke 
arah bawah. 

So, have fun with homebrewing your own antenna,   
and as always: ….ENJOY !!! 

[bam] 

terhubung ke B2.   

CHOKE BALUN 
Kalau bisa mendapatkan “bahan”nya berupa 7-10 biji 
ferrite beads ukuran 1 dan 3/8”,  sepotong pipa PVC  
0.5” dengan cap (dop) - nya dan 2 bh konektor coax SO
-259 (Gambar 7) dengan kembali merujuk artikel Len 
Carlson, K4IWL yang dikutip didepan, Choke Balun bisa 
dibuat dengan urutan proses sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
  Gambar 7— Komponen   
 untuk ‘ngebahan Choke 
 Balun 
 
 
  

Siapkan 75 cm coax RG-58, bagi (dengan ditandai, 
bukan dipotong) menjadi 3 segmen @ 25 cm.: 1 seg-
men tengah + 2 segmen ujung. 
Selongsongkan minimal 7 biji ferrite beads pada seg-
men tengah, dan sesudah itu lipat ke dua segmen 
ujung untuk saling menyilang di atas segmen tengah, 
kemudian ikat dengan cable ties seperti pada foto di-
bawah 

 

      
 
Masukkan “struktur” Choke Balun yang sudah jadi 
tersebut ke potongan pipa PVC yang sudah disiapkan, 
kemudian solderkan inner conductor dan shield braid 
dari coax ke pin-pin pada Konektor SO-259 yang sudah 
terlebih dulu di-mount ke masing-masing cap. 
BTW, kalau susah mendapatkan ferrite beads yang 
sesuai, Choke Balun juga bisa dibuat dari 5 -- 6 mtr 
coax RG-58 yang dililitkan rapat-rapat pada “koker” 
dari potongan pipa PVC 1.5”- 3” seperti dicontohkan 
Rick AG6K, di artikelnya yang bertajuk  "A Balanced to 
Balanced Antenna Tuner” di QST, February, 1990, atau 
yang contekannya (pada koker PVC 2”) terpejeng di 
Gambar 8 berikut. 

Gambar 8 — The Ugly Choke Balun rakitan bam ybØko/1  

02/09/2011 Drs. H. Sobarna Puradinata  YC1GAL 
05/09/2011 Boyke Hendarjanto YC1DLV  
08/09/2011  Acong  YC6HSG  

Teriring doa semoga Allah SWT menerima amal ibadah 
Almarhum dan memberikan tempat yang layak di 
sisiNya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga 
dikaruniakanNya kesabaran, ketabahan serta tawakal 
dalam menghadapi cobaanNya, Amin ...  

Silent Keys   


