Jag är NY hos CXF
KW 2000 B

Min VFO får du vrida ca 35 varv för 200 KHz, och du får välja x-taller, på 15 och 10 meter för de
frekvenser som passar just dig .
Jag har även fått annat utseende och modifieringar jämfört med mina bröder: KW 2000, KW 2000 A
och KW 2000 CA, som nu finns i 10000 ex.
Jag presterar 180 watt pep SSB, full BREAK IN på CW.
Stabilitet 200 Hz, variabel MF selektivitet med Q-Multiplier.
IRT + 6 KHz, känslighet under 0,5 !t V för 10 db signal/ brus m.m.

PS
Vet du om att KW även
tillverkar grejor för att
bekämpa dina TVI problem

DS

Vill du veta mer om mig
Skriv eller ring DCO
För jag är billig oxo
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Firma Bo Hellström
Postadress : Hamnvägen 5 Norrtälje
Oppet : vard. 8-17. Lörd . stängt.
Tel: 0176-12690
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KANSLI: JONAKERSVÄGEN 12
TELEFON: 08-487277
POSTGIRO: 52277
EXPEDITION OCH QSL endast 1030-1130.

SSA styrelse
Ordf.: SM4GL, Gunnar Eriksson, Box 12, 79101 FALUN 1 (för post), Tel 023-11489. Tallbacksvägen
4 B, Falun (bost.), Tel 023-17631.
V. ordf.: SM5FA, Lennart Stockman, Dalagatan 32,
11324 STOCKHOLM VA. Tel 08-309867.
Sekr.: SM5ACO, Donald Olofsson, Malmabergsgatan
79 B, 723 35 VASTERAS. Tel 021-133906.
Kansli: SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen 421nb,
161 43 BROMMA. Tel 08-253899.
Tekn. sekr.: SM0ATC, Dennis Becker, Härbrevägen
13/2 tr, 14200 TRANGSUND. Tel 08-7649825.
QSL: SM5CPD, Uno Söder, Storholmsbackarna 74/nb,
12743 SKARHOLMEN. Tel 08-7102057.
QTC: SM5CVH, Timo Malmberg, Morkullegatan 78,
72469 VASTERAS. Tel 021-147757.
Ledamot: SM5WI, Harry Akesson, Vitmåragatan 2,
72226 VASTERAS. Tel 021-145519.
SuppI.: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Satellitvägen
11, 17024 SKALBY. Tel 08-893388.
Suppi.: SM4CTF, Gunnar Jonsson, Gyllenflyktsvägen
11, 663 00 SKOGHALL. Tel 054-296 30.

QTC

Nr 3

Arg 41

Mars

1969

Box 52, 721 04 VÄSTERAS 1
Tel 021-133230 (varierande tider, säkrast kvällstid)
REDAKTOR OCH ANSVARIG UTGIVARE
SM5CVH, Timo Malmberg
Morkullegatan 78
724 69 VASTERAS
REDAKTION
SM5ACO, Donald Olofsson
SM5CJW, Bo Lenander
SM5CVH, Timo Malmberg
SM5CY'M, Hans Göransson
SM5TK, Kurt Franzen (ritare)
ANNONSAVDELNING
Box 52
721 04 VASTERAS 1
Tel. 021-133230
(Varierande tider, säkrast kvällstid)
HAMANNONSER
SSA Kansli
Fack
12207 ENSKEDE 7
Postgiro 52277

Denna upplaga levererad till postverket
den 28 februari
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Distriktsledare

Arsmötet 1969
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DL": SM5AA, Lars Hallberg, Porlabacken 711, 12445
BANDHAGEN.
DL1: SM1CXE, Roland Engberg, Box 27, 62012
HEMSE.
DL2: SM2ABX, Rolf Forsgren, Hedgatan 36, 931 00
SKELLEFTEA.
DL3: SM3AF, Sten Backlund, Branta vägen 21, 85237
SUNDSVALL. Tel. 060-159009.
DL4: SM4KL, Karl-Otto Osterberg, Box 354 A, Alvenäs, 66050 VALBERG. Tel 054-42439.
DL5: SM5WI, Harry Akesson, Vitmåragatan 2, 72226
VASTERAS. Tel 021-145519.
DL6: SM6UG, Per-Ebbe Carlsson, Göteborgsv. 134,
50260 BORAS. Tel 033-119828.
DL7: SM7BKZl0, Stig Nilsson, Skaldevägen 12, 16140
BROMMA. Tel 08-80 11 70 (t.o.m. 25/4 -69)

En mikro TO-bug
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Övriga funktionärer
IARU: SM5AZO, Carl Erik Tottie, Mölnavägen l,
181 61 LlDINGO. Tel 08-7660545.
Region I: SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lievägen 2,
163 40 TABY.
Bulletin: SM5WI, Harry Akesson, Vitmåragatan 2,
722 26 VASTERAS. Tel. 021-145519.
Tester och WASM II: SM71D, Karl OFriden, Valhall,
26200 ANGELHOLM.
Rävjakt: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Plåtslagarvägen
6, 16146 BROMMA. Tel 08-800751.
VHF: SM7AED, Arne Nilsson, Trumslagaregatan 3,
231 00 TRELLEBORG. Tel (bost.) 0410-10379.
Mobilt och reciprokt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg,
Satellitvägen 11, 17024 SKALBY. Tel 08-89 33 88.
Diplom: SM7ACB, Gillis Stenvali, Köpenhamnsvägen
47 A, 21771 MALMO.
SM0CCE, Kjell Edvardsson, Hälieskåran 43,
12657
HAGERSTEN.
RTTY: SM5AP, Harald Jahnke, Folkungagatan 30 A,
753 36 UPPSALA.

QRA-Iocator

100

En scanner för SSTV

103

10 meters beam för 10 kr

106

VHF

108

RTTY

114

DX

116

QSL-tävlingen

117

Tester och Diplom

118

Klubbnytt

120

Sjukhusportabel

123

Nya medlemmar m m

124

Ham-annonser

126

Omslaget
Log-periodaren på Utrikesdepartementet i
Stockholm har Du kanske sett någon gång på
väg söderut från Sthlm C. I nästa nummer berättar vi om den utrustning som UD använder för
kommunikation med sina olika ambassader, då
denna antenn utgör en viktig länk.

85

TRANSCEIVER från HEATH
2 alternativ
- båda lika goda
88-101 Allbandstransceiver
80-10 m
180 W PEP SSB
170 W CW
Selektivitet:
SSB 2,1 kHz -6 dB
5,0 kHz -60 dB
CW

400 Hz -6 dB
2,0 kHz -60 dB

cw-filter extra tillbehör
Pris: Byggsats kr 2700+moms
monterad kr 3200 + moms

HW-100 Allbandstransceiver
80-10 m
180 W PEP SSB
170 W CW
Selektivitet:
SSB 2,1 kHz -6 dB
7,0 kHz -60 dB
Pris: Byggsats kr 1860:- + moms
monterad kr 2360:-+moms

Utförliga informationer om ovanstående och andra HEATH-riggar får Du i HEATHKITS
nya katalog.
Du får den gratis från

SCHLUMBERGER SVENSKA AB
Box 944
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181 09

Lidingö 9

Tel 08-7652855

QTC
TEKNISK LICENS
I en skrivelse till SSAs styrelse har Norrköpings Radioklubb, genom sin sekreterare, lagt
fram ett förslag till en ny form av amatörradiolicens. Då ett genomförande av detta kommer att
få vittgående konsekvenser är det befogat att
förslaget presenteras i ordagrann form så att det
kan tjäna som diskussionsunderlag för klubbar
och enskilda :
" Sedan många år har det på det s k Privatradiobandet (27 MHz) bedrivits en mer eller
mindre amatörmässig trafik. Uppskattningsvis
90 % av all trafik på detta band sker mellan
fasta stationer och handlar om diverse radiotekniska spörsmål (modulations- och styrkerapporter, antenner, mikrofoner mm) . Vi lär inte här i
Norrköping vara ensamma om denna iakttagelse .
På ansvarigt håll säger man att resurserna för
effektiv bevakning saknas . På PR-bandet uppfattas detta som " ett tyst medgivande" till trafiken .
Här i Norrköpings Radioklubb finns sedan två
år en PR-sektion . Verksamheten inom denna syftar till att samla radiotekniskt intresserade PRtillståndsinnehavare till klubben och att vara
diverse tävlingsarrangörer behjälpliga med radiokommunikationer. Vi hoppades också att genom
anordnandet av bl a telegrafi kurser locka några
in på sändareamatörbanan. Uppslutningen kring
dessa kurser blev emellertid inte vad vi förväntat
oss. I stället sökte man förgäves erhålla tillstånd
att utnyttja radioklubbens PR-signal för allmän
radiotrafik, vilket enligt bestämmelserna är förbjudet. M a o alla sätt att legalisera verksamheten på nämnda band prövas.
Med anledning av det stora amatörradiointresset hos allmänheten och den amatörtrafik som
nu bedrivs på privatradiobandet föreslår vi styrelsen i SSA att i samråd med representanter
från Televerket diskutera möjligheten att i Sverige införa någon form av "teknisk klass" på
något av våra amatörband (eller del därav) i stil
med den " Technical Licence" som redan finns i
såväl USA som Tyskland (144 MHz) . Telefoni trafik skulle enligt denna licens medgivas utan
kunskaper i telegrafi.
Följande positiva borde då kunna uppnås :
att ge alla radiointresserade möjlighet att utöva vår hobby,
att trafiken på PR-bandet blir den avsedda,
att förutsättning finns för att aktiviteten på
våra höga frekvenser ökar och
att fler så småningam blir "riktiga hams", vilket medför fler SSA-medlemmar."

Förslaget är inte helt nytt men har tidigare
icke framförts på detta sätt. I styrelsen har möjligheten diskuterats som ett alternativ till dispenslicenser i de fall då den sökande av speciell
anledning inte haft möjlighet att lära sig telegrafi. Det är emellertid ofta mycket svårt för styrelsen att bilda sig en uppfattning om sanningshalten i de anfö rda skälen och därför har det
så småningom utbildats en viss praxis vid behandlingen av sådana ärenden. Den innebär att
någon form av läkarintyg bör styrka det uppgivna
förhållandet. Orsaken till detta är att det tidigare
förekommit några fall av dispensansökningar
med vilseledande och felaktiga uppgifter.
Förslaget innebär, vid ett genomförande, att
ytterligare några tusen amatörer kommer till
inom relativt kort tid och en årlig tillväxt på uppskattningsvis 4-500 st. Det primära problemet är
då inom vilka frekvensområden dessa skall få
utöva sin verksamhet. Såvitt jag ser är det helt
otänkbart att kortvågsbandens hela telefonidelar
skall kunna upplåtas då i så fall hela licenssystemet kan slopas och ersättas med en enda
klass. Det har tidigare diskuterats en s k teknisk
licensklass enligt vilken man skulle få möjlighet
att använda telefoni på 144 MHz och högre frekvenser och det kan vara en tänkbar lösning . I
så fall blir säkerligen inte tillströmningen av
amatörer den ovan antydda men i stället kan
man förvänta sig att den tekniska nivån höjs.
Om man ger sig in på tanken att innehavare
av teknisk licens skulle få tillgång till kortvågsbandens telefonidelar kommer man snart till
klarhet om att man då omedelbart måste tillgripa
någon form av "incentive licensing " , som numera
trätt i kraft i USA. Denna innebär mer eller
mindre beskuren rättighet till delar av banden
för de olika licensklasserna samtidigt som man
inrättat en "extra" (högre) klass. De lägsta klasserna får mindre delar av banden och de högre
större eller hela. Systemet har framkommit som
en nödvändighet då banden blivit överfyllda med
trafik där erfarna och mindre erfarna amatörer
blandats med varandra. Med en fördubbling av
antalet amatörer i Sverige och därmed en an tagen fördubbling av trafikintensiteten kan då
situationen vissa tider bli sådan att tanken till
"incentive licensing " ligger nära.
Man kan vidare anta ungefär samma procentuella anslutning till SSA som den nuvarande
och det skulle inom några år betyda en fördubbling av medlemsantalet. Med någon personalförstärkning kan säkerligen den nuvarande orga-

--+-
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HQ
Styrelsesammanträde den 16 dec 1968. Närvarande: GL (ordf.), ACQ, FA, LN , CVH, WI , KG,
CTF, BZR, AP, AA, AGP och BIC. (7AGP och
7BIC hade ansökt om att få närvara för att tala
om diverse VHF-frågor. )
LN meddelade att 5 anbud på frimärksmakulatur som utannonserats i QTC 12 hade inkommit.
Beslöts att antaga dessa anbud . Försäljningen
inbringade tillsammans 300 :- kronor.
6 medlemmar hade sagt upp sitt medlemskap
inför 1969.
Ett anbud på den tidigare i QTC utannonserade Geloso-sändaren hade inkommit från
SM4ABS. Anbudet antogs.
SM4ALK, 4ASI , 5AA, 5RM, 6AEN och 6AVM
invaldes i SSA Old Timers Club (OTC) .
En lyssnarmedlem i SM4 sökte dispens för Ccertifikatets telegrafiprov. Styrelsen beslöt uppmana sökanden att försöka få läkarintyg eller
motsvarande på sin oförmåga att lära telegrafi.
SM7AED begärde i brev att få använda SSAs
diplomformulär för utfärdande av diplom till vinnare i VHF-tester och liknande i SSA-regi anordnade tävlingar. Detta beviljades.
Surinam och Mauritius har ansökt om medlemskap i IARU. Styrelsen beslöt att lämna SSAs
tillstyrkan till medlemskap.
SM7AGP och 7AED anhöll i en skrivelse om
att SSA skulle begära att § 9 i B:90 ändras beträffande sändningsklasser på 144 MHz så att
8F3 ersättes med 16F3. Detta för att anpassa
till bestämmelserna för kommersiella stationer
inom samma frekvensområde . Styrelsen beslöt
göra hemställan till Televerkets Centralförvaltning om att denna ändring måtte införas i B:90.
7AGP informerade angående några olika förslag till stationsplats för "ELFA-fyren" i norra
Sverige. Undersökningarna fortsätter. AGP påpekade också att SM4UKV numera hörs mycket dåligt. Förslag har kommit att den skall rustas upp
och flyttas till SM1. Undersökningarna om lämplig stationsplats pågår redan .
Ordf. meddelade att tillståndet för fyren
SM4MPI gäller endast t o m utgången av 1969.
Ansökan om förlängn ing av tillståndet kommer
att insändas. Vissa möjligheter att få överta
fyren från ägaren , Max-Planck Institutet, finns
och förhandl ingarna därom kommer att fortsätta.
7AGP meddelade att stort intresse fanns för
en CW-kurs på 144 MHz och anhöll om att man
i SM7 skulle få starta en dylik . Han efterlyste
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också CW-kursband att användas vid sändningarna. Styrelsen gav med glädje sitt tillstånd till
en CW-kurs på 144 MHz och signalen SM7SSA
kan inom gällande tillstånd användas. CW-kursbanden är dock för tillfället slut på försäljningsdetaljen .
7AED begärde i ett brev tillstånd för bulletintrafik på 145,0 MHz med signalen SM7SSA.
Aven detta beviljades och beslöts att sändningarna finge starta omedelbart.
CVH föreslog att man till det kommande årsmötet skulle försöka ordna ett föredrag om reklam . Föredraget skulle rikta sig till utställande
firmors representanter och bl a tjäna till att öka
firmornas intresse för annonsering och annonsers utformning i QTC. Lämplig föredragshållare
finns och mötet gav CVH i uppdrag att pejla
firmornas intresse för ett dylikt föredrag .
SRAL skrev och inbjöd de nordiska föreningarnas representanter till NRAU-möte i Helsingfors den 12-13 april 1969. Styrelsen utsåg ordf.
att representera SSA vid mötet.
LA 1LL har fått tillstånd att använda signalen
LA1 LL/SM6 enligt kopia av brev från Televerkets
Centralförvaltning .
SSA Old Timers Club diskuterades men ärendet avslutades utan beslut.
Ordf informerade om pågående undersökningar angående möjligheter att få fler upplagor
av CW-kursbanden framställda . Intresserade
klubbar och and ra som har de tekniska möjligheterna efterlystes.
DX-klubben KMB i Astorp skrev och berättade
om det stora intresse som dess medlemmar har
av att lära teleg rafi och ta certifikat.
En kopia hade kommit från Televerkets Centralförvaltnings brev till de brasilianska telemyndigheterna angående upprättande av reciprocitetsavtaI. Förhandlingar pågår.
Julkort från diverse svenska och utländska
klubbar och föreningar samt enskilda amatörer,
förevisades.
Ordf. informerade om brev från SM5CUC angående ej publicerat brev med bemötande av
ledaren i QTC nr 10. CVH uppläste brev från
SM7ACE i Västervik angående ledaren i QTC nr
10. Detta föranledde ingen styrelsens åtgärd.
Ordf föred rog ett osedvanligt stort antal skrivelser från SM4XL. Ingen av dem föranledde
någon åtgärd.
LN informerade om det ekonomiska läget per
den 30/ 11 . Utgifterna uppgick till 143,19 kkr av

vilket bl a OTC tagit 55,8 kkr, OSL 14,81 kkr och
löner 28,18 kkr. Inkomsterna uppgick till 139,41
kkr av vilket bl a medlemsavgifterna bidrog med
111,03 kkr och försäljningsdetaljen 18,66 kkr.
BZR efterlyste större möjligheter till ekonomiska bidrag åt deltagare vid EM respektive NM
i rävjakt. Styrelsen ställde sig positiv till att erkänt kvalificerade jägare skulle få bidrag i dylika fall. Dock ansågs att ställning bör tagas i
varje enskilt fall.
BZR efterlyste också arrangörer för 1969 års
SM och eventuellt NM eftersom detta 2 år i rad
gått i Norge. De två tävlingarna kan med fördel
kombineras, menade han.
Några lyssnarmedlemmar i Idkerberget skrev
och erbjöd sina tjänster för att få igång en Iyssnarspalt i OTC . Beslöts att kontakta dem för
underhandlingar.
CVH tog upp en del frågor angående fakturering avannonser i OTC, betalningsförfarande
m m. Mötet uppdrog åt LN, ordf och CVH att utforma fakturorna. T v användes föreningens ordinarie postgirokonto.
Författararvoden för OTC diskuterades, olika
typer av artiklar, arvodenas storlek m m. Något
nytt framkom dock ej .
Som jury för bedömmande av OTCs Tekniska
Bidragstävling
1968
utsågs
SM7AED
och
SM5CJW samt redaktören CVH som enligt reglerna automatiskt är med och skall fungera som
sammankallande.
Tidigare diskuterad bonus till OTC-redaktörerna diskuterades ånyo och man beslöt att ytterligare 1000:- kronor för 1968 skall få delas
mellan redaktionsmedlemmarna.
Ordf informerade angående framkomna förslag
för samarbete mellan den svenska SM5WLs Minnesfond och den norska LA5LGs Hjelpefond. Beslöts ansöka om signalen SK9WL för den
svenska verksamheten i Morokulien. Beslöts
även att en svensk version av det norska " Borgerbrevet" skulle framtagas samt att sedan låta
trycka ca 1000 exemplar. Beslöts vidtala SM4KL
att deltaga vid sammanträde med NRRL i Morokulien i slutet av december 1968.
Ordf redogjorde för en del ekonomiska frågor
beträffande försäljning och uthyrning av RTTYmaskiner. RTTY-bulletinen från SM3SSA har
ibland uteblivit p g a att 3AVOs maskin som f n
användes, ej är funktionssäker. Styrelsen beslöt
låta AVO låna en ny maskin för att få en driftssäkrare bullestation.
AA meddelade att SM0LK skulle avgå som
ansvarig för bulletinstationen SM0SSA samt att
SM0DZL förmodligen skulle efterträda honom .
Beslöts att årsmötet 1969 skall hållas den
23 mars i Stockholm .
Datum för nästa styrelsesammanträde fastställdes till den 24 januari 1969.
Sammanträdet avslutades kl 0315.
SM5ACQ

Överst: Styrelsen samlad. Fr v CPD, CVH, CTF,
WI, ACQ, GL (i mitten), LN, KG, FA, ATN, AA.
Därunder ordf GL fångad under ett samtal med
sin företrädare AZO som nyligen återvänt från
FN-tjänst i Korea.
Loggbok I AS-format ............ . .... ... ..
5:25
Loggbok I A4-format ..... .... .. . .. ...... ..
8:50
Testloggblad i 20-satser . .. .... . . .. . . .... . 2:CPR loggblad I 2O-satser .... . .............
2:Prefixkarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10:Storcirkelkarta . .... . ... .. .. .. .. .. .........
3:35
SSA-duk, 39X39 cm i fem färger ..........
6:80
DIplombok . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . 14:25
Handändring till dipiomboken .. .. .. .. ....
1:Supplement till diplomboken .............. 5:Ham's Interpreter 10 språk . . .. . . . . .... . .. . 8:50
Telegraflnyckei II .... ... .. .. .... .... .. ... .. 75:Registerkort I 500-buntar .. .. . .. . . . .. . .. ..• 12:90
Q-förkortningar ......... .. .. ............ ...
2:25

SSA

Försäljningsdetaljen
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122 07
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Styrelseberättelse
Sedan årsmötet 1968 har styrelsen varit sammansatt på följande sätt:
SM4GL
Ordförande
V.Ordförande
SM5FA
Sekreterare
SM5ACQ
Teknisk sekreterare
SM0ATC
QTC-redaktör
SM5CVH
Ledamot
SM5CPD (QSL)
Ledamot
SM5LN (kansli)
Ledamot
SM5WI
Suppleant
SM5KG
Suppleant
SM4CTF
Som distriktsledare under året har tjänstgjort
följande: SM1CXE, SM2ABX, SM3AF, SM4KL,
SM5WI , SM6UG, SM7BKZ och SM5AA (DL0).
Till styrelsen har dessutom varit knutna följande funktionärer:
SM5ZD
Region I
IARU
SM5AZO, SM6CPI
Bulletinredaktör
SM7BNL, SM5WI
Testledare
SM71D
Rävjaktsledare
SM5BZR
VHF-manager
SM6BTT, SM7AED
Mobiltlreciprokt
SM5KG
Diplom
SM7 ACB, SM0CCE
RTTY
SM0DIA, SM5AP
Till revisor utsåg årsmötet SM5BIS med
SM0ATN som suppleant.
Under året har 10 protokollförda styrelsesammanträden avhållits. Till ett av dessa, den 16-17
november, voro DL och funktionärer kallade.
Kontakten med Televerkets Centralförvaltning
har bl a skett vid ett sammanträde i Farsta den
19.9 varvid behandlades fördröjningen av B:90,
störningsproblem , reciprocitetsavtal , matrikeln
E:22, privat-radiotrafiken , obehörig teleprintertrafik på exklusiva amatörband, europeiska bandplanen , teleprintermaterielinköp från Televerket
samt amatörradioverksamheten i Morokulien och
anropssignal för denna. De nya bestämmelserna
för radiosändareamatörer i Televerkets Författningssamling, Serie B:90, har tyvärr icke kunnat
distribueras av Televerket under året, trots att de
trädde i kraft redan den 6.2.1968.
I samband med NRRLs 40-årsjubileum ägde
ett sammanträde rum i Sandefjord den 9.8 med
representanter för NRRL, ED R, SRAL, FRA (Färöarna) och SSA. Därvid genomgicks några ärenden, som behandlats redan vid Göteborgs-mötet
i december 1967, samt ett antal punkter av såväl
internationellt som mera nordiskt intresse. Dessutom diskuterades något av det som de nordiska
föreningarna kommer att motionera om vid Region l-konferensen i Bryssel i maj 1969. Det nordiska samarbetet fortsätter efter uppdragna
linjer.
Vid den norska broderföreningen NRRLs 4090

årsjubileum , vilket hade en mycket festlig inramning och i vilket ca 350 gäster deltog, representerades SSA av ordf och SM6CPI. Som minnesgåva överlämnades en miniatyr aven medeltida
kanon, inkl salutammunition.
Föreningens organ , QTC, har under året och
den nya redaktionens ledning ökat i omfång från
300 sidor 1967 till 420 sidor 1968 vilket möjliggjorts genom att medel , utöver de budgeterade,
avsatts för ändamålet. Tidningens inre utseende
har förändrats avsevärt och vid ett par tillfällen
har, på försök, ytterligare en färg införts.
Intresset för bulletinsändningarna är fortfarande stort och dessa sker numera med sändningsklasserna CW, AM, SSB och RTTY. Fr o m
den 1.12 sändes även en bulletin på VHF, frekvens 145,0 MHz.
Genom erbjudande om arbetsinsats från Västerås Radioklubb har QSL-sorteringen för SM0
och hela SM5 överflyttats till Västerås i början
av september och därifrån distribueras sedan
korten till frivilliga QSL-mottagare i de olika orterna och stadsdelarna inom storstockholm .
Efter inkommen ansökan från SM0BUO om att
få använda sändningsklass F5 (slow-scan television , SSTV) på kortvågsbanden tillstyrktes
denna av styrelsen och vidarebefordrades till
Televerkets Centralförvaltning. TC beviljade ett
speciellt tillstånd för en tid av 1 år och med den
begränsningen att F5 endast får användas inom
telefonidelarna av kortvågsbanden. Därefter har
ytterligare 4 tillstånd för samma tid utfärdats.
SM0BUO har, som förste europe, genomfört ett
antal
lyckade 2-vägs SSTV-kontakter med
VE3EGO på 14 MHz och detta har uppmärksammats med en helsidesartikel i amerikanska QST.
En historisk händelse ägde rum den 1 juli då
SM7BAE lyckades kontakta K6MYC på 144 MHz
via månstuds. Även detta kunde läsas på framträdande plats i QST.
Genom kontakt med NRRL har ett mera intimt
samarbete inletts mellan den norska "LA5LG :s
Hjelpefond" och den svenska "Hans Eliaesons
Minnesfond" . Avsikten därmed är att, genom
olika amatörradioverksamheter i Morokulien , tillföra de båda fonderna medel. Fondernas ändamål är att hjälpa handikappade Iyssnare- och
sändareamatörer. Från SSAs sida har amatörradiostationen i Morokulien försetts med viss materiel och detsamma har skett från NRRL såväl
som från privata bidragsgivare.
Den av Max-Planck-Institutet i Lindau , Tyskland, ägda radiofyren SM4MPI, har, med några
få korta avbrott, varit igång på frekvensen 145.96
MHz under hela året och därvid försett VHFamatörerna i hela Norden och även långt utanför
med en relativt stabil signal för kalibrering och

indikering på norrsken. Det föreligger viss mOJlighet för SSA att småningom få överta fyrsändaren från nuvarande ägaren och förhandlingarna
därom kommer att fortsätta .
KANSLI
Kansliarbetet har under det år som gått bedrivits i enl ighet med de numera traditionsenliga
rutinerna, vilka som vanligt på ett förtjänstfullt
sätt handlagts av vår samspelta personal på
kansliet där fru Margareta Platin tjänstgör som
kanslist och fru Ingrid Eriksson handlägger QSLexpeditionen . Som vanligt har det även i år förekommit en del arbetstoppar. Tyvärr sammanföll
de i år med sjukdomsperioder hos personalen .
Under fru Platins sjukhusvistelse tjänstgjorde fru
Ulla Ekblom som vikarie och under fru Erikssons
sjukdom Lilian Weber. En särskild eloge framförs till fru Ekblom (xyl-KV) , som på ett utomordentligt sätt klarade en besvärlig period.
QSL-verksamheten har under året noterat en
rekordomfattning . Inte mindre än 3,73 ton kort
har under året passerat kansliet. När man vet att
ett QSL väger ca 3 g så blir det - en hel massa!
Motsvarande siffror var 1967 3,99 ton och 1966
3,03 ton .
Försäljningsdetaljen har under året gett ett
gott resultat. Populär Amatörradio har slutsålts
och förberedelsearbetet med att ta fram en
andra upplaga har påbörjats.
Under året har ett lotteri anordnats. Tyvärr
gav det ej så bra resultat som förväntat. Av lotteriets 2000 lotter såldes endast omkring 900.
Som matrikel över licensierade medlemmar
har använts TFS serie E:22, som utkom den
15.2.1968. Föreningens medlemmar har där utmärkts med ett M.
Medlemsantalet var den 31 .12.1968 omkring
2900. QTC-prenumeranter utgör ca 70 st.
SM0SSA har under året modern iserats. Sålunda har bl a teleprinterutrustningen utbytts och
består numera aven Drake R4A, T4X och AC3
med en Siemens T54C.
Kanslilokalen har under året renoverats och
bl a målats om och ett nytt arkivskåp har anskaffats.
En särskild lagerlokal har förhyrts för inrymmande av försäljningsdetaljens skrymmande objekt. I denna lagras även våra teleprinterapparater.
QTC-redaktionen har erhållit egna lokaler i
Västerås där en lokal förhyrts för ändamålet.
Under året har kostnadsstegringarna i vederbörlig ordn ing även påverkat våra kostnader,
men styrelsen har kontinuerligt kunnat informera
sig om det ekonomiska läget.
SM5LN
RECIPROKT
Under året har åtta utländska medborgare erhållit svenskt amatörradiotillstånd :
En finländsk medborgare, Björn Granö OH6NC,
SM0ERG klass A.

Margareta Platin i samspråk med avgående
QSL-managern Uno, SM5CPD.
Två norska medborgare, Arne Eidsmo LA2LC,
SM0EIH klass A och Eivor Berntzen , ej LA-lic
men telegrafistcert, SM5EWJ klass A.
En engelsman, Jack Burrow G3IHY, SM0EYH
klass A.
Tre jvgoslaviska medborgare, Danilo Sustersic
YU3TAX, SM6EGJ klass B, Rado Omota YU3GP,
SM0EEJ klass A och Tomislav Pichler YU2FI ,
SM7EFJ klass B.
En australisk medborgare (f d svensk), Knut
Allan Persson , ej VK lic men ex SM7DL, SM7EDI
klass A.
Som jämförelse kan nämnas att under år 1962,
som var första året utlänningar beviljades t illstånd i Sverige utdelades 1 tillstånd till en finsk
medborgare,
1963 utdelades 2 tillstånd (en W och en LA)
1964
4
(en OZ, två LA, en OE)
1965
7
(tre OH, en LA, en DL
och två W)
1966
6
(två OH , två LA och
två DL)
1967
4
(en PA, en DL, en YU
och en OZ)
Detta gör totalt 32 st utländska medborgare
med svenskt tillståndsbevis. Samtliga är eller har
varit fast bosatta i Sverige. Mig veterligt har endast två återvänt till sitt hemland .
Dessutom har vi under året haft besök av ca
15 utländska medborgare som erhållit temporära tillstånd för semester eller dylikt.
Ett 40-tal skrivelser tillika med en hel del telefonsamtal från när och fjärran betr reciprocitet
o dyl har besvarats under året.
SM5KG
RÄVJAKT
Rävjagandet är på uppåtgående i landet. En
väsentlig orsak till detta torde vara, att det numera finns en användbar rävsax i byggsats igen.
Över hundra, förmodligen närmare tvåhundra
byggsatser har sålts, och flera personer hör av
sig för att få upplysningar om rävjakt. Det rör sig
både om rena privatpersoner och representanter
för klubbar.
~
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Arets NM gick i Sandefjord och vanns av Sven
Johannisson, SM5TX. 14 av de 42 deltagarna var
svenskar, och Sverige vann även lagtävlingen.
Arets SM arrangerades på ett förtjänstfullt sätt
av Nyköpings Radioamatörer och vanns av Ernfrid Aspelin, SM5AI0. Stockholms Rävjägare tog
hem lagpriset, och totalt deltog 42 jägare, varav
en från Norge.
Även under år 1968 har man sett exempel på
folk som börjat jaga räv och så småningom blivit så miljöskadade, att de skaffat sig amatörradiolicens.
Torbjörn Jansson, SM5BZR
DISTRIKTSRAPPORT FRÄN SM1 1968
Av öns fn 31 licensierade amatörer är ca 2/3
medlemmar i SSA. Aktiviteten verkar ha ökat
jämfört med tidigare år. Framförallt kan man
säga att det gotländska deltagandet är stort i
tester. Premiär har det under året varit för prefixet SK1 vilket säkerligen också bidragit till att
stimulera aktiviteten på banden .
Beträffande rävjakt kan nämnas att ett par
jakter ägt rum. Någon större fart på rävjägeriet
är det dock inte för tillfället.
På VHF finns SM1 vanligen representerat av
CNM och CIO och de vill gärna att andra amatörer riktar sina antenner mot Gotland ibland.
Bägge har under året erövrat WASM 144. På KV
finns bl a ett gäng SM1 :or som träffas varje söndag kl 1030 SNT på ca 3750. SM1DUW - lycklig
vinnare av första priset i SSA-Iotteriet - kan
snart väntas igång på RTTY.
.
QSL-distributionen fungerar tillfredsställande
och förmodligen kommer vi dessutom att i fortsättningen sända QSL-korten från SM1 till QSLbyrån i en gemensam sändning ungefär en gång
per månad, dels för att slippa QSL-märkesklistrandet och dels uppnå en viss regelbundenhet i
utsändandet av det för somliga så attraktiva
SM1-kortet.
Av speciella meetings kan nämnas ett välbesökt field-day i juli och vidare deltagande i JOTA
i oktober.
Avslutningsvis vill vi ge en eloge åt den nya
redaktionen för QTC för en mycket läsvärd tidning. Speciellt klubbspalten tror vi fyller en viktig uppgift. Den planerade CW-undervisningen
på amatörbanden (?) kommer att bli värdefull
för SM1:s del, då vi tycks ha svårt få igång telegrafiträning i större skala på ön.
Roland Engberg, SM1CXE, DL1
Ärsrapport för 4:e distriktet, arbetsåret 1968
Medlemsantal. Antalet medlemmar vid årets
slut var 264, vilket innebär en ökning med 6 från
föregående år. Medlemmarna är fördelade enligt:
192 licensierade, 64 lyssnare 5SL-stns och 3 SKstns med reservation för antal och fördelning.
Till distriktets stora sorg avled under året
SM4BWL i Malung efter en svår sjukdom.
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Klubbverksamhet
Falu Radioklubb, ordf SM4GL, mötestid första
fredagen i månaden, klubbsignal SK4AO, 37
medlemmar.
Örebro Sändareamatörer, ordf SM4ARQ, möte
första onsdagen i månaden, klubbsignal SK4BX,
26 medlemmar.
Karlstad Sändareamatörer, ordf SM4CYY, möte
första måndagen i månaden, klubbsignal SK4AV,
40 medlemmar.
Lindesberg Radioklubb, ordf SM4BMX, möte
varje fredag, 26 medlemmar.
Ovan uppräknade är de f n mest aktiva. Lindesberg har klubblokal och en GSB100. Falun
underhandlar om lokal. KSA flyttade under året
in i egen klubblokal belägen i Ungdomsgården
"Lugnet" på området Gruvlyckan. Staden beviljade under året ett anslag av kr 1000:- till klubben. Trafikmottagare och sändare "GSB100" är
monterade i prydligt låsbart rum. Telegrafikurs
under hösten på Regementet (FRO). Lindesberg
har haft teknik och CW-kurs i TBV-regi under
hösten med 20 deltagare.
QSL-tjänsten. Har på föredömligt sätt skötts av
SM4CTF Gunnar i Skoghall. Under året ung. antal kort 29000 eller 85,7 kg från kansliet. Arbetstimmar är 78 och portokostnader för SSA kr
356:-. Exakta utgivningsdagar hela året.
Distriktsmöten. I Örebro den 28/4 på Frimurarlogen och i Karlstad (Arets stad) på Sandgrund
den 12 och 13/10. Föredragshållare på båda
platserna -KV Olle Ekblom med ämnena "Modern
mottagarteknik" och "En resa till Kina under 68
med färgbilder". Se separata referat i QTC nr 7
och 12.
Läger. Tossebergsklätten av "drive-i n-typ" den
6-7 juli. Fast signal SK4BM (tilldelades av Verket
"Björn-mötet"). Radiotrafik alla band och utställning av Amatörradiomtrl från flera långväga
firmor kan nämnas ur programmet. Lägret återkommer.
Utställning och utflykter. Utställningen "Ungdom 68" den 15-31 maj i Karlstad, till vilken
KSA inbjöds, representerades med trafik från
SK4AV. Intresserade ungdomar av vår hobby
kördes den 10/6 i våra bilar till Flatvik vid sjön
Gapern. Ej mindre än 28 mötte upp och följde
med stort intresse övningarna som bestod i: rävjakt, introduktion om amatörradio samt trafik
med SK4AV. Under hösten ökade medlemsantalet i KSA till 40.
"Jamboree on the Air". Här deltog SK4AV från
Karlstadskretsen. Troligen har flera klubbar deltagit, men detta är ej rapporterat.
SM4-nytt utkom med 6 nummer och med
SM41M Enar Jansson i Charlottenberg som redaktör. Bladet distribueras med QSL:en varannan
månad till varje medlem.
OZ-cirkulationen kunde gå bättre. Skärpning
behövs.

SM4UKV-fyren belägen i Grythyttan med QRAlocator " HT23g " har under året arbetat mycket
sporadiskt p g a diverse fel. Fyrvaktare är sedan
Sörensen flyttade SM4CSE Bertil Andersson, Hällefors. Då Bertil saknar mätutrustning och arbetar skift reparerade Kristinehamnsgänget fyren
under senhösten. Våra VHF-Iedare (AED + AGP)
arbetar f n med en utredning om fyrarnas geografiska placering inom SM och om en fyr för
432 MHz. Klubben ÖSA har ingenting emot att
4UKV ev flyttas till annat distrikt, men detta bör
även i så fall beslutas på ordinarie SM-möte.
Elfa har under hösten lovat utnyttja de resurser som finns till en 432 MHz fyr.
SM4MPI-fyren på Spånsberget har skött sig
mycket bra och många rapporterar den känsliga
indikator på Aurora som här finns.
Morokulien på gränsen nära Charlottenberg är
årets stora händelse. Här har norrmännen tagit
ett berömvärt initiativ. Ett mycket gott arbete har
hittills utförts med inredningsarbeten av SM41M
och SM4-3936 Thorbjörn. Den 26/12 hölls ett konstituerande möte mellan NRRL och SSA för att
få till stånd ett effektivt arbete mellan LA5LG :s
" hjelpefond" och SM5WL:s minnesfond. Den bildade föreningen trädde i kraft 1/1-69 och föreslås
kallas ARIM. Två representanter från varje land
utgör styrelse. Intäkterna fördelas på 50/50 basis.
Ordförande väljes vartannat år från LA och SM
(första året från SM). En SSB-stn på kortvågsbanden och en d:o på 144 MHz startar från
svensk sida under 1969. Den norska signalen är
som bekant LG5LG. Troligen blir den svenska
signalen SK9WL.
DL och övriga funktionärer skall väljas under året. Undertecknad, som nu är inne på det
20:e arbetsåret i följd, anser det är hög tid att
nya krafter tar över och har därför bestämt att
inte ställa upp till omval. Samtidigt vill jag därför tacka alla medarbetare och kamrater för ett
stimulerande gott samarbete och för det förtroende Ni gett mig under de gångna åren .
Karl-Otto österberg, SM4KL, DL4

Bokslut 1968
VINST- OCH FÖRLUSTKONTO
Intäkter
Medlemsavg .
Förs.det.
Div. inkomst.
Diplom
Räntor
Arets förlust

122.116: 21.540 :54
9.808:13
321 :85
3.077 :94
13.013:23
169.877:69

Kostnader
QTC
QSL
Löner
Lokal
Porto o. tel.
Distrikten
Reg . I
Arvoden
Skatt o. Pension
Omkostnader
Resor
Tävlingar
KontorsmatrI.
Inventarier
Avskrivningar

66.912 :72
15.832 :49
31.232 :25
9.936:99
7.261 :42
1.454:90
2.109:48
2.012 :50
5.977: 2.827 :74
12.264:35
258 : 2.081 :28
5.416:57
4.300 : 169.877:69

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kassa
Postgirokonto
Bank
Förs.det.
QSL
Koncentra
Reskontra
Kontorsinv.
SM0SSA
Fordran på minnesfonden

497:34
4.807:63
6.508:25
15.070:25
1.002: 18.780: 2.832:95
1.700 : 5.616 : 576:50
57.390:92

DL-val
Stadgeenligt skall under april månad val av
DL ske för nästa tvåårsperiod. Röstberättigade är alla inom respektive distrikt boende
medlemmar.
Röstsedlarna insändas till kansliet som senast den 1.5.1969 räknar med att ha erhållit
dessa.
Förslag till DL (signal räcker) samt undertecknande med eget namn och signal är allt
som erfordras.
Märk kuvertet "DL-val", Adressen är:
SSA kansli
Fack
12207 ENSKEDE 7

Skulder
QTC
Arvoden
Div. personer
SM0SSA
Varuskatter
SSA skatt
Källskatter
Eget kapital

8.820:81
1.350: 15: 1.300: 693: 598: 2.593 : 42.021 :11
57.390:92

Minnesfonden per den 31.12.1968

Kr. 2.825 :83

SSA kansli i januari 1969
Martin Höglund, SM5LN
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årsmötet 1969
PROGRAM

för arrangemangen i samband med SSAs årsmöte 1969

Lördag den 22 mars
Inkvartering och supe med dans på ESSOs
Motorhotell, Kungens Kurva vid E4 ca 10 km
Söder om Stockholms Centrum.
Dubbelrum ii 30 :- (15:- per person).
Kl 1700-1830 Insamling av fullmakter
Kl 1830 Samling för supe
Förrätt: Sallad Primavera
Varmrätt: Champinjongratinerad
kalvhare.
Dessert: Glace ii la Kungens Kurva
Kaffe
(Kostnad för supen 30:- inkl serveringsavgift.)

Söndag den 23 mars
Eventuellt avgår abonnerad buss från ESSOs
Motorhotell till Televerkets lokaler, Färnebogatan
81-87, M-huset (t h innanför grindarna), FARSTA
där förhandlingarna äger rum.
Gott om parkeringsplatser finns inom området.
Kl 0930 Samling på Televerket.
Kl 1000 Årsmötesförhandlingarna börjar.
Kl 1300 Lunch i Televerkets matsal (samma
hus).
Förrätt: Landgång'
Varmrätt: Biffstek med lök och stekt
potatis.
Öl eller bordsvatten
Kaffe
(Kostnad för lunchen 22:- inkl serveringsavgift.)
Kl??
Årsmötesförhandlingarna återupptas
vid tidpunkt som mötet bestämmer
och beräknas avslutas i tid före norroch södergående nattågsförbindelser.
Påpekas bör att å inkvarteringen i ESSOs Motorhotell har 50 % rabatt erhållits på dubbelrummen. Tillgång finns till bastu, motionshall och
simbassäng varför badbyxor (baddräkt) bör medtagas.
30 rum är förhandsbokade t o m den 10 mars.
Rumsbeställningar göres direkt till ESSOs Motorhotell på telefon 08 - 710 04 60 med angivande
av medlemskap i SSA. (Annars går Du kanske
miste om den 50 %-iga rabatten!) Om beställning göres i god tid finns möjlighet till inkvartering även fredag kväll.
Beställning av supe på lördagen och/eller
lunch på söndagen göres till SM5AA enligt följande:
Per post (föredrages): SM5AA, Lars Hallberg,
Porlabacken 7/1, 12445 BANDHAGEN.
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Per tel arb kl 14-16 08-8101 00
Per tel bost kl 18-19 08-9917 97
Alla beställningar skall göras före den 10 mars
1969.
SPECIELLT FÖR DAMER
och andra familjemedlemmar meddelas att
Möbelhuset IKEA har öppet kl 11-18 på lördagen
och ligger 50 m från Motorhotellet. Vidare ligger
Utställningen Finn Fritid inom 5 min promenad
från Motorhotellet. Dessutom pågår denna
weekend VM i Ishockey på Johanneshovs Isstadion. Fredagen spelar Canada-Sverige och
Tjeckoslovakien-Sovjet, på lördagen spelas
matchen Finland-USA och på söndagen USASovjet, Finland-Sverige och Canada-Tjeckoslovakien.
Tunnelbaneförbindelse finns till Skärholmens
T-banestation; därifrån 6 min gångtid till Motorhotellet.
Välkomna hälsar
Arbetsutskottet/DL0-SMSAA
Årsmötet 1969
Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 23 mars kl 10 i Televerkets lokaler,
Färnebogatan 81-87, M-huset (t h innanför grindarna), FARSTA.
DAGORDNING
1 Val av ordförande för mötet.
2 Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röstlängd .
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av två personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll. Justeringsmännen
skola tillika tjänstgöra som rösträknare.
5 Frågan om dagordningens godkännande.
6 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
7 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
8 Framläggande av revisionsberättelse.
9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det
gångna arbetsåret.
10 Val av styrelse och två styrelsesuppleanter.
11 Val av revisorer och revisorsuppleanter.
12 Tillsättande av valkommitte bestående av
minst tre personer, ej tillhörande styrelsen.
13 Behandlande av budget för 1969 jämte fastställande av medlemsavgift för 1970.
14 Motion från SM5BIS angående tillägg till
stadgarnas § 14.
15 Motion från SM5EEG om fullmaktsbegränsning.

16

Motion från SM6CWU angående sättet att
publicera motioner.
17 Motion från SM5CUC angående medlemmars
publiceringsrätt.
18 Motion från SM5AA m fl angående
a) Styrelsens sammansättning och DLs rösträtt.
b) Ärligen återkommande postomröstning .
c) Inrättande aven central QSL-byrå.
19 Motion från SM3WB angående inrättandet av
en SSA opinionsnämnd.
20 Motion från SM0MC angående bildande av
en s k " official observer's group ".
21 Plats för nästa årsmöte .
22 Verksamheten 1969.
Samtliga medlemmar uppmanas att medföra
gällande med lemskort för 1969. Innehavare av
fullmakt för annan medlem bör avlämna denna
till SM5LN eller SSAs kansl i före kl 20 lördagen
den 22 mars. Fullmakter kommer att insamlas
före och i samband med supen på lördagskvällen (se separat inbjudan i detta nr) . Fullmaktsutställarens namnteckning skall vara bevittnad
av två personer.
Donald Olofsson
sekr.
EXEMPEL PÄ FULLMAKT
FULLMAKT
Härmed befullmäktigas SM4XYL N N att vid
SSA årsmöte söndagen den 23 mars 1969 föra
min talan och utöva min rösträtt.
Borlänge den 10 mars 1969
Namnteckning
Anropssignal
Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
XX
YY
Adress
Adress

FRÄN VALKOMMITTEN
Valkommitten för årsmötet 1969 föreslår följande :
Ordf
SM4GL Gunnar Eriksson
Omval
Vice ordf
SM5FA
Lennart Stockman Omval
Harry Äkesson
SM5WI
Flyttad
Sekr
SM5LN
Kanslich
Martin Höglund
Omval
SM0DLL Per Wallander
Nyval
Tekn sekr
Nyval
QSL·manag SM00Y Lars Nordgren
SM5CVH Timo Malmberg
Omval
QTC-red
SM5KG K-G Dahlberg
Flyttad
Ledamot
SM4CTF Gunnar Jonsson
Omval
Suppleant
Flyttad
SM5ACQ Donald Olofsson
Suppleant
SM5BIS Sten Lindgren
Revisor
Omval
SM0ATN Kjell Karlerus
Omval
Rev suppl
Göteborg den 20 dec 1968
SM4KL
SM6BTT
SM6AEN

Budgetförslag för år 1969
Kostnader
QTC
Lön
IARU
QSL
Distr.
Arvoden
Skatt o pens.
Lokal
Övriga konto

67,0
32,8
2,5
19,0
1,3
3,2
6,7
7,7
25,1

kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr
kkr

168,1 kkr
Inkomster
Medlemsavg.
Förs.det.
Räntor mm

142,5 kkr
13,6 kkr
12,0 kkr
168,1 kkr

Motion angående ändring i stadgarnas § 14
Med hänvisning till senaste revisionsberättelsen föreslås att § 14 i SSA stadgar får följande
lydelse.
§ 14
Revisionen
Revisorn skall ~ - - - lösa egendom samt
i övrigt kontrollera att av styrelsen vidtagna åt·
gärder är i enlighet med föreningens stadgar.
Stockholm den 19 nov 1967
Sten Lindgren
av årsmötet 1967 utsedd revisor.

QTC
BoxS2
721 04 VÄSTERÅS 1

ELFA
anordnar specialutställning
av sin amatörmaterial i lokalerna
Sysslomansgatan 18 (vid Fridhemsplan, vilket passar utmärkt för årsmötesresenärer på Essingeleden) . Endast två minuters gångväg från
T-banestation Fridhemsplan .
ELFAS 10 amatörer står till tjänst
med upplysningar.
Kaffe med dopp från klockan 11 .
ELFAs dagsfärska priser. Hämta speciaibroschyrer.
Detta händer lördagen den 22 mars.
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en mikro TO-bug
Olle Ekblom, SM0KV
Forshagagatan 28
123 48 FARSTA

Harald Jahnke, SM5AP
Folkungagatan 30 A
753 36 UPPSALA

I OTG 8-9:1964 uppmanades alla och envar
att bygga en "TO-Keyer" och för dem som då
följde rådet har konstruktionen givit ett positivt
resultat.
Nåväl, artikeln avslutades med orden: "Många
har med mer eller mindre gott resultat - se OTG
2:1964 - försökt att transistorisera denna konstruktion. Så har även Hallicrafters gjort med sin
modell HA4. Den tillverkas dock ej längre". Mellan raderna kunde man spåra en viss stolthet
över den geniala rörkonstruktionen men också
- som man får hoppas - utmaning till halvledarfrälsta radioamatörer.
Så i augustinumret av OST 1967 kom då äntligen vad "cw folket" väntade på "The Micro - TO
Keyer", d v s W9TO:s elbug i ny skepnad och
försedd med integrerade kretsar. Vad var då naturligare än att försvenska konstruktionen ifråga
och att få denna på tryckt kretskort. Harald 5AP
åtog sig att göra en lay-out samt en liten provserie på fem exemplar. Under den gångna hösten har prototypen cirkulerat bland ett flertal
amatörer och fått "tjänstgöra" med skilda typer
av sändare och hela tiden med gott resultat. Men
mer om detta senare.

rummet. Pulsgeneratorn består av 01 + 03 samt
nycklingstransistorn O 2. Av konfigurationen 01
+ 0 3 bildas en unijunction transistor där basen
på 01 är lagd på + 1,5 V. 1 ~F kondensatorn
laddas upp genom RI + R2+ RI2 till 2,1 V varvid
01 börjar leda, strömmen passerar till 03:S bas
och 0 3 börjar nu leda. Basen på 01 erhåller då
en något lägre spänning, vilket i sin tur får al
att leda mer ström vilket enligt ovan då får 0 3
att också leda mera o s V. GI urladdas och en
negativ puls genereras till FF I (3). 02 (som i neutralt läge på manipulatorn är ledande) hindrar
effektivt pulsgenereringen och GI ligger då med
spänningen 2,1 V (1,5 + 0,6) genom kisel basemitterdioden på 01 för att i läge prick eller
streck omedelbart få flip-flopen att arbeta. Genom detta arrangemang har bl a svårigheten med
väl rengjorda manipulatorkontakter eliminerats.
Tre stycken integrerade kretsar i kisel används, två J-K flip-flop samt en dual-gate, för att
fullborda tecknet samt mellanrummet. För att
dröja kvar vid de integrerade kretsarna betyder
här "+" mer än 0,7 V och " - " mindre än
0,2 V. Om båda ingångarna på FFI (2 och 3) är
" - " under den negativa triggerpulsen växlar
utgångarna 7 och 9 polaritet, medan nr 3 är
" - " och 1 är "+", förblir 5 hela tiden" - ".
Lägges manipulatorn nu i prickläge blir FFI
(2) " - " och en serie prickar sänds från pulsgeneratorn 010 3 till FFI (3). Om manipulatorn
sedan föres över i streckläge blir även nu FFI
(2) " - " via GR2 och FF 2 (2) också" - ". Detta
medför i läge streck att pulser passerar genom
FFI till FF 2 (3) f v b till G I (3), vilket i slutet av
varje puls (= prick) innebär att FF 2 är öppen
och håller reläet via GI . GR I "håller" i sin tur

Så över till schemat. Med utgångspunkt från
de redaktionella kommentarerna i OST om omöjligheten att nyckla en astabil multivibrator klanderfritt - något som undertecknad noga fått erfara - är alternativet med flip-flop tilltalande.
Nycklingshastigheten är då bestämd av pulsrepetitionsfrekvensen och "prickarna" blir helt
symmetriska. Därför behövs ej någon "weight"
kontroll för inställning av förhållandet mellan ett
kort tecken och det efterföljande teckenmellan-
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pulsgeneratorn, även om manipulatorn släpps
under själva strecket, och då sedan prick nummer två kommer, fullbordas strecket genom att
FFI (7) blir " - " och FF 2 lägger sig i viloläge.
För prototypen fanns TIS60 och TIS61 till
hands men troligen kan samtliga NPN transistorer bytas till 2N706 utan olägenhet. Medhörningsoscillatorn lämnade emellertid för liten uteffekt
varför as, efter anmärkning, utbyttes mot en
2N706.
Så är det dags att behandla själva den mekaniska konstruktionen. Seltron står för den figursydda lådan medan den individuella placeringen
av kontroller mm. överlåtes till byggaren själv.

98

lJ
Efter ett års troget användande verkar det som
om volymkontrollen mer eller mindre skulle vara
överflödig samt att läge avstämning kanske bör
överflyttas till själva nycklingsledningen. Problem
med högfrekvensstörningar har inte märkts.
Fem buggar finns för närvarande i drift på
banden och hoppas ni blir lika nöjda som vi.
APPENDIX
Ungefär så här långt var artikeln på väg då
"perfektionisterna" dök upp.
a) Motorola har MC790P, vilken ersätter två
Fairchild J.tL926. Om Motorolas fabrikat önskas
till GI finns MC724P som är två Fairchild J.tL914

TIf/ str€'Ck kfYIf. _

och kanske pulsgeneratorn kan ordnas i den
andra " halvan " .
b) Portabelt eller för mobilt bruk användes 2 st
1,5 volts batterier. Rg ändras till 10 ohm , G4 till
300 J.LF och G3 utgår.
c) Om tungelementet " hänger upp sig " eller om
strecken verkar underliga vid låga sändningshastigheter är felet dels dåliga dioder för GR] och/
eller GR 2 dels att O 2 ej är av kisel typ eller att
den är för snabb och då bör man försöka med
100 kQ från 0 2:S bas till jord .
d) Om nu någon efter att ha läst OTG 1 :1969
mot förmodan ändå vill ha den s k j ambiska
nycklingen = omväxlande korta och långa tecken vid hoptryckta "paddlar" rekommenderas
fig . 4.
e) Med transistorerna 2N3638, 2N3642 och 2N699
uppstod värmeproblem när omgivningstemperaturen överskred 60 o G!
G4 bör ökas till ett värde större än 450 J.LF.
f) Och så kommer OST november 1968 med vad
man kan säga vara en avrundning av TO-skapelsen : " IGKEY - the Integrated - Gircuit Electronic Keyer with Dot and Dash Memories ".
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I fig 5 presenteras W1WGG :s lösning av " en skotts-typen " . Jämför Squeeze-nyckeln MSK4-1
som OZ7BO konstruerat och som Bejoken genom SM7TE lovat presentera i OTG.
g) Observera att tungelementet måste vara kvicksilvervättad typ (Hamlin m fl) .
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QRA-Iokator
beräkning av avstånd
Arne Nilsson, SM7AED
Trumslagaregatan 3
231 00 TRELLEBORG

AIBICIDIEIFIGIHI
I

Via SM4ARQ m fl (tnx) har jag erhållit OHIZJNI :s
tabeller, som är uppgjorda för att med relativt
enkla beräkningar få fram avståndet mellan två
QRA-Iokator angivelser. QRA-Iokator är, som väl
alla på VHF-banden vet, ett system att ange sin
position på ett enkelt sätt. Systemet medger inte
någon exakt positionsangivelse, men felet är inte
större än man med stor sannolikhet får en korrekt summa, när man adderat en mängd avstånd
i en test.

IJIKILIMINIOIPIQI

0° 1 2° 1 4° 1 6° 1 8° 1100 1120 1140 1160 1180 1 20° 1 22° 1 24° 1 26° 1280 1300 1320

Tabell 1. Sambandet mellan första bokstaven och longitudgraden. Första bokstaven
anger alltså längdgraden. Varje bokstav omfattar två grader. Greenwich = 0°.

h a b

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, OS, 09, 10

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
U

60°

T

59°

S

58°
~, ~ ~ ~ ~ ~ ~

P

.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

~ ~

55°
41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
K

50°

Tabell 2. Sambandet mellan
andra bokstaven och latitudgraden. Andra bokstaven i
QRA-Iokatorn anger alltså
breddgraden. Varje bokstav
omfattar en grad.

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

QRA-Iokatorn

58', 75

c

56', 25

f e d

53',75

h a b

51',25

c

48',75

g j

g j

f e d

46' ,25

h a b

43',75

c

41 ', 25

g j

f e d

38', 75

h a b

36', 25

c

33', 75

g j

f e d

31 ', 25

h a b

28', 75

c

26', 25

f e d

23', 75

h a b

21 ' ,25

g j

c

18', 75

f e d

16',25

h a b

13', 75

c

11 ', 25

f e d

8', 75

g j

g j

h a b

6', 25

c

3', 75

f e d

1',25

g j

Tabell 3. Sambandet mellan första siffran plus sista bokstaven och
breddminuterna (se texten).
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QRA-Iokatorn består av 3 bokstäver och 2 siffror, där siffrorna placerats efter de två första
bokstäverna, ex vis HT59a. Första bokstaven anger longitudgraden enligt tabell 1. Andra bokstaven anger latitudgraden enligt tabell 2. Varje fält
som avgränsas av meridianerna är uppdelat i 80
rutor numrerade från 1-80 och dessa är i sin
tur delade i nio mindre rutor märkta a till j
(i uteslutet).
I tabell 3 får vi breddminuterna (Iatitud-) som
motsvarar första siffran plus sista bokstaven. I
tabell 4 får vi så slutligen längdminuterna (Iongitud-) med hjälp av sista siffran plus sista bokstaven .

Beräkning av avståndet mellan HT59a och JU80b
Enligt tabell 1 är H = 14° och enligt tabell 4
är9a = 1°42'
Således longituden = 15°42'
Enligt tabell 2 är T = 59° och enligt tabell 3 är
5a = 21 ', 25
Således latituden = 59°21', 25
På samma sätt får vi JU80b till longitud 19° 58'
och latitud 60°06' , 25
Vi kan nu rita en rätvinklig triangel, vars hypotenusa är det sökta avståndet, den lodräta kateten är skillnaden mellan latituderna och den vågräta skillnaden mellan longituderna.

01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71

02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72

03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73

04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74

05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75

06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76

07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77

08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78

09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

h g f

02'

a j e

06'

b c d

10'

h g f

14'

a j e

18'

b c d

22'

h g f

26'

a j e

30'

b c d

34'

h g f

38'

a j e

42'

b c d

46'

h g f

50'

a j e

54'

b c d

58'

h g f

1° 02'

a j e

1°06'

b c d

1° 10'

h g f

1° 14'

a j e

1°18'

b c d

1° 22'

h g f

1° 26'

a j e

1°30'

b c d

1°34'

h g f

1° 38'

a j e

1°42'

b c d

1° 46'

h g f

1°50'

a j e

1°54'

b c d

1° 58'

Tabell 4. Sambandet mellan andra siffran plus sista bokstaven och
längdminuterna (se texten).
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Medellatitud

Omräkningsfaktor

Omräkningsfaktor

Medellatitud

50° O' = 1,560
20' = 1,570
40' = 1,581

58° O' = 1,887
20' = 1,905
40' = 1,923

51° O' = 1,592
20' = 1,603
40' = 1,614

59° O' = 1,942
20' = 1,961
40' = 1,980

52° O' = 1,626
20' = 1,638
60' = 1,650

60° O'
15'
30'
45'

= 2,031
= 2,047

61 ° O'
15'
30'
45'

=
=
=
=

53° O' = 1,662
20' = 1,675
40' = 1,688
54° O' = 1,701
20' = 1,715
40' = 1,729
55° O' = 1,743
20' = 1,758
40' = 1,773
56° O' = 1,788
20' = 1,804
40' = 1,820
57° O' = 1,836
20' = 1,853
40' = 1,870

62° O'
15'
30'
45'

= 2,000

= 2,015

2,063
2,079
2,096
2,113

= 2,130

Breddgraderna är lika stora, 60 nautiska mil,
oavsett var på jordklotet man befinner sig och
den lodräta kateten, differensen i latitud, blir
60°06',25
- 59°21',25
45'
Längdgraderna däremot minskar i storlek från
60 nautiska mil vid ekvatorn till O vid polerna.
Därför får vi först räkna ut differensen i longitud
19°58'
- 15°42'
4°16' = 256'
och sedan korrigera dessa minuters storlek till
nautiska mil på medellatituden mellan orterna.
Medellatitud = 59°21', 25 + 45/2 _ 59°40'
Omräkningsfaktorn fås i tabell 5 och är för 59°40'
= 1,980
Departuren (awikelsen) = avståndet i nautiska
mil mellan två orters meridianer, mätt på deras
medelparallell, kan då beräknas till

= 2,148

256
1.980 = 129,2

= 2,166
= 2,184

63° O'
15'
30'
45'

= 2,203
= 2,222

64° O'
15'
30'
45'

=
=
=
=

= 2,241
= 2,261
2,281
2,302
2,323
2,344

Tabell 5. Omräkningsfaktor (se texten).

Med hjälp av Pythagoras sats får vi nu det sökta
avståndet ti II
4-5--:2-+-12-9-,2-2. = 125,3 nautiska mil
eller 125,3 x 1,852 = 250 km
Vid dessa beräkningar har jordytans buktning
inte beaktats, men det är en approximering som
kan göras vid relativt små latituddifferenser.
Lät det svårt? Det går relativt fort att räkna
några avstånd, sedan man väl satt sig in i det
hela. Personligen föredrar jag dock att mäta på
en rätt i n rutad karta.

V

QRA-Iocatorkarta
4 delar täckande hela Europa
Pris komplett,
inkl frakt & moms 25:- kr
Dessutom :
Prefixkarta 10:- kr inkl porto & moms
Storcirkelkarta 3:35 kr inkl porto & moms
Sätt in beloppet på postgirokonto 52277,
SSA, 12207 ENSKEDE 7 och skriv beställningen på talongen . Vid expediering som
postförskott tillkommer 70 öre.

SSA

Försäljningsdetaljen
FACK
122 07 ENSKEDE 7
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Bulletinredaktör
Harry Akesson SM5WI
Vitmåragatan 2
722 26 VÄSTERAS
Lördagar DX-bulletin
1500
SM5SSA
1500
SM5SSA

3525 kHz
7025 kHz

CW
CW

Söndagar
0900
SM6SSA
0930
SM3SSA
0930
SM7SSA
SM0SSA
1000
1000
SM7SSA
1030
SM0SSA
1030
SM2SSA

3750 kHz
3650 kHz
3650 kHz
3650 kHz
145,0 MHz
7060 kHz
3650 kHz

SSB
RTTY
AM
SSB
SSB
SSB

en scanner för SSTV
Ake Backman, SM0BUO
Ibsen gatan 44
161 59 BROMMA

I mina tidigare artiklar i ämnet smalbandstelevision har jag föreslagit en ljusfläcksavsökare
(flying-spot scanner) som ett alternativ till en
slow-scan kamera. Jag nämnde då att man får
större flexibilitet med en kamera men efter att
ha kört med nedan beskrivna scannern måste
jag revidera detta påstående något.
Under förutsättning att man lätt kan reglera
ljuset för olika motiv är en kamera att föredraga,
men är man fotokunnig och kan tillverka sina
bilder själv och dessutom kan åstadkomma en
bra mekanisk konstruktion för smidig växling av
bilderna så är en scanner en lika god lösning .
En scanner har dessutom fördelen över kameran
att alltid ge en perfekt reproduktion av de avsökta bilderna, den är betydligt billigare att
bygga och justeringen är ett lekverk jämfört med
kameran. Den som väljer bygga både kamera
och scanner får en förstklassig kombination och
kan t.ex. låta scannern sända anropssignalen
eller annan text under tiden som kameran inställs för ett annat motiv osv.
Nedanstående konstruktion baserar sig på en
artikel ur 73 Magazine Okt. 1967 " A Slow-Scan
Television Picture Generator". I blockschemat
fig. 1 alstras ett raster på katodstråleröret av
bild- och linjeoscillatorerna med förstärkare .
Ljuset från detta raster fokuseras av objektivet
på den transparenta bild som skall sändas, får
passera en samlingslins och träffar fotokatoden
på ett fotomultiplikatorrör. Den optiska signalen
förstärks av fotomultiplikatorn (upp till 4 X 10'
ggr) och matas in på videosynkblandaren, som
beroende på ljusnivån varierar frekvensen mellan
1500 Hz och 2300 Hz hos den spänningskontrollerade underbärvågsoscillatorn . Synkpulser från
bild- och linjeoscillatorerna kombineras i synkblandaren och den sammansatta synksignalen
tillförs videosynkblandaren. Kretsarna överensstämmer som syns med schemat på vidikonkameran .

Fig.1. Blockschema pli scannern

bildhållare, samlingslins och fotomultiplikatorrör.
Samtliga plåtsidor sprejas med matt svartfärg.
I detta utrymme gick det inte att få plats med
katodstråleröret som placerades på en vinkelplåt utanför och mot ett hål något mindre än
skärmdiametern . Med ytfolierade speglar hade
det gått att få plats för katodstråleröret inne i
lådan men sådana fanns inte vid tillfället. Samlingslinserna och objekivet lånades från en stillbildsprojektor. De förstnämnda är troligen inte
nödvändiga för denna tillämpning men är i professionella applikationer mycket viktiga då de
har till uppgift att sprida det punktformiga ljuset
som passerar diabilden så att det maximalt täcker fotomultiplikatorkatodens yta. Känsligheten
över fotokatodytan kan nämligen variera högst
betydligt och följden skulle bli kraftiga variatio-

Ögonblicksbild av färgdia från scannern. Fotografiet togs i fullständigt mörkt rum. Exponeringstid 24 s, bländare 11, film 27 DIN.

UPPBYGGNAD
Det är lämpligast att ha kraftaggregatet på ett
separat chassie. Svep- och synkkretsar ryms på
ett chassie med måtten H50 X B150 X D350 mm
och placeras i botten på en rack som är B235 X
H265 X D420 mm . Racken delas av ett mellangolv
på 155 mm avstånd från botten . På ovansidan
fästs en lika stor plåt med gångjärn. I det utrymme som härigenom bildas placeras objektiv,
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Fig. 3. Opti sk avbildning med
lins eller objektiv
ner hos videosignalens amplitud. Ett objektiv är
förmodligen ganska lyxigt ; man kanske får lika
bra resultat med en enkel glasögonlins . I varje
fall behöver objektivet eller linsen inte vara försedd med en bländare. Om man tänker på att
göra katodstrålerörets intensitetskontroll lätt åtkomlig kan detta tjänstgöra som kontrastkontroll.
För beräkning av hur optikkomponenterna skall
placeras kan man använda sig av ekvationen
1/ g

+

1/ b = 1/f

se fig 3

där g =avståndet till föremålet
b = bildavståndet
f = linsens eller objektivens brännvidd
Förstoringen är förhållandet mellan föremålets
höjd hg och bildhöjd hb. För dessa gäller
hg/hb = g/ b

I den beskrivna scannern används ett objektiv
utan bländare Elmar 1 :2,8/ 50 mm . Min fotograferingskamera ger dia som har halv normalstorlek,
dvs 24 X 18 mm. För att omvandla hg = 18 mm
till fullt raster på katodstråleröret hb = ca 40
mm , eller omvänt, blir b = ca 185 mm och g =
ca 60 mm , varvid b är avståndet från katodstråleröret tillobjektivglasets framkant och g avståndet mellan bilden och objektivglasets bakkant.
Det stora kruxet är att göra en bra anordning
för växling av bilderna. Det bästa är antagligen
att använda en hel stillbildsprojektor med släde
Scannern. Till vänster och ovanför T1 syns spänningsdelarkedjan för 931A. Katodstråleröret på
gaveln lindas med elektrotejp för att minska Ijusgeno.msläpp.
w;.'Wil)?kG).~~
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Optikdelen. Från höger urskiljs katodstrålerörets
framkant, därefter objektiv, bildhålIare med frammatningsrullar, fattning med samlingslinser och
fotomultiplikatörrör. Toppen av det senare syns
i hålet till vänster.
för frammatning av diaramarna. I äldre projektorer kunde man skjuta in en ram med plats för
två dia och man bytte bild i det fack som var
ute.
I mitt fall används en hållare försedd med ett
fönster och två spolar på vilka en filmremsa kan
rullas upp. Genom att vrida på spolarna kan man
alltså förskjuta filmremsan i bildfönstret. Hur man
än gör så måste man se till att fotomultiplikatorröret inte exponeras för ljus då högspänningen
är påslagen eftersom man då kan förstöra det.
Bildväxlingen bör alltså manövreras utifrån . Vid
den totalspänning på ca 650 V som ligger på
fotomultiplikatorn dominerar dock ljuset från katodstråleröret när den övre lådan är tillsluten .
Det lilla ljus som alltid läcker genom någon
springa har alltså ingen betydelse och man kan
gott ha nästan normalomgivningsbelysning . Kör
man däremot fotomultiplikatorn på maxspänningen 1000 V så känner den t o m av glödtråden på katodstråleröret när strålen är släckt.

JUSTERING
Typiska vågformer är angivna i beskrivningen
över vidikonkameran (QTe 11 :1968, sidan 342).
Aven här gäller att svepen skall vara absolut linjära. Rastret på katodstråle röret justeras så att
det motsvarar bildstorleken på det avstånd som
objektivet fokuserar. Enklaste sättet att ställa in
objektivet i förväg är att tillfälligt placera en projektorlampa på fotomultiplikatorns plats och
vrida på objektivet tills bilden framträder skarpast på katodstrålerörets skärm .
loriginalbeskrivningen används ett rör med
P7-skärm , dvs en skärm med lång efterlysning .
Detta är litet felaktigt eftersom det snabba fotomultiplikatorröret då kommer att ge signal även
för efterlysningen och bilden blir suddig. Vidare
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Fig. 2. Kopplingsschema

bör färgen på skärmen motsvara fotomultiplikatorns spektralområde. Om man använder fotomultiplikatorröret 931A bör ex. katodstråleröret
DB 7-5 väljas.
Synkfrekvensinställningen sker enklast genom
att ansluta scannern till en SSTV-monitor och
koppla ett oscilloskop till belastningsmotståndet
på monitorns synkdetektor. Därefter vrids synkfrekvenspotentiometern tills synkpulserna blir så
stora som möjligt.
Svartfrekvensen inställs genom att med bild i
scannern dra ner intensiteten på katodstråleröret till noll. Nu injusteras svartfrekvenspotentiometern så att nollintensiteten bibehålls. Därefter
dras intensiteten upp igen och vitfrekvenskon·
trollen justeras för bästa möjliga vitt i bilden .
I original beskrivningen används två fotomultiplikatorrör, vilket troligen är nödvändigt om det
reflekterade ljuset från en positiv bild skall detekteras. En viss skepsis inför denna metod
gjorde att jag själv använde det ovan beskrivna
systemet, som ger utomordentligt god kvalitet.
Man kan använda dia i färg eller svart och vitt
men färgdia är att föredra eftersom kontrasten
på dessa i sig själv är hårdare. För sändning bör
man välja dia som är närbilder av personer eller
föremål. Den som är kunnig i fotograferingen
och framkallning kan med fördel tillverka bilder

med olika sorters text. Vid olika prov med sådana bilder har det konstaterats att svart text på
vit bakgrund går fram bättre vid störningar.
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10 meters beam för 10 Kr
Bernt Birgersson, SM7EVH
Avd 7, F12
Fack
381 01 KALMAR 1

Under nyårshelgen det gångna året tvingades
jag föra en latent tillvaro på min arbetsplats. Sådana s k beredskapsjobb gör dagarna ändlöst
långa och för att slå ihjäl tiden satt jag mest och
ritade antenner för kommande projekt vid mitt
hem-QTH. Som en "slaggprodukt" vid detta arbete kan denna artikel ses. Då jag själv är nybörjare vänder den sig främst till denna kategori
amatörer. Den gör inga anspråk på att vara fulländad, många konstruktioner är säkert överlägsna men den är ett enkelt, snabbt och, framför
allt, billigt bygge! Den mer erfarne amatören kan
ju bläddra vidare till annonserna för kommersiellt
byggda antenner och samtidigt ta en titt i den
julmagra plånboken. Till bygget!
Antennen är en 2-elements beam som ger ett
gain relativt dipol på S dB. F/b förhållande torde
uppgå till 20 dB och resonansfrekvensen har
valts till 28100 kHz. SWR-kurvan är. emellertid
ganska flack och om beamen klipps för 28300
kommer den att fungera OK från nedre bandkanten upp till ungefär 28600. Inom detta område
torde majoriteten av de intressanta stationerna
operera. Antennen är i min version en koaxmatad dipol med reflektorn S % längre än dipolelementet.

MATERIAL
3 mtr VP-rör 1S,2 mm 0
3 mtr VP-rör 18,6 mm 0
1,S mtr av endera sorten
11 mtr FK-tråd 1,S mm 2
Plexiglasskiva eller -stav c:a S-10 cm lång (för
mittisolator).
2 st små stavar av samma material för isolatorer
till dipolelementet.
Omkring 6-7 mtr nylonlina eller likvärdigt (för
upphängning).
Erforderlig längd koax (helst en lätt typ, RGS8/u,
TV-koax e. dyl)
Förstående mor-XYL!

De två sista punkterna är inte medtagna i min
kostnadsram, de förutsätts finnas hos varje
amatör. Priset torde stämma ungefär, VP-rören
kostar 48 resp 7S öre/m och saluförs i 3 m standardlängder. FK-tråden (det är den vanliga typen
vid elinstallationer, finns i olika färger- använd
en mörk) betingar ett pris av ungefär 31 öre~m.
Plexiglasspill får man säkert gratis i den järnhandel man är kund i. Klämmor, tape och tråd
(lina) behövs också.

M;ttisOIQtor~

Trådens infästning i råren. från änden

4---VP_rör

Knut el. klämma

I

Knut el.
klämma

r

\

Ant. tråd

Koax. tejpas vid mitten av riiret ("bommen")
di=15.2mm
dy=18.6-"-

Reflektor
5.60m

l'

"Krysstinda med tape
1.5m

ISolator~

Radiator

l,
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5.33m

',solator

.1

KONSTRUKTION
Beamen ser ut som en hängmatta, en skön syn
för soldyrkande amatörer. VP-rören kapas exakt
på mitten (inte det korta på 1,5 mtr) och varje
tunnare del skjuts in helt och hållet i den tjockare. Detta utgör upphängningsanordning i var
ände av beamen. Ungefär 2 cm från var ytterände av de nu befintliga 2 delarna borras ett
hål, något trängre än FK-trådens dimension.
Samma görs med det tredje, enkla röret. Det
sistnämnda utgör mitt-spacer och fäste för
feedern .
Reflektorns längd är 5,60 m, gör den något
längre då den ju skall kunna göras fast med
knop eller klämma vid de yttre två rören .
Radiatorns längd är 5,33 m och ovanstående
gäller även för den. Den skall klippas av på
mitten och vardera dipolhalvan knytas - klämmas
fast vid mittisolatorn . OBS, den bit som koaxen
sedan är skalad och utvikt vid mittpunkten måste
adderas till dipollängden! Den torde uppgå till
10-12 cm av dipolelementets längd när den är
fastlödd vid detta. Den tredje, återstående rörstumpen görs fast vid mittisolatorn med tråd,
genomgående mässingsskruv eller el-tape. På
reflektorn är den påträdd genom det borrade
hålet och fastgöres med el-tape lindad kryssvis.
Koaxen tejpas därefter fast till halva längden
av mittre röret, då avlastas dess infästning och
antennen får bättre fördelad vikt.
Lödskarvarna koax-antenn bör också tejpas
för att undvika vatten och is. Nylonlinan görs

fast i vardera röränden på bägge sidor av antennen , så att en triangel med röret som bas bildas.
Den petige amatören invänder vid det här
laget att spacingen på 1,5 m som uppkommit
mellan drivet och reflekterande element inte är
rätt. Nej, det är det inte. Men detta är av underordnad betydelse och vill man trots detta ha det
perfekt kan man ju köpa mer VP-rör för att få
optimum spacing . Då stämmer emellertid inte
standard längderna på rören och inte heller min
prissättning.
Den som vill förfina konstruktionen kan ju
göra en gammamatch eller använda balunmatning men då gör man avkall på en av de stora
fördelarna med denna konstruktion, den genom
plaströr, plexiglasisolatorer och tunn tråd åstadkomna låga vikten! Monterad väger detta alster
mindre än ett halvt kilo. Bilderna får i övrigt tala
för sej själva.
I min installation är den riktad mot centrala
delarna av amerikanska kontinenten och den
stoppar ganska effektivt österifrån kommande
T7-signaler, styggt sagt!
Man kan också se denna artikel som ett försök
att popularisera det något styvmoderligt behandlade tiometersbandet, mycket trevligt finns att
hämta där och B-amatören får säkert glädje av
detta band som ju är nytt för honom (svartfötter
undantagna). Jag tar med glädje emot rapporter
och erfarenheter från detta lilla experiment i
ekonomins tecken och önskar mycket nöje för
de tio kronorna!

SSTV

de nämnda. Lj och T1 är desamma som används
i vidikonkameran (se QTC nr 11 :1968). Rörhållaren för 931A finns hos Elfa (K1450) och dito för
DB7-5 hos AB Elcoma (40212) .
-~ 113
Detaljförstoring av bild 4.
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KRAFTFÖRSÖRJNING
Till kraftaggregatet behövs två stycken transformatorer om 2 X 280 V 2 +6,3 V resp 2 X 265 V.
Ett stabiliserat högspänningsaggregat för fotomultiplikatorrör råkade finnas tillgängligt varför
detta användes. En enkel BC-trafo passar annars
utmärkt för högspänningen. En spänningsfördubblare över 2 X 250 V lindningen ger ca
1250 V. Spänningen till fotomultiplikatorröret bör
vara stabiliserad varför exempelvis 10 st miniatyrrör ZZ1000 med ett förkopplingsmotstånd
kopplas efter filterkondensatorn. Tändspänningen för dessa rör är max 115 V och brinnspänningen ca 80 V vid 3 mA katodström . Förkopplingsmotståndet blir därför 33 k och den erhållna
totalspänningen 800 V. Fotomultiplikatorrör har
ganska stor spridning i känslighet och förstärkning varför det kan visa sig nödvändigt att använda hela denna spänning .
Någon kostnadsberäkning har inte gjorts eftersom det mesta kan tas ur den befintliga junkboxen. De två dyraste komponenterna är 931A
(Firma Erik Ferner) och DB7-5 (AB Elcoma). Priset på vardera är 100:- eller lägre. Andra liknande typer kan naturligtvis användas istället för
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VIHIF
Arne Nilsson, SM7AED
Trumslagaregatan 3, 231 00 TRELLEBORG
Tel. 0410-10379

Seth Myrby, SM7AGP
Lagmansgatan 6 A, 21466 MALMÖ
Tel. 040-92 84 28

FYRAR
En VHF-fyr fyller flera uppgifter på VHF-banden . Den främsta är väl att tjäna som konditionsindikator, men även de som bor i närheten av
en fyr har nytta av den . I och med att stationerna
längre bort vrider sina antenner mot fyren, ökar
chanserna för qso och därmed också aktiviteten
i fyrens närhet.
Tyvärr glömmer man så lätt det arbete, som
lägges ner för att hålla fyrarna igång . Till en
början kanske man sänder en rapport och talar
om att man hört den si och så stark och det
gläder naturligtvis upphovsmannen . Efter en tid
är fyren en självklar sak, som skall finnas där,
när man lyssnar på frekvensen. Rapportera
struntar man i, hellre smågnäller man om teckengivningen blivit dålig eller frekvensen ostabil.

Skall vi försöka bättra oss på den punkten?
En rapport på att fyren hörts S9 vid en tropoöppning är trevlig , men ännu bättre är en rapport,
som visar hörbarheten över en tidsrymd på
exempelvis 14 dagar, 1 månad eller längre. Gör
till vana att notera signalstyrkan i dB över bruset
när Du lyssnar, och sänd sedan rapporten till
resp. VHF-manager, som kan vidarebefordra den
till rätt person .

NORDISKA FYRAR
SM4MPI
145,960
SM4UKV 145,003
LA1VHF
145,150
145,200
LA2VHF
LA3VHF
145,250
LA4VHF
145,300
145,980
OZ71GY
OZ71GY
432,018
OH6VHF 144,900
OH8VHF 144,800
145,260
OY7VHF

pA VHF
MHz HU46D
MHz HT23G
MHz ET13C
MHz FX42E
MHz IC48D
MHz CU47C
MHz Köpenhamn
MHz Köpenhamn
MHz
MHz Uleåborg
MHz Färöarna

SSA AKTIVITETSTEST Januari
1 SM6CYZ! 7 8817
17 SM5DSN
2 SM2CKR
6615
18 SM7AED
3 SL6BH
6402
19 SM5EBE
4 SM4COK
5687
20 SM5DUY
5 SM6ENG
5106
21 SM7BJB
6 SM4ARO
4631
22 SM7CNZ
7 SM5BEI
4358
23 SM0ECE
8 SM7AGP
3965
24 SM5ASV
9 SM4KL
3861
25 SM4DHB
10 SM6EOC
3683
26 SM4KW
11 SM5DIC
3624
27 SM7DLV! 7
12 SM7EPD
3542
28 SM7EHK17
13 SK2AT
3320
29 SM7EOB
14 SM2DXH
3055
30 SM5CPD
15 SM6DOE
2849
31 SM5FJ
16 SM1CI0
2771
32 SM5ZY
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VHF-managers
LA4YG , Henning Theg, Ph Pedersens vei 15,
Lysaker
OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmannsalle 6, Dragör
OH2BEW, Rolf Bäckström , Brändö Parkv. 44B17,
Helsingfors 57

2650
2645
2004
1745
1757
1678
1587
1557
1554
1518
1483
1420
1191
1190
1150
1100

33
34
35
36

4 X 6 el, 330° ,
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
rundstrålande
ORT

SM0EZF
SM5DSV
SM4PG
SM5DAD

915
710
682
538

200W
50W
25W
50W
25W
50W
50W
10W

37
38
39
40

SM5DAN
SM3SV
SM4HJ
SM2ECL

530
450
250
180

Lyssnare : SM4-3107 11744!
Aret börjad e bra med en trevlig tisdagstest
där deltagandet var mycket stort och konditionerna omväxlande. CYZ körde 61 OSO :n inget
via norrsken. CKR däremot hade 15 auroraförbindelser mellan 1927-2055 SNT, däribland med
UR2BU vilket gav omgångens längsta kontakt
685 km . Mång a för mig nya signaler deltog . Trevligt ! Locka dina KV-vänner till bandet genom
att berätta hur trevligt VHF kan vara. OBS . Loggarna skall sändas till SM7AGP. Kom även ihåg
att minimipoängen är 50 p.

WASM 144
Diplom nr 94 har tillsänts LA9TH John Kroknes
och nr 95 LA8NE Tor Tranaas. Båda stationerna
är från Trondheimsområdet och samtliga qso är
körda via aurora. Vi gratulerar!
Eftersom det va r en stund sedan reglerna
publicerades återges de nedan .

WASM 144
Cer~ifikatet kan efter ansökan tilldelas den
amatör, som med QSL-kort eller andra skrivna verifikationer styrker, att vederbörande
haft dubbelsidig kontakt med minst en station
inom varje SM-distrikt (SM0-SM7) på 144
MHz-bandet.
Kontakter får räknas från och med år 1949
då 144 MHz-bandet tilldelades svenska amatörer. De trafiksätt, som gäller för 144 MHzbandet, får användas. S k krossbandskontakter mellan 144 MHz och annat amatörband
räknas inte.
Alla QSO för WASM 144 skall som regel ha
ägt rum från samma QTH . Det är dock tilllåtet att köra från exempelvis någon högt belägen punkt, om denna ligger inom eget distrikt och på mindre avstånd än 50 km från
ordinarie QTH .
Station som kört portabel från annat distrikt
än det egna äger rätt att ansöka om WASM
144 under förutsättning att samtliga QSO genomförts från ett och samma distrikt och att
en eventuell förflyttning inom distriktet ej
överstigit 50 km. WASM 144 utdelas i numrerade exemplar i den ordning de erövras.

WASM 432
För detta diplom gäller samma bestämmelser som för WASM 144, dock skall kontakterna vara uppnådda på 432 MHz-bandet efter
den 1.1.1969.

Skriftlig ansökan sändes till Arne Nilsson,
SM7AED, Trumslagaregatan 3, 231 00 TRELLEBORG. Kostnaden för diplomet 3:- kr insättes på
SSA postgironummer 52277 eller bifogas ansökan i frimärken .

REGION I BANDPLAN M M
2 meters bandet skall enligt överenskommelse
mellan Region l-länderna uppdelas på nedanstående sätt:
144,000-144,150 MHz Endast cw
144,150-145,850 MHz Alla trafiksätt
145,850-145,950 MHz Reserverat för signaler från
translatorer
145,950-146,000 MHz Reserverat för fyrar

Inom Norden har vi för att samordna trafiken
på bästa sätt kommit överens om att tillämpa
samma uppdelning av frekvensområdena 432434 MHz och 1296-1298 MHz.
Dessutom rekommenderas de nordiska stationerna att använda :
144,090-144,100 MHz för meteorscatterqso
144,150-144,160 MHz för RTTY, F1 och F2
145,400-145,500 MHz för SSB
Denna överenskommelse inom Norden innebär inte att dessa frekvenser endast får användas för ovanstående ändamål , utan även andra
trafiksätt enligt Region I band plan kan användas.
Syftet är att förenkla letandet efter svaga signaler. Det är t ex rätt tidsödande att leta efter en
SSB-station över närmare 2 MHz och vill man
sedan svara på den andra stationens frekvens,
behöver oftast sändaren stämmas om.

ANROPSFREKVENSER
145,000 MHz Gemensam nordisk anropsfrekvens
145,080 MHz
mobilfrekvens
433,000 MHz
anropsfrekvens
Vid tillfällen av låg aktivitet använd dessa frekvenser vid CQ. Gör sedan till vana att ställa
mottagaren på anropsfrekvensen , när Du befinner Dig i shacket, så hör Du snabbt vad som
händer.
SVERIGE RUNT
SMeBPA har snart en station färdig på 23 cm.
Det svenska "rekordet" på detta band är bara ett
par km (SM7BE-SM7BAE), så vi får hoppas att
det med ökad aktivitet får sig en bra knuff uppåt.
SM7DTE är qrv från Emmaboda även på 70 cm
och söker nu intressera OZ och SM att vända
beamarna mot östra Småland .
SM7DNS, Huskvarna, har sin 4 X 10 elements antenn klar för 2 meter och arbetar på sitt PA-steg
med 2 st 4CX300.
Boråsarna håller till på 144.90 MHz och pratar
lokalt med sina HW30. När konditionerna är bra,
kan man höra dem 100-tals km från Borås.
SM6-orna i Halland har nu slipat in sig på nordiska anropsfrekvensen 145.000 MHz och vi hoppas att allt fler följer exemplet.
SM7SSA, 145 MHz, verkar ha förkortat söndagssömnen för en hel del amatörer. På söndagsförmiddagen kan man nu höra massor av stationer
och åtskilliga qso avvecklas både före och efter
bullen. Antalet positiva incheckningar är stort,
antalet negativa hittills= noll.
SM6PU, har monterat upp en magnet enl QTC
11 :1968 så att ljusstrålen träffar en vägg på 5 m
avstånd . Hittills har ett kraftigt utslag följts av
aurora på 2 m, men Olle vill ha mer erfarenhet
innan han godkänner metoden. Vi emotser en
rapport med tacksamhet!
Vidare har Olle ett teleskop med 50 ggr förstoring till att projicera en bild av solen på ett papper, eller om han vill ha en bild på 1 m., på en
vägg. Samma metod tillämpar, 7BJ, 7AGP och
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7BlC och de håller sig därvid fint ajour med solfläckarna. För kontroll av F2 MUF, Es, Aurora,
MS och solbrus har Olle en Lafayette VHF-Monitor täckande 26-51 MHz. Mottagaren är monterad i bilen och på taket finns en roterande, avstäm bar dipol.
SM4BSH hade sked med 7BlC i två veckor och
varje kväll gick signaler igenom, men det gick
inte att få qso mer än ett par gånger, troligen
beroende på 7BlC:s dåliga läge för qso mot
NNO, avståndet är ca 550 km. 4BSH kör med
75 W, 13 el och E88CC-konverter, 7BlC med
120 W, 8 el och AF 239.
SK6AB (Chalmers) skall nu även bli qrv på 144
och 432 MHz. 6CSO, 6CHK m fl har beviljats ett
anslag på flera kkr så att det skall tydligen bli
ordentliga prylar.
SM5FF, Arboga, har satt bättre fart på sina 144
MHz-grejor och är i luften med ca 5 W och
Elfa-konverter.
SM2ECL, dvertorneå, kommer att göra län BD
ännu mer känt på 144 MHz. Rig 10W, 15 el yagi
och AF239 i konverter. Håll ögonen på 144,360!
SM5DIC, Västerås, är qrv med 18W input, 2X6+6
element slot och 6B07 kaskod i konvertern .
Bästa resultat hittills G3NNG qrb 1450 km.
SL6BH, Halmstad, har med SM6AMD som primus
motor fått upp farten även på 2 m. Signalen hörs
ofta och bra och stationen består av Ameco
TX-62, 10 el yagi och Ameco CN 144 konverter.
SM5DSV rapporterar att det är inte mindre än
14 stationer aktiva i Uppsala på 2 m och fler
kommer inom kort.
SM3BJS ringde strax innan detta skickades iväg
och bad oss meddela att stationerna däruppe
ligger mellan 144,5 och 144,7 MHz.
ElFA-TESTEN
Testen är utformad för att stimulera den lokala
aktiviteten och vid sådana qso är det inte brukligt att varje gång utväxla ORA-Iokator. Detta
behövs inte heller, men för att förenkla kontrollen av loggarna, måste motstationens ORA-Iokator vara utsatt för varje qso .
Det har kommit förfrågningar om ett qso, som
fortsätter efter kl 00 skall få räknas som två qso.
I alla tester noteras klockslaget vid qso-ets början och det är alltså detta som avgör till vilken
dag qso-et skall räknas. För att förhindra att ett
kort qso omkring kl 24 göres till två, bestämmer
vi att ny kontakt med samma station på samma
band inte räknas förrän efter en timme.
Vidare har frågan uppkommit till vilket distrikt
den station skall räknas, som kör i olika distrikt
under en period. Här gäller att stationen tävlar
i det distrikt där merparten av poängen insamlats.
Glöm inte att loggarna skall var poststämplade
senast 10 april för att resultatet skall räknas.
VHF-MöTE I SKANE
I likhet med i fjol kommer ett möte att an110

ordnas " någonstans i Skåne". För att om mOJligt undvika snöväder har vi bestämt oss för söndagen den 1 juni.
Närmare upplysningar kommer senare i OTC
och al , men vi vill redan nu uppmana Dig som
tänker komma, att ordna utrustningen på 2 meter, så att Du kan pejla och ev prata Dig fram till
rätt plats. al-amatörer, som vill använda sin 2
meters sändare i Sverige under denna söndag,
ombedes senast den 1 april insända fullständigt
namn, adress, födelsedatum och anropssignal
till SM7AED, Trumslagaregatan 3, 231 00 TRELLEBORG .
FREKVENSMODULATION
EDR styrelse har enligt senaste al beslutat
att inte begära minskning av nu tillåtet frekvenssving på 2-metersbandet. Det är alltså fortfarande tillåtet med 60F3 i Danmark. I Sverige gäller
som bekant 8F3 för 144-146 MHz, men vid Oslomötet kom vi överens om att efter respektive
styrelses godkännande anhålla om gemensamma bestämmelsen 16F3. Dels för att detta är
standard för kommersiella stationer på dessa
frekvenser och dels för att fullt kunna utnyttja de
fördelar som frekvensmodulation ger på VHF.
I Norge och Sverige har styrelserna godkänt
överenskommelsen , men EDR:s beslut, som tydligen beror på de många f d taxistationer som
konverterats till 2 m i Danmark, gör att vi idag
befinner oss i ungefär samma läge som tidigare.
EDR styrelse har (tack för det) givit Region I:s
band plan sitt fulla stöd och anmodat kanaIstationerna att flytta bort från området 145,85146,00, förslagsvis med 145,80 MHz som anropsfrekvens. Vi är övertygade om att hade detta
skett för länge sedan, hade den ofta onyanserade diskussion , som förts i al och på bandet
aldrig uppkommit.
TILL ALLA ARTOBINTRESSERADE
DL3YBA planerar en speciell Artobuppsändning, som skall ge uppgifter om det är möjligt
att hå!la en ballong uppe en längre tid och vilka
räckvidder man kan räkna med vid bestämda
höjder. Under denna ballonguppsändning kommer ingen translator att medföras utan endast
en beacon med en frekvens på ca 145,650 MHz.
Denna ger med 40-takts telegrafi ordet ARTOB
och en bokstavsgrupp för bestämning av flyghöjden. Bokstävernas betydelse är följande :
Den 3:e bokstaven ger höjdområdet och fattas
denna bokstav betyder det att ballongen är under 1200 m. Ett E ger en höjd mellan 1200 och
3700 m, ett T 3700 till 6700 ett I (hörs som 2 E)
ger 6700 till 12700 m och över 12700 m är bokstaven S.
Bokstavsgruppen är TISNDMUHRA. De tre
första bokstäverna ger den exakta höjden och
i den följande tabellen ges nyckeln för den första
och den tredje. Den andra tjänar endast som finindelning och har ersatts med en punkt i tabel-

len. De olika kombinationerna anger höjdområdets nedre gräns och om någon är intresserad
av exaktare höjder kan han interpolera.
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Alla 2 metersamatörer som har tid ombedes
att följa ballongen och var tionde minut (alltså
1030 . .. . 1040 . ... 1050 o s v) notera noggrann
riktning , styrka och ev. bokstavsgrupp. Glöm inte
att på rapporten ange noggrant läge för ditt qth.
Rapporten kan sändas till Dl3YBA eller ev till
SM7AED.
Uppsändningen kommer att ske tidigast den
23 februari och blir en söndag då det är vindstilla vid marken och nordvindar högre upp.
Flygriktningen kommer alltså att bli sydlig till
sydvästlig . Dl3YBA hoppas att ballongen stannar uppe i 5-10 timmar med start omkring kl 10.
(Fritt översatt från DARC msg den 10.1.69)

5M2 UMEÄ 144,5-144,7
Det finns 13 aktiva VHF amatörer inom vår
förening.
Av dessa bor 10 inom ett område med 4 km
radie
och 6 är i " 100 W - 20 ele - AF239" klassen.
3 - 10 är alltid qrv under tester och dxöppningar.
För att minska qrm på den del av bandet
där du och de flesta andra stationerna ligger,
har vi qsy till delen 144,5 - 144,7 MHz. Pse
hjälp oss att behålla intresset för VHF-DX
genom att lyssna efter oss inom delen 144,5 144,7 MHz. Svara helst på annan frekvens.
FURA

MOONBOUNCE
5M7BAE fick den 3/1, 9/1, 1/2 och 3/2 qso med
K6MYC på 144 MHz. För säkerhets skull körde
de två qso den första dagen . Kjell kunde höra
signaler i samtliga 2-minuters pass utom ett, vilket är mycket ovanligt. Den 3/2 provade K6MYC
att få igenom SSB signaler och det lyckades
Kjell att höra båda anropssignalerna plus diverse
ord. Sammanlagt har de nu haft 8 qso sedan
september.
W6DNG hade ett fint qso med OH1 Nl den 4 nov.,
då OH1 Nl :s signaler var S2 till S4 i USA. Det
kan nämnas att OH1 Nl har gjort en transistoroscillator som ligger på W6DNG :s frekvens och
som alltid är igång . Detta för att slippa leta efter
W6DNG :s signaler.
K6MYC har försökt med VK3ATN (mannen med
rhombic-antennerna), men det har inte blivit fler
qso, trots att signaler kommit igenom i båda
riktningarna.
G3l TF provade med K6HCP på 23 cm den 7 dec.
Signalerna var 3 dB över bruset i England, men
ingenting hördes i USA.
K0MQS och K6MYC körde 2-vägs SSB qso den
10 januari på 144 MHz. Detta är den första kontakten på SSB där båda stationerna använder
" vanliga" amatörgrejor och inte lånar antenner
m m från statliga inrättningar. K0MQS har även
fått igenom anropssignalerna på cw vid test med
Zl1AZR, men båda missade rapporterna. MQS
använder 4 stackade rhombics , 200 m långa!
METEORSCATTER
Den 13.12 1968 hade OH2BEW MS-qso med
lXi SI på 2 vägs SSB . Rapporterna var 25 i båda
riktningarna . MS-försöken med lXi DB och
G3CCH misslyckades.
lX151 hade i november även qso med OK1VHK.
I Belgien är endast ON4FG qrv för MS-försök
och i Holland är PA0MB mycket aktiv. Den 14
dec hade PA0MB och Y07VS den första PA-YO
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kontakten på 2 meter.
G3LTF hade qso med OM1VHK (=OK1VHK) på
144 MHz den 14 december. Rapporterna var S24
fr$n G3L TF och S28 från OM1VHK.
OK2WCG, Ivo, känd för sina MS-, MB- och
OSCAR-qso skall inom kort flytta till Sydafrika.
Han kommer troligen att bli qrv därifrån.
OZ5NM hade den 14 dec qso med OY2BS (OY=
Färöarna). Rapporten från Danmark var 449 och
från Färöarna var den 559. Längsta bursten hos
OZ5NM var 2 '/2 sekund.
OZ9PZ körde den 12 dec med EI7AF. Rapporterna var 35 resp 34. Även detta qso gick på
telegrafi.
SM6PU rapporterar många reflekterade signaler
under Quadrantiderna den 1-4 dec. Speciellt
den 3 :e var det långa burstar.

JANUARIKONDITIONERNA
Under månaden har det varit ett par tropoöppningar med möjligheter till qso på 700-800 km
med bra signalstyrkor. Vid några tillfällen har
det funnits aurorareflekterade signaler även i
Sydsverige, men de stora öppningarna kan vi
som vanligt vänta oss under mars-april.

Resultatlista fra EDR's juletest 1968
1 OZ10Z
2760 P
30 OZ2GJ
624 p
31 OH1 ZP
610
2 SM6CYZ/72486
3 OH2BEW 2111
32 SM5EBE
576
2035
33 SM7BZC/6 567
4 OZ8SL
5 OZ4EM
2008
34 OZ9RS
559
6 OZ10F
1908
35 OZ7GU
517
7 SM3AKW 1728
36 OZ1 PD
495
1615
37 OH2BHL
484
8 OZ5FZ
9 OZ6RI
1615
38 LA4YG
435
10 OH2NX
1450
39 OH5SF
424
11 SM6DOE 1427
40 LA8WF
418
41 OZ6CP
406
12 OZ4BK/ p 1331
13 SM7SY
1279
42 LABB
382
43 OH2DV
376
14 OZ2ND/ p 1272
15 SM7 AED 1140
44 LA3BI
367
1135
45 LA9T
214
16 OH3SE
1118
46 LA8YB
210
17 OH2RK
18 OH3AZW 1063
47 OZ6SR
202
19 OH2BFJ 1055
48 OH9RG
190
20 SM6EOC/61034
49 SM2ECL
180
21 OH3RG
1002
50 OZ9EVA
166
22 OH2GY
973
51 OZ8SC
160
23 OZ8UX
885
52 OZ6JM
123
24 SM2DXH
875
53 LA2WL
121
25 OH1MT
860
54 SM4DHB
110
26 SM7ASL
816
55 OZ4JU
90
27 OZ9CR
785
56 LA7LG
82
780
57 OZ9HN
80
28 OZ9AU
29 OZ1 MK
760
58 OZ4RA
30
Checklog : SM4HJ - OH2BJE - OZ2RM - OZ8JV
- OZ8KB/ p.
73 de OZ9AC
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AVDELNINGEN FÖR OLÖSTA PROBLEM
OZ7LX, OZ8SL m fl har rapporterat att det vid
lyssning på en cw-station, med beamen åt annat
håll än mot den sändande stationen , ibland hörs
en reflekterad signal på upp till 25 Hz från den
verkliga signalen . Denna signal är avsevärt svagare än den riktiga signalen och hörbar kortare
eller längre perioder.
OZ7LX, Dragör, rapporterade fenomenet senast den 5/ 1 vid lyssning på SM7AED i qso med
SM6CYZ. 7LX hade beamen mot NO, när han
lyssnade på signalerna från Trelleborg och dessa
blev då stundtals överlagrade med en " ton" på
ca 20 Hz.
SM6PU har vid några tillfällen de senaste åren
hört mystiskt brus på 2 meter (ej sol brus) i riktning 0-90° . Observationerna har mestadels
gjorts mellan klockan 21 och 24.
SAXAT UR RYSKA RADIO
• En vidsträckt troposfärutbredning observerades i höstas i norra Europa några gånger. Troligen började denna serie redan i augusti månad .
Om vad som kan göras genom att arbeta med
små effekter och en bra upprättad VHF-station
syns i loggboken hos UR2DZ, en sändaramatör i
Tallin . Här berättar Endel själv om sin trafik.
" På kvällen 6 augusti fick jag höra några signaler på 144 MHz. Det visade sig att det var en
ganska vidsträckt troposfärutbredning över norra
Europa. Tack vare denna genomförde jag QSO
med SM50R/ 0 , OH0NI , OH0AZ och OH0AA.
Alla RS59! Då försökte jag upprätta " crossband " förbindelse - jag sände på 430 MHz och min
motstation svarade mig på 144 MHz (OH0AZ) .
Han tog emot mina signaler på 430 MHz med
RS58! Tyvärr var hans sändare för detta band
ännu ej färdig! Vi kunde båda skriva nytt land i
våra listor. Efter detta återvände jag till 144 MHzbandet och ropade allmänt anrop. Förbindelser
upprättades med SM5ASO, SM5CZQ/ 5, SL6AL,
SM5WP, SM5DIC, SM5DMQ, SM3AKW, SM5DEE,
SM5DUY och SM5DTB.
Denna nattliga troposfärutbredning tog slut
omkring klockan fyra på natten - åtminstone
hörde jag inga stationer senare på 144MHz. Men
på 430 MHz lyckades det mig ändå att "avverka"
ett nytt land - Sverige! QSO var med SM3AKW
- QRB 510 km! Jag hörde honom med RST579,
han mig med - 599. Jag tog åter förbindelse
med UR2CB, jag hörde UR2RLX och UR2LV. Följande dag började utbredningen tyna bort, men
jag
hade ändå
förbindelse
med
UQ2AO
RST599/599 .
Från och med 23 augusti började åter en långvarig troposfärutbredning . Första kvällen körde
jag UR2QB, UR2RNE, UQ2AUF, UQ2ADI och
UR2RJT. Följande dag genomförde jag QSO med
SM5AGM .
25 augusti var trafiken på sin höjdpunkt: förbindelse med SM5AGM , SM5CWB, SM5DWF,

SM0AUS, UR2DE, UR2RJT, UR2RJX, UR2PI och
SM3AKW. De följande dagarna tillades förbindelser med OH0NI , OH2AYS! 6, SM2DXX, OH1YY
och SMSDAN .
4 september lyckades det mig att få kontakt
med nordborna: OH6NJ , OH6WD och SM5DSN.
28 september, till stor glädje åter med utmärkta troposfärpassager. Helt plötsligt efter
midnatt, klockan 0030 "öppnade" 144MHz-bandet
mot söder. Jag körde SP2HV, SP1JX, SP2DX,
SP2RO och SP9A I. Den senare befann sig 1200
km från mig och jag förbättrade betydligt min
position i ODX-tabellen . Jag försökte ta förbindelse med honom på 432 MHz, men tyvärr kunde
ej signalerna tränga igenom så långt på detta
band .
Följand e kväll hördes åter polska stationer och
jag hade kontakt med SP2RO och SP2DX. Den
sista lyckades jag få förbindelse med SM2DXH ORB ungefär 1800 km! "
UR2DZ kunde för upprättande av förbindelser
utmärkt utnyttja även "Aurora"-utbredning . Den
första för mig märkbara auroran denna årstid berättade Endel - började natten till 17 augusti
och pågick fr o m klockan 2330 till 0015. Jag
hade då förbindelse med SM2DXH och OH7NF.
Tyvärr slutade auroran innan jag ordentligt kunde avsluta seansen med den siste.
Nästa aurora var 7 september, när jag körde
SM3AKW (klockan 0058) . På kvällen detta datum
började IARU:s VHF-test första omgången och så
också de skandinaviska ländernas VHF-test.
Första dagen var det ganska tyst. Av avlägsna
stationer körde jag bara OH0AA och SM3AKW.
båda OSO genom aurora.
Eftersom aurorasignaler hördes också följande
dag - 8 september, med början på morgonen,
va r det klart att denna skulle det bli bättre möjligheter för förbindelser med avlägsna länder.
Så blev det också . Klockan 1449 - OSO med
SM2CKR, därefter med SK2AT (SK är svenska
klubbstationers
prefix) ,
SM4BSH ,
SM5BSZ,
SM5DWF, SMSBEl , OH2AYS! 6, SM6CSO. Denna
gång slutade auroran ganska sent, klockan 1900.
Denna nästan två dygn långa aurora kan hänföra
sig till ett antal anmärkningsvärda, eftersom det
hördes: LA8NE, LA2VC, OZ10Z, UP2BA, UP2DX,
SP2RO, SP1JX och dessutom en genomräkning
av alla SM-distrikt från 1 till 7. Bland annat, lyckades SM5BSZ upprätthålla förbindelse med en
av PA0-stationerna under den skandinaviska
testen ."
Svaga aurorasignaler märktes 15 september,
1, 3 och 5 oktober enligt en sammanställning
från UR2DZ och UR2BU i Estland.
(Högsta tillåtna ineffekt på VHF-banden i SSSR
är 5W. UR2DZ, Endel Kesker, som har många
vänner bland svenska amatörer, talar en mycket
bra svenska. övers. anm .)
Fritt översatt från " RADIO" Nr 1 1969 av
SM5CJW

vxo

144 MHz - FEEDBACK
Kondensatorn C1 kan vara 100 pF eller mindre.
Skulle kristallen ha svårt att svänga; ändra förhållandet mel lan kondensatorerna mellan bas
och jord i oscillatortransistorn.
I slutet av artikeln har ett "inte" fallit bort.
Frekvensen ändrar sig inte när PA steget slås på
SM7AED

Teknisk licens

87 --t-

nisationen klara även den belastningen. Intäkterna från medlemsavgifterna bör i så fall även
medge en större organisation samtidigt som servicen till medlemmarna i form aven ännu bättre
tidning samt snabbare OSL-förmedling bör kunna förverkligas.
Detta är problemet i korthet. Säkerligen har
många haft anledning att irritera sig över laglösheten på PR-kanalerna och jämfört verksamheten med vad som tillåtes en sändareamatör
först efter genomgångna, godkända prov i telegrafering , radioteknik, reglementskunskap och
elektriska säkerhetsföreskrifter - och till dubbel
årlig tillståndsavgift.
Den som har synpunkter på detta och helst
även förslag till en realistisk lösning av problemet är välkomna med dessa till styrelsen .
SM4GL

SSTV
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STRAYS
Från Kanada rapporteras intressanta experiment som utförts av Syd Horne VE3EGO och
Doug Watson . De har konstruerat en heItransistoriserad kamera som arbetar enligt samlingsprincip , vilket i högsta grad underlättar inställningen av kameran. I en konventionell vidikon
avsöks plattan med en hastighet av 15 bilder per
sekund . Från kamerans utsignal tas " samples"
för syntetisering till slow-scan. Vid inställning
körs kameran i "fast-scan " -Iäget varvid man
omedelbart kan se verkan av ljusjustering , kontrastinställning mm . Detta innebär en ofantlig
förbättring vid trafik. Vi får hoppas att Syd och
Doug snart kommer med en beskrivning på sin
samplingkamera.
Ted Cohen, W4UMF meddelar att följande
europeer har monitorer klara och troligen håller
på med kamerabygge. De är
OH1SM Timo Ekko
ON4WM Willy Everaert
UW6LC Yura Chubuchenko
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RTTY

Ulf Fredholm, SM5BJU
Grindavägen 15
185 00 VAXHOLM

Tel 0164-311 68
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Så var det dags igen grabbar. Ja, det finns i
skrivandets stund vad jag vet ännu ingen kvinnlig
RTTY-ham i Sverige. Vem bli r den första? Under
hand har det kommit upp en del kontroversiella
frågor som kan diskuteras. Först på tapeten var
4GL som framkastade frågan om teleprintertrafik skall kallas RTTY eller något annat. Motiveringen är bl a att Teletype ju är trade mark på
produkter från Teletype Union Company i
Chicago. Att deras apparater har förkortats
RTTY är ju förståeligt men att det täcker hela
fjärrskriftarsenalen kan förallde l diskuteras. En
tanke är att helt enkelt kalla det för " RY", kort
och säger det mesta. Att fö rsvenska det till
" RTP " är kanske mindre lyckat då ju vi SMhams är lite för små för att ha råd att hålla oss
med försvenskade facktermer. Vad tycks? ("RTP"
kan dock även tänkas stå för engelska "radio
teleprinter", Reds anm .) . Fältet är fritt för uppslag och diskussion .
En annan fråga av mera vital betydelse är
frågan om rapportgivning . SM6CSC i Götet framhöll för flera år sedan att RST-systemet inte är
särskilt adekvat. För det första förekommer det
inte två S-mätare som visar samma sak och vad
beträffar läsbarhet vid de olika signalstyrkorna
vet alla att idag kan en signal som inte ens rör
S-mätarn ålen vara 100 % läsbar medan en S9+
kan vara fullkomligt oläslig . Vidare är det sällan
aktuellt med T8 nuförtiden när lytarna har blivit
så billiga. Ett förslag som jag själv och en liten
del RTTY-amatörer i olika länder börjat med är
att ge rapporten i % läsbarhet och sedan lägga
till vad styrkan möjligen kan vara, stark eller
svag OSB och eller ORM etc. Vad är det egentligen som är väsentligt? Informationssäkerheten
eller inadekvata rapporter ? Detta var en liten
brandfackla. Jag hoppas att den skall flamma
upp till 9+20 db! Skriv gärna. Hör hellre av Dig
på bandet med Dina synpunkter. Bullen är ett
bra forum , då går det snabbt runt till alla som
är intresserade.
För övrigt har Du väl snart lött de sista lödningarna till demodulatorn så att vi kan höra
just Dig på bandet snart? Den utlovade Mainline
demodulatorn måste tyvärr vänta ytterligare innan vi kan publicera den . Jag hoppas hinna fixa
det till nästa nummer. Om alla snälla RTTY-are

114

fortsätter att skicka in bidrag i samma omfattning som hittills fyller vi snart hela OTC, så nu
kommer små tips beträffande Creed 7b. RY så
länge -5BJU

Ombyggnad av
Creed 78
Gunnar Pettersson, SMSQV
Söndagsvägen 112
123 60 FARSTA
Ett av de förargligaste mottagningsfelen, som
en teleprinter utsättes för på grund av störningar,
är att man får en vagnretur vid ej avsett tillfälle.
Maskinen skriver då text över en redan skriven
rad och alltsammans blir oläsligt. Under dåliga
förhållanden inträffar detta rätt ofta och kan
spoliera en i övrigt fullt förståelig text. Fenomenet kallas i engelskspråkig litteratur ofta "overline ".
Om teleprinters funktion ändras så, att den ej
alls reagerar för " vagnretur" men ger såväl ny
rad som vagnretur då tecknet "ny rad " mottages,
kan man givetvis inte få dubbelskrift. Får man
" ny rad " av misstag händer inget annat än att
maskinen börjar på ny rad i vänstra marginalen .
Ingen text går förlorad . Svårigheter uppstår dock

eR
LSL

Fjädern tas
bort

Klack

så här
kan klacken
se ut
Fig 2

vid mottagning av vissa bilder där " over-line"
kan ingå i tekniken . Fördelarna överväger i så
hög grad att man inte behöver tveka. Ganska
snart har man mottagit de bilder som är av intresse.
De modifikationer, som erfordras, är olika på
olika maskintyper. Creed 78 är mycket enkel att
ändra. Det finns två armar kopplade till mottagarens kombinationshuvud som sticker ut baktill
så långt, att de påverkar var sin kopplingshake
i blankettskrivaren och därvid åstadkommer
"vagnretur" resp "ny rad". (I den instruktionsbok
jag sett är de märkta CR resp LSL.) Se fig 1.
Den kortare ger vagnretur och sättes ur funktion
helt enkelt genom att haka av spiralfjädern , som
håller den i viloläge. Den längre förses med en
klack av metall eller plast så utformad och placerad, att den samtidigt påverkar kopplingshakarna för " vagnretur" och "ny rad" . Klacken
kan exempelvis tillverkas av någon hård men
elastisk plast som fig 2 visar. (Ett användbart
material kan jag ev ställa till förfogande.) Det är
viktigt att klacken får sådana dimensioner att de
båda kopplingshakarna för "vagnretur" resp. "ny
rad" påverkas samtidigt. Det kan vara lämpligt
att fixera klacken med hjälp aven stoppskruv
eller en klick lim .
I och med att utlösningsarmen för vagnretur
sättes ur funktion som beskrivits, får man ett
mellanslag istället. I vanlig text spelar detta
ingen roll. Det går att eliminera mellanslaget genom att skära av armen som markerats i fig 1,
men då är det inte längre lätt att återställa maskinen i ursprungligt skick.
En ytterligare finess är önskvärd. Det är automatisk vagnretur och ny rad då högra marginalen uppnås. Maskinen blir annars kvar i detta
läge till dess nästa tecken " ny rad" mottages.

Under tiden går man miste om en kanske futit
korrekt text, s k "pile up". Jag har ännu inte
provat på automatisk vagnretur men har ideer
om , hur det skall gå till. Jag tror inte att det
skall bli svårt. En engelsk amatör jag träffat har
gjort experiment och är nöjd. Det finns en
fabrikstillverkad anordning för ändamålet men
denna ser komplicerad ut och går troligen inte
att få tag i.
Vill man gå ett steg längre kan man införa
" unshift on space", vilket innebär, att mottagaren automatiskt återgår till bokstavsskrift från
siffer- och teckenskrift så snart ett teckenmellanrum mottages. Denna anordning är vanlig på
Teletype modell 15 men är inte så lätt att anordna på Creed 78. För en intresserad finmekaniker har jag dock ett tips att ge.
I detta sammanhang bör påpekas, at! " unskift
on space" är vanlig i USA. Sänder man därför
en signal rapport, t ex 569 569 569 skriver mottagaren 569 TYO TYO. 73 73 73 blir 73 UE UE.
Upprepade siffergrupper åtskiljes därför lämpligen av ett "tecken", t ex bindestreck eller också
bör man uppreda sifferskift efter varje mellanslag , i varje fall i kontakt med dx-stationer som
vanligen tycks ha amerikansk materiel.
En enkel åtgärd skall under alla omsändigheter vidtas. Det är att ordna med en tryckknapp T,
som sitter vid maskinen , och som sluter en
lokalslinga där tangentbordet och mottagaren ingår, så snart den trycks ned (se fig 3). Man har
då möjlighet att snabbt ingripa om något är på
tok. Om exempelvis maskinen skriver siffror och
man vill återföra den till bokstavsskrift håller
man knappen T nedtryckt och slår an tangenten
"bokstäver" .
Min personliga uppfattning är, att den nämnda
tryckknappen och " non overline" är de viktigaste
av de beskrivna modifikationer för att åstadkomma säker skrift vid dåliga mottagningsförhållanden . Jag besväras inte längre på samma sätt
som tidigare.
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Vi har under de sista sex månaderna inte
publicerat adresserna till de qsl managers till
vilka referenser ges i spalten . Orsaken till detta
är tidsbrist, det tar sin tid att leta fram 30 eller
fler adresser, och frågan är vilket som skall ges
prioritet. Jämnt skägg är det varje månad , och
arbetet för oss i redaktionen har nu tagit sådant
omfång att vi nått gränsen för vad som är möjligt inom ramen för ideellt arbete på fritid . Vad
som skall publiceras är givetvis i stor utsträckning läsarnas angelägenhet - det gäller bara för
de slöa och likgiltiga att höra av sig med önskemål. Ingen skall tro att vi inte är intresserade av
andras önskemål, men när slöheten och slappheten hos läsarna medför att inga önskemål når
oss, får vi fortsätta att famla i mörkret. En möjlig
tolkning av frånvaron av önskemål kan naturligtvis vara att läsarna är nöjda med det som bjuds.
Men därom veta vi intet - uteblivna meddelanden är svåra att tolka!
Utan svårighet skulle vi kunna ägna hela detta
uppslag till att kasta dynga på den svenska likgiltigheten . Betydligt mer stimulerande är dock
det asiatiska dilemmat, särskilt i dessa tider då
VS6 är ett samtalsämne.

ASIEN
W1 MQT säger att han inte är mgr för TA3AB,
vidare att opr Frank Netherwood vid TA3AB inte
har licens för opn från Izmir.
EP2CH, 14250 SSB 15z, c/ o Topographic Tng
Team , P O Box 400, APO New York, N.Y. 09205.
W3HNK är mgr för EP2KB och kan konfirmera
alla qso t o m 26 nov 1968 då KB lade på locket.
Av någon anledning går korten mycket långsamt
genom byrån i Laos, varför kort till XW8BP via
K6HPZ ger snabbare utdelning .
9V10S, Sgt L. Dicker, 249th Sig . Sqdn ., c/ o GPO,
Singapore.
AFRIKA
F5DV kan vara en möjlig väg för qsl till FR7ZS.
W2GHK (DXpedition of the Month) har loggar
från 9J2BK som är up to date. Kort till CN8GE
& HD går samma väg.
EL2AE, Box 98, Monrovia, Liberia.
ex-EL2AG (W4FHE) , qrt i december, har nu avhändat sig alla loggar till mgr W4NJF.
TY6ATE, qsl till B.P.107, Natitingou , Dahomey.
5H3LV, qrv bl a fredagar/ lördagar omkr 14060
CW, qsl via VE30DX.
116

FB8XX: nya opr Julien anlände 11 januari.
FR7ZD kommer att besvara mottagna qsl så
snart han får loggarna från FB8XX opr Maurice
då denne passerar FR7 på väg hem till Frankrike. F9HS har FB8XX SSB-Ioggar avseende tiden
20.12.65-11.12.66. Nytt qth för F9HS är 21 rue
Lavoisier, 92 Meudon , France.
DL1HH är nu mgr för 5V4AP, EG & JL från 1.1.69.
Herman kommer också att försöka få Iogutdrag
via qso om så erfordras för att hjälpa med qsl
avseende tiden före 1.1.69. I RCs och sae.
CR6GO, p O Box 10408, Luanda, Angola.
FL8MB, Box 49, Djibouti, Somalia.
TJ1AU, p O Box 115, Ebolowa, Cameroon.
6W8XX, J .C. Dupin, B.P.3013, Dakar, Senegal.
ZD9BE är fortfarande aktiv på 10, 15 & 20
CW/SSB 16-19z med en Swan transceiver, men
lämnar ön i vår. Troligen får ersättaren tillgång
till samma rig . QSL via GB2SM .
AMERIKA (Nord- och Syd-)
HK0BKX, San Andres Isl, ofta på 21350 SSB
18z, qsl via WA6AHF.
HK0TU, Malpelo Isl expedition i februari , qsl via
HK3RQ eller L.C.RA
VP2DAJ via WB4EFE.
VP2GBR, 14 CW 21z, qsl via WA5IEV.
VP2GSM, 14-28 SSB, qsl W4YHB.
YN4JAB, EB, YB & DAH är far, mor och två döttrar, aktiva från Puerto Isbel. I sammanhanget
kan noteras att det inte krävs CW för att erhålla
licens i Nicaragua. Något för våra svenska dispensansökare att tänka på ?!
YN1FP, F. Parrot, jr., P O Box 82, Managua,
Nicaragua.
YN9DUL, P O Box 25, Matajalpa, Nicaragua.
ex-YS1RFE är nu SV0WO, och W2CTN har loggar
från YS1 RFE gällande 1965-66.
CE0AE låg vid slutet av året mycket efter med
qSlarbetet, vilket medfört att den stora mängden
av kort som nu sänds går via byråerna.
CP3CN loggar från januari 1968 finns nu hos
W2CTN.
pJ5MI-FG7TI planerar ökad aktivitet från French
St Martin (FS7). Jose och en god vän kommer
att sätta upp permanent shack och antenn där.
Det finns ingen licensgivande myndighet på FS7,
tillstånden utfärdas från Guadelope, därav callen
FG7TI/FS7 och FG7XT/FS7 vilka representerar
de enda tillstånden .
CM6HI, Box 68, Cienfuegos, Cuba.
C02CN & KC, Box 6996, Havanna, Cuba.

KV4FZ, H. Schoenbohm , Box 310, Christiansted,
St Croix, V.1.
OA2BA, p a Box 572, Trujillo, Peru .
PJ1CU, P a Box 659, Curacao, Netherlands Antilles.
PZ1DF, P a Box 523, Paramaribo, Surinam .
XE0GJR, J. Hendrix, Box 154, Tehuacan Puebla,
Mexico.

..

QSL TAVLING
Regler publicerades i QTC 1 :1969
Bidragsgivare : SMI2IBVQ och en anonym .
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OCEANlEN
KW6AA, 14250 SSB 07z, Box 61 , Wake Isl 96930.
KW6GJ, ofta samma t id och fq , Box 553, Wake
Island 96930.
CR8AI sägs vara qrv dagligen 14195 SSB 07/10z
och 14250/300 SSB 13/16z samt 21260/300 SSB
ofta lördagar. CR8AH, 21 SSB 09z.
DX1NY (prefix!), Filippinerna, qsl till B.J . Smith
(K8LNY) , c/ o SEACR, APa San Francisco, Calif
96274.
DX1AAV (ex-W3JTC) stannar i Manila till slutet
av juni , qsl till L. Eisler, c/ o American Embassy,
APa San Francisco, Calif 96528.
Med giltighet från 4 oktober 1968 handhas nu
korten från VR4EZ av W2CTN vilken också konfirmerar VK2BKMs samröre med Lord Howe.
VS5PH (DJ6PH) , 14112, 21112 & 21397 10-17z,
qsl via DL3RK.
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EUROPA
UA1KED, Franz Josef Land , 14012 CW 07-08z,
qsl via RAEM, Ernst Krenkel , Chapligin Str 1-A,
Moscow.
Kontakter med W8IMZ/LX kan konfirmeras via
DL4FS.
LX1 RG är en skojare .
WA4FIJ konfirmerar själv sina 1968 års aktiviteter som SV0JJ, 3V8FIJ och 9H1AS.
De italienska amatörerna boende på fastlandet
kommer inom kort att ändra prefix (nu alla 11)
enligt följande : 12-Milan , 13-Venice, 14-Bologna,
15-Florence, 16-Bari, 17-Neapel , 18-Reggio Calabria, 19-Piedmont, "~-Roma. IS1 och IT1 oförändrade och 11 tilldelas specialarrangemang .
CT2AK, P. Delgadas, Box 143, Sao Miguel ,
Azores.
73 de ZL1GW via SM0BVQ
W4BPD, Gus Browning, DXpedition
Gus lär nu ha lämnat USA, med avsikt att den
15 mars dyka upp hos VQ8CC på Mauritius varefter denne åtföljer Gus på en exp i Indiska
oceanen . BI a skall Rodrigues besökas där de
kommer att köra från Mt Venus Cable Station
som ställ er 5 st 70 fots master till deras förfogande, Raphael Island (räknas förmodligen som
St Brandon 7) och kanske även Blenheim Reef &
Geyser. Därefter, då VQ8CC semester är slut, har
Gus för avsikt att fortsätta till VQ9 där han eventuellt slår sig ihop med VQ9V - man har redan
-~ 124

t KINB'O;'
,

Awards, DXCC,

~AC,

WAS, RCC.

. Paul Bogosian .
263 Country Club Drive
Warwich, Rhode Island '02886
Kent
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TESTER
och
iDIPLOM
Deadline för ARRL-testens loggar är i år den
19 april. De skall sändas till : ARRL DX TEST,
225 Main Street, Newington , Connecticut, USA
06111.
Vem blir den förste, andre, tredje etc att bifoga
bild på sig själv och sin station med MT-Ioggen?
Även bilder på andra kända DXare eller "Testfantomer" är naturligtvis välkomna till vårt arkiv.
Glöm inte att ange om du vill ha bilden tillbaka
eller ej.
MT 8 Foni den 1 dec 1968
23 OSO
0952
1 SM0KV
2 SM4MI
23
0955
3 SM5ARR
23
0957
4 SM5UU
22
0958
5 SM3WB
22
0959
6 SM5CVH
22
0959
7 SM5CMP
21
0951
8 SM1 CXE
21
0951
9 SM5DSF
21
0951
10 SM7CSN
21
0958
11 SM0CHB
20
0954
12 SK2AU
20
0955
13 SM6CKS
19
0943
14 SM2COL
19
0946
15 SK6AW
5
0959
Loggar saknas från : SM2DAF, 3BIZ, 3COD,
3EP, 3WA/0, 5ANG, 5CLW, 5COZ, 60D, 0CER
och 0DSG .
Checklogg kom från SM0BDS.
Totalt deltog 27 stationer.
MT 8 CW den 15 dec 1968
0949.20
25 OSO
1 SM0CCE
2 SM5DUL
25
0949.30
3 SM3EWB
25
0949.40
4 SM0AHO
~
0953.30
5 SK6AB
25
0954.10
6 SM0KV
~
0954.50
7 SM7TO
25
0955.30
8 SM5UU
25
0956.00
9 SM5DSF/ 0
25
0956.30
10 SM0CHB
~
0958.30
11 SM5CMP
25
0959.30
12 SM3DIJ
22
0955.00
13 SM6ALJ
21
0942.00
14 SL7AC
21
0958.00
15 SM0EIH
20
0957.00
16 SM2DOS
20
0959.00
17 SM7CMV
18
0958.00
Loggar saknas från: SM2CBS, 2COL, 3DBU,
5CIL, 5COZ, 6AOO och 7CCU .
Checkloggar kom från: SL5ZZL och SM0BDS.
Totalt deltog 27 stationer.
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OZ-CCA 1968
3
76500
321
1 SM3EWB
6
40734
175
2 SM3BCS
10
16872
143
3 SM6EOC
12150
134
4 SM3ARE
8928
85
5 SM7XS
3726
44
6 SM0BDS
2970
7 SM7EHC
40
2880
47
8 SM4CJY
2346
32
9 SM4AZD
570
18
10 SM2CVM
Multi-op
1 SK2AU
214
40443
Checkloggar insändes av SM2ME, 4CMG,
5BXT, 5CYI , 5UH, 5UU och 6DSU.
Kolumnerna utvisar: svensk placering, call ,
OSO-antal, poäng och skandinavisk placering.
H 22 Contest 1968
17 568
62
96
1 UA4KKC
16200
100
54
2 UA1KAG
16038
99
54
3 UB5KED
14250
95
50
4 UC2KAR
13596
44
5 LA1H
103
12126
43
8 SM3CXS
94
6480
36
27 SM5BPJ
60
3738
53 SM6DLY
45
28
3675
49
54 SM7CSN
25
3480
40
29
56 SM3EWB
3360
28
40
58 SM3BCZ
2160
18
40
83 SM3EAE
1938
88 SM7BBV
34
19
1008
24
120 SM7BEM
14
561
17
151 SM7TO
11
528
16
11
153 SM7DMT
7
147
187 SM0ATN
7
203 SM7DJZ
4
48
4
1
1
3
213 SM7XS
Kolumnerna utvisar : placering , call, OSO-antal,
multiplier och poäng.
Ryska testen 1968
SM5CEU
25311
SM7DUZ
1 458
SM3CXS
12035
SL0ZS
1190
SM3DKO
5928
SM4AZD
748
SM0BDS
730
SM3EWB
5824
4620
SM5BXT
644
SM5CIK
SM5CIL
2856
SM5XX
336
2808
SM6PF
135
SM2ME
1962
SM7EHC
119
SM3EAE
SM7XS
1 617
SM6JY
105
SM5CEU blev bäste icke-ryska single-operatorstation (platssiffra 8 sammanlagt) .
SM6DSU , SM7BYP, SM5BNX och SM2COR
sände in checkloggar.

SP DX Contest 1969

W orked

Tider: 5 april kl 15 GMT - 6 april kl 24 GMT
och i fortsättningen första weekenden i april
varje år.
Band: 3.5-28 MHz, endast CW.
Testanrop: SP-stationer kallar Ca-TEST. Övriga
deltagare kallar ca SP.
Testmeddelande: SP-stationer sänder RST +
2 bokstäver som indikerar i vilket powiat de befinner sig (bra för bl a diplomet WER i detta nr
samt för SPPA Award) exempel 579WA. Övriga
deltagare sänder RST + 3-siffrigt aSO-nummer
med början från 001 .
Klasser: Single operator a) single band
b) multi band
Multi operator c) multi band
aSO-poäng: En SP-station får kontaktas 1
gång på va~e band och ger då va~e gång 3
poäng .
Multipller: Varje nytt SP-powiat ger 1 multipiier.
Slutpoäng: aSO-poängen multipliceras med
antalet kontaktade powiat (the sum of different
powiats from all bands).
Loggar: Använd endast GMT. Använd separata
logg blad för varje band . Loggen skall åtföljas av
ett " summary sheet" med uppgift om bl a klass,
namn, call och adress. Bifoga även en underskriven försäkran om att testens regler och det
egna landets bestämmelser följts. Sänd loggen
till: Contest Manager of PZK, P O Box 320,
Warszawa 1, Poland. Märk kuvertet "SPDX Contest".
Deadline: 1 maj 1969 skall loggen vara poststämplad för att räknas .

European Regions

CHC-Chapter 64 (det svenska) utger detta nya
och svåra diplom för kontakter med stationer i
olika europeiska länder och regioner (län , amt,
fylken , oblast, counties, powiats, departement
etc) . WER finns i 3 klasser.
Klass 3 (brons)
Klass 2 (silver)
Klass 1 (guld)

Kontakta 500 olika regioner i
25 europeiska länder.
Kontakta 1000 olika regioner
i 40 europeiska länder.
Kontakta 1547 olika regioner
i 57 europeiska länder.

Några restriktioner angående band, sändningsklasser eller datum för kontakterna finns ej . Det
är ej heller nödvändigt att ha aSL från alla regionerna.
Regionförteckning om 15 A4-blad innehållande
uppgift om regionernas namn , nummer och prefix samt med plats att pricka av de Du kört, kan
erhållas för 3 IRCs från SM5WI, Harry Akesson,
Vitmåragatan 2, 722 26 VÄSTERAs.
Regionförteckningen sänds gratis och automatiskt till samtliga nuvarande medlemmar i CHCChapter 64.
När Du kört erforderligt antal regioner och
länder för någon av klasserna, låter du två
andra hams kontrollera och skriva under din
förteckning som Du sedan sänder tillsammans
med en diplomansökan till SM5WI (adress enl
ovan) .
SM5Aca

Testrutan
Månad
Datum
Mars
1- 2
9
15-16
30
April
5- 6
5- 6?
12-13
12-13
19-20
Maj
3- 4
3- 4
18?

Tid i GMT

Test

Sändningsklass

Senaste regler

aso med

0001-2359
0800-0900
0001-2359
0800-0900

ARRL-testen
Månadstest nr 1
ARR L-testen
Månadstest nr 1

Foni
Foni
CW
CW

68 :1/ 12
68:6/182
68:1 / 12
68:6/ 182

WIVE
SK/ SL!SM
WIVE
SK/ SL!SM

1500-2400
1200-2400

CW
SSB
CW
foni
valfri

Detta nummer

2100-2100
1500-1700

SP DX Contest
ca WW DX Contest
SSA UA-test
Ryska testen
H 22 Contest

kommer
kommer
68:4/ 110

SP-stns
WW
SK/ SL!SM
WW
HB-stns

1200-2400
2100-2100
0800-1100

OZCCA DX Contest
Ryska testen
SSA Portabeltest

CW
CW
CW/ foni

68:5/ 150
68:4/ 109
kommer

WW
WW
SK/ SL!SM

68 :3170

Datum med frågetecken ännu ej officiellt utlysta
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KIYBBNYlf
KONFERENSTEKNIK är det någonting bra det? Ja, de flesta klubbstyrelser skulle nog finna att rätt tillämpad konferensteknik är bra. Resultatet av dagens styrelsesammanträden står, naturligtvis med vissa undantag , inte i proportion till den tid som åtgår,
och sämst är det säkert med uppföljningen av
beslutade åtgärder. Man kan dock med några
enkla regler i minnet och genom en smula självdisciplin högst väsentligt effektivisera såväl sammanträdena som resultatet av beslutade åtgärder.
Jag ska här göra en kort sammanfattning av
de viktigaste åtgärder man bör vidta för att erhålla ett tillfredställande resultat av styrelsesammanträdena.

Planering
a) Förbered yttre arrangemang , exv tekniska
hjälpmedel som " svart tavla " med pennor, blädderblock, projektor m m.
b) tillse att bästa placering av konferensdelta9arna erhålls; runda bord är bäst, långsmala
samst
c) Bestäm dagordningen och tillsänd deltagarna den i god tid i förväg
d) Sänd om möjligt ut resp läs igenom förhandsdokumentation
Genomförande
a) Utse en konferensledare som ska tillse att
man på snabbaste och effektivaste sätt kommer
fram till det resultat man eftersträvar
b) Utse en sekreterare som för protokoll . Var
noga med att kontrollera att alla är överens om
formuleringen av ett beslut
c) Tillvägagångssätt vid problemlösning:
1. Definiera problemet
2. Analysera problemet
3. Föreslå alternativa lösningar, men kritisera
inte förslagen
4. Välj lösning
5. Besluta åtgärder
Uppföljning
a) Skriv ut protokollet omedelbart efter sammanträdet och sänd sedan ut det med minsta
möjliga tidsspillan
b) Följ upp att beslutade åtgärder genomförs
c) Meddela resultatet av åtgärderna
120

Detta var en mycket summarisk sammanfattning av konferensteknik, men genom att följa de
rekommenderade åtgärderna kan man ändå öka
effektiviteten rätt väsentligt. För den intresserade
klubbstyrelsen (och även SSAs styrelse) finns
litteratur i ämnet. Här ska nämnas två böcker
nämligen "Den moderna konferensen" av Carl~
Henrik Kreuger och Carl Birger Loven och "Konferensteknik" av Stig Heden , men fler finns.
Offra några timmar vid nästa styrelsemöte på
konferensteknik och ni kommer att tjäna in tiden
mångfalt!
SM5CYM

88
säger vi till SM7CRJ, Britt Forsberg i Husqvarna,
här nedan fotograferad på SSAs årsmöte i Västerås förra året. Hon är den andra YL Klubbnytt
har äran att presentera (den första var SM3EPG
under rubriken " Eterromantik" i QTC 2 :1969).
men förhoppningsvis ej den sista.
Fotot är såväl taget som inskickat av SM5-3319,
Gert Henriksson i Köping , och jag tackar för det
fina initiativet och ser fram emot ytterligare ett
utlovat bidrag .
SM5CYM

SM4XL OCH KVINNORNA ÄN EN GÄNG
I OTC nr 2/ 1969 sid 71 lär uppräknaren , enligt tydligen inte alltid påpasslige vännen Sune,
ha glömt att bland de kvinnliga signalerna räkna
upp 7DXX och 7DZX.
Eftersom jag personligen känner dessa båda,
kan jag upplysa Dig om att 7DXX heter Kennet
och hans fader 7DZX heter Bertil. Så var det
med den saken .
Alla kan vi göra fel och ingen är fullkomlig .
Eller hur Sune ?
Birgit Nilsson/7OBI

'~"
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SM0
STOCKHOLMS RÄVJÄGARE
Preliminärt program för vårens rävjagande .
Exaktare upplysningar kan fås av SM5BZR, Torbjörn Jansson , Da/aD 07 51 eller SM5AKF, Bo lindell , Oa1766 32 44.
Söndag 9 mars kl 10.00 vid Svartbäckens skola
drygt 1 km SO om Vendelsömalms centrum. Tag
med skidor om föret tillåter.
Söndag 23 mars bestämdes preliminärt för
svartsändarjakt innan vi fick reda på, att SSA :s
årsmöte äger rum den dagen . Så det torde bli
mera info om piratjagandet i nästa OTC. För
närvarande kan vi inte säga något definitivt.
Söndag 13 april vid Tyresta.
Söndag 27 april.
Torsdag 8 maj.
Tisdag 20 maj.
Torsdag 29 maj.
Lördagen 7 eller söndag 8 juni på Ängsjö
samband mot Järfällaamatörernas field-day.
Tisdag 17 juni.
Ett fåtal utlån ingssaxar finns för dem som är
intresserade att pröva på rävjakt. Men kontakta
för säkerhets skull BZR i förväg , om du vill låna
en sax. De brukar vara eftertraktade.
På jakterna tas en startavgift på 1:- per deltagare och jakt ut för täckande av rävsändarnas
batterikostnader.
SM5BZR

FIB-Aktuellt för at! se om det är något att nåla
upp på väggen . Nästa bild är en bild av " första
sittningen" på klubben och närvarande på bilden
är : mannen på soffan Rolf, -2ABX (DL2), han
till vänster om fönstret i hörnet Staffan , -2DOS,
han till höger om fönstret (mitt på svarta tavlan)
är Lennart, -2ALV, han längst till höger är Evert.
Han har ingen signal ännu men är på god väg
att erövra en och detsamma gäller för Lasse,
han med ryggen mot kameran.
Jag kan , i egenskap av kaffekokare, lova alla
som besöker klubben på tisdag kvällarna att dom
blir bjudna på en kopp kaffe. Så välkomna upp,
adressen är Morögatan 9.
73 de SM2EIL/Sture

SM2
SKELLEFTEA RADIOAMATÖRER
Ärade herrar
Jag har knäppt ett antal plåtar en möteskväll
på Skellefteå Radioamatörers klubb, och som
framgår av bilderna är tyvärr aktiviteten inte den
bästa. Han som sitter framför riggen har som
synes tappat intresset för amatörradio och är i
full färd med att spana in brudarna i senaste
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SM5
UPPSALA RADIOKLUBB
Styrelsen för Uppsala Radioklubb för år 1969
består bl a av
ordf Ulf Olsson , 5EEG , vordf Lennart Lönnqvist, 5CLU, sekr Erik Basilier, 5ASO, skattmästare Kurt Lundin, 5DSN.
Klubbens adress är som vanligt: Box 12006,
75012 UPPSALA.
73 de SM5ASO/Erik
VÄSTERAS RADIOKLUBB
Torsdagen den 16 jan 1969 höll VRK sitt årsmöte med deltagande av ett trettiotal radioter.
Mötet hölls högst upp i Västmanlands Läns Tidnings byggnad i en varm och rymlig lokal. Före
mötesförhandlingarna gjordes ett studiebesök
hos VL T och de närvarande fick se redaktionen,
sätteriet och tryckeriet. Därefter dracks kaffe till
den GAMLA VANLIGA TARTAN och alla hade
grädde i skägget (alltså inga (X)YLs närvarande)
då till synes avgående ordf Harry, SMSWI, öppnade mötet.
Men nej, Harry svek inte, utan följande styrelse och funktionärskår kunde efter högtidliga
löften om att alla skulle hjälpa till att dra klubblasset, konstitueras:
ordf Harry Akesson, SWI, sekr Kaj Strideii,
SDAD, kassör Urban Eugenius, SBTX, klubbmästare Gösta Sjöström, SDXU , övriga ledamöter Jan
Söderberg , Donald Olofsson , SACO och Kjell
Nilsson, SCKC, sändarsekt.ledare och t~kn rådgivare Sven Lindqvist, SDRL, rävjakt Kjell Ryberg ,
5DCF, studiesekt.ledare Ulf Angl~rt, SEZL, ungdomssekt.-Iedare Per Hjort, SDDO, WAV-manager
Harry Akesson, SWI , OSL Donald Olofsson,
SACO, ORZ-redaktörer Kjell Nilsson, SCKC och
Per Hjort, SDDO, ORZ-distributör Martin Zeinetz,
SDEE, annonsackvisatörer Lars Göransson, SDOD,
Per Hjort, SDDO och Gösta Jonsson, SOO, inköpare Martin Zeinertz, SDEE, revisorer Sten
Berglund, SRG och Erik Olsson , SEOL, revisorsuppl. Wei Öhlund, SDMO och Hans Göransson,
SCYM , repr i Ungdomsrådet Carl-Erik Lindgren,
SM5WI, omvald ordförande
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Fr v BTX, CKC, CUS, DAD, DEQ och OW.
SCXV, stugfogde Gösta Jonsson, SOO samt fotooch klippboksförv. Allan Nilsson, SDEO.
Övrigt av intresse var bl a diskussionen om
rökfria månadsmöten, vilket skulle tillåta att även
för rök känsliga personer skulle kunna närvara
på mötena. Dessutom skulle trivseln (och sikten)
även öka för de övriga. Arsmötet enades om att
man i fortsättningen skulle visa största möjliga
hänsyn och inskränka på rökningen så mycket
som möjligt.
Till sist tackade mötesordf Curt Leuchovius,
50W, de närvarande (vilka annars?) för deras
stora intresse och alla gick hem.
SM5CYM
NORRKÖPINGS RADIOKLUBB
Ur ORZ saxas att SM5CMM Ove skall (eller
rättare har) tala(t) om SSTV, Slow Sean Television, vid NRKs februarimöte. Dessutom kan meddelas att det vid NRKs månadsmöten ofta förekommer en s k radioteknisk halvtimme. Gott
initiativ!
Övrigt läsvärt är att WV fått i uppdrag att hitta
och inköpa en lämplig transceiver till SK5BN.
Det låter fint. Kan man snart börja fundera på
ett klubbnät; fler och fler klubbar skaffar ju station .
SM5CYM
LINKÖPINGS RADIOAMATÖRER, LRA
LRA bildades år 1945 och har ca 75 medlemmar samt äger ett klubbhus med komplett radioanläggning (signal SK5AS) och antennfarm.
Klubbtidningen heter OSO.
Klubben har i samarbete med FRO alltid telegrafikurser i gång och i en undervisningslokal
i St. Larsskolan pågår byggverksamhet. Dessutom finns en pejlsektion (rävjakt). Månadsmöten hålls första fredagen i varje månad i klubbhuset.
LRA har under sin 25-åriga tillvaro alltid varit
full av aktivitet och många är de sändaramatörer
som under årens lopp erhållit sin utbildning i
teori och telegrafi genom sitt medlemskap i
klubben.

sjukhusportabel
Bertil Ahlin, SM5DGM/0
Ängkärrsgatan 3
171 58 SOLNA

Från SM5DGM har vi mottagit ett brev och
fotograf ier. Vi tillåter oss att publicera texten i
sin helhet.
" Jag tar mig friheten att skicka ett par bilder
av hur man kan ha det på sjukhus i dag - om
man är amatör och inte sj ukare än jag har varit.
Jag skrevs in på Karolinska sjukhuset 6.11 .68
och får nu komma hem efter ca 2 '/2 månad . Det
har "bara" varit en fot som krånglat, så rörelsefriheten har varit begränsad . Detta kanske till
förmån för amatörradioaktiviteten .
Ett par dagar efter intagn ingen kunde jag montera upp stationen , en HW-32 och en tråd utanför
fönstret med värmeelementet som motvikt. Inga
DX, men UW9XZ rapporterade 58 och EP2JP 53,
och detta på en antenn som kunde rullas ihop
och stoppas i fickan! Med bistånd från SM0CKO
kom en Mosley V-4-6 upp på takterrassen , men
flyttades senare upp på ett plåttak 3 m högre
upp. Inga direkta DX nu heller, men K4CFS
rapporterade 55, OX3FD 55 och EL8D 57. I alla
fall bevis på att apparaten fungerade .
Någon svårighet med " körtillstånd " har jag
Medlemskap kan erhållas av varje individ med
" hyfsat" uppförande. Medlemsavgiften är 15 kr
för seniorer och 5 kr för juniorer per år.
Styrelse: ordf Karl-Eri k Nord , 5MN, kassör
Bengt Lundin (call i antågande) , sekr Olof Karlsson, 5EXE och pejschef Nils Akerblad (Rävstigen
4, Linköping i) .
Klubbadressen är LRA, Box 5008, 58005 LINKÖPING.
Vi har medlemmar i hela landet ; även Du är
välkommen!
73 de SM5CD

SM7
NÄSSJÖ RADIOAMATÖRER
Får härmed meddela att Nässjö Radioamatörer
har avhållit sitt 22:a årsmöte torsdagen den 23
jan 1969. Aktiviteten i klubben har varit mycket
god . Medlemsantalet är 29, varav 21 har licens.
Klubbens medlemmar träffas varje torsdag kväll
kl 1900 i klubblokalen, Akershäll 4 C, i Nässjö.
Till styrelse för 1969 valdes
ordf Lennart Jonsson , 7AXP, v ordf Sven-Olof

aldrig haft, alla har varit intresserade och vänligt
inställda till amatörradio . För en del har det varit
första kontakten med vår hobby och jag har försökt propagera så gott jag kunnat.
Jag har tidigare kört amatörradio från KS 1965
i december, 1966 i september och från Danderyds sjukhus under oktober 1966. Och alla
gånger som patient.
Bilderna togs till decembernumret av " KSnytt" Karolinskas personaltidning , där den infördes utan kommentarer eller bildtext. Synd , för
" reklam " . behövs alltid för en så exklusiv hobby
som vår.
Så DB, om du åker in på sjukhus, tag stationen med! Du kommer alldeles säkert att mötas
av förståelse och intresse, och har dessutom
möjlighet att visa amatörradio för en del människor som aldrig kommit i kontakt med " radioaktivitet" tidigare. "
(Av redaktionella skäl publicerar vi endast en
av de insända bilderna)
Wiberg , 7DLI , sekr Göran Boström , 7AFZ och
kassör Eric Berglund , 7BKS.
73 de SM7ACL/Birger
UK7
har haft två möten sedan vi rapporterade sist.
På det ena visade 7EHB upp en del kretskort för
SSB-sändare, 2-m konvertrar, FAO, LF-förstärkare m m. Korten är fint gjorda och har medverkat till att byggverksamheten bland medlemmarna har ökat.
På det andra fick vi instruktion i lödning av
div komponenter som t ex koaxkontakter. Vi fick
också ta del av de hjälpmedel , som står till förfogande vid detta inte ovanliga arbete för VHFamatörer.
SM7BAE har berättat om sina moonbounceförsök och låtit oss höra hur sådana signaler
hörs på olika platser på klotet.
På vårprogrammet står nu närmast årsmöte,
studiebesök och diverse föredrag med demonstrationer. Det planeras även för rävjakt på två
meter.
SM7AED

123

QSL-kort
AFFÄRS
INDUSTRI
REKLAM

TRYCK
SM7APO

STRANDBERGS tryckeri
Tel. 0380/20440

Forserum

DIGITOR SYNKRONUR
Firman fortsätter försäljningen av detta så populära
si,ffervisande ur. Styrs av elnätets periodtal och behover ej ruckas. Rektangulär tavla med timmar, minuter och sekunder i "klartext". Oumbärlig både för
Dig och familjen. Pris nu endast 60:- + moms.
Cardeoldmikrofonen UD 503. Dynamisk typ , utvald
bland både dyra och billiga mikrofoner för sin förnämligt jämna karaktäristik. Ingångsimpedansen är
50 kohm, som kan kopplas om till 200 ohm. Kr 33:inkl moms.
KIseldioder SE-O. 5 d., 1000 V PIV, 500 mA
Kr 3:6AG7, det idealiska frekv. dubblarröret, nytt
5:4 st 75 wattsrör 1625 (SS B-o p)
15 :RF-instrument 0-250 mA
10:MF-enheter 9,72 MHz, 6-rör utan rör
15:Hörtelefoner lågohmiga , 2 99r 2,5 ohm
10 : -

REIS RADIO
Polhemsplatsen 2 411 02 GÖTEBORG
Tel 031-155833
Vi kan nu utöver elektronisk apparatur för
luftfarten erbjuda utrustningar för amatörradio, PR-radio samt stereo från samtliga ledande amerikanska tillverkare till kraftigt reducerade priser.

DRAKE TR-4
3199:- kr

+

moms

Scandinavian Avialion
Box 5148
20071 MALMÖ

LOGQSL
är ett rationellt system bestående av
10gblad och qsl , vilket har blivit många
amatörers succe.
Provtryck och prislista på begäran.

SM7CRW
John-Iwar Winblad
Box 24

560 12 VAGGERYD
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erhållit signalen VQ9A/A. Gus vill sedan gärna
försöka göra ett besök på Heard Island och därefter bär det förmodligen av mot Bhutan.
Den första aktiviteten, som alltså kan väntas
bli från ROdrigues, beräknas inträffa i början av
april.
Gus kommer att använda en Galaxy med 2
VFOs for split-freq operation på alla band. QRGs
blir 3525, 7025, 14025, 21025, 28025 CW och 3795,
7195, 14195, 21395, 28495 SSB QSX 10 kHz upp.
QSL via Ack W4ECI som även tar emot donationer för expeditionen.
Vi hoppas kunna ge mer kött på benen i nr 4.
FC5RV t i ll F5RV
FM7WV till F3KK
FY7YG via WA4GOM
GH2HQ till RSGB
HL9UD till WA8HBL
JX5CI via NRRL
MP4BGW via K9CSM
MP4MBJ till G3POA
MP4TCE via RSGB
OR4ES via ON4VL
OX3JV via SM7ACB
OX3UD via W2CTN
SV0WN till K3EUR
TU2AY & AZ via DL7FT
VK2BKM /LH via W2CTN

VP5RS & 7CC via W4GZD
VR2FS till 9VlOS
W0VXO/KV4 till KV4FZ
XE1PLJIXF4 till XE1J
XE0DOT till W6DOT
YK1AM via YK1AA
ZD8CC via W4GZD
ZS3NU via WB8ANV
ex-ZS4MG till 9J2MG
ZS6BES via DL9PU
4M4AJ via YV40G
4S7AS via RSC
4Z4BL via WA4WTG
6Y5ET via W3ZUH

SM5CVH
NYA MEDLEMMAR
Per den 4 febr. 1969
SM6AZ Leif Havås, Angsgatan 11, 43400 Kungsbacka
SM4BW Morgan Carlson, Nordenfeltsgatan 22, 681 eo Kristinehamn
SM7AUG Bengt Odman , Långåkravägen 42, 241 00 Eslöv
SM5AXI Bernt Johansson , Veckovägen 61, 1 tro ned .
17500 Jakobsberg
SM7BUU Poul Kongstad, Jordbogatan 4, 25260 Hälsingborg
SM6CWT Björn Wahlberg, Skogvaktaregatan 28, 54600
Karlsborg
SM0CXT Kurt Pilat, Tantogatan 59, 11742 Stockholm
SM5CFW Göran Gustafson, Götgatan 20 B, 2 tro 75222
Uppsala
SM7DUN Erik Näslund , Väggarp, 24031 Ortofta
SM5DLQ Lars Lidholm , Grimsta, 73051 Irsta
SM5DMV Tore Karlsson, Oddergatan 11 , 64100 Katrineholm
SM0EGC Heinz Gerehow, Kvarnbergsvägen 68, 141 45
Huddinge
SM2EIL Sture Granström, Västergatan 27, 931 00 Skellefteå
SM4EML Lennart Rådig, von Rosensteins väg 7, 69200
Kumla
SM5ESL Berndt Johansson, Regnmätargatan 1, 72348
Västerås
SM4-4071 Håkan Hansen, Gränsgatan 22, 771 00 Ludvika
SM0-4072 Hans Poppius , Ormängsgatan 55, 4 tro 16231
Vällingby
SM4-4073 Tage Jonsson, Gustafsforsvägen 12, 683 00
Hagfors
SM3-4075 Ake Lundh , Permans gata 37 B, 831 00 Ostersund
SM0-4071 Sverker Hillstedt, Enedalsvägen 6, 151 52
Södertälje
SM7-4078 Rolf Noord, Paradisgatan 21 A, 33200 Gislaved
SM6-4079 Bengt Svensson, Box 18, 440 45 Nödinge
SM7-4080 Bert Malmstedt, Box 145, 28200 Tyringe
SM5-4081 Nils Erik Nilsson, Lärkträdsvägen 35 129 00
Strängnäs
'
SK5AS Linköpings Radioamatörer, Box S008, 580 05 Lin ..
köping 5
SK6AW Hisingens Radioklubb, Box 53055, 40014 Göteborg 53
SK6BH Strömstads Amatörradioklubb, clo Hilmersson ,
Surbrunnsgatan 3, 45200 Strömstad
SK2BI Midskogsskolan , Björkgatan 2 95105 Luleå
SK3BR Bollnäs Radioamatörer, clo' Hedlund Hälsingegatan 14 B, 821 00 Bollnäs
'

NYA SIGNALER
Per den 30 jan. 1969
SM6AZ Leif Havås , Angsgatan 11 , Kungsbacka
SM4BW 'Morgan Carlson , Nordenleltsgatan 22, Kristinehamn
. . ... . . . .... . ............... .. ......
SMtlJCT Bengt Eric Karlsson, Viveka Trolles gränd
9, Vällingby . .. ... . .. ... , ... . .... .. . ..... . ... ,
SMtlJIN . (ex-3343) Peter Isoz, Tjädervägen 10, Lidingo .. , ... , .. .. .. . . , .. . . .. .. , .. .. .. . . . .... ..
SM3PM Bengt Hellström, Box 2560, Timrå .... .. ..
SM4QE Ake Brånn , Solhemsgatan 3 A, Kumla . . "
SM4TN Ingemar Wall , Andrens väg 28, Kumla ." ,
SM2EIL Sture Granström , Västergatan 27, Skellefteå
SM4EPL (ex-4048) Björn Insulander, Apelvägen 9,
Karlskoga .. , . . , , . .... , . ... ...... , , , , . . . . . . . . .

Klass
A

Hur tycker Du att ett kraftaggregat
till din station skall konstrueras?
Kanske som vi:

C
C
B
A
C
C
C
C

• För svensk standard 220 V 50 Hz = Max
effektuttag .
• För beräknat uttag aven medel effekt motsvarande en modern sändares toppeffekt =
ingen risk för överbelastning .
• Med
service.

standardkomponenter

• Med moderna
högsta kvalitet.

billigaste

halvledarekopplingar

ADRESS- OCH SIGNALÄNDRINGAR

•

Med noggrant planerat och utfört bygge

Per den 4 febr. 1969

= största tillförlitlighet.

SM7LU Erik Peterson , Västra vägen 8, 37024 Nättraby
SM4ATA Lennart Larsson , Brinken 6, 681 00 Kristinehamn
SMtlJABE Peter Landgren , Hagtornsvägen 1, 19400 Upplands Väsby
SM6ADE Lennart Svantesson , Kastanjevägen 32, 43200
Varberg
"
SM5AVL Jan Nilsson, Vetterstorpsgatan 4, 72462 Vasterås
SM6AHN Odd Lindow, Brogatan 28, 31300 Oskarström
SMSABW Ingar Wenegård, Torgnys gata 13, Box 7,
59057 Malmslätt
SM2BPB Ingmar Astrand , Fören i ngsgatan 27, 2 tro 981 00
Kiruna
SMtlJBYD Hans Lööw , Marknadsvägen 45 , c/o Remahl,
18334 Täby
SMtlJBDG Ove Möller, Tegvägen 16, 170 10 Ekerö
SMtlJBQH Thord Danielsson , S:t Ansgars väg 10 B, 1 tro
17138 Soln a
SM7BEK Per Petren, Kronborgsvägen 2, 21742 Malmö
SM7BSK Nils Coli in, Erik Dahlbergsgatan 17, 560 30
Gränna
SM7BNL Bengt Fröiander, Bangatan 11, 27300 Tomelilla
SM2BZU Gunnar Esbjörnsson, Centrallasarettet, Avd. 33 ,
961 19 Boden 19
SM6CCL Jan Långström , Mariagatan 20, uppg. 2, 1 tr.
41471 Göteborg
SMSCEL Toroll Michaelsen, Ekenhillsvägen 3 D, Hälibybrunn , 63239 Eskilstuna
SM4CGM Inge Johansson, Stoltsgatan 9, 781 00 Borlänge
SMSCZM Per-Olow Hammarst röm , Växthusvägen 1,
17010 Ekerö
SMtlJCSP Ake Hultman , Markervägen 4, 17024 Skälby
SM6CWP Göran Holmdahl , Svängrumsgatan 34, 42135
V:a Frölunda
SM3CXS Jörgen Svensson, PI 507, 86022 Johannedai
SM5CAT Odd Sylwan, Näsbydalsvägen 12, 7 tro 18331
Täby
SMtlJCKT Rolf Ranvert , Södervägen 38 , 6 tro 183 64 Täby
SM6DQA Lennart Hellberg, Beryllgatan 12, 421 52
V :a Frölunda
SM7DYA Lars Sörensen , Kjellssons väg 17, 23047 Akarp
SMtlJDIE Tore Isaksson , Egnahemsvägen 13, 172 46 Sundbyberg
•
SM7DRK Lennart Davidsson , Frillestad, 26033 Påarp
SMtlJDHX Bengt-Olof Larsson , Blockvägen 29, 14700
Tumba
SM7EEA Birger Murray , Kinellsväg 22, Ljunghusen , 23012
Höllviksnäs
SM3ETC Jan-Erik Bergman, Aspgatan 17, 82700 Ljusdal
SMSERJ Kurt Nygren, Studentvågen 24, 2 tr. 75234 Uppsala
SM5-437 Karl J , Akerlund , Brunkebergsåsen 28, 19170
Sollentuna
SM7-3234 Leif Larsson, Granvägen 1, 24500 Staffanstorp
SMS-3319 Gert Henriksson, Murmästargatan 10 B, 731 00
Köping
SM7-3354 Kurt Edforss, Sångvägen 1, 28400 Perstorp
SMS-3914 Jan-Stefan Englund, Odensvigatan 3, 72342
Västerås
SM2-3916 Jan Holm , Gröngatan 5, 96100 Boden
SMS-4036 Steinar Helbö, Hovgatan 9, 731 00 Köping
SM7-4074 (ex AUT) Sten-Birger Carlsson, Blåmesvägen 25,
56029 Hovslätt
SMS-4076 (ex AFP) S. G. Milander, Mjölvägen 52 , 16171
Bromma

• Vi vet att många tycker som vi. Lyssna på
bandet efter t. ex. Drake- och Galaxyägare.
Skulle inte även Du vilja skicka ut en sådan
signal på bandet?

II

SM7CDX 0410/ 30364
SM7BBY
040/56366
Box 39, Skegrie

PefIex

I ~

URET

tör hela veckans program , lör hem, industri och
laboratorier. Riktpris 375 :- . Bevakar alla radioprogram under hela veckan. Kopplar bandspelaren och spelar in program när Ni inte är hemma.
Kopplar värmen i sommarstug1tn. Kopplar belysningen när ni är bortrest tör at! ge sken av at!
någon är hemma. En vacker prydnads klocka med
exakt gång . Vi tillverkar även Rastsignalur, Impulsreläer, Timers, Mikroströmbrytare.

INDUSTRI AB REFLEX
Sundbyvägen 70, 16359 SpANGA
Tel 08-36 46 42
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HAM

annonser

TILLVERKAR:
Enfastransformatorer
Nättransformatorer
Utgångstransformatorer
Neontransformatorer
Reaktorer
Spolar

Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, som I
denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer.
Annonspris 2 kr per grupp om 42 bokstäver, siffror eller
tecken, dock lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar dubbel
taxa. Text och likvid insändas var för sig till kansliet
före den 5 i månaden före införandet. Annonsörens anropssignal skall utsättas i annonsen. Enbart postbox god·
tas således ej som adress. För kommersiell annons gäller
QTC ordinarie annonspris. I tveksamma fall förbehåller
sig red rälten att avgöra, om annons skall anses som
kommersiell.

ALLT inom lindningsindustrin
KORTA LEVERANSTIDER

SÄLJES
Heathkit SB-200 linjärt pa. DRAKE R-4A med många
extra xtals. Ev byte mot transceiver. SM6AYC, Jan
Diding , Bäckgatan 8, 43200 VARBERG. Tel 0340 - 180 50.
CALLBOOKS Foreign Sect -68 Somm/Höst oanv 27:50
kr/st, Dir of Awards K6BX -68 11:- kr/st , CO 65/66,
OST 66/68 (ej kompl), RAmat Vocabulary 5000 ord 4:- kr
till salu. SM3-3104, S Elfving, Box 47,87101 HARNöSAND.

FACK 49, 161 25 BROMMA 1
Lager : ENSPÄNNARGATAN 56
Tel. 08 - 89 40 60, 895555

MEKANISKA FILTER
FÖR AMATÖRER

BC 224 E (motsv BC 348 O) med inb nätagg 175:- kr.
Tel 08 - 91 4589 efter kl 18.
Ett st mottagare the hallicrafters co typ SX-110 samt
en mottagare National typ NC-100 XA. Ett st Sändare
modifierad Geloso-sändare med nytt slutsteg" Typen på
sändaren G-210-TR mikrofon och telegrafnyckel medföljer. SM7LU, E Peterson, V:a Vägen 8, 37024 NATTRABY.
DRAKE 2-B , 2-BO och 2 AC, X-tals för hela 10 mbandet . SM6CIX, E Hilmersson, Surbrunnsgatan 1 H,
45200 STRöMSTAD. Tel 0526 - 121 14.
RX Commander fb lätt att bygga om för SSB 200:- kr.
Bilradio , rör, Philips med kv-tillsats + Sound bilradio
25 :- kr. Bandspelare primitiv 25:- kr. Edor Dahlbeck ,
SMSJH , Inteckningsvägen 12, 12643 HAGERSTEN. Tel
08 - 19 73 41.
TX Knight T-1S0 80-10 mtr 150 Watt. Inb VFO, likr.
Storl 42x23x25. 220 V. RX, NC-1OO, allt som nytt. Pris
för stn 1.750 :- kr. SM5BFA Tel 08 - 3918 37 .
2 m
18 W,
Yngve
Tel 08

Transc HW-30 för 220, 12 el 6 V. 2 m Fm TX Pin
med inb nätagg. 2 m transistor RX. SM5CIW,
Johansson , Näsbydalsvägen 8, 8 tr, 183 31 TABY.
- 7586670 efter kl 18.

Komplett SSB-AM-CW transceiver TRIO TS-SOO, separat
VFO-5 og power-supply PS-500AC. Hele stasjonen fabrikksny og testet. 2900:- kr. Brosjyre tilsendes mot returporto . LA8GJ (SM5-4037) , Björn Olsen, Styrmansgatan 3,
731 00 KöPING.
KW 2000 A transceiver + 220 AC högt + O-multiplier.
1 år. SM3CXS , Jörgen Svensson , PI 507, 860 22 JOHANNEDAL. Tel 060 - 667 92 efter kl 1730.

± 1,5 KHz
60 dB ± 3,0 KHz

Bandbredd: 6 dB

Fabrikat KOKUSAl

SCAPRO
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KUNGSBROPLAN 2,
11227 STOCKHOLM
Tel 08/52 03 20. Telex 17376.

Begagnad smalbandig' FM-station. Typ SRA CN-23
70-88 MHz, med manöverenhet + mikrofon och högtalare (original). Kostat ny 3000 :-, säljes för 800:- +
frakt. SM4CSK , Ronny Lindhe , Hjortstorpsvägen 3 B,
70366 öREBRO . Tel 019 - 122251.
Transceiver SWAN-3S0 inkloriginai power supply, i utmärkt skick, pris 2150 :- kr. SM7AXP, Lennart Johnsson ,
Nygatan 1, 57100 NASSJö. Tel 0380 -11632.
Vridtrafo kapslad pr 220 V sek 0-260 V 4 A 100 :- kr.
Univ.instrument: Uniqor 1 S n nytt 295:- kr, dito Philips
P 81700 150:- kr, dito AVO Multiminor m väska 100:- kr.
SM4BMX, Skinnarbacken 32 A , 71100 LINDESBERG .

VFO HA-5 x-talstabil. TX 20-40-80 m 50-75 W CW,
matchar HA-5. Ring och bjud ett pris . SM3DSP, Jan
Näslund , Älgvägen 71, 89028 GULLÄNGET.
P g a flyttning sålJer Jag mina amatcirprylar. RX , TX,
Trcvr o s v. Fortecknmg på begaran' SM6CJL, J Timmerås , Dr Forsellus gata 32, 41326 GöTEBORG
Tel
efter 1/3 0300 - 2S3 14.
SWAN-3S0 inkl pwr pack säljes . SM3EPG , Lena Mark
Cederberg Vintergatan 12, 85241
SUNDSVALl. Tel
060 - 126186.
Ett nytt SUP1 i org kart 60 :Stigö . Tel 0531 - 105 92.

NYHET:
CW-sändare för C-amatörer i byggsats.
Ineffekt 10 watt. Rör : ECL 85. Band :
80-40 m. Komplett byggsats med gjuten
al-låda men utan-kristall. Pris 145:-.

m frakt. SM6-3828 , Anders .

Heath CW-transceiver HW-16 75- 90 W med VFO HG-10B
8 mån gamm al , 1000:- kr , RX AR88 D 10- 160 m CW-AIMSSB + mellanvågsbandet , SOO:- kr. Säljes p g a byte ti II
SSB-rig . SM5BNZ , Rolf Arvidsson , c/o Hagberg , Verkmästargatan 4 A, 75436 UPPSALA.
SWAN-3S0 transceiver inkl nätagg + 12 V DC som ny,
körd endast 143 OSO . SM5CEt , Toralf M ichaelsen . Tel
016 - 523 26 .
HT-40 + HA-5 i fb condx. Byte mot SSB-TX kan diskuteras. SM2BJO , K-E Eriksson, Hagmarksvägen 40,
90232 UMEA. Tel 090 - 116159 kl 19-21.
RX TRIO ER-202 säljes , 450 :- kr. SM7AJD , Rune Engvall,
östra Varevägen
30,
37200
RONNEBY.
Tel
0457 - 14216.
HT-37 SSB/CW TX med semi-bk på CW. I mycket gott
skick . Pris ca 1200 :- kr. Även en liten snygg VFX till
salu. SM5CDY , K-E Wiman, Box 307, 751 05 UPPSALA.
Tel 018 - 13 14 22.
SSB-sändare 20 A med inb slutsteg 165 W PEP, 650:kr. RX MK-46 utan nätagg. RX MKL-940 utan nätagg,
150:- kr/st. SM5AHR, Valis Backas, Villavägen 37, 75236
UPPSALA. Tel 018 -114511.
Tyvärr säljer jag min HAMMARLUND HO 170 E MARK
III. 17 rörs trippelsuper. 160-6 m ham bands . Ytterligare
upplysningar: SM3VE, Bertil Arting, Järnvägsgatan 29,
823 00 Kl LAFORS .
RX ER-202 som ny , körd end 3 tim p g a sjukhusvistelse. Modifierat blandarsteg med 6AU6. Pris 450 :- kr.
SM2BZU , Gunnar Esbjörnsson , Avd 33 , Lasarettet, 961 19
BODEN. Tel 0921 - 103 34 .

SLUTSTEG ACRJ-1000
1200 watt SSB, 1000 watt CW - Tyristorvox - Effektomkopplare 10 steg - 10-80
meters band - 40-50 watts drivning 2 st 813 gg koppling - Inbyggd nätdel
och SWR-meter. - Format 270 X 220 X
370 mm - Svart med grå front. - Pris
1175 :-

SSB TXlämplig för DeJ. som utan alltför hög.a kostnader VIII bOrja med SSB. Aven avbetalning på langre tid.
Gonset LSB 100, input 100 W PEP och CW, 50 W AM.
Priset ca 1000 :- kr. SM0AVK, Gunnar Rågfeldt , Hackstavägen 8 B, 18400 AKERSBERGA . Tel 0764 - 221 23 efter
kl 1830.

KÖPES
Mottagare DRAKE R 4 A eller B. SM6KT , Gunnar Carl ··
ström , Granhem, 54050 MOHOLM . Tel 0506 - 100 85.
Köpes : T4X , SB400 eller liknande bra TX. SÄLJES:
Eico 723 + VFO 60 W CW 1 år ufb skick . SM0EIE , Gunnar Andersson , Klasrovägen 45 B, 191 49 SOLLENTUNA.
Tel 08 - 35 59 20 .
PA, gallerjordat , SB-200, KW-1000 eller motsvarande.
SM2BJO , K-E Eriksson , Hagmarksvägen 40 , 90232 UMEA.
Tel 090 - 11 61 59 kl 19-21 .
RX , SX-28
08 - 39 1837.

eller

annan

äldre

Rx.

SM5BFA.

Tel

Joystick-antenne med tilhörende luner. LA8GJ(SM54037). Björn Olsen , Slyrmansgatan 3, 731 00 KöPING.

Växelströmsgeneratorer 12 V 40 A med
relä och likriktare, 300:Kretskort för kristallkalibrator enl QTC

nr 12-68. 8:Kretskort för byggbeskrivningar i QTC
och RT kan levereras till facilt pris.

FIRMA

SVEBRY

Box 120, 54101 Skövde, Tel 0500 - 800 40

127

Vi har förnyat vår uppsättning av instrument och säljer därför ut de instrument som vi ej
längre använder.
Signalgenerator
Vågmeter

MS-206
CWI-6003

Rörvoltmeter

Heath IM-10

Uteffektmeter

WY-3002

Klirrfaktormeter
Frekvensstandard

FS-30
188
1,7-250 MHz

Mikrovolter
Resonansmeter
Oscillograf

Grundig

Testinstrument för mikrofoner
Transistoromvandlare 24 V DC in 250/400 V DC ut
Translrec
SCR-522

Närmare uppgifter lämnas på tel 08-303018 eller 205975.

AB MARINAGENT
GELOSO
VFO 4/104/5

Frekvensområden : 3500-4000, 7000-7300, 14000-14600,
26950-28000 och 28000-29700 kHz.

21000-21900,

Uteffekt tillräcklig för utstyrning av ett 807 eller 6146 i klass C.
Rörbestyckning : 6CL6/5763
Skala : Geloso 1646
Pris : Netto, inklusive skala, utan rör, exkl moms 105 :- kr.

VIDEOPRODUKTER

Olbersgatan 6 A, 41655 Göteborg.

Sänd katalog med uppgifter om rabatter på rör, transistorer, högtalare, integrerade kretsar mm .
Kr 3:65 bifogas i frimärken för katalog i lösbladssystem .
Kr 7 :25 bifogas i frimärken för katalog i ring pärm .

Namn :
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Adress :

Postnummer :

Postadress :

Har Du tänkt på ...
att det snart är vår och tid att planera alla nya antennuppsättningar! Visste
Du att vi alltid har ett 15-tal olika typer beamar, ett 1Q-tal olika vertikal
och ett oräkneligt antal tillbehör i lager. Inom kort också nya Mosley
Cubical Quad. Alla data i vår nya katalog.
att vi redan fått in ARR L Radio Amateur Handbook 1969. Dessutom massor
av andra böcker också.
att Du kan skaffa vår 86-sidors katalog genom att insända två kronor i frimärken samt namn och adress.
att det är tid att planera nya SSB-tranceiver köpet nu för våren. Visste Du
att vi nu har hela åtta olika transceivers i lager för Dig.
Swan 350 C 500 W

2590:-

Swan 500 C 500 W

3175:-

Swan 260 260 W

2650:- (mars)

Galaxy V mk. 3 500 W

2700:-

Galaxy GT-550 550 W

2950:-

Drake TR-Y 300 W

3575:-

Hallicrafter SR-400 400 W

4975:-

Hallicrafter SR-2000 2000 W

6850:-

Dessutom inom kort också två nya transceivers, Johnson Adventure och
Signal One CX-7. Amerikanska kvalitets amatör utrustningar alltid i lager
för service just till Dig.

~~"?~~~"~~~ort

73 de
SM7TE
SM7DRI
SM7BOZ

Butik : Skolgatan 45, Malmö C
Oppet yard. 10-18. Lörd. 10-15
Tel. 11 9560
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PHILIPS LINJÄRA INTEGRERADE KRETSAR

TAA 263

TAB 101

TAA 500

Bredbandsförstärkare

TAA293

TAA3S0

Trestegsförstärkare med första steget fullt åtkomligt. Denna form medför stor flexibilitet vid
konstruktioner inom ett stort område av lågeffekttillämpningar.

Fyrstegs differentialförstärkare för FM-tillämpningar med hög AM-undertryckning . En obalanserad detektor kan användas tillsammans med
denna förstärkare. Den är mycket lämplig för
ljud kanalen i TV-mottagare eller för FM-mottagare.
TAA380
FM-förstärkare, demodulator och LF-förstärkare
för ljud kanalen i TV och för FM-mottagare. Avsedd att kunna användas med kvotdetektor och
för utstyrning av transistorsteg .

Förstärkning
Brusfaktor
Uteffekt
Bandbredd (3 dB)
Matningsspänning
Pris

TAA263

TAA293

77
S
10

80
6
10
600
6
6,30

8
6,30

dB
dB
mW
kHz
V
kr

Ringmodulator
TAB101

TAA4S0
FM-förstärkare, demodulator och LF-förstärkare
för ljud kanalen i TV och för FM-mottagare. Avsedd för användning med kvotdetektor. Kan kombineras med rör- eller transistorbestyckade utgångssteg samt med yttre volymkontroll.
Förstärkning
Utspänning
Bandbredd (3 dB)
Matni ngsspän ning
Pris

TAA350

TAA380

TAA450

80
600
12
6
9,7S

67
200
10
7
9,7S

67
400
10
7
10,SO

dB
mV
MHz
V
kr

Universalförstärkare
TAA263
Trestegs direktkopplad universalförstärkare för
frekvenser upp till SOO kHz.
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Denna integrerade modulator/ demodulator är avsedd för bärvågssystem . Den har låg dämpning,
kräver liten bärvågseffekt, har låg bärvågsläckning och god isolation mellan ingångs- och utgångssteg .
-0,7S
dB
Conversion gain
mW
3
Bärvågsläckning
V
Matningsspänningar
9, 1,S
Pris
14,SO
kr

Mikrofonförstärkare
TAASOO
Avsedd för användning med kristall- eller dynamiska mikrofoner.
4S0
ggr
Förstärkning
1,S
V
Utspänning
Matningsström
20-100
mA
Pris
11 ,00
kr

TAA 300

TAD 100

AM-radio krets

TAA435

TAD100
Innehåller blandare, oscillator, MF-förstärkare,
detektor, LF-förstärkare och drivsteg. Kan matas
med 6 V eller 9 V. En AM-mottagare för MV och
LV kan konstrueras med TAD100 och två komplementära transistorer. För KV måste en yttre
oscillatortransistor inkopplas.

Förtörstärkare och drivsteg primärt avsedd för
bilradio. Kan driva ett 5 W push-pullsteg .

Total strömförbrukning
AG C-område
S/ N-förhållande
Pris

6V

9V

15
60
23

21
60
23
13,50

mA
dB
dB
kr

Uteffekt ')
Inimpedans
Brusfaktor 2)
Matningsspänn ing
Pris

4
79
6
14
10,50

W
kQ
dB
V
kr

' ) med utgångssteg AD161 + AD162
2) B=60-1OO00 Hz

Förförstärkare

Slutförstärkare

TAA310

TAA300

Förtörstärkare med extremt lågt brus avsedd för
bandspelare.

Klass B utgångsförstärkare som kräver mindre
än 10 mW för 1 W uteffekt.

Utspänning
Inimpedans
Brusfaktor
Matningsspänning
Pris

1,8
20
4
7
6,30

V
kQ
dB
V
kr

TAA320
Förstärkare för t illämpningar med höga inimpedanser som t ex kristallpickup. Kretsen består av
ett MOS-ingångssteg och ett bipolärt utgångssteg .
650
~AN
Utkonduktans
Q
10
Inimpedans
25
Ekvivalent ingångsbrus
~V
(B=5O-15OO0 Hz)
mAN
40
Transkonduktans
-20
V
Matningsspänning
kr
5,70
Pris

Uteffekt
Inimpedans
Insignal vid Po = 1 W
Brusfaktor (B = 30-15000 Hz)
Matningsspänning
Pris

1
15
8,5
6
9
21 ,00

W
kQ
mV
dB
V
kr

ELFA
RADIO & TELEVISION AB

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086
10223 STOCKHOLM 12. TEL.08/240 280
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_ _ _ DRAKE _ __
Drake TR-4, SSB-AM-CW-Transceiver
Den i hela världen mest kända Drake-produkten
är SSB-transceivern TR-4. Den är avsedd för
AM, CW och SSB med övre eller undre sidan,
PTT och vox med anti-tri p 1.000 Hz, med U hörningsoscillator för telegrafi. VFO:n är permeabilitetsavstämd , linjär skala, mottagaren har två separata 9 MHz kvartsfilter för övre och undre sidband , 2 MF-steg , produktdetektor och AM-detektor inbyggd 200 MHz kalibrator. Frekvensområde
3,5-4,1, 7-7,6, 13,9-14,5, 21 ,0-21 ,6, 28,0-28,6,
28,5-29,1, 29,1-29,7 MHz. Känsl ighet bättre än
0,5 Il-V. Selektivitet 2,1 KHz. 300 W P.E.P. vid
SSB, 260 W P.E.P. vid CW, 260 W P.E.P. vid AM ,
50 W AM med ' bärvåg . Bärvågsundertryckning
50 dB. Sidbandsundertryckning 60 dB .
Drake R4-B kommunikationsmottagare. 3,5 - 7,0
- 14,0 - 21,0 - 28,5 MHz med 500 kHz täckning .
Med extra kristaller kan man täcka även andra
frekvensområden. Lineär induktansavstämd VFO
med 1 kHz skalgradering . Frekvensstabilitet
mindre än 100 Hz efter uppvärmning . Störningsbegränsare, som fungerar på såväl SSB, AM och
CW. Inbyggt " notch " -filter och 25 kHz kristallkalibrator med integrerade kretsar. Passbandtuning och selektivitetsinställning 0,4 - 1,2 - 2,4
eller 4,8 kHz. Produktdetector för SSB/ CW och
dioddetektor för AM, 3 AVC-Iägen. Känslighet
mindre än 0,5 mikrovolt för 10 dB (S+N):N. 10 rör,
10 transistorer, 17 dioder och 2 IC-kretsar. LFuteffekt max 1,4 W.
R4-B och T4-XB kan användas tillsammans på
skilda frekvenser som transceiver med alternativ
kopplingsmöjlighet med bådas VFO.
Drake T4-XB sändare
200 W PEP SSB, AM och CW. 3,5 - 7,0 - 14,0 21,0 - 28,5 MHz med 500 kHz täckning . Med
extra kristaller kan man täcka även andra frekvensområden . Lineär induktansavstämd VFO
med 1 kHz skalgradering. Frekvensstabilitet mindre än 100 Hz efter uppvärmning . Sidbands- och
bärvågsundertryckning bättre än 60 dB. 2 st
8-poliga "Crystal-Lattice-Filters" för sidbandsselektion , 2,4 kHz bandbredd. Gallerblockeringsnyckl ing med inbyggd tongenerator. 11 rör, 3
transistorer och 12 dioder. Antennimpedans 52 Q
Pi-filterutgång. En modern SSB-sändare med alla
finesser. Separat nätaggregat för 220 V.

ELFA
RADIO & TELEVISION AB

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086
102 23 STOCKHOLM 12. TEL.08/ 240 280
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Som representant för ANTECO AB har vi nöjet att presentera
ett urval av deras stora antenn- och tillbehörsprogram
10 el Long-Yagi för 144 MHz.
Data : Gar. förstärkning 11,0 dB
Fram / back 20 dB rel. huvudlob
Impedans 240 Q
Antennen mycket lämplig för stackning 2 X 10
eller 4x10 el. Lev. i monteringsfärdig sats.
PRIS ENDAST 145 :-

SVF-meter, frekvensområde 3-150 MHz. Noggrannhet ± 5 %. Förlust < 0,5 dB. Max effekt
2 kW PEP. Sep. instrument för relativ resp.
reflekterad effekt.
PRIS ENDAST 165 :-

ALLlANCE TENNA-ROTOR SYSTEM har blivit
ett nytt begrepp inom antennrotortekniken.
Vi har en informativ specialkatalog över vårt
antennrotorprogram. Skriv eller ring efter
denna.
DATAMASKINSSURPLUS

BULK-BULK-BULK-BULK-BULK-BULK-BULK

Elektrolytkondensatorer från 1000 ItF till
25000 ItF. Spänningar från 10 till 25 V. Vi har
massor av dessa och våra priser ligger mellan 6 och 9 kronor, beroende på kondensatortypen .
Lågprofilfläkt, fabrikat Papst, med hölje och
rotor av metall. Data: 100 m3/ h, 220 V 0,16 A
50 Hz med startkond . Mått 113 X 113 X 50 mm.
En fin " grej" för slutstegsbygget. PRIS 25:-

100 st transistorer epoxy-TO 18 ekv. med
BC
107/ 108/ 109/ 113/114/ 147/ 148/ 149/ 181/182/
183/2N2926. Best.nr : typ A, PRIS 42:-

Ett plock ur vårt övriga sortiment:

100 st transistorer epoxy-TO 18 ekv. med
BC 135/ BF 115/ 184/ 185. Best.nr : typ B, PRIS
42 :-

Kiselzenerdiod JEDEC TO 1 250 mV. 3,3 3,9
4,7 5,6 6,8 8,2 10 12 V.
PRIS 1-9 st: 2:25/ st.
Samma spänningar som ovan i JEDEC DO-13
1 W. PRIS 1-9 st: 3 :75/ st.
Kiseleffektzenerdiod i metall kåpa med M4gängad fastsättning . Finns i följande spänningar : 5,6 6,8 8,2 10 12 15 V. PRIS 1-9 st:
6 :85/st.

100 st transistorer metallkapsel TO 18 ekv.
med BF 175/ 161 /222/2N7061707/708/ BSY 19/
BSX 28. Best. nr typ E, PRIS 42 :-

För de som vill hämta sina " prylar" själva,
eller bara titta in, är vår lagerexp., adress
Tågarp 9, Arlöv, öppen mellan vard. 17302030, lörd. 0930-1630. Att hitta ut till oss är
kanske lite problematiskt, så slå gärna en
signal och vi beskriver vägen.
Telefonorder tas emot under ovanstående
exp.tider.

tngenjörsfirma.n
CHRISTER HAMMARIN

-

BOX 21003 -

CPT

TEL. 040 - 43 26 79 -

20021 MALMÖ 21

Vertikalantenn typ 18AVQ
Amatörband 10-15-20-40-80 M
Effekt 1 kW AM
2 kW PEP
SWR 2:1
Spärrkretsar 4
Höjd 9,81 m
Vikt 6,57 kg
Kat.nr F752

Allbandsantenn typ W3DZZ
med baluntransformator för direkt matning med 75 ohm
koax. Max. 200 W på 40 m och 500 W på övriga band.
Leverans komplett med äggisolatorer. Total längd 32,2 m.
Kat. nr F835

ELFA
RADIO & TELEVISION AB

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086
10223 STOCKHOLM 12 . TEL.08/ 240 280

Västerås 1.1969 Västra Aros Tryckeri AB

