Med den här "utsikten" måste det
vara lättare att
spå väder i Sverige.
Essa S-satelliten
tog bilden, den
25 februari kl. 10.41.
Allgon-antennen tog emot signalerna.
Drivsystemet kan dessutom fjärrstyras och
indikeras i elevation och azimut.
Helixantennen arbetar inom 135 - 160 MHz
med 11 .5 dBd förstärkning och varje Yagi på
136 MHz med 11 dBd förstärkning.

Vid Geodetiska Institutionen, Uppsala universitet, står
antennen. Spårar upp och "pratar väder" med satelliten som
passerar på 1.400 km höjd.
Bildsignalerna vidarebefordras från antennen till apparatur som
omvandlar impulserna till bilder. Upprojicerad kan man urskilja
vägar och bilar på satellitbilderna . Allgonantennen ät tillverkad
för sådan precision. Överallt där det handlar om
kommunikation ger Allgon rättvisa åt krävande sändare och
mottagare.
En dag kunde man rapportera att sprickbildningar i isen hade
gjort en "landsväg" över Bottniska Viken oduglig . Väder är ju
inte bara moln och vindar.
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Omslaget
Så här kan en klubbstation se ut om klubben
är ETA i Göteborg och referat av ett pågående
SSA-årsmöte just pågår. Operatör är Nisse,
SM4AHG.
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HEATHKIT
Nytt till hösten
S8 -102

Här är några nyheter på 88-102:an
Ny transistoriserad LMO ger Dig:
ökad frekvensstabilitet
bättre linearitet
kortare uppvärmningstid

Ny mottagarkrets
tör ökad känslighet
0,35 flV vid
10 dB 8 + N/N

I övrigt har 8B-102:an samma finesser som fanns på 8B-101 :an, t.ex.
Inbyggd 100 kHz kalibrator
Valbart sidband
VOX och PTT
CW medhörning
Pris:

8B-102,
byggsats kr. 2.900:-, monterad kr. 3.450:HP-23AE,
kr. 380:-,
kr. 530:Begär datablad! Du får det gratis!
73 de
Valle, 8M0DNK och
Lasse Lindblom

SCHLUMBERGER AB
Box 944, 181 09 Lidingö 9
T el 08-765 28 55
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Amatörradio i TV
Den 10 nov startar i TV en serie om amatörradio. Den kommer att sändas en kväll i veckan
under 5 veckor, på tidig kvällstid . Varje program
blir ca 'h-timme långt. Initiativtagare är Egon,
SM6XH . Tack!
Vad intresserar nu detta dej, som redan har
ditt A-cert (eller B eller e) och kan allt om vår
hobby? Jo , förmodligen är du ansluten till en
klubb och medlem i SSA. Därför bör det helt
naturligt ligga i ditt intresse att få en så livaktig
klubb/förening som möjligt. En följd av TV-serien
torde bli en ström av intresserade, vars like vi
aldrig tidigare skådat. Hur ska vi kunna ta hand
om alla dessa och få dem att bli intresserade av
att lära mer om amatörradio, bli medlemmar i
din lokalklubb och i SSA? Tänk efter!
TV-serien kommer naturligtvis inte att hinna
lära ut så mycket om vår hobby. Dess främsta
syfte torde bli att väcka tittarnas intresse för
amatörradiohobbyn .
Det gäller alltså att SSA och klubbarna är beredda när TV-serien startar och verkligen har
något planerat för att följa upp och vidareutveckla det intresse som väckts hos hundratals
TV-tittare. Vi får dock inte vänta oss att den som
nyligen blivit nyfiken på vår hobby, genast rusar
ut och köper sig en mottagare för att lyssna på
kortvåg , inte heller börjar han lära sig telegrafi.
Man lär sig ju inte ett språk som talas i ett land
som man ännu inte lyckats hitta på kartan . Det
är din och min uppgift att hjälpa så många som
möjligt att upptäcka hur trevligt amatörradio kan
vara.
En lokal radioklubb eller några enskilda amatörer kan mycket lätt ordna en kurs för sig själva
eller andra intresserade. I Västerås Radioklubb
t ex planerar man att under hösten ha kurser i
både telegrafi, teknik och spanska. Det enda
som fordras för att starta en kurs är att man
lyckas samla 7-8 deltagare, att man träffas minst
10 gånger, 2 timmar per gång och att man har

någon form av kursprogram eller kurslitteratur
att följa. Resten sköter något av alla studieförbund mer än gärna om. Dom betalar t ex kursmaterial , lokalhyror, handledararvode etc (dels
genom statsbidrag och dels genom kursavgifter
som tas ut av kursdeltagarna) .
Vill du anordna en telegrafikurs, så finns
SSAs telegrafikurs att köpa från försäljningsdetaljen (den som tidigare såldes genom Västerås Radioklubb), likaså finns telegrafnycklar.
Väljer du att börja med radiotekniken vilket ofta
är det förståndigaste , har SSA snart sin bok
"Grundläggande
Amatörradioteknik"
färdigtryckt.
Det enda du eller din klubb behöver göra är
alltså att ta kontakt med något studieförbund
(t ex ABF, TBV, NBV, Vuxenskolan etc). Tala om
att ni vill ordna en kurs och att ni skaffar fram
lärare. Kursmaterialet rekvireras sedan från
SSA. Det kommer att gå som en dans.
För att det hela ska bli en uppföljare till TVserien , är lämplig kursstart början av 1971 . Serien i TV pågår ju till strax före jul. Men låt inte
tiden springa ifrän dej . Börja fundera och planera redan nu. Studieförbunden trycker sin kursreklam ganska tidigt och det är ju bra om er kurs
kan komma med där.
Ett lämpligt tillfälle att informera om TV-serien
och samtidigt tala om vad din klubb kommer att
göra som uppföljare, har du vid Jamboree on the
Air, som går 17 och 18 oktober. (se sid 170) Men
även lokalpressen brukar villigt nappa pä sådana
här saker.
Vad kan du då fä i utbyte förutom en del trevligt arbete och kanske en liten slant i handledararvode? Ja, du kan dra en massa nya medlemmar till din lokalklubb och till SSA och du kan
fä vänner för livet.
SSAs åtgärder, för att på riksplanet följa upp
TV-serien , skall diskuteras bl a vid ett styrelsesammanträde den 4 september.
Donald Olofsson, SM5ACQ
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dion. Föreningen har nu över 6.000 medlemmar,
hälften av dem licens ierade.
I samband med jubileet har PZK publicerat en
bok, History of Amateur Radio in Poland , som
kan erhållas från PZK Headquartes , Postbox 320,
Warszawa 1, Polen , för 10 IRC.

THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION
IARU OCH ITU
I samband med Internationel la Teleunionens
konferens iGeneve 1965 gjordes en reduktion av
antalet organisationer som har rätt att närvara
vid konferenser utan kostnad för dokument och
handlingar. Bland dem som ströks från listan var
IARU. Efter f ramställning från IARU HQ i USA understödd av Region 1 - har nu ITU :s. admi nistrativa råd beslutat att återföra IARU till listan
över närvaroberättigade utan kostnad .
REGION 1-DIPLOM
I enlighet med önskemål som framkom ~.id R~
gion 1-konferensen i Opatija har RSGB stalit ~Ig
bakom ett IARU Region 1-diplom. Diplomet utfardas i två klasser, klass 1 för kontakt med alla
Region Händer och klass 2 för kontakt med 20
medlemsländer. Ytterligare detaljer i Test-QTC
(se QTC 1970-4/5:97). Ansökan för diplom .nr ..1
har lämpligt nog inkommit från SM5ZD som JU ar
exekutivskommittens ordförande i Region 1.
SYDAFRIKA NY MEDLEM
Som ny medlem i Region 1 har Sydafrika gått
in. Därmed är antalet medlemsländer nu uppe
i 36.
SARL har 1.100 licensierade medlemmar.
ZS1 BF, H M Wilson är ordförande och kansliet
har adressen P O Box 3911 , Capetown. Den månatliga tidskriften Radio ZS kan nås via P O Box
137, Capetown.
VHF-GRUPPEN
Arbetsgruppen för VHF-frågor i Region 1 möt·
tes 2 maj 1970 i Tervuren , en förstad till Bryssel.
Mera om det sammanträdet i VHF-spalten .
POLEN JUBILERAR
Det är i år 40 år sedan PZK, den polska am atörradioföreningen , bildades. Den första amatörförbindelsen i Polen utväxlades 1922 men ledde
då till beslagtagande av utrustningen eftersom
förordn ingarna i landet inte kom att tillåta innehav av sändare förrän 1924.
Under andra världskriget gjorde många av
radioamatörerna insatser i de fria polska styrkorna och den underjordiska rörelsen. Efter kriget utfärdades den första licensen för SP5AC år
1948.
Sedan 1963 är PZK av mynd igheterna fastställd
som officiell representant för polska amatörra148

WOLFSBURG IGEN
I Wolfsburg , Västtyskiand, arrangerades 1963
och 1968 träffar för radioamatörer, båda med
flera tusen deltagare, både från Tyskland och
från övriga Europa. Framgångarna med dessa
träffar har lett till att man nu förbereder Europatreffen 1972 för pingsten - 19-22 maj - 1972.
Ytterligare detaljer kommer att publiceras efterhand .
Under påsken 1971 arrangeras den sedvanliga
kursen för blivande sändaramatörer i Wolfsburg .
Språket är tyska under kursen men den är öppen
för intresserade från hela Region 1. Detaljer kan
fås från : Gerd Schnabel, DJ7GS, Distrikt Niedersachsen DARC, D-3180 Wolfsburg, Västtyskiand.
STÖRNING ELLER VAD?
Från ITU finns möjlighet att rekvirera en bandinspelning av olika sändningsklasser. Den har
nyligen kommit ut i en andra upplaga och är
speciellt värdefull vid identifiering av inkräktare
på banden . Kommentarerna är på engelska.
CCIR Tape Recording No 2 kostar 18 schweizerfrancs från Publications Section, ITU, Place des
Nations, 1211 Geneve 20, Schweiz.
SM6CPI

Bullentinredaktör
Harry Akesson SM5WI
Vitmåragatan 2
722 26 VÄSTERAS
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några antennfunderingar
L-E Lewander, SM5JV
Vråkvägen 3 B
75252 UPPSALA
Under något år har jag samlat erfarenheter om
"folkantennen" av typ W3DZZ. Dessa har i
många fall varit mycket positiva även om antennen inte är den allra bästa för 10 mb. Jag matar
min antenn med 75 ohms twinlead av rekommenderad längd om 24,5 m. Dämpningen i denna
blir dock ganska hög (2,9 dB vid 21 MHz) men
kan minskas genom att övergå till annan feedertyp, t ex koaxialkabel RG 59 (1,3 dB vid 21 MHz) .
Anslutningen till antennen blir då osymmetrisk,
vilket kan medföra vissa nackdelar. Detta kan
dock rättas till med en baluntransformator. Koaxkabeln med balun blir emellertid tung - och ej
heller särskilt billig - och det kan vara besvärligt
att leda in kabeln till stationen, om man tilläventyrs inte har en hyresvärd , som tillåter att man
borrar hål i fönsterkarmen.
En antenn med 300 ohms band kabel som
feeder ger mycket låg dämpning - endast 0,42 dB
vid en längd enligt ovan för 21 MHz - och är
dessutom lätt att ta in genom ett fönster. Då jag
under det senaste halvåret haft gott om tid att
experimentera, har jag jämfört diverse antenner,
matade med 300 ohms kabel, med W3DZZ. Då de
flesta SSB-sändares antenn krets är avsedda för
en feederimpedans av storleksordning 50-75
ohm , är det dock nödvändigt med en impedansomvandlare, t ex ett Z-match-filter, innan 300 ohm
feedern ansluts till sändaren , men detta är ju inte
till någon nackdel genom att eventuella övertoner
härigenom undertrycks och risken för BCI och
TVI minskar. Att själv bygga ett sådant filter är
dessutom en enkel sak, då det ju innehåller ett
fåtal och billiga komponenter. Kopplingsschemat
återfinns i ARRL Antenna Handbook och RSGB
Radio Communication Handbook. Björn, 4COK,
har även återgivit det i QTC, 1969 :10.
Det är främst två antenner, som är intressanta
och som kan rekommenderas . Den ena är en
folded dipole. En sådan är ju , som bekant, en
typisk enbandsantenn (en 7 MHz antenn går
dock även bra på 21 MHz) med stor bandbredd .
Den tillverkas enklast av 300 ohms bandkabel ,
som kortsluts en bit från ändarna.
o f - - - - - - - - - -- - -
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En folded dipole kan emellertid även fås att gå
på dubbla frekvensen, för vilken antennen alltså
är en våglängd lång. Impedansen i matningspunkten är då av storleksordning 1000-1500 ohm,
vilket dåligt överensstämmer med feederns 300
ohm. Om den andra ledaren i antennen (punkten x i fig 1) öppnas i mitten, sjunker emellertid
impedansen till 1/4 av ovan angivet värde, vilket
väl matchar feederimpedansen. Nu verkar, som
bekant, en öppen 1/4-vågsstub, som en serieresonanskrets, d v s dess impedans är mycket
låg vid resonansfrekvensen. Om därför en öppen
stub införs i uppbrytningspunkten, så verkar stuben som en kortslutning för grundfrekvensen och
som ett avbrott för dubbla frekvensen . Vi kan
alltså efter dessa principer tillverka en folded dipole för 80, 40 och 15 mb eller 40, 20 och 15 mb
eller 20 och 10 mb .

O,82'f

stub

0,98·1-- + - + - + - - - - -- - -

<

I

l

~ o82·t ---r-+-------~

feeder
valfri längd

Vid beräkningen av 1/4-vågsstubens längd
måste hänsyn tas till kabelns hastighetsfaktor, i
regelO,82.
Om resonansfrekvensen beräknas för 7100
kHz, vilket även innebär 14200 och 21300 kHz, får
vi en antenn, som fungerar över hela 40, 20 och
15 mb. Antenniängden blir då 20,70 m med kortslutning 1,70 m från varje ände. Stubens längd
blir 8,65 m.
För att förbättra den mekaniska hållfastheten i
"krysset" bör man lägga en platta av 2 mm pertinax e dyl på både under- och översida samt
tvinga ihop dem med några skruvar. Samma metod bör även tillämpas i antennens ändar för att
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underlätta fästandet av bärlinorna. Även om jag
själv har haft antennen hängande mellan två
träd så tror jag dock inte att kabelns hållfasthet
är särskilt stor vid kraftigare blåsväder. Lämpligaste fästpunkter för denna antenntyp torde därför vara ett par fasta föremål.

I stället för att låta feedern börja i en punkt på
stuben kan följande lösning väljas, d v s man låter en del av stuben börja ifeedern . Stuben kan
hänga fritt i luften eller tejpas fast vid feedern ,
allt efter egen önskan . Antennen har fungerat
förbluffande bra och mycket väl hävdat sig i jämförelse med W3DZZ.

Den andra antennen, som enligt uppgift fungerar bra för alla band, hittades i Rothammels utmärkta Antennenbuch. Den har ursprungligen beskrivits i
augusti 1961 av OH1 NE. För att få
anpassning till 300 ohms feeder använder man
sig aven öppen 1/4-vågsstub, tillverkad av samma kabeltyp, på vilken man ansluter feedern i en
punkt, där anpassning erhålls. Rothammels mått
är följande :

ca
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Av utrymmespraktiska skäl har jag dimensionerat antennen för 40-10 mb . Måtten framgår av
fig 4.
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Jämförelse mellan W3DZZ och de prövade
antenntyperna, som jag har haft uppe en i taget
samtidigt med W3DZZ, har snabbt kunnat göras
tack vare en antennomkopplare. Jämförelsen kan
dock inte bli absolut rättvisande, då riktningen
för försöksantennerna har avvikit 45° från W3DZZ
längdriktning. En förbättring , svarande mot den
lägre feederdämpningen, har dock i regel kunnat
konstateras. I många fall har försöksantennerna ,
särskilt antenn typ OH1 NE, varit överlägsen
W3DZZ och endast i ett fåtal fall sämre, något
som kan hänga ihop med de avvikande antennriktningarna.
Jag har med mina prov endast velat konstatera, att W3DZZ inte behöver vara den enda
tänkbara multibandantennen, även om den inte
utgör någon dålig kompromisslösning. För den ,
som måste tänka på ekonomin, skulle jag vilja
rekommendera att pröva antenn typ OH1 NE, som
jag - utan att ha prövat i full size - tror mig
våga påstå vara vida överlägsen en annan populär multibandantenn, G5RV.

Antennenbuch

SM5SSA CW-kurs

Karl Rothammel , DM2ABK, antenn handbok
finns att köpa på SSAs Försäljningsdetalj.
Den innehåller 420 sidor och avhandlar allt
om antenner, vågutbredning , anpassning etc
för såväl kortvåg som VHF (på tyska) .
Den är billig också. Endast 40:- kronor
kostar den, inbunden, inkl moms och frakt.
Beställ idag

Bandkopior av nybörjarkursen i telegrafi,
som under våren sändes på kortvåg , finns nu
på kansliet för omgående leverans.
Kursen startar helt från grunden och leder
upp till 40-tak!. Den är inspelad på 7 tums
spolar (7 st) med 33/4 tums hastighet på 2
spår. Kursplan medföljer.
Pris inkl moms och frakt 240:50 kronor.

SSA

SSA

Försäljningsdetaljen

Försäljningsdetaljen

FACK
122 07 ENSKEDE 7
Tel 08 - 48 72 77

FACK
122 07 ENSKEDE 7
Tel 08 - 48 72 77
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vilken antennhöjd bör väljas?
L-E Lewander, SM5JV
Vråkvägen 3 B
75252 Uppsala
De flesta av oss bor kanske så att möjligheterna att pröva olika antennhöjder är ganska begränsade. Vi blir väl i regel hänvisade till de antennfästen , som respektive husägare anvisar eller
t ill de träd , som växer på den egna tomten .
Det kan dock vara av intresse att veta, dels
vilka resultat, som kan förväntas med redan uppsatt antenn , dels vilken antennhöjd man borde
ha för trafik på kortare eller längre avstånd .
Om man studerar strålningsdiagrammen i vertikalplanet för en horisontell halvvågsantenn , som
befinner sig över ideal jord , så finner man att
deras utseende varierar med höjden över marken. Ett QTH med ideal jord, d v s perfekt ledande mark, blir troligtvis svårt att leta fram även
om de som bor med saltvatten inpå knutarna
kommer idealtillståndet ganska nära. Man brukar
vanligtvis räkna med höjden över ideal jord som
höjden över grundvattennivån .
Nedan har i fig 1 försökts , att i tabellform sammanställa strålningsdiagrammens värden . Ju
högre ett siffervärde är, desto kraftigare är strål ningsioben för angivet vinkelvärde.
Antennhöjd i våglängder öv er mar ken
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Om tabellen ritas i diagramform får den utseendet enligt fig 2.
Vi återkommer nu till frågan om hur högt antennen skall placeras. Om man tänker ägna sig
åt DX-trafik ger Rothammels Antennenbuch följande värden på strålningsvinklarna.
Strålningsvinklar
Band
40 m
12°-40°
20 m
10°-25°
15 m
7°-20°
10 m
5°-14°
Enligt fig 1 och 2 bör alltså en antenn för 10 mb
placeras 10-15 m över grundvattennivån, för
15 mb 10-20 m över och för 20 mb 12-30 m
över grundvattnet. För 40 m-trafik på optimala
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A nt enn en s höj d över ma r k en (m eter )

Fig 2

avstånd torde en höjd av 50-60 m (1 1/4-1 112 ?e )
vara att föredra . Men var finner man så höga
antennfästen? Väljer man 30° strålningsvinkel så
kan antennen med fördel hängas på 20 m höjd .
För trafik inom landet och med grannländerna
på t ex 40 mb torde trafikavstånden för de flesta
i regel inte överstiga 500 km (för amatörerna
längst i norr och söder 100 km) . Lämplig strål ningsvinkel blir, i likhet med vid DX-trafik, beroende av höjden på det jonosfärskikt, mot vilken strålningen skall reflekteras, i regel F2 •
I fig 3 anges fyra olika höjder på detta skikt.
De lägre svarar mot förhållandena under dagen ,
de högre under natten. Om vi väljer 300 km som
ett medelvärde bör alltså antennen ha en strål ningsvinkel om 50° för 50Q-km-distansen och 30°
för 1000 km .

Avst ånd mell an f örbindelsepunkt ern a (km)

F I9 3

Fig 1 visar, att en antenn höjd om 1/4 våglängd
bör vara bra för strålningsvinklar från 30° till 90".
Härigenom täcks alltså även de avstånd, som är
kortare än 500 km. En höjn ing av antennen till
3/8 eller 112 våglängd missgynnar däremot de
kortare avstånden .

151

antenntillstånd
Ulf E J Olsson, SMSEEG

c/o Uppsala Radioklubb

För många amatörer torde orsaken till dålig
aktivitet vara problemet med tillstånd för antennuppsättning. Efter att en tid varit aktiv i min bostadsrättsförening, och alltså sett problemet från
flera håll, skulle jag vilja ge några allmängiltiga
råd om hur man skall uppträda för att om möjligt erhålla det eftertraktade tillståndet. För
mången kanske råden synes självklara, man har
hört dem förut, de har publicerats förr, etc, men
en del, kanske främst nyblivna amatörer, kan
måhända ha nytta av dem. Råden måste bli allmänna. För avvikelser i det enskilda fallet måste
den intresserade själv korrigera.
För det första skall man aldrig sätta upp en
antenn utan tillstånd . Gör man det har man oftast
spolierat sina framtida möjligheter genom att
redan från början göra hyresvärden negativt inställd.
Hur ansöker man då om tillstånd? En ansökan
skall inte hafsas ned på en pappersbit riven ur
ett anteckningsblock. En ansökan skall helst vara
maskinskriven på ett snyggt A4-ark. Vidare skall
man inte be om tillstånd att få sätta upp en antenn . Man skall be om tillstånd att låta sätta upp
en antenn. Man bör även uppge att auktoriserad
firma skall utföra arbetet. (Ofta känner man väl
någon amatör som har radiofirma och som kan
vidtalas att officiellt stå för arbetet.) Till ansökan
bör referenser eller intyg av något slag bifogas.
Inom Uppsala Radioklubb har vi , efter hörande
bl a SSA, utarbetat ett intyg , vilket återfinnes sist
i artikeln. Är man med i FRa ber man lokalavdelningen skriva ett liknande. I ansökan bör
även ingå att man står till förfogande för eventuell kompletterande information . Om/ när man
ges tillfälle att personligen framlägga sina synpunkter bör man, förutom ett artigt och trevligt
uppträdande, tänka på en sak: kläderna gör visserligen inte mannen och lödkolvsgrillade fingrar
och tenn i håret är tecken på aktivitet, men vid
sådana här tillfällen lämpar sig en mera korrekt
klädsel bättre. Tillstånd att sätta upp antenn är
en fråga om förtroende från hyresvärdens sida
och det personliga intrycket avgör ofta det
mesta.
En annan viktig fråga är vilken typ av antenn
man vill sätta upp. Erfarenhetsmässigt är en GP
betydligt lättare att få sätta upp än en beam ,
vilken i sin tur är betydligt lättare än en quad.
Jag vet att det kan svida i själen att se quaddrömmarna bytas mot GP, men man får å andra
sidan se hyresvärdens syn på saken. Mycket få
husägare, bortsett från husägare/ amatörer, vill se
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sina hus prydda av oformliga schabrak, speciellt
inte om man dessutom är rädd de kan orsaka
skada. Av ansökan bör alltså framgå att man
ämnar teckna lämplig försäkring. En enkel beskrivning , skiss, el dyl över den önskade antennen bör även bifogas. Exempel på ansökan återfinnes sist i artikeln .
Förutsätt att antenntillstånd erhållits. Om man
på minsta sätt under uppsättandet skadar takpannor, etc, skall omedelbart detta antingen åtgärdas eller meddelas vicevärd eller fastighetsskötare, samtidigt som man naturligtvis förklarar
sig beredd ersätta reparationen. I annat fall riskeras inte bara antenntillståndet utan även ersättandet av eventuella vattenskador, vilka snabbt
kan uppgå till tusenlappar. Vidare skall antennen
monteras väl. Så väl att den utan tillsyn sitter
uppe i minst ett par år! Om man gång efter annan springer omkring på taket för tillsyn frågar
sig värden vad detta är för en cirkus, ty han är
väldigt rädd för skadade takpannor och därmed
följande vattenskador. Antenntillståndet kan faktiskt dras in av den anledningen . Vidare skall
man betänka det estetiska och anpassa synliga
antenndetaljers färg till omgivningen. Sätter man
t ex upp en GP och takpannorna råkar vara av
blått glaserat tegel bör till jordplanslinor inte tas
den där knallgula sprängtråden som aven händelse råkar finnas till hands. Man anskaffar tråd
i lämplig färg även om detta medför en extra
utgift på några kronor. Feederledningar, rotorkablar, etc , dras väl dolda ner till lägenheten .
Att man när man väl är ORV skall observera
bl a B:90 § 13 anses väl av de flesta självklart.
Eller gör det det! Speciellt § 13:e kan man ibland
undra över. Då man efter praktiska prov vet att
medhörningen till en vanlig poppbugg utan besvär tränger genom två trossbottnar, kan man
verkligt allvarligt ifrågasätta det uppträdande jag
vid ett flertal tillfällen bevittnat: att sent på natten , gott och väl efter kl 2300, se amatörkollegor
dra på högtalaren till en nivå som skulle om inte
väcka en död så åtminstone en halvdöd . Att vid
påpekande därom och att hörtelefonerna nog
vore det lämpligaste få svaret: " Fasen heller! Så
går det till när man är amatör! Dom får väl lära
sig det!" Den som uppträder så hänsynslöst mot
sina medmänniskor är inte värd ha licens. Den
kommer inte heller att få fler antenntillstånd och
vad värre är - inga andra amatörer kommer att
få tillstånd av den hyresvärden! Efter normal
kvällstid och tidigt på morgonen skall volymen
vridas ner eller hörtelefoner användas! Motsatsen

är med den gamle cyniske diplomaten Talleyrands ord " Inte bara ett brott - det är en
dumhet!"
Detta var några få råd av allmän giltighet.
Även om man följer dem och mera till finns det
inga som helst garantier man får det hett eftertraktade tillståndet. Värden kan ha negativa erfarenheter eller andra skäl. I så fall har man att
böja sig eller flytta . Har dessa enkla råd kunnat
hjälpa någon är jag fullt nöjd. Lycka till!

Till
Styrelsen för bostadsrättsföreningen .. /
Stiftelsen .. .fet c
Ang. tillstånd för utomhusantenn för radiosändare
Undertecknad hyresgäst får härmed ansöka om
tillstånd att å fastigheten .. . ..... låta sätta upp
en utomhusantenn för radiosändare.
Jag innehar av Kungl. Telestyrelsen utfärdat certifikat och til lståndsbevis för innehav och nyttjande av radiosändare enligt Televerkets författningssamling serie B :90 och är i och för nyttjandet av densamma beroende av lämplig utomhusantenn. Intyg härom och beskrivning av antennen
bifogas .
I händelse vid uppsättandet av antennen takpannor el.dyl. skulle komma till skada svarar jag naturligtvis härför. Jag kommer även att teckna
lämplig ansvarighetsförsäkring för antennen. För
uppsättandet kommer auktoriserad firma att anlitas.
För eventuell kompletterande information står jag
självfallet till disposition .
X-stad den xx/xx 197x
Med utmärkt högaktning
·N.N.
(N .N.)
N.N .
Y-gränd O, 73 tr
00000 X-STAD

Tel 00/ 99999

Bil.:
1. Intyg från X-stad Radioklubb
2. Intyg från FRO
3. Beskrivning av antennen

INTYG
Härmed intygas att Xxxx Xxxx, osv, innehar av
Kungl. Telestyrelsen utfärdat certifikat och tillståndsbevis för innehav och nyttjande av radiosändare enligt Televerkets författningssamling
serie 8:90, och att Xxxx tilldelats stationssignalen
SM9ABC. Dylikt certifikat och tillstånd tilldelas
endast den som uppfyller vissa noggranna krav
i bl a morsetelegrafering , radioteknik, regIementskännedom och säkerhetsföreskrifter.
Upplysningsvis önskas framhållas att de licen-

sierade sändareamatörerna, utan vinningssyfte,
ofta i hög grad äro engagerade i vetenskapens
tjänst med vågutbredningsundersökningar, satellitforskning , rad iokommunikation i samband med
naturkatastrofer och liknande t illfällen då ordinarie telekommun ikationer upphört att fungera,
brådskande rekvisitioner av medicin till svåra
sjukdomsfall i främmande länder, m m. Det är
vidare nödvändigt för landets försvarsberedskap
att ett antal signalister bibehåller och vidareutvecklar sina färdigheter i fred och därvidlag utgör sändareamatörerna en betydande del av det
tillgängliga underlaget. Ur samhällets synpunkt
är det därför angeläget att uppmuntra sändareamatörernas verksamhet.
I beaktande av sändareamatörernas samhällsnyttiga betydelse och i hithörande avseende speciella ställning bland hyresgästerna är det tacknäm ligt att det ges möjlighet till uppsättandet av sändareantenner. En sändareamatör kan ej utöva sin
verksamhet utan en utomhusantenn och ett tillstånd att sätta upp en sådan är givetvis, på
grund av sändareamatörens speciella ställning ,
icke prejudicerande för andra hyresgäster.
Vi inom X-stad Radioklubb hoppas att det hittills goda samarbetet mellan hyresvärdar och
hyresgäster/ sändareamatörer inom X-stad skall
fortsätta och vädja om förståelse för sändareamatörens speciella problem och hoppas genom
denna skrivelse underlätta tillkomsten aven
överenskommelse eller avtal mellan berörda parter om sändareantenner.
X-stad den xx/xx 197x
Högaktningsfullt
X-STAD RADIOKLUBB
(stämpel)
sekr.
or 0"1 .

Vart vänder man sig angående ...
OSL: till ditt distrikts OSL-byrå
felaktig eller utebliven OTC: till SSAs kansli, Fack, 12207 ENSKEDE 7
adressändring: till
12207 ENSKEDE 7

SSAs

kansli,

Fack,

annonser: till OTC, Box 52, 721 04 VÄSTERAS (tel 021 - 13 32 30 kvällstid)
medlemskap:
ENSKEDE 7

SSAs

kansli,

Fack, 12207

prenumeration: SSAs kansli, Fack, 12207
ENSKEDE 7

Alla övriga frågor ställes till SSAs kansli,
tel 08-487277 (expeditionstid 1030-1130),
som antingen besvarar dem direkt eller hänvisar till någon som är specialist inom resp
område.
Om något inte fungerar som du väntar dej
så gnäll inte på banden, det förbättrar inte
saken! Tag istället kontakt med den som har
möjlighet att göra något åt problemet.
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144 MHz sändare med rör
på tryckt platta
(OZ3GW i OZ nr 5:1969)
Samt tips för en lättbyggd SSB-blandare.
Fritt översatt av
Karl-Otto österberg, SM4KL
Box 354 A
66050 VALBERG
En rörsändare till 2 meter på print har vi ännu
inte sett här i Sverige, även om en sådan bjuder
på många fördelar. Lätt och kompakt uppbyggnad, eliminering av monteringsfel och, pga de
små dimensionerna, idealisk som självständig
sändare eller som styrsändare till ett större slutsteg . Sändaren har uppstått efter genomgång av
utländsk litteratur. Den kunde självfallet tillverkas
på många sätt, tex med flera rör, eller med bandfilter i de olika stegen , men då målet var en liten
lättbyggd sändare , särskilt för nybörjare, blev
den så enkel som här nedan presenteras.
Bygger man in sändaren i en liten låda med
hjälp av 4 bultar med distansrör och med möjlighet för avluftning, samt eventuellt tillför spänningarna över genomföringskondensatorer skulle
inga speciella problem behöva uppstå. En
ECC 88 (ECC 85 har provats, men ger ej så
mycken styrning vid den stora dubblingen och
tripplingen i samma rör) går i första rörsystemets
galler med en vanlig FT 243-kristall på 8050 kHz.
Anodkretsen avstämmes till 24 MHz. Härifrån
föres signalen över på gallret av det andra rörsystemet, vars anod krets avstämmes till 72 MHz.

I EL 83 fördubblas signalen därefter till 144 MHz
och därmed styres QQE03/12 rakt ut i galler och
anod krets.
I hålen 1-6 på printet monteras löd stift och
till dessa tillföres spänningarna märkta med O =
minus, 6 = 6,3 volt och 2 A och vid 5 anslutes
200-250 volt ca 100 mA. Mellan 1-2 kan man
ansluta nyckeln med tillhörande nyckelfilter, om
samtidigt 3-4 kortslutes med en tråd kan man
köra CW. Vill man köra telefoni kortslutes 1-2
med en tråd samtidigt som 3-4 anslutes till sekundären av modulationstransformatorn. Av speciella komponenter bör följande nämnas. Hållaren till kristallen - beroende på vad man vill använda och trimrarna av Philips fabrikat
(3-30 pF) . PA-avstämningskondensatorn är en
Prahn "L TMBK " 2 X 8 pF butterfly för skruvmejselinställning . Den monteras på undersidan av
printet med en axel upp genom detta. På undersidan måste man göra anslutningarna till anoderna på PA samt till PA-spolen med korta bitar
monteringstråd. De användna rörsocklarna är
Philips frekventit med 10 stift där det tionde är
en jordkontakt. Använd inte socklar av bakelit
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och dylikt då dessa långsamt förstöres av värme.
Vid montering av socklarna skall man vara mycket noggrann med att få dem vända rätt, konferera hellre en gång extra med rörtabeller då en
felaktig montering kommer att ge huvudbry
efteråt.
På monteringsplattan är det mellan L4-L3 och
QQE03/12 visat en skärm som monteras på översidan av printet och består av ett stycke vanlig
tunn förtennd plåt (kaffeburk). Plåten har printets
bredd och lödes till minus med ett lödstfit i varje
sida. Höjden på skärmen är 4 cm , varav de
översta 1,5 cm böjes in över L4-L3 i en vinkel
på 45 grader. Var noga med att skärmen monteras så att det inte finns någon möjlighet till kortslutning med L4-L3 eller andra spänningsförande delar.
När allt, undantaget L3 på 2 varv är monterat
kan man övergå till att trimma spolarna på plats.
Till detta behöver man en griddipmeter. Rören
sättes i men utan spänning på printet. Kretsen
L1 på 24 MHz vrides rätt i frekvens med järnkärnan och 72 MHz-kretsen L2 trimmas med trimkondensator. Om man inte får resonans provar
man först med att trycka spolvarven tätare och
sedan ånyo justera trimmern till resonans. Lyckas det inte måste man istället prova med att
dra isär varven längre från varandra, och då bör
saken vara klar. Därnäst kommer turen till L4 på
145 MHz. Då denna krets saknar trimmer för avstämningen - endast rörets kapacitet - skall
spolen bringas i resonans med hjälp av att ändra
spacingen . Om resonansen erhållits kan man
montera L3 och bringa den till resonans med
trimmern, men det är möjligt att man då ånyo
måste leka litet med L4, då den påverkas av
L3. Under processen kan man använda en krokodilklämma för att kortsluta L3 eller L4 så de ej
inverkar på varandra. Till sist lyckas det säkert
att få dem i resonans på 145 MHz. L5 skall även
bringas till rätt frekvens genom att ändra spacingen på PA-spolen tills man får resonans på
mitten av bandet med till hälften invriden kondensator.
När man gått igenom hela raden av spolar kan
spänningarna sättas på och har man turen med
sig skall det inte ske någon " knall " eller annat
obehagligt. Löd en link till en ficklampsglödlampa - gärna storlek 50 mA - och se om det
går att påvisa HF, lyssna även i Din mottagare
på kristallfrekvensen . Om inte oscillatorn svänger
vrides kärnan i L1 tills kristallen startar. Finn
sedan den inställning där den svänger stadigt
utan antydningar att stoppa. Med linken och

Ham annonser
Box 52
721 04 VÄSTERAS 1
Postgiro 27388 - 8

glödlampan kan det nu konstateras HF i PAkretsen och de andra spolarna. Man företar nu
en finjustering bakåt i riktning mot L1 och kanske tillbaka igen tills det inte finns mera att
hämta i någon av kretsarna. Nu är sändaren körklar och antennen anslutes. En milliamperemeter
placeras mellan 3-4 och visar den ström som
går när PA-kondensatorn inställes till minimum
ström . Med antenntrimmern sökes nu den inställning där den största strömmen går samtidigt som
ett tydligt " dip" kan noteras när PA-kondensatorn vrides till resonans. Om dippet ej kan erhållas är antennen kopplad för hårt och det är
nödvändigt att vrida antenntrimmern så mycket
att ett tydligt dipp till sist finns i PA-kretsen .
Om det inte finns en modulator till hands så
prova gärna med en nyckel! Ett cw-qso med DL,
G och SM är alltid säkert med någorlunda goda
konditioner. Prova och lycka till!

ANMÄRKNING AV SM4KL
Enligt personlig överenskommelse med OZ3GW
i februari 1970 får vi lov att tillverka hans print
till självkostnadspris för att popularisera VHF. Du
som är intresserad, skriv eller ring till SM4CYY
Göran Johansson , Skogsgatan 11 66400 GRUMS,
tel 0555/ 10313. Göran har lovat hjälpa till med
detta.

ÄNDRING TILL SSB-BLANDARE
SM4PG har gjort en upptäckt. Printet kan enkelt
ändras till en SSB-blandare. Så här gör Du :
Plocka i en kristall på 38,667 MHz. Ändra kretsarna L1 , L2 och L3-L4 till resp. 38,667, 116 och
116 MHz . Sätt in en extra skärmplåt mellan
E88CC och EL 83 (116 MHz-kretsarna) . Det kan
även bli nödvändigt med neutralisering av EL 83.
På kretskortet skrapar du försiktigt bort anslutningen mellan katod och jord för QQE03/12. Löd
in ett motstånd där på 470 ohm 2 watt. Placera
ett " swamp" motstånd vid den befintliga SS Bsändarens (eller transceiverns) antennutgång och
till jord . I praktiken räcker det (enligt 4COK m fl)
med ett lågohmigt induktionsfritt motstånd på ca
15 watt. Exempel : 10 st motstånd 470 ohm 1 watt
i parallell placerade i en skärmburk. Gå vidare
över en kondensator (gärna variabel) och med
coaxialkabelledn ing till punkten mellan "03-12"
katod och 470 ohm-motståndet.
Mata försiktigt in liten effekt till " 03/12" från
SSB-sändaren, som är avstämd till 10 m bandet.
Du kan nu be en kamrat i närheten att lyssna på
din SSB som skall höras på 2 m bandet, OBS ii!.
Effektmässigt får man från blandaren ut en alltför ringa signal. För att kunna minska risken tör
obehöriga signaler som kan pipa ut skall man
koppla blandarens anod krets mycket löst till ett
linjärt PA. Blandaren styr ut ett QQE06/40 eller
vad Du väljer här.
~
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QSL funderingar
Jan Kuno Möller, WB2LLG-SMSZZ
"A OSL is the final courtesy of a OSO" sade
en gång G2MI, en av de verkliga veteranerna i
amatörvärlden. Visst är det ett väldigt besvär med
korten, men nog är det roligt också. För att bidraga till glädjen följer härmed några arbetsbesparande synpunkter om format, uppställning och
material för OSLo
Det svenska standardformatet 148x105 mm
bör inte överskridas, det ger bara extra besvär
för OS L-byråerna och ibland vikta eller gummibandsskadade kort för mottagaren. Snarare bör
man försöka närma sig det internationellt vanligare minimiformatet 138x86 mm, som faktiskt är
mer lätthanterligt. Kosta hellre på en aning kraftigare kartong för ett mindre format, man kan
spara mycket porto genom att ha ett kort som är
tjockt nog att lämpa sig för direkt postning som
brevkort.
Att sända ut OSL fordrar en massa jobb, mest
skrivarbete. Det gäller därför att ställa upp kortet
så att minsta möjliga text behöver fyllas i för
varje kontakt. Idealet är ju det speciella tävlingskortet (fig 1) vi hade på SK5AA för CO-texten
1968, men det passar ju inte annars. Ett annat
bra format kommer från K4BAI (fig 2). som dock
har utelämnat alla tekniska detaljer. Själv vill jag
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nog ha med litet mer sådana, särskilt om antennsystem, som är väldigt intressanta.
Därmed är vi framme vid tryckningssynpunkter.
Ett OSL skall ju även vara representativt, och
man får väl räkna med att kosta på sig minst två
tryckningar för att få litet färg i bilden. Om man
väljer en kartong, färgad på framsidan och vit
på baksidan, kan en tryckning på framsidan i
kombination med kartongfärgen ge trevliga effekter för någon illustration, en stadssilhuett, zebror
el dyl. Vidare bör "fasta" data som namn, adress,
stationssignal i kraftiga typer samt eventuella
klupb- och certifikatinitialer sättas ut på framsidan.
Baksidan får då innehålla alla variabla data
och tekniska detaljer. En formulering framgår av
fig 3, en OSL-baksida, där alla tider, etc, ställts
upp i den ordningsföljd de står i den vanliga
loggboken. Undantag göres dock för motstationens signal, som sättes högst upp till vänster
med mycket luft omkring, så att man kan fylla i
den med stora bokstäver och underlätta arbetet
vid OSL-sorteringen . Tekniska data cirklas eller
stryks under allt efter vars och ens smak, och
det finns plats att skriva korta kommentarer under "remarks" . En del av baksidan är linjerad för
användning som adressyta för brevkort, men kan
ju också nyttjas för ytterligare kommentarer.

To: ••••••••••••• 0.' ......... . . ..
Cont' i rming QSO on o • • • • • • • 19 •••
Tme •• • •• • •• G!.:T:
You.:' hS'l ••••••••••
Band

0'0 • • • • •

!,lode : ey/

M.c

2xSSB

Input: 180 1 000 Vla", ts DC
Equl :pnent : 613-101 + 613-200
jI..nt. : ).,I2 l./4 3 el. Yagi 2 el.Q,uad.
ReI::'. arke:

Pse I.,LSL t nx

73 de

Je.n K Melle%!
( SM5XH 1937-1954)

Ja, detta var mitt typförslag, där planeringen
siktat på ekonomisk tryckning och litet arbete
vid utskriften. Vi kan ju diskutera detaljerna per
radio .

Nu finns dom igen ...
Försäljningsdetaljen har åter fått hem telegrafinycklar av den gamla vanliga modellen.
Passa på och skaffa hem erforderligt antal
ti II höstens ku rser.
Priset är 95:- kronor inkl moms o frakt.
SSA, Fack, 12207 ENSKEDE. Tel 08-487277
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en modern sändare för 144 Mhz
Rättelser och förbättringar till artikeln
"En modern sändare för 144 MHz"
i aTe 1970:4-7

Olle Ringstrand, SM5DJH
Agneshögsgatan 41 B
59100 MOTALA
Tel 0141-53430

De som har läst artikeln noggrannt har säkert
märkt att det insmugit sig en del fel. En del förtydliganden bör också göras . Men först en förbättring, som alla bör göra som tillverkat sändaren.
CW åstadkommes ju genom emitternyckling av
ett förstärkarsteg i SSB-generatorn. När nyckeln
är uppe kan tyvärr signalen passera transistorn
BC107 kapacitivt. Förhållandet mellan nyckeln
nere och uppe blir bara ca 25 dB och det är
ganska enerverande vid större signalstyrkor. Placeras en zenerdiod enligt figuren förbättras för-

kontrollen pådragen. Vrid ned LF-kontrollen . Uppsök . . . . Spalt 2, rad 5, skall stå: .. .. utsignal
med tonsignal in i LF-steget.
Figuren nedan visar vad som händer med filterkurvan om man trimmar L 2 utan ton signal för
max utsignal med påvriden bärvåg. Istället för
tongeneratorsignal kan man givetvis vissla en
konstant ton i mikrofonen.

H

co
feltrimmad

hållandet till ca 45 dB, vilket är helt acceptabelt.
Då nyckeln är uppe tänder zenerdioden och kortsluter HF-signalen .
På sid 80, spalt 1, 9 rader nedifrån , skall stå:
Undertryckning av icke önskade signaler :
135 MHz > 60 dB
153 MHz > 65 dB
inom bandet > 70 dB
utanför..
> 100 dB
(Det dåliga resultatet på en del av bandet var
felaktigt och orsakades av ett interferensfenomen
i spektrumanalysatorn.)
På sid 81 , spalt 1, vid fig 2, bör tilläggas:
Drain - source spänningen VDS förutsättes vara
större än Vo'
Då kommer kurvan att vara oberoende av VDS .'
Vid uträkningarna på sid 81 förekommer en del
smärre självklara parentesfel. Spalt 2, rad 2, saknar ett multiplikationstecken efter A.
På sid 86, spalt 1, rad 8 ned ifrån , står: 27 mA.
Skall stå: 17 mA. Sista raden innan meningen:
Uppsök . . .. Skall stå : . . .. utsignal med LF-

co
rätt trimmad

Innan kapitlet om hjälpmedel bör tilläggas:
Lyssnar man på 9 MHz kommer undertryckningen
verka dålig p g a direktstrålning från bärvågsoscillatorn .
I kapitlet " Hjälpmedel" tillägges: Vid trimning
bör trimmejslar av plast användas, eftersom
trimkondensatorernas rotorer många gånger inte
är jordade.
-~
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VJHIF
Per Hellstrand, SM7BZC
Järnvägsgatan 13 D
284 00 PERSTORP

Folke Råsvall, SM5AGM
Skogsviksvägen 3
18236 DANDERYD

Den kommande säsongens innehåll i VHFspalten kommer i huvudsak att gå efter två linjer. Vi skall försöka ge mera information åt nyblivna eller blivande VHF-amatörer samtidigt som
de mera erfarna inte skall behöva sakna material.
För att genomföra detta behöver vi alla hjälpas
åt - sänd därför gärna in meddelanden om sändare- och mottagarekonstruktioner, antenner etc
förutom de vanliga aktivitetsrapporterna. På så
sätt kanske många värdefulla impulser kan spridas via spalten.

Ol80D rapporterar GW-signaler en stund tidigare. Följande dag hördes DL9PU nära Munehen
med hög signalstyrka, men det är mera tveksamt
om det verkligen var ES-ref/ektion denna dag.
11 / 7 var det åter en SE-öppning med OSO
OY-HB! Vidare hörde SV1AB samam dag DLstationer på SSB.
Har någon iakttagit ES-reflektioner i sommar så
sänd in en rapport!
Tropokonditionerna förefaller ha vart skapliga
i juni men dåliga i juli. Någon värdering kan dock
ännu inte göras p g av uteblivna rapporter. Intressantaste öppningen torde ha varit den 11 /6 då
OY2BS hördes i SM6-7 och Ol samt OSO:ades
av flera PA - DL.
En ovanlig auroraöppning inträffade den 25 juli
då både SK4MPI och DL0PR låg med 59 i stockholmstrakten vid 6-tiden på morgonen. SM2DXH
rapporterar att aurora förekommit 28/5, 1/6, 13/6,
18/ 6, 20/ 6, 21 /6, 27/6, 21 / 7, 22/7, 24/7 och 25/7.

Vi vill påminna om att rapportformulär nu finns
både för fyrsändare och för auroraiakttagelser.
Inkomna rapporter vidarebefordras till vetenskapliga institutioner som har intresse av vågutbredningen på VHF. Samtidigt skall vi själva försöka
göra upp diagram över mottagningen som kanske
kan bli till nytta för VHF-aktiviteten.
Den kartläggning som skulle göras av VHFaktiviteten ser tyvärr ut att rinna ut i sanden alldeles för få svar har inkommit. Publicering
sker tills vidare under rubriken "inrikes VHF
nytt".
SSA har blivit medlem i AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation) eftersom vi bedömt
det viktigt att hålla oss ajour med utvecklingen
inom space communication. AMSAT har börjat
arbeta på nästa satellitprojekt, OSCAR A O B,
om detta mer i nästa OTC. Ett tack skall riktas
till följande amatörer i SM som före den 30 april
hade sänt seriösa OSCAR S-rapporter : SMSlY,
SM5CJF, SM4HJ, SM1 DUW, SM2CTY, SL6lK,
SM6ENG, SM7BJ och SM7AED. Detta enligt
AMSAT newsletter nr 2/70.

ES-REFLEKTIONER PA 144 MHz
Den 6 juli på kvällen inträffade en öppning via
sporadiskt E på 144 MHz. Tyvärr är informationen
mycket knapphändig både från SM och ute från
Europa så vi vet ännu inte hur omfattande öppningen var i tid och rum . Hos SM7BlC hördes
starka G-stationer omkring kl 2015 SNT och

SK2VHF SNART I LUFTEN
Chanserna att SK2VHF kommer igång före vintern är goda eftersom sändaren nu är färdigbyggd och övrig materiel i stort har anskaffats .
Den sändare Seth-SM7AGP arbetat på är en f d
flygfyr med hög driftsäkerhet. Oscillatordelen blir
av samma typ som i SK4MPI - den har välvilligt
ställts till förfogande av Max Planck-institutet.
Det dröjsmål som uppstått med fyren' beror främst
på att den sändare som ursprungligen var tänkt
att ingå i fyren inte visade sig motsvara de höga
krav man bör ha på en fyrstation. Med den modifierade flygfyren och den exklusiva oscillatorn
kommer SK2VHF att motsvara dessa krav.
Uteffekten blir nu ca 50 watt, vilket tillsammans med 10 el antenn bör ge en slagkraftig
signal både via aurora och tropo. Eftersom interferenser med SK4MPI befarats blir frekvensen
145.995 MHz.
SK1VHF verkar gå ut fint att doma av de få
rapporter som flutit in. BI a hade DM2BPA på
Rugen kontinuerlig mottagning i somras. SK1VHF
låg den 22/7 på 145954470 Hz och SK4MPI på
145960013 Hz.
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VIKTIG KONFERENS OM
RYMDRADIOKOMMUNIKATION
Sändareamatörernas möjligheter att utnyttja
sina frekvenser för ASS (Amateur space service,
alltså rymd radio) kommer troligen att avgöras
vid en internationell rymdradiokonferens i Geneve 1971. Konferensen anses av IARU så viktig att
ett förberedande möte nyligen hållits av Reg I:s
VHF-working group. Vid mötet - som hölls i
Bryssel - behandlades frågan hur man bäst skall
kunna bevaka och samordna amatörradiorörelsens intressen. Man beslöt att en kommitte skall
arbeta fram förslag om frekvenstilldelning för
ASS som skall föreläggas de olika nationella
teleadministrationerna. På det nationella planet
skall medlemsföreningarna i IARU försöka få
teleförvaltningarna att ta med dessa förslag i de
framställningar förvaltningarna gör till konferensen. På så sätt kan en gemensam politik föras
av amatörradiorörelsen .
Utgångspunkten för diskussionerna i Bryssel var
rekommendationerna från IARU-konferensen i
samma stad 1969 att försöka få följande frekvenser
tillåtna för ASS : 28-29,7 MHz, 430-440 MHz, 12151300 MHz, 2300-2450 MHz, 5600-5725 MHz,
10000-10500 MHz samt 21000-22000 MHz. För
144-146 MHz har vi redan ett erkännande att bedriva ASS- i en fotnot i internationella "Radio
Regulations" sägs att "in the band of 144-146
MHz, artificial satellites may be used by the
amateur service" (jfr B:90 sid 17 not 4) .
Givetvis är det från amatörernas synpunkt lyckligast om alla de ovannämnda frekvensområdena
får användas för ASS.
SSA bevakar utvecklingen och tog redan för
något år sedan upp ärendet med televerket via
SM4GL. Då var vi emellertid för tidigt ute. Ett
nytt sammanträde skall hållas i höst. Vi kommer
att informera om händelsernas gång i VHFspalten (på såväl det lokala som internationella
planet) eftersom ASS kommer att bli en viktig
del av vår framtida verksamhet på de högsta
frekvensbanden.

BALLONGTRANSLATORAKTIVITET I TYSKLAND
Flera ballongtranslatorer sänds för närvarande
upp i Västtyskiand. Uppsändningsplats är Hannover (ARTOB) och Miinchen (BARTOB). Följande
ARTOB-translatorer finns :
Infrekvens
Utlrekvens
2 m/2 m
144,08-144,12
145.92-145,88
70 cm/2 m 432,0-432,2
145,3-145,5
23 cm/ 2 m 1296,0-1296,3
145,06-145,36
Vanligaste uppsändningstid är söndagförmiddagarna när vädret tillåter. Förvarningar sker på
7045 kHz kl 0845-0900 GMT från DL1 HC.
I sommar har 70 cm/2 m translatorn hörts
mycket fint i Skåne så det är inte omöjligt att
denna translator kan användas en bra bit upp i
Sydsverige .
SM7DTT har utnyttjat denna translator vid ett
par tillfällen och bl a fått OSO med HB9RG med
endast några få watt uppe vid antennen . Den 2/8
körde Sven 33 OSa!
SM6CYZ/7 uppe på Hallandsåsen hörde
OK1VMS den 7/6 med 599 +. Ballongerna går
upp till ca 30 km höjd och brukar vara uppe ett
par timmar.

ARTIKELNYTT
Följande artiklar innehåller intressant stoff. De
kan fås som fotostatkopia mot 1 kr i frimärken .
FM-demodulator för 2-metersmottagare. Delvis
uppbyggd av integrerade kretsar. DL-OTC, 1970:6.
Frekvensmultiplicering - en teoretisk genomgång med konstruktionsexempel där halvledare
ingår. Ex : tripplare 144-432 och 432-1296 MHz.
Old Man, nr 1970:5.
Stabilt mastläste för portabel antennanläggning.
En finurlig lösning på mastfäste-problemet.
2 m transistor-TX på printplatta. Kristall på 72
MHz och dubbling till 144. Uteffekt 6-7 watt.
Enkel konstruktion. ase, 1970:6.
I takt med att flera klubbtidningar inflyter kommer den här spalten att utvidgas. För närvarande
får vi OZ, Amator-Radio, Radio-Amatööri, DL-OTC,
Old Man (Schweiz) ,
och OSO (Belgien) .

ca

ENKÄT (rundfråga)
I slutet av september eller i början av oktober kommer en de(av Er att erhålla ett kuvert
innehållande ett flertal papper med frågor.
Vad är det frågan om, säger Ni?
Jo, en enkät (rundfråga), som syftar till att
ge dem som leder Era SSA-öden en god uppfattning om Era krav och önskemål på SSA
och hobbyn, är det fråga om! Svaren på frågorna kommer också att ligga till grund för
en rationellare verksamhet, en förbättring som
givetvis kommer medlemmarna tillgodo.
Alltså - var beredd i slutet av september
eller i början av oktober - det behövs 100
svarsprocent.
SM5CVH
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INRIKES VHF NYTT
SM5DJH i Motala rapporterar följande aktivitet:
SM5ADN input 25 w; SM5BUZ 15 W, 8 el, TIS 88;
SM5BNZ 10 w, E 88 CC; SM5CKG 15 w, 8+8
slot, 417 A ; SM5DSI HW 30. Alla OTH Motala
utom BNZ som bor i Medevi. Man träffas varje
söndag kl 0930 på 145,03 MHz - de mest intresserade också kl 21 flera gånger i veckan .
SM5DJH bygger en ny modern station för 144
som skall bestå bl a av den sändare Olle beskrivit i OTC. Ett linjärt PA skall ge 30 w att driva
ett stort PA med 4CX1000A, eventuellt 4X500A
som går linjärt. I den nya RX:n sitter TIS 88 i ingången.

SM4EPL i Karlskoga planerar 100 w PA och TIS
34-converter. Mottagaren är en Drake 2 B och
antennen 10 el. Effekt f n 4 w från en blandare
28-144 MHz. Björn meddelar att man i Orebrotrakten kommit överens om att träffas på 144,200
kl 210m kvällarna.
SM7BKZ i Ronneby använder för 144 MHz Galaxy + transverter som ger 10 w input. Antenn
2 X 11 el yagi. Slutstegsbygge med 2 x 4 CX 250 B
pågår. Vidare finns en FM-station för kanaltrafik.
Aktivitet nästan dagligen på 144,250 alt 145,415.
SM0DCD är ORV på 144 med Heahtkit HW 17,
främst mobilt. 144,360 används mest.
SMSAWD i Älvsjö är ganska aktiv på 144 med
100 w, Sommerkamp FR 500 m 2-m-converter
samt 8/8 slot från OTH på Gotland (ORA JR 13 H) .

AKTIVITET PA 10 OCH 21 GHz SAMT
AMATöR-TV PA 432 MHz
SM5DJH - Olle i Motala är ORV på 10 och 21
GHZ! Tyvärr har det inte blivit några osa ännu
eftersom motstationer saknas, men vi får hoppas
att någon mer tekn iskt kunnig och experimentpigg amatör kommer igång så att vi får några
osa på dessa höga frekvenser. Vad vi vet om
har inget osa utväxlats på högre frekvens än
1296 MHz i Sverige.
Olle kör med 15 mW uteffekt på 21 GHz. Sändaren är en reflexklystron 2K33 och mottagaren
har blandardioden 1 N26. På 10 GHz är uteffekten
25 mW, sändaren reflexklystron 2K25 och mottagaren 1 N21 + 417A. Antennen en enkel hornantenn .
På 432 MHz kör Olle med A5 eller BBTV (bredbands-TV) . Bildbärvågen ligger på 435,2 MHz och
uteffekten är 2 w med OOE03/12. Ljudet körs på
144 MHz. Den 12 juli hade DJH ett korsbandsosa med SM5CKG . Denne såg Olles signaler
med synbarhet 4, signalstyrka 4 på en otrimmad
TV 2-konverter. När detta läses har möjligen ett
tvåvägs-OSO ägt rum mellan SM5CNO och
SM5DJH eftersom CNO har byggt en TV-sändare.
Vi tackar Olle för den intressanta informationen och hoppas på flera rapporter om aktivitet
på de höga frekvenserna!

60 MB-OSO GENOMFöRDA AV SM7BAE/SM7BCX
Hittills har ett 60-tal osa via månstuds avvecklats vid SM7BAE och SM7BCX stora moonbouncerig i Staffanstorp utanför Malmö. Bakom
detta strålande resultat ligger många timmars
möda med utrustningen eftersom det inte är gjort
i en handvändning att bygga upp en effektiv station för EME. Lägg därtill att 160-elementsantennen blåste ner under höststormen 1967!
" Det var 1964 som vi kom in på tanken att försöka bygga en station för EME på 144 MHz", berättar Kjell SM7BAE. "1964 hade vi det lyckade
OSO :t med KP4BPZ på 432 MHz och det gav
mersmak. 1966 hade planerna kommit så långt
att det var dags att starta själva byggandet. I maj
1968 började proven med K6MYC, W1 FZJ / P samt
W6DNG, och i september fick vi den första kon takten. Det var med K6MYC. Sedan har vi lyckats
köra ett 60-tal osa med stationer i USA, Puerto
Rico och Nya Zealand. För närvarande provar vi
bl a med en andra station på Nya Zealand,
ZL 1MO. I nformation har utbytts men ännu har
inget osa genomförts. Inom parentes kör ZL 1 MO
"bara" med en 48 el collinear antenn ". Som bekant har åtskilliga osa avverkats med ZL 1AZR gällande världsrekord på 144 MHz är fortfarande
mellan denna ZL-station och SM7BAE. Enbart
under juli genomfördes fyra OSa!
Utrustningen SM7BAE och BCX använder består av 16 X 10 el, 2 st 4CX250B, DL6SW fet
converter, Drake mottagare samt 50 Hz kristallfilter. - Det är knappast möjligt att köra EME
med mycket mindre utrustning , säger Kjell . Antennen bör ge minst 20 dB gain och maximalt
tillåten effekt användas (för EME har BAE specialtillstånd att köra 1,5 kW) . På mottagarsidan
är det främst 50 Hz-filtret som kompletterar en
god standardutrustning . Som förbindelse mellan
station och antenn används RG 17. Vidare är antennen eleverbar. Antenninställningsapparaturen
är för övrigt en viktig detalj då det är nödvändigt

NYA FYRAR I ENGLAND OCH TYSKLAND
En ny 70 cm fyr startades nyligen i Berlin med
signalen DL7HGA. Frekvensen är 433,485 MHz
och uteffekten 500 mW. Antennen är rundstrålande.
En fyr för aurorastudier skall startas i Glasgow.
Uteffekten blir ca 250 w och antennen 4 el yagi i
riktning 310 grader. Frekvensen 69,1 MHz.

Ovanför Kjell den stora 16 X 10 el antennen som
syns vida omkring i det flacka landskapet mellan Malmö-Lund.
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EDR:s skandinaviska VHF-test
Testen går kl 1800 GMT den 5 september till
1200 GMT den 6 september. För reglerna har
redogjorts i den VHF-bulletin som sändes ut 1
augusti. Som logg blad skall SSA:s officiella VHFblad användas. Loggarna fö r 144 och 432 MHz
bedöms var för sig . De insänds undertecknade
senast den 27/9 till Kaj Nielsen OZ9AC, Kai Uppmannsalle 6, DK 2791 DRAG0R, Danmark.

Kjell stämmer av PA-steget inför en test med
ZL1AZR på Nya Zealand.

att kunna följa månen exakt. Vissa beräkningar
måste göras för att kunna sikta rätt med den
smala antennen men med hjälp av t ex "Den
svenska almanackan " är detta inget problem .
Eftersom antalet stationer med utrustning för
EME ökar stadigt finns det inte längre någon
begränsning av vad som kan köras. Alla kontinenterna bör gå fint bara motstationer finns!

HöSTENS VHF-UHF TESTER
Informationen om REG I testen i september
blev tyvärr något felaktig i förra QTC. Arrangör
är våra finska vänner, alltså SRAL. Testloggarna
skall sändas till SM5AGM senast den 20 september, alltså inte till den brittiska adress som tidigare felaktigt uppgavs. Loggarna skall vara i A4format. SSA:s VHF-Ioggblad kan användas. Loggen skall innehålla datum , tid i GMT, anropssignalen på motstationen, sänd rapport, mottagen
rapport , mottagen QRA-Iokator, poäng . På försättsbladet skall följande minimiinformation finnas: namn och adress på förste operatör, använd anropssignal , contest sektion , egen QRAlokator, multioperator-station ja eller nej, sammanlagt poängtal, kort beskrivning på sändare,
mottagare och annan utrustning, anropssignal på
andra eventuella operatörer. För övriga regler se
QTC 6/7 sid 134.
IARU UHF/SHF-contest
Denna hålls kl 1800 GMT 3 oktober till 1800
GMT 4 oktober. Två sektioner finns: fasta stationer och portabla/ mobila stationer, för 432 MHz
och varje högre frekvensband. Övriga regler är
samma som i septembertesten . Loggarna skall
sändas till SM5AGM senast den 18/10.
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RESULTAT AV SSA NORDISKA VHF-TEST
2-3 MAJ 1970
1) OZ60L 30315, 2) SK6AB/6 20649, 3) OZ90R
20135 , 4) OZ9SW 16075, 5) OZ10Z 16023, 6)
OZ4EQ 11723, 7) OH0AA 9557, 8) SM0DRV/ 5
7397, 9) SM4CMG 7283, 10) SM3AKW 6109, 11)
OZ8QD 5426, 12) OH1TY 4900, 13) SM4ARQ 4730,
14) SM7BZC 4535, 15) OZ9RU 4254, 16) SM7COS
3609, 17) OH5NW 3468, 18) OH2NX 3465, 19)
OH6WD 3234, 20) SM5ASV 3091, 21) OH3AZW
3010, 22) OH2AXZ 2894, 23) OH3AZS 2853, 24)
OH5NR 2590, 25) OZ6BT 2555, 26) OZ6FL 2510,
27) SM5BEI 2397, 28) OZ5DD 2360, 29) OH3SE
2171, 30) SM6BTT/7 2132, 31) SM5UU 1985, 32)
SM5S1 1959, 33) OZ3RH 1945, 34) OZ1BI 1656,
35) OZ3TG 1621, 36) SM2AQT 1557, 37) SM1EJM
1459, 38) OZ1GE/P 1325, 39) SM4EBi 1191 , 40)
OZ8KU 1173, 41) SM4CE 1062, 42) SM4HJ 1050,
43) SM0DNU 975, 44) SK2AT 958, 45) OZ21J 940,
46) OZ9EVA 815, 47 SM4DHB 805, 48) OH9RG
775, 49) OZ9FR 746, 50) SM4CFL 720, 51) OZ8T
705, 52) OH5SP 696, 53) SM5BUZ 614, 54)
OH5WD 588, 55) SM7EBG 474, 56) OZ9HN 230,
57) OZ9AC/ P 190, 58) OH2AHZ 150, 59) OH0NJ
100, 60) OZ1GO 100, 61) OH3PF 50, 62) OZ1MK
50, 63) OZ4HX 50.
Checkloggar har insänts av LA2VC , OZ4BK,
OZ5NM, SM4PG och SM5CWB.
Vi gratulerar OZ60L, Hans, till den välförtjänta
segern. Det var andra året i rad Hans tog hem
denna test. Konditionerna var något över normala
i Danmark och Sydsverige vilket bidrog till de
ganska höga poängerna.

RESULTAT AV LANDSKAMPEN SM 1. Finland 71067 poäng
2. Sverige 54054 poäng

OH 1970

Individuella resultat
1) OH0AA 17523, 2) SM3AKW 16769, 3) OH0AZ
15993, 4) OH0AB 13195, 5) OH1YY 12296, 6)
OH1TY 12060, 7) SM5BSZ 11490, 8) SM5DWF
11228, 9) OH3AZW 10476, 10) OH2AXZ 8912, 11)
SM4CMG 8185, 12) OH2NX 7323, 13) OH1MT
6499, 14) SM2AQT 6382, 15) OH1ZP 5495, 16)
OH3AZS 5431 , 17) SK2AT 5310, 18) OH9RG 4768,
19) OH5WD 4530, 20) SM5BEI 4064, 21) OH0NF
3657, 22) SM0ECE 3578, 23) SM5S1 3486, 24)
OH3RG 3467, 25) OH5NR 3450, 26) 0130Z 3145,

27) SM5UU 3071 , 28) SM4ARQ 2941, 29) SM5ARR
2608, 30) OH2PH 2210, 31) OH6NW 2122, 32)
OH3SE 1664, 33) OH1 KF 1557, 34) OH2DV 1480,
35) OH2AYX 1413, 36) OH1KL 1400, 37) Ol3QA
1388, 38) OH6NJ 1101 , 39) OH1 MG 1026, 40)
SM5AGM 909, 41) OH6WD 745, 42) OH2BCB 479,
43) SM4DHB 425, 44) OH90A 302, 45) SM4EBI
270, 46) OH6AD 130, 47) OH2RD 104, 48) OH2BHU
83, 45) OH2BLD 32.
Checkloggar har insänts av OH2CD, SM4CE och
SM5CWB.

MAJ MANADS AKTIVITETSTEST
1) SM3AKW 5578, 2) SM4CMG 5023, 3)
SM0DRV/5 4563, 4) SM4ARQ 3395, 5) SM6ENG
3190, 6) SM5BMK 2578, 7) SM5ASV 2468, 8)
SM5UU 2400, 9) SM6CYZ/7 2338, 10) SM6DOE
2305, 11) SM4KL 1862, 12) SM5S1 1834, 13)
SM2AQT 1540, 14) SM5DYC 1451 , 15) SM5EKO
1451 , 16) SM5BEI 1378, 17) SM4EBI 1347, 18)
SM4PG 1070, 19) SM7EPD 1004, 20) SM5BUZ
961 , 21) SM4HJ 957, 22) SM0DNU 865, 23)
SM7EBG 720, 24) SM4DHB 615, 25) SM4CFL 580,
26) SM4CE 333, 27) SM3AST 220, 28) SM0EYM
200, 29) SM5DAN 50.

JUNI MANADS AKTIVITETSTEST
1) SM6CYZ/7 5082, 2) SM4CMG 4477, 3) SM5CNQ
4041 , 4) SM6ENG 3734, 5) SM7DKF 2935, 6)
SM4ARQ 2796, 7) SM5CJF 2249, 8) SL6BH 2100,
9) SM4CUL 2089, 10) SM2DXH 2047, 11) SM4EBI
1926, 12) SM4PG 1885, 13) SM5S1 1697, 14)
SM6DOE 1634, 15) SM4CE 1364, 16) SM5EKO
1154, 17) SM5UU 1005, 18) SM2AQT 995, 19)
SM4HJ 785, 20) SM6EYK 725, 21) SK2AT 610, 22)
SM5BUZ 407, 23) SM4DHB 405, 24) SM5DAN 242,
25) SM7EPD17 150, 26) SM5DYC 106.

berg , men även OH0AZ i Mariehamn bör nämnas i sammanhanget. Sändningarna sker och har
alltsedan starten skett från SM5AGM med 100
watt SSB och ej AM som felaktigt angivits i
QTC :s
förteckningar
över
bulletinstationer.
Eventuella bidrag sändes liksom tidigare till
SM5WI , men last minute news sändes lämpligen
direkt till SM5AGM .

AKTIVITETSTESTEN
Läget efter sju omgångar är det , att SM3AKW
leder följd av SM6ENG och SM6CYZI7, men om
de tre sämsta omgångarna borträknas blir ställningen SM3AKW, SM6CYZ/ 7, SM4CMG .
Den glade glassätaren är OZ60L Hans Oldenburg - en av Skandinaviens mest kända VHFamatörer och för andra året i följd segrare i SSA
VHF-test. Hans har kört 25 länder på 144 MHz
och använder 4 x 10 el , 300 watt samt TIS 88 i
convertern . Han har regelbundna QSO med molstationer på bortemot 600 km distans, t ex
OK1 MBS. Vi gissar att åtskill iga SM har kö rt
Hans via tropo eller aurora. På 70 cm finns en
46 el antenn samt 80 w ineffekt. Detta räckte
fint för att få ett QSO med G3LQR via ARTOB
den 2/ 8. Hans håller banden under skärpt bevakning nästan kontinuerligt och hör man honom ropa CQ DX är det ett säkert tecken på att
något är på gång .... Hans QTH ligger fritt beläget i en idyllisk dansk " landsby" ca 50 km SV
Köpenhamn .

JULI MANADS AKTIVITETSTEST
1) SM7DEZ 8298, 2) SM6CYZ17 7183, 3) SM6ENG
6207, 4) SM1CIO 4501, 5) SM5CUI 4122, 6) SM5S1
3921 , 7) SM1 EJM 3691 , 8) SL6AL 3556, 9)
SM4ARQ 2848, 10) SM5EFP 1934, 11) SM7EPD/7
1905, 12) SM4CUL 1774, 13) SM4DHB 1740, 14)
SM5EKO 1315, 15) SM4HJ 1221 , 16) SM4PG 1140.
17) SM4EBI 980, 18) SM5UU 923, 19) SM5AFE/5
870, 20) SM4CE 818, 21) SM6DOE 768, 22)
SM5BYT/5 460, 23) SM2DXH 313, 24) SM5DYC
235, 25) SM4CFL 116, 26) SM1CXE 100, 27)
SM3AST 50.

SM0SSA BULLETINEN
Sedan SM0SSA den 7/12 1969 började sina
sändningar på 145,000 MHz varje söndag 0900
SNT har ett stort antal incheckningar gjorts , vilket tyder på stort intresse. Längsta incheckn ingen hittills har kommit från SM0DRV/5 i Bjurs163

6559, 47) SM4CMG 3558, 48) SM6BCD 2108, 49)
SM4BSN 740.

2 tester
50) SM6CQU 15195, 51) SM3AZV 6783, 52)
SM4BSH 6036, 53) SM6PF 5843, 54) SK0BU
4996, 55) SM5CZQ 4935, 56) SM4ANQ 4321, 57)
SM0AUS 4102, 58) SM7COS 3006, 59) SM7DLV
2387, 60) SM5ZY 2295, 61) SK7BQ 648, 62)
SM2ECL 590, 63) SM6AFH 500, 64) SM3DQU 490,
65) SM2ENI 100.

Klar för Mobil-QSO är här SM6ENG Bertil Lindkvist i Varberg . Bertil har varit QRV i ca tre år
och har hunnit med att köra elva länder på 144
MHz. Längsta QSO är med HG5AIR via meteorscatter. Såväl mobilt som fast kör Bertil med
SSB. Ineffekten på den fasta stationen är 75 w
och antennen 10 el. Bertil brukar vara alert när
det händer något och hörs ofta t ex via aurora.
SAMMANFATTNING AV VHF/UHF AKTIVITETSTESTEN 1969
9 tester
1) SM3AKW 72177, 2) SM7AED 38554,3) SM4COK
37434, 4) SM2DXH 36828, 5) SM7AGP 35249, 6)
SM4ARQ 34815, 7) SM5BEI 30746, 8) SM5DSN
27517, 9) SM7DKF 23437, 10) SM5DIC 22430, 11)
SM5ASV 18807, 12) SM3AFR 18202, 13) SM7EPD
14945, 14) SM6DOE 13724, 15) SM5AGM 10385,
16) SM4PG 9959, 17) SM4HJ 9426, 18) SM5DAN
7095, 19) SM4DHB 6608, , 20) SM7AUG 6357, 21)
SM3AST 2103.
8 tester
22) SM6CYZ 65854, 23) SM3SV 2432.

7 tester
24) SM5BMK 16004,
SM5DSV 3583.

25)

SK2AT

11321 ,

1 test
66) SM3BIU 12470, 67) SM0CER 10007, 68)
SM0DRV 7759, 69) SM3BYA 6793, 70) SM4KL
3861, 71) SM7DKY 3020, 72) SM7DNS 2709, 73)
SM6EYD 2395, 74) SL5AB 2244, 75) SM5EBE
2004, 76) SM4ATA 1852, 77) SM0DME 1795, 78)
SM7BJB 1757, 79) SM5DUY 1745, 80) SM5BKA
1680, 81) SM7CNZ 1678, 82) SM0ECE 1587, 83)
SM4KW 1518, 84) SM4DHO 1421 , 85) SM7EHK
1420, 86) SM5EWK 1370, 87) SM7EQB 1191, 88)
SM7BUN 1171 , 89) SM6EYK 1142, 90) SM5SM
1094, 91) SM0EZF 915, 92) SM7ALI 775, 93)
SL7BC 721 , 94) SM5BNZ 648, 95) SM5DOX 595,
96) SM4EPL 510, 97) SM4CFL 480, 98) SM4TN
462, 99) SM0FO 400, · 100) SM4CFU 370, 101)
SM2BUW 200, 102) SM6CSB 160, 103) SL0AX
150, 104) SM5FF 50 .
Lyssnare
SM4-3107 42635.
NÄT FÖR VHF/UHF PA KORTVAGSBANDEN
Moonbounce, meteorscatter och annat som
rör VHF/ uHF diskuteras regelbundet i olika ringQSO på HF. BI a kan nämnas följande " gäng ".
SV1AB, HG5AIR , F9FT, F8DO och OZ60L på
14,297 MHz kl 1400 GMT varje onsdag . Varje dag
kl 18.30 GMT leds en ring av TF3EA på 14,345
MHz. KP4DJN , KH6NS, VK3ATN , K6MYC och
andra MB-entus iaster träffas lördagar och sön dagar på 21,415 MHz kl 0100 GMT.

26)
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6 tester
27) SM2CKR 26807, 28) SM2AQT 22030,
SM5DYC 8577, 30) SM5DAD 2054.

29)

5 tester
31) SM5CPD 15184, 32) SM6ENG 13282, 33)
SM6EOC 11133, 34) SM2AZH 10803, 35) SM6ESG
5609, 36) SM4CJY 4588.
4 tester
37) SM7BZC 21570, 38) SL6BH 18182, 39) SL6AL
10858, 40) SM1CIO 8648, 41) SM5FJ 6190.

3 tester
42) SM5CJF 10779, 43) SM5ARR 9841, 44)
SM5CNQ 7008, 45) SM6CNP 6584, 46) SM5CFS
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144 MHz sändare

SLUTOMDÖME
Många danska amatörer har enligt utsago
byggt med OZ3GW-printet. De har erhållit en
liten utmärkt kristallstyrd sändare för CW/AM
som kan köras med 10 w ineffekt eller driva ett
större slutsteg . Printet kan även , som omtalats,
med lätthet ändras till en SSB-blandare för utstyrning av ett linjärt slutsteg .
I mitt eget (4KL) fall tänker jag i första hand
använda printet till en liten 10 watts kristallstyrd
sändare för cw. Detta blir den tredje enheten
som omtalas i beskrivningen av " QRP 6 w", se
tidigare QTC. Längre fram hoppas jag även få tid
till SSB-blandaren . Är Du intresserad, kontakta
SM4CYY, Grums. Lycka till!

Torbjörn Jansson, SM5BZR
Grenvägen 36

llätJjakl

13050 VENDELSö
Tel 08/777 32 80

Feedback

Nordiska mästerskapen

Slutet av förra rävspalten var något otidsenligt.
Vi efterlyste arrangör till årets SM, vilket Linköping hade åtagit sig för länge sedan . Manuset
till spalten var skrivet i början av året men hade
av kända besparingstekniska skäl blivit liggande
en tid. Det har dock varit tillbaka hos förf. bland
annat för kontroll av aktualiteten , varför felet
ligger helt hos rävred . Hoppas att inte alltför
många vänner av ordn ing och reda tagit anstöt.

NM i rpo . .. . . förlåt rävjakt hette det, gick i
Gardermoen i Norge. Här följer utdrag ur resultatlistan .
1) Gunnar Svensson 1.01 .14, 2) SM5DYV
1.02 .19, 3) SM5AKF 1.02.36, 4) SM5CJW 1.02.40,
5) SM5BUX 1.04.11, 6) LA3QG 1.04.23, 7) SM5ASV
1.07.55, 8) SM5DMQ 1.11.18, 9) SM5DIC 1.11.20,
10) SM5BII 1.11 .25, 11) SM5CBV 1.11.55, 18) Sven
Carlsson 1.22.25, 19) SM5BZR 1.22.50, 23)
SM5DEE 1.34.55, 33) SM5ASR (3 rävar) 1.50.35,
49) Inger Lindell (1 räv) 1.05.45.

Radiopejlorientering

tycker många är ett bra ord att använda i stället
för rävjakt. Detta för att den oinitierade lättare
skall förstå vad begreppet innebär.
Så långt är allt väl. För att sedan komma ifrån
det ganska otympliga ordet föreslår man förkortningen RPO . Därmed är vi i ännu högre grad tillbaka till det obegripliga. Självklart är, att ordet
rävjakt kan vara missvisande i en del fall. An vänd i så fall uttrycket radiopejlorientering . Men
för den skull behöver man inte utrota begreppet
rävjakt. Detta skulle i allt för hög grad påminna
om förhållandena i romanen " 1984" av George
Orwell , där ordets makt över tanken på ett mycket skrämmande sätt satts i system .
Rävjakt har förekommit här i landet i över 20
år, och begreppet är faktiskt ganska allmänt
känt. I officiella sammanhang (Televerkets B 90,
§ 7.f, sid . 13) finns både radiopejlorientering och
rävjakt nämnda, det sistnämnda visserligen inom
både c itationstecken och parentes, men det väsentliga är, att det finns där. Någon anledning
att utrota ordet rävjakt tycker jag inte finns.
I annat fall bör vi givetvis i konsekvensens
namn rensa ut andra missvisande ord . Begreppet
" test" betyder i allmänt språkbruk metoder att
bl.a. mäta intelligens och undersöka anlag . I våra
sammanhang betyder test tävling , eller ännu tydligare radioförbindelsetävling. Detta ord bör alltså ersätta ordet test, så att inga missuppfattningar sker.
Sammanfattningsvis tycker jag , att uttrycken
radiopejlorientering och rävjakt kompletterar varandra på ett utomordentligt sätt. Det ena innebär
en definition av begreppet och kan användas i
officiella och förklarande sammanhang, medan
det andra är kort och lätthanterligt och kan användas av oss i vardagligt tal, liksom det har
gjort i över tjugo år. Jag hoppas, att CVH, som
ju påstår sig inte vara ensidig, skall ha full förståelse för detta, så att hans affektbarriär inte
tangeras.

EN ANGENÄM
ÖVERRASKNING
Här är tillfället för alla som har platsbrist på
taket
B-24 Mini-Products 2-el be am för 6-10-15 och
20 meter
PRISBOMB: 574 :Forw.gain 3,6 db i medeltal
El-data
vid resonans lägst 1,25-1 ,0
SWR
Fram-back 8,0 db
Effekt
1kW AM 2kW pep
Imp.
singel feedline 50 ohm
ElementIängd ca : 3,5 met.
Mått
Bomiängd
1,52 m.
vikt
4,5 kg
Standard TV typ
Rotor erfordr.

RADIO AB FERROFON
Box 426, 12604 Hägersten 4
Tel. 08-976000 - 885599
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Donald Olofsson, SM5ACQ
Box 52
721 04 VÄSTERAS
TEST-QTC
Hittills har 2 nummer utkommit av detta komplement till aTG. Det första numret utskickades
till ca 375 förmodade testintresserade och av
dessa hade till press-stopp för nummer 2, 170
hört av sig och sänt in minst 2 kr vardera .
Som du märker, hänvisar vi dej att kika i
TEST-aTG efter ditt testresultat om du inte råkar
ligga i den högsta toppen på listan . Du har väl
försäkrat dej om att du får de återstående numren av TEST-aTG? Om inte, så bör du snarast
skriva till: SM3EWB Göran Granberg, Kungsbäcksvägen 29, 80228 GÄVLE. Kom ihåg att
skicka med 2 kronor i gångbara frimärken.

SAC 1969 resultat
SRAL (Finland) vann landskampen i vanlig stil ,
men det tycks som om vi knappar in mer och
mer på deras försprång för varje år som går.
De sammanlagda poängsummorna blev för
Finland 10 795 809 p, Sverige 9 191 814 p, Norge
3621 241 P och Danmark 1 445969 p. Det beror
på DEJ, om vi i år ska knappa in ytterligare och
kanske till och med vinna landskampen .
Här följer de fem bästa i SM GW resp foni.
SM4CMG 784 aso 287421 p, SM5AD 653 aso
188640 p, SM5GMP 641 aso 171 336 p, SM5GEU
641 aso 151400 P och SM5GBN 546 aso
143117p.
SM5CEU 921 aso 340762 p, SM7TE 1001 aso
327180 p, SM4GLR 692 aso 200860 p, SM7AZL
623 aso 196992 P och SM7DK/1 505 aso
137550 p.

Testrutan
Månad
Datum

Tid i GMT

Test

Sändningsklass

senaste
regler

Sept.
5- 6
6?
12-13
12-14
12-14
19-20
26-27

1700-1700
0000-1200
0000-2400
1800-0200
2000-0200
1500-1800
1500-1800

Summer Field-Day
IZ DX Gontest
WAE DX Gontest
Four Land aso Party
Washington aso Party
SAG
SAG

AM/SSB
GW
AM / sSB
AM/GW/SSB
AM / GW/ SSB
GW
AM/SSB

Test aTG
Test aTG
Test aTG
Test aTG
Test aTG
Detta nummer
Detta nummer

Okt.
3- 4
4
10-11
11
17-18
18
17-19

1000-1000
0800-0900
1000-1000
0500-1800
0001-2359
0800-0900
0200-0200

Phone
Foni
GW
GW/foni
AM/GW/SSB
GW

Test aTG
1970:1
Test aTG
Detta nummer
Test aTG
1970:1

0000-2400
1800-1800

RTTY
AM/ SSB

Test aTG
Test aTG

WW

24-25
24-25

VK/ ZL Gontest
Aktivitetstest 7 MHz
VK/ zL Gontest
WAS M-testen
Boy Scouts Jamboree
Aktivitetstest 7 MHz
GARTG RTTY
Sweepstakes
GO WW DX Gontest
RSGB 7 MHz DX
Gontest

GW

Test aTG

G-stns

Aktivitetstest 7 MHz
RSGB 7 MHz DX
Gontest
OK DX Gontest
Aktivitetstest 7 MHz
GO WW DX Gontest

Foni

1970:1

SK/ SLlSM

AM/SSB
GW
GW
GW

Test aTG
Test aTG
1970:1
Test aTG

G-stns
WW
SK/sLlSM
WW

QSO med

WW
WW
non EU
w4/K4/W A4/WB41

WN4
Washington State
utom Skandinavien
utom Skandinavien
Oceanien
SK/sLlSM
Oceanien
SK/ SLlSM

WW
SK/ sLlSM

WW

Nov.
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1
7- 8

0800-0900
1800-1800

8
15
28-29

0000-2400
0800-0900
0000-2400

WASM-testen 1970
Tider: 11 okt kl 0500 - 1800 GMT
Band: 3,5 och 7 MHz
Sändningsklasser: Telefoni och telegrafi
Klassindelning: Klass 1 telefoni, klass 2 telegrafi för A-licensamatörer, klass 3 telegrafi för
B-licensamatörer, klass 4 telegrafi för C-licensamatörer.
Kontakter mellan telefoni- och telegrafistationer är icke tillåtna i tävlingen. De olika telegrafiklasserna kan obehindrat kontakta varandra.
Särskild resultatlista uppgöres dock för varje
klass.
Poängberäkning: Ett aso med varje station
per band är tillåtet. För varje godkänt tävlingsaso erhålles 2 poäng .
Multiplier: Varje kontaktat län per band ger 1
i länsmultiplier. Summan av samtliga aSO-poäng
multipliceras med länsmultipliern för att erhålla
total poängen.
Loggar av vanlig typ innehållande sedvanliga
uppgifter samt upplysningar om klass, RX, input
och antenn insändes. Ofullständiga uppgifter kan
medföra diskvalificering. Som komplement till
loggen skall bifogas en tablå av nedanstående
utseende.
Länsbokstav
7 MHz
3,5 MHz

I Al BI cl DI El FIGIH I N osv.

I I I I I I I I I
I I I I I I I I I

Under WASM-testen 1970 har jag deltagit i
klass .. ........ och har haft .......... aso.
Jag har kontaktat ....... . .... län på 3,5 MHz
Jag har kontaktat ............ län på 7 MHz
I rutorna under länsbokstäverna ifylles signalen
på den station man haft förbindelse med på respektive band . Har förbindelse erhållits med mer
än en station på samma band i samma län, ifylles endast den första förbindelsen. Uppgift skall
lämnas om antalet genomförda aso samt antalet
kontaktade län per band.
Loggarna insändes till SSA tävlingsledare,
SM7ID, Karl O Friden , Valhall, 26200 ÄNGELHOLM senast den 26 okt 1970.
Bifoga gärna ett foto på dej och din rigg.

T E S T L O G ·G B L A D
passande
de flesta tester
40 stycken för 5:SSA Försäljningsdetaljen
Fack
12207 ENSKEDE

SAC 1970
Ska det bli dom ovan uppräknade som ska
ståta i toppen av resultatlistan även i årets test,
eller blir även du med och kämpar i år? Det
tycker jag verkligen att du ska!
CW: 19 sept kl 1500 - 20 sept kl 1800 GMT
Foni: 26 sept kl 1500 - 27 sept kl 1800 GMT
Anrop: Skandinaviska stationer kallar "ca
test " på CW och " ca contest" på foni. Icke
skandinaver kallar " ca SAC" på CW och " ca
Scandinavia" på foni.
Band: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz
Testmeddelande: RS/RST + 3-siffrigt löpnummer med början vid 001, 002, 003 o sv.
Klassindelning: a) single operator, b) multi
operator - single transmitter och c) multi operator - multi transmitter. OBSERVERA att klubbstationer alltid räknas som multioperator oavsett
om en eller flera operatörer deltar.
Stationer som deltar i klass c) skall använda
separata löpnummerserier för varje band.
Poängberäkning: 3 poäng per aso med utomeuropeiska stationer och 2 poäng per aso med
stationer i Europa (utom Skandinavien) . Varje station får kontaktas endast en gång per band.
Under SAC räknas följande prefix som skandinaviska även om de inte geografiskt tillhör skandinavien: LA, JW, JX, OH , OZ, OX, OY, SK,
SL, SM.
Multiplikator: En multiplier erhålls för varje
kontakt land per band .
Slutpoäng: Summan av alla aSO-poäng multipliceras med multiplikatorsumman .
Diplom: Minst 6 av de bästa deltagarna i varje
skandinaviskt land, erhåller diplom .
Landskamp: Poängsummorna för alla deltagare från resp skandinaviska länder sammanräknas till en landspoäng. Det land som därvid
uppnår den högsta poängsumman erhåller
SCANDINAVIAN CUP för ett år. Låtom oss se till
att den inte går till Finland i år också!
Loggar: Datum/tid i GMT, kontaktade stationer, sänt resp mottaget testmeddelande , speciell
notering varje gång en ny multiplier körs, samt
aSO-poäng .
Separata loggblad skall användas för varje
band . En sammanställning över aSO-antal, asopoäng , multiplikator och slutpoäng förresp band
och sammanräkning skall göras på särskilt blad .
Loggarna skall även innehålla deltagarens anropssignal, namn och adress.
Loggarna sändes till: EDR Contest Committee,
P O Box 335, DK-9100 AALBORG, Danmark
Deadline: 15 oktober 1970
Testkommitten tar ej befattning med loggar
som är slarvigt förda eller på något sätt avviker
från ovanstående regler.
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KIYBBNYlf
Hans Göransson, SMC1JCYM
Passvägen 18, 14700 TUMBA
Tel 0753 - 36819

EFTERTRÄDARE SÖKES
var rubriken på den inledande texten i Klubbnyttspalten aTC 1970 :4/5. Trots den optimism
som väl återspeglades i texten trodde jag ändå
inte att någon skulle höra av sig om jobbet. Och
huru rätt hade jag icke i denna min förmodan!
MEN NU SÄGER JAG DET, ATT VILL NI SE
EN KLUBBNYTTSPALT TILL, FAR NI ILLA
KVICKT SKAKA FRAM EN NY KLUBBSPAL TREDAKTÖR.
FÖRRESTEN, VARFÖR KAN INTE NAGON
FLICKA TA HAND OM SPALTEN. DET SKULLE '
INTE SKADA ATT NI FEMININER STACK UPP
LITE I AMATÖRRADIOSAMMANHANG.
SKRIV ELLER RING TILL ÖVERTECKNAD I
73/88 de SMC1JCYM/Hasse

HAMS OCH NATURKATASTROFER
Alla minns väl översvämningen som drabbade
Italien och , lite i senaste laget kanske (ytterligare
försenat p g a det begränsade utrymmet i aTC/
Red) kan jag här berätta om hur en av våra italienska kollegor med sin portabla utrustning bidrog till att staden i fråga kunde undsättas förhållandevis snabbt.
Artikeln är hämtad ur en Pontedera-tidning och
är fritt översatt. (pontedera ligger 20 km från
Pisa).

11CWA FÖRBAND PONTEDERA
MED OMVÄRLDEN
Ja, också denna gång blev det enda livstecknet från en stad , vars livskraft är bräckt av tragiska händelser som aldrig tidigare i detta sekel ,
utskickat i etern av vår medborgare Osvaido
Tacchi , passionerad radioamatör, registrerad i
det stora tysta broderskaps nätet i världen och
med signalen 11CWA ; ett livstecken som gjorde
kollegor och vänner i närliggande zoner uppmärksamma på stadens allvarliga, tragiska situation.
Det var hans förtjänst att i Pisa - hos landshövdingen - vår befolknings vädjan blev känd
och den första hjälpen , den från Camp Derby
(amerikansk bas) , kunde komma till Pontedera.
I denna vår duktige medborgares verksamhet
finns andra episoder av betydande mänskligt
värde som vi inte kan glömma.
Vem kommer ännu inte ihåg hur hans apell
med den oförglömlige amatören Leopoldo Feretti
(nu död) nådde Florens och genom en annan
amatör vidarebefordrades, så att medicin kunde
ordnas från utlandet och på så sätt rädda livet
på en medmänniska.
Episoder som dessa upprepas i dessa amatörers led och oräkneliga är de händelser i vilka
dessa människor överallt spelat en roll, dessa
människor som plockar upp och slungar ut de
största, varmaste och mest mänskliga ting för att
sammanbinda och hårt förena varandra i ett kamratskap som inte känner några gränser och vilka
alltid är osjälviskt hjälpsamma.
11 CWA, tack för vad du gjort Pontedera och
fortsätt, tyst och envist, ditt arbete med dina
apparater och hörlurar för att säga världen att
mänskligheten alltid kan räddas när alla männ iskor på jorden förstår varandra och kommer
överens.
Bilden visar vännen Osvaido vid sin stabila rig.
SM4BEE

UPPSALA RADIO KLUBB
Lite så här i efterhand (ca ett halvår) kan vi
meddela att URK fått en ny styrelse som fått följande sammansättning:
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Ordf. SM5EEG Ulf Olsson, 018 - 12 97 86, v ordf.
5AHR Valis Backas, 11 4511, sekr. 4EBB/5 Jens
Blomster, 129735, kassör 5DSN Knut Lundin ,
367318,
suppl. 5ETE
Christer Söderbäck,
10 43 61 , 5CLU Lennart Lönnqvist, 125478.
Klubbens adress är : Uppsala Radioklubb, Box
12006,75012 UPPSALA, postgiro 590802. Medlemsavgift för 1970 är 15 :-. Vill Du ha mer info,
ring eller skriv!

RADIOKLUBBEN TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG
har avhållit årsmöte som var talrikt besökt (uppgifterna härrör från eftervintern 1970/Red). Omval
skedde på alla styrelse- och funktionärsposter :
Ordf. 6AKY Gunnar Boqvist, sekr. 6JY Bror
Rehndell , kassör 6CU Jack Westerberg, ortsombud för Trollhättan 6BZE Kurt Adhammar, ortsombud för Vänersborg 6CU Jack Westerberg,
QSL-manager 6JY Bror Rehndell.
Flera nya medlemmar har redan tillkommit under 1970 års första månader. Medlemsantalet är
ca 25 st, varav endast några under 25 år (synd/
red). De flesta är SSA-medlemmar. Med anledning av den höga medlemsavgiften i SSA avvaktar flera inträde till den dag certifikatet erhållits.
Klubben söker energiskt efter att få en egen
klubblokal. F n har klubben sina möten på den
förnämliga Centrala Verkstadsskolan, där 6AKY
är yrkeslärare. Möte äger rum den 2:a onsdagen
i varje månad utom under juli-augusti.
Skrivelser till klubben kan sändas till ordföranden under adress Centrala Verkstadsskolan,
461 00 Trollhättan. Välkommen till mötena!
Styrelsen/SM6JY

SVAR K, Vissmålen

Södra Vätterbygdens Amatör Radio Klubb är
en ombildad sammanslutning av sändare- och
lyssnareamatörer inom södra Vätterbygden med
Jönköping-Huskvarna som centralorter. Klubben
bildades i maj månad i år och har ett 40-tal medlemmar.
Ett mål för klubben och kanske en springande
punkt för klubbens bildande var skapandet av ett
eget, trivsamt QTH med bra antennläge och frihet från störningar av olika slag, både i luften
och på marken . Huskvarna stad har visat stort
intresse för våra problem och ställt en av staden
ägd fastighet till vårt förfogande.
Vissmålen är en jordbruksegendom strax söder
om Huskvarnas centrala delar efter vägen mot
Akarp-Rogberga. Den ligger fritt och högt och består av ett tvåvåningshus på sammanlagt 220 m2
med 4 rum och kök på nedre botten och 3 rum
och kök på övre planet. Den stora tomten avröjdes under maj månad från vildvuxet buskage
och annat skräp. Den något skamfilade huvudbyggnaden har varit i starkt behov av utvändig
målning och annan tillsyn av fönster och plåt-

detaljer. Sedan staden av reparationsarbetena i
slutet av maj har ca 800 arbetstimmar nedlagts
till början av juli. I huvudsak har arbetena bestått
i utvändigt målerijobb. 180 kg färg vill färghandeln ha betalt för.
SM7ERI är klubbens ordförande. SM7AAZ är
vår hustomte, som ser till att kontakterna i etern
upprätthålls medan vi övriga fuskar i div. yrken.
Klubbstationens signal är SK7AX. Aktiviteten har
varit god med 200 qso'n på 3 veckor till 100 länder. På gården kommer inom kort att resas en
22 meter hög mast för en 3 bands quad . Senare
kommer antenner för 144, 432 och kanske 1296
MHz att uppföras.
Möbler till fastigheten har vi fått genom tillmötesgående av Lions Club i Huskvarna och de
kommer från den stora städarveckan i juni månad . Ett par av de övre rummen kommer att inredas på ett mera mysigt sätt och är tänkta som
gästrum . Vi förväntar oss amatörinvasion så småningom.
Vi hoppas att vårt QTH skall bli en fast punkt
för våra sändare- och lyssnareamatörer i klubben; Ett QTH där man kan känna sig hemma och
där man kan utbyta erfarenheter, både tekniska
och trafikmässiga.
SM7LD/Lennart
SM7-MEETING
NSRA 25 år
Söndagen den 4 okt 1970 firar Nordvästra
Skånes Radioamatörer sitt 25-årsjubileum. I
samband härmed inbjudes till SM7-meeting
och stort jubileumskalas på Larödbadens Restaurant o Hotell. Denna ligger vid Öresund
strax norr om Hälsingborg vid väg 22, alldeles norr om Sofiero slott.
Ur programmet:
Kl 1000 Utställningarna öppnar
1300 Jubileumslunch - stort skånskt
smörgåsbord med småvarmt. Pris
vuxna 17 :- , barn 6-12 år 8:50,
under 6 år gratis.
1430 Specialprogram för quinnor o
barn.
ca 1430 Föredrag
Hela dagen: Talk-in-station (SK7DD) på
3775 SSB och 145,7 FM . RTTY-demonstration
och film.
Bindande anmälan till lunchen senast den
22 sept till SM7COS, tel 042 - 973 73, SM7DGY,
tel 042 -13 88 91 eller skriftligt till NSRA, Box
8073, 25008 HÄLSINGBORG 8. Vill du övernatta, ring Larödbaden, tel 042 - 920 46. Turistbyrån i Hälsingborg har tel 042 - 11 5672
månd - fred kl 9-17, lörd 9-12. Håll gärna
ett öra på SSA-bullen.
Tag familjen med och möt upp till en trevlig dag vid Öresunds strand. Ett 25-årsjubileum som aldrig återkommer.
NSRA och DL7
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IEC OCH AMATÖRRADIO
International
Electrotechnical
Commission
(IEC) heter den organisation som utarbetar internationella standarder (egentligen " bara" rekommendationer) inom det elektrotekniska området.
I maj i år höll IEC sitt årligen återkommande
General Meeting i Washington D.C., USA, besökt av 1300 delegater från 34 länder.
Den svenska amatören känner nog rätt litet till
IEC och elstandardisering och det gäller nog
även för W-hamsen , men med 300.000 amatörer
i landet förvånar det ändå inte att några hade
så goda kontakter att en amatörrad iostation kunde upprättas vid mötet. Dessutom var 37 delegater från 11 länder licensierade rad ioamatörer,
varav två syns på bilden nedan .
Stationen , som hade signalen WF3IEC, var i
kontakt med 2000 amatörradiostationer på 5 kontinenter och vid varje aso fick motstationen en
förklaring om IECs arbete.
Här i Sverige representeras IEC av Svenska
Elektriska Kommissionen , SEK, vilka svarar för
utarbetandet avelstandard i Sverige. Standard
torde som ovan sagt, vara något ganska okänt
för den svenska radioamatören , men så ska icke
vara fallet så länge till. Om ca 1/2 år kommer här
i aTC i några artiklar en utförlig presentation att
göras av begreppet standard. Inom områden som
terminologi , ritningsregler och -symboler, störningar, provning av sändare och mottagare torde
vi radioamatörer kunna få stor nytta av den internationella och nationella standard som finns utarbetad .
SMI2JCYM/Hasse
WF31EC hette den amatörradiostation som opererade
under
International
Electrotechnical
Commission General Meeting i Washington D C,
USA i maj I år.
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Ernst Andersson, SM4BMX
Skinnarbacken 32 A
71100 LINDESBERG

Aterigen erbjuds vi ett tillfälle att göra PR för
vår hobby. Den 17 och 18 oktober infaller nämligen årets Jamboree on the Air. De flesta vet
redan vad det innebär, men det finns säkert någon som ej läst om det förut. Meningen är att
scouter över hela världen, under en weekend ,
ska ges tillfälle att träffas och per radio utbyta
hälsningar och berätta vad de sysslar med i de
olika länderna. En del av de kontakter som därvid knyts varar kanske livet ut. För att scouterna
ska kunna deltaga, måste vi amatörer hjälpa till.
Alla som deltag it förut vet hur intressant och
skojigt det kan vara. Till alla Er, som inte haft
det stora nöjet, vill jag bara säga: " Kom med i
årets JOTA och prova på hur det är. Ni blir förvånade hur trevligt scouter och amatörer kan ha
det tillsammans . Alla som är intresserade av att
köra DX, har också ett fint tillfälle och det bästa
är att det kommer aSL 100 % från motstationen ,
vilket ju inte är så vanligt. "
JOTA startar den 17 oktober kl 0001 GMT och
avslutas den 18 oktober kl 2359 GMT.
Alla för amatörer upplåtna band får användas .
Huvudstationen , HB9S, kommer att vara ORV
på följande frekvenser : Telegrafi 3590, 7030,
14090, 21140, 28190. Telefoni 3740, 7090, 14290,
21360, 28990. I USA dessutom telefoni på 3940
och 7290 kH z.
HB9S använder sig av två stationer och blir
ORV under hela JOTA.
Vill du köra JOTA så tag kontakt med närmaste scoutkår snarast.
Börja förberedelserna redan nu, tänk på att tiden går fort. Glöm ej heller att tala med redaktören på den eller de lokaltidningar som ges ut på
din ort. Den PR vi får genom att allmänheten får
vetskap om vad vi gör, är den bästa vi kan få.
Glöm ej att ansöka om " SK-X--" signal. Skriv
till: Televerkets Centralförvaltning, Utvecklingsavdelningen, Radioutvecklingssektionen Urf 4,
Fack, 12386 FARSTA 1.
Efter avslutat JOTA gör du några kopior av
loggen , helst 2 st, och sänder dem till mig för
vidarebefordran till Scouternas Världsbyrå. Fotografier, tidningsurklipp och kanske någon rolig
händelse i samband med JOTA är också välkommet. Är det något Du vill fråga om så kontakta
DL i ditt distrikt eller undertecknad.
Ha det så kul under JOTA.
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NYA SIGNALER

En modern sändare

Utspänningsindikatorn enligt fig 5 är i första
hand avsedd för att indikera signal. Skall man
mäta utspänning skall linken i indikatorn ha lika
många varv som linken i mätpunkten . Spänningen som mätes är tomgångsspänningen , om övrig
last bortkopplas .
På sid 87, tryckta plattan : Saknas en jordpunkt
för sourceavkopplingen i blandaren.
På sid 88: Kapitlet " Uppbyggnaden " bör läses
efter alla andra kapitel. Fig 8 : Panelen är uppåt.
På sid 103, rad 5, tillägges : Lådan bör göras
av plåt. Har man ett kraftigt slutsteg efter sändaren kan HF i annat fall ställa till oreda i sändaren.
På sid 127, kapitlet " Nätdelen " : Första stycket
utgår eller kapitl et läses efter kapitlet " Sändaren" .

QTC
BoxS2
721 04 VÄSTERÅS 1

Per den 6.8.1970
Klass
SM7DI (ex-5052) Kent Svensson . PI 1304, 280 70
Lbnsboda
.... ........ ...... ......... ..... .
A
SM7GJ (ex-5060) Bo ris Smeds , O. Vallgatan 43 ,
22361 Lund ......... .. .. . .. ... .... ...... . .. .. B
SM0GU Kar l Grönlund, Gustavsbergsvägen 14,
Handen. .. .. .. . ............. ........ ... .... .... A
SM0PO (ex-5044) Lars-Erik Barrlycke , Piprensarvägen 7, nb. 12357 Farsta ...... ..... . ...... .. .. C
SMSQG Kurt Wadö , Vivelvägen 5, 58258 Linköping B
SM6RP Ulf Kylden , Paternostergatan 22, Göteborg B
SM4VA (ex-5066) Leif Norberg , Gruvlyckevägen 38,
C
65343 Karl stad .......... . .............. .. ....
SM4WQ Per Hansen, Gränsgatan 22 , Ludvika ...... C
SM0XT Lars Ostergren, Stångho l msbacken 54 , 7 tro
12740 Skärholmen .. ... ........ .. ............. C
SM2YX Folke Hallberg , Parkvägen 51, 95100 Luleå A
SM6AUA Karl-Erik Arvidsson, Frimästaregatan 4,
Göteborg . .... .. .... . ....................... . .. B
SMSAJE Kje ll Bellander , Kungsängsgatan 35 B,
... .. ......................... C
Uppsala
SM7AEH Hans Queckfeldt, Spolegatan 2, Lund .. .. B
SM6ABI Arne Olsson , Magasinsgatan 59 A , Varberg A
SM6ASK (ex-3973) Douglas Larsson , Kapellvägen 6,
51051 Gånghester .. . ... . ............. . ....... C
SM6AIM Bernt-Olof Claesson, Tiljans Backe 2, Borås C
SM0AMN Bill Leksen, Pipersgatan 26, 1 tro 11228
Sto ckholm . .. .. .............. .... ...... .. .... C
SM7AYR/5 Peter Fahlström , Curmansgatan 4, 3 tro
58252 Linköping ......... . .................. . . A
SM4ASS Stellan Käck, Trängkårsvägen 12, Orebro B
SM0AYT (ex-4094) Carl -Lennart Thorstensson ,
S:t Eriksgatan 73, 11332 Stockholm ... . ....
C
SM2AUV Kje ll Wuopio , Sveavägen 9 C, 961 19 Boden B
SM2AMW Alf Brunström, Soldatgatan 5 A, Boden .. B
SM5APW Robert Thorsemar, Svartbäcksgatan 97 A,
2 tro 75335 Uppsala .......... .......... ...... B
SM5AYV Stig Roskvist, Skogstorpsvägen 24 ,
Ljungs bro . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. B

AMATÖRPRISER!
MASTER
FM-1 , lämplig för höjder upp till 18 m, fackverksmast
FM-2, lämplig för höjder upp till SO m, fackverksmast

315:-/ sektion
396-576:-/ sektion

SÄNDARE/MOTTAGARE/TRANSCEIVRAR
FT 250
FT 101 , ny transceiver med inbyggt nätaggregat
för nätdrift och 12 V, pris ännu ej klart
Övrig Yaesu materiel kan även levereras
ANTENNER
Mosley (eng.) TA-33 Jr, trebands-, treelementsantenn
för 10, 15 och 20 m
Mosley (eng.) Mustang , som TA-33 Jr, men tål 2 kW P e P
J-Beam och Tawasu 2-m-antenner
G-Whip och Tawasu mobilantenner

1670:-

475:650:-

PA-RÖR
6HF5, 6KD6, 6JB6A, 6LQ6 (fabrikat ReA) till förmånliga priser.

SWEDISH RADIO SUPPLy
Box 208,651 02 KARLSTAD
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TELEGRAFIKURS
SSA kommer att starta två parallella fortsättningskurser i telegrafi , den 5 oktober.
(Någon nybörjarkurs blir det INTE i höst)
Den ena kursen utgår från 40-takt och den
and ra från 60-takt.
Kurserna är avsedda att pågå 2 1/ 2 månad.
De som börjar vid 40-takt har chansen att på
den tiden höja sin färdighet till 60-takt och de
som början vid 60-takt kan om de vill följa
med och träna ända upp till 100-takt.
Kurserna sänds per radio från SM5SSA i
Västerås varje måndag och torsdag enligt nedanstående schema.
Okt.
5-15
19-29
Nov
2-12
16-26
Dec
30-10

1830-1900 SNT
40-takt (8 WPM)
45-takt (9WPM)

1900-1930 SNT
60-takt (12 WPM)
70-takt (14 WPM)

50-takt (10 WPM)
55-takt (11 WPM)

80-takt (16 WPM)
90-takt (18 WPM)

60-takt (12 WPM)

100-takt (20 WPM)

I början av varje sändning anges varifrån
övningstexten är hämtad (tidskriftsnamn, nummer och sida). För att kunna erbjuda träning
även i att ta emot engelsk text, tas vissa texter ur QST och CQ . De svenska texterna tas
huvudsakligen ur QTC.
Hela kursen sänds på telegrafi. Före det
utsatta klockslagen ligger vi ute med en s k
" mirror" (ändlöst band) där vi i 50-takt talar
om vad som ska hända. Det gör vi på engelska (CW) för att utländska lyssnare ska veta
vad som pågår på frekvensen. Likadant gör vi
efter kl 1930 och några minuter framåt.
För att inte störa den vanliga amatörtrafiken har vi valt att lägga oss i övre delen av
80 metersbandets CW-del , 3550-3560 kHz.
Exakt frekvens meddelas i SSA-bulletinen under september.
Sändaren är kristallstyrd och har ca 500 W
input. Därigenom räknar vi med att höras bra
över hela Sverige (minst) och att eliminera
den irritation som vid tidigare kurser förorsakats genom frekvensdrift. I gengäld ligger vi
låsta till EN frekvens och behöver allas hjälp
att hålla den fri.
Sprid informationen om våra sändningar till
alla amatörvänner i SM, LA, OH , Ol etc .
Tag chansen att öka dina färdigheter i telegrafi. Kanske kan det leda till en högre certifikatklass och ökade möjl igheter att utöva din
hobby.
SM5SSA
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SM0ABZ Göran Wickenberg, Renvägen 9, 181 43
Lidingö
. . ............. ... ....................
SM0AYZ Mauno Brännström, Rörstrandsgatan 48,
Stockholm ...................... ... .. ,. ... . ...
SM6BXA Nils Ryhagen, Volrat Thamsgatan 24/821
Göteborg .... .... ..............................
SM2BVD Börje Hörniund, Brattfors, 91001 Nordmaling ... .. .................. ..... ............
SM2BZG Sune Gustafsson, Rådhusesplanaden 17 E,
Umeå
. . . ....... . .............................
SM4BSI Lennart Sandberg , Skalltorp , Asbro ......
SM3BPK (ex-S04S) Sven Oqvist, Sanderängsgatan S,
811 00 Sandviken ............ ........ . .........
SM7BRL Bo Rydberg , N:a Esplanaden 32 B , Växjö
SM6BLM Rolf Markgren, Maratonvägen 34 B, Halmstad ....... .... ........... . ..............
SM5BTM Ake Andoif, Rundelsgränd 3 B, 7S221
Uppsala .... .. ..................... . ... .......
SM0BVM Ragnar Samuelsson, Slipgränd S,
Huddinge
... . ..................... . ...... .. .
SM6BAO Roland Ruus . Kungälvsgatan 2, Göteborg
SM5BGO Per-Ake Andersson , Ljuragatan 17,
Norrköping
. . ... . . . . .. . ... .. .. .... .... .. ... ..
SM6BKO Jan-Erik Olausson , St . Berg , Lyse , Lysekil
SM6BWP Anders Hjelmare, Valhallagatan 3,
Falköping
. ............. .. ... . ...............
SM4BVS (ex-S033) Anders Lindecrantz, Norrgårdsgatan 2 G, 694 00 Hallsberg .............. . ...
SM6CTA Sten Matzon, Rydsvägen 4, Gånghester
SM3CZA Ulf Ericso n, Hotell Röstvallen , Tänndalen
SM7CVB Tommy Heinermark, Bokliden 7,
Hässleholm
. . . .... ... . . . ... . .. . ... . ... .... . ..
SM2CPF Bengt-Arne Wall den , Dalasjö , Vilhelrnina
SM2CZG Ola Widell , Adolf Hedins väg 81 A, Kiruna
SM0CCI Björn Carlsson, Surbrunnsgatan SO ,
Stockholm . . . . .. . . . .. .. . . .. .... .... ... . .. . ....
SM7CTJ Gert Lorentsson, Toragatan 29, Malmö....
SM3CEN/6 (ex-36S1) Håkan Berg , Skånegatan 27 ,
c/o Zetterströ m, 412 S1 Göteborg ............
SM5CMO Thorbjörn Rydefalk, Lövhaga, Stjärnhov
SM7CKQ Leif Isegren, Klaragatan 8, Mörarp ......
SM0CJR Hans Averin, Drakes väg 3, Vallentuna
SM7CJS. Sv~.n Andersson , l ångarödsvägen 88 B,
Hoganas .... .... ........ , .... . ......... ,. . ....
SM7CPS Rolf Persson, Backagårdsvägen 17, Eslöv
SM7CIU Einar Bengtsson, Borggatan 1, Ronneby
SM7CUU Nils Fagerberg, Lievägen 16, Ronneby. ...
SM6CGW Per-Erik Fant, St. Varberg Box 373,
Ytterby ........................................
SM7CNW To rbjörn Hylse, Hemmansvägen 18 F,
Kallinge ... ....... . ...........................
SM7CHX (ex-S081) Sture Börwall , Villavägen 6,
Asmundtorp ... . . .. . . .. . . . . ... . ... . .. . ... . . . ..
SM6CNX Dan Franzen, PI 3S24 Brenaeby, Mölnlycke
SM5CIZ Ingemar Holst, Korngången S, Arboga ....
SM1CUZ (ex-S074) lennart Jacobsson, Box S7 ,
Hemse .............. .. . . ... . ... ..... ....... ...
SM7DHA lennart Cranz, F 17, Kall i nge 17 . . . .. . ....
SM4DKC Lars ljusteräng , Häggrotsgatan 3, Säter
SM4DFD RoianII Kols, Box 3464, 77600 Hedemo-ra
SM6DMD Conny Krantz , Södra vägen 19, Skövde
SM7DTF Berth Lindberg, Fårabacksvägen 4, Kallinge
SM7DDH Bengt-Göran Svensson, Ausås 3110,
Angelholm . .. .. .. .... .. . ... . ... .. . . .. . . .. .....
SM4DOH Lennart Lundberg, Holmgatan 10, Orebro
SM7DRH (ex-3926) Clemed Nilsson , Törnstigen S,
Ronneby . .. ... . . .... . ... ... . .... . ....... .... . .
SM7DVH Bertil Olsson , Mårdvägen 2, Kallinge ....
SM6DFI Christer Orrben, Majorsallen 62, Lidköping
SM6DGI Ingvar Paulsson , Belfragegatan 34 B,
Vänersborg ....................................
SM0DPI lennart Reihs , VältStigen 34, Älvsjö ......
SM6DQI Håkan Svärd, Rymdtorget 1S, Göteborg ..
SM0DQJ Ingemar Sundberg , Bruntegatan 1,
Vällingby ...... . ....... . ................... .. ..
SM7DZJ Sune Gnist , Pålsjögatan 21 D, Hälsingborg
SM7DPK (ex-SOS9) Harry Persson , Gartnergatan 8,
Hälsingborg . . . . . .. .. . . . . ... . .. ..... . .. ... . .. .
SM7DSK Ulf Danielsson , Templaregatan 32, Klippan
SM0DWK (ex-S069) Ulf Jonsson, Klippgatan 14, 3 tr.
uppg . 7 1163S Stockholm ....... . ... .. .......
SM3DJl (ex-S030) Karl -Gunnar Julin, Riddargatan
1 A, 1 tr. , 8S2 S1 Sundsvall ...... ........ .. ..
SM3DKl (ex-S062) Georg Nyman , Kolonigatan 23,
8S237 Sundsvall ..............................
SM7DDM Christer Persson, Blåkullagatan 21 D,
Hälsingborg . . .. . . ... ... ... .... .. ..... . .. . .. ..
SM7DEM Sven Christiansson, Fagottgatan 8, Råå
SM2DNM Ake Fällman , Box 1019, Lövånger ........
SM5DCN Dan Nyberg , Fjärdhundragatan 47 B,
Enköping
. . .. . . ... . ................... ...... ,
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SM7DPN Sven Engström, O :a Ansgariegatan 94,
Malmö .. . . .. . . . .. . .......... . . . . ... ... . .... . ..
SM6DTN Bengt Roseii, Holmåkravägen 18 C,
Lindome . . .... . .. ..... . ... . ... .. .......... . ...
SM7DQQ Bengt Thulin, Kompanigatan lO, Hälsingborg . . . . .... .. .. . ... ... . ........... ....... . ...
SM7DRS Håkan Bengtsson, Järnvägsgatan 29, Grevie
SM7DQT Thomas Pauly, E. Dahlbergsgatan 2,
Hälsingborg ..... .. . . . . .. ....... . .. .. .. . ... . . .
SM7DBV Stefan Nilsson, Vårvädersvägen 4, Lund
SM6DPV Ingemar Ulving, Thorburnsgatan 5 B,
Göteborg
.. . .... . . .. . .... ... .............. . ..
SM7DCW Pål Eriksson, Murarevägen 3 B, 222 30 Lund
SM2DJW (ex-5058) Bernt Lahti , Fack lO, Neistenkangas, 950 94 Overtorneå . . . .. . . . .. . .. . ... . ..
SM7DKW Bengt Johansson , PI 218, Sösdala ..... .
SM4DPX Hans Fredholm , Balladgatan 22 A, Orebro
SM7DTX Karl-Erik Löfgren , Larmvägen 22 B,
Hälsingborg .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . ... .. . . . . ...
SM7DCY Bo Thornblad, N:a Stenbocksgatan 15,
Hälsingborg . .. . . . . .. . . . . . ... .. . .. . ... . . . . . . ..
SM7DYY (ex-5064) George Katzin, Hittarpsvägen 21,
Hittarp .. . . . . .. . .. ..... ... .. ..... .. ........... .
SM7DIZ Sven-Erik Söderberg, Strandvägen 8,
Bromöiia .. . . . . . . ........ . .. . . .. .... .. ....... ..
SM7DSZ Bengt-Göran Brodin , Septembergatan 11 ,
25252 Hälsingborg .... .. . ...... . .. ... ... .. ....
SM7DYZ (ex-5089) Stig Törnqvist , Liebäckskroken
2 F, 25258 Hälsingborg .. ... .. . ... ..... . .....
SM7ENA Tor Aulin, S:a Promenaden 25 A, 21138
Malmö . .. . . ... . ..... . ...... . . . ............... .
SM7ELA Stig Säre , Vougts väg 34, Malmö . .. .... .
SM6ECN Bengt Hedlund, Industri gatan 4 A, Skultorp
SM7EDN Lennart Andersson, Furuvägen 16 B ,
572 00 Oskarshamn .... .. . .. . ..... ...... .. .... .
SM7EE/"ol Bo Bergman , Thure Sällbergsgatan 25,
Varnamo .. . .. .. .. ... . ... .. . .. .. . .... . .... .....
SM6EFN Curt Eijergård, Wilmington, Bartford ,
Knollhill , 1 Common Lane, Kent , England ..
SM7EGN Bengt Thulin, Harbyvägen 6, Lungbyholm
SM5EHN (ex-SOS4) Erling Henriksson, Violstigen 6 B,
722 27 Västerås ....... ... . . ... . .. . ......... . ...
SM4EIN Johnny Pettersson, PI 4030, 77200
Grängesberg .. ... . ........ . ... .... ... . . . . . . . . .
SM5EJN Jan Ancker, c/o Thunholm , Gåsinge by,
15010 Gnesta . ... . .. .. .. . .. . ... . .. . .
SM2EKN Börje Sjöberg, Triangelvägen 10 A, 981 00
Kiruna . ... ... .. . . ....... . . . . .. .... .. .. . . . . .. ..
SM2ELN Torbjörn Malmberg , Sandviksgatan 78 A ,
9S1 00 Luleå ........... ... . . .... . .... . . .......
SM5EMN 1~.gE:!mar Forsström, Gullringen 100,
Norrkopmg . . . ... .... . .. ... . .. ... . ............ .
SM0ENN (ex-S023) Olof Hansson, Källvägen 17,
13700 Västerhaninge ........ .. . ...... .... . . ...
SM4EON Kjell Loven, Gårdsjögatan 40, Askersund
SM0EPN (ex-4007) Tedeusz Wilczek, Askersgatan 32,
c/o Norberg , 12444 Bandhagen ......... . . . . .
SM0EQN Kjell Andersson , Sigyns väg S B,
Nynäshamn
. . . . . . . . . . ... .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .
SM0ERN Christer Fahlström, Norrbyvägen 44,
Huddinge
.. ................. . ............ .. ..
SM7ESN Bertil Granberg , PI. 2102, Vä . ... .. . . . . ..
SM7ETN, Per-Olof Ewers, Egnahemsvägen 12,
Varnamo . . . ....... .. . .. .. . .. . ........ . .... ....
SM5EUN (ex-4053) Gustaf Sääf, Herkulesgatan 4,
641 00 Katrineholm .... . .. .. .... ...............
SM0EVN Benjamin Kullenberg , Sigyns väg 16 A.
149 00 Nynäsh·amn .. . ................ .. .......
SM0EWN Bengt Pettersson, Utsiktsvägen lS,
Nynäshamn
. .. . ... .. . .. . .. .. ... . .. . . . . .. .. ...
SM4EXN Jan Sundin, Bagarvägen 37, Falun . ... .. ..
SM0EYN Kjell Widarsson, Sigyns väg 10 A, 14900
Nynäshamn
. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .
SM3EZN Birger Almqvist, Stiftelsehus 6, 84070
Hammarstrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
SM0EAO Brutus Forsblom , Dansbanevägen 12, nb.
Hägersten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SM0EBO (ex-4084) Bertil Akerström , Fleminggatan
61, 1 tro ö.g., Stockholm ....................
SM7ECO Björn Svensson, Giselsvägen 7, Svängsta
SM7EDO Olof Olsson, S:a Promenaden 25 B, 5 tr.,
21138 Malmö .. ...... .... .. ...... ............
SM0EFO Karl Mattsson , Selebovägen 15, 1 tro
Enskede ..... . .. . ......... . . . . . .. .... . . . . .... .
SM6EGO (ex-5053) Jan Dahl , Skogstorpsvägen 3D,
451 00 Uddevalla .. ... .. . ......... .............
SM7EHO (ex-5022) Magnus Koch , Barrstigen 13,
341 00 Ljungby .. ..............................
SM0EIO Kai Adolfsson, Kanslersvägen 17, Enskede
5M3EJO (ex-4075) Ake Lundh, Sam . Permans gata
37 B, 831 00 Ostersund .. .. .......... .... .. ....
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ANBUD pA FRIMÄRKSMAKULATUR
I likhet med tidigare år, har vi på kansliet
samlat ett antal påsar med frimärksmakulatur.
Vi har nu 9 st '/2 kg påsar som vi inbjuder
intresserade samlare att inkomma med anbud
på. Anbudet skall avse pris pr påse. (Tidigare
anbud har varierat från 200:- kr och nedåt.)
Anbuden skall vara kansliet tillhanda senast den 19 sept 1970. Partiet kommer att fördelas på traditionsenligt sätt. Högsta pris pr
påse får första påsen, närmast lägre pris den
andra o s V.
Anbuden sändes till : SSA kansli, Fack,
12207 ENSKEDE 7.
SM5LN
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OTC-nål .. . ... . ............. . .......... .... .
Medlemsnål . .. . .... .. . ... ......... . ....... .
Nål med anropssignal, nålfastsättning
(2 mån väntetid) . .. ................. . . . .
Loggbok i AS-format ......... .. .. .. ...... .
Loggbok i A4-format . .. ..... .. ........... .
Testloggblad i 20-satser . ..... .. . .. ...... .
CPR loggblad i 20-satser .. .............. ..
Prefix karta
............ . . .. ............ . • . .
Storcirkelkarta
....... .. .. . ... . . .. ...... .. .
SSA-duk, 39X39 cm i fem färger .... .. ..
Diplombok ... . ..... .. . . .. .. ........... . .. .
Handändring till diplomboken . . . . ...... . .
Supplement till diplomboken .. . ........ . . .
Ham ' s Interpreter 10 språk ..... .......... .
Antennenbuch av DM2ABK Karl Rothammel
(tysk) 420 sidor, inb. . .. . ........ . . ... .
Registerkort i 5OO-buntar ... ........ . .. . .. .
Grundläggande Amatörradioteknik , inbunden
utkommer inom kort
Q-förkortningar ... . . .... . ..... .. .. .. ...... .
Dekalkomani med SSA-emblem i S-satser . .
Stämgaffel
. .. .. . . ... .. . ........ . ..... . ... .
Teleprinterrullar 3 st inklusive paketporto
Teleprinterrulle "hämtpris" pr st ..... . .. . .
B:90, Bestämmelser för amatörradioanläggningar (TFS serie) ....... .......... .. .
B:29, utdrag ur internationella telekonventionen (TFS serie) .. ...... . .......... .
QSL-märken i kartor om 100 st . .. ...... . . .
Telegrafnycklar .... . ..... . ................ .
SM5SSA telegrafi kurs ....... . ........ ... .. .

5:5:6:5:25

6:50
2:50
2:50
12:5:7:15:1:-

5:10:40:15:-

3:1:10:15:3:50

5:1:8:95:240:50

Sätt in beloppet på postgirokonto 52277 SSA,
122 07 ENSKEDE 7 och skriv beställningen på talongen. Alla beställningar (utom teleprinterrullar)
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkommer
dock 1:- kr. I priserna ingår av myndigheterna
beslutad mervärdeskatt.

SSA

Försäljningsdetaljen
FACK
122 07

ENSKEDE 7

C
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SSB - CW
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade
som nya. Priserna inkl. air frakt och försäkring.
Hammariund
HQ180AC .54kc-30mc
HQ215
80-10m
Halllcrafters
SR400 80-10m 400w pep $705 AC Pwr.Sup.
R. L. Drake
2-C
SO-10m $227 SPR-4 .5-30mc
R-4B 160-10m $407 T4XB 160-10m 200 pep
TR-4/34NB SO-10m 300W pep $636 AC4115/230v
DC4 12v dc ps $120 RV4 vfo $109 L4B 2kw pep
DC4 12v dc ps $120
RV4 remote vfo
L4B 2kw pep $771
W-4 2-30mc wtmtr
SWAN
350C SO-10m 400w pep $401 500C 80-10m 520w pep
230XC 115/230v ac $124 Mark II&PS&tubes
Galaxy
V, Mark 3 SO-10m 500w pep $349 AC400115/230
GT550 SO-10m 550w pep $488 RV550 remote vfo
P & HEleetronles
LA500M linear mobile SO-10m 1kw pep
PS1000 115v ac ps $72 PS1000B 12v dc ps
Gonset
linear & PS 201 Mk.1 1 SO-10m 1.5kw pep
linear & PS 201 Mk.l1I 80-10m 2kw pep
linear & PS 201 Mk.IV SO-10m 2kw pep
CDE Rotators
TR44 $72
Ham-M $115
Telrex & Hy-Galn Antennas Prices on request

$478
$375
$130
$362
$415
$108
$771
$109
$ 61
$ 488
$679
$101
$ 94

$120
$100
$362
$403
$475

Skriv till oss och begär information om såväl de
nya som de renoverade sändare och mottagare ,
som vi kunna erbjuda. Det är lätt att köpa från
oss.
Skriv till W9ADN

ORGANS
Box 117

AND

ELECTRONICS

Lockport, Illinois

USA
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HAM

Vi har alt fra

SWAN
HENRY RADIO
DRAKE
SIGNAL ONE
TRIO
EICO
SOMMERKAMP
HY-GAIN
och mycket mer
Den beste affär!

PERMO AlS
Nygårdsgt. 42
1600 Fredrikstad, Norge
tlf: 031 /15236
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SM5EKO (ex-3684) Bernt Nyberg, Ringgatan 40 B,
733 00 Sala ... . ........... . ............ . . .. ....
SM6ELO Rolf Karlsson, Trekants~atan 1, Eldsberg a
SM0ENO Rolf Schopfer, Nynäsvagen 325, Enskede
SM5EOO (ex-3868) Bertil Miemois, liegatan 81,
724 67 Västerås ...... .. . .. .....................
SM0EPO (ex-5049) Per-Olof Ohlsson , Pressarvägen
5, 17020 Kallhäll .. . .........................
SM7EQO Håkan Olsson, Hjälmaröd 3:28, Kivik ....
SM2ESO Lars Hansson, Mossvägen 7, 981 00 Kiruna
SM4ETO Gustaf Pettersson, Box 2024, Malung ....
SM2EUO Stig Jonsson, Box 80038 , Lu leå 8 ........
SM6EVO (ex-4090) Hans Larsson , Kapellvägen 6,
51051 Gånghester ................ . ...........
SM4EWO Enar Granström, Box 6463, Mora ........
SM0EZO (ex-3679) Jan Pettersson, Utövägen 25, nb.
13200 Saltsjö-Boo ....... . . .. .................
SM3EAp' Lars Eklund, Skeppar Karls gränd 14 A,
Harn osand .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
SM0E.BP .(ex-3955) Börge Ravn, Långsjöhöjden 85,
AlvsJo
..... ... . ....................... . ...... .
SM7ECP (ex-5114) Einar Erikson , Kungsgatan 13,
Jönköping . . . .. . . .. ... . .. . . . . . . .. . . . . ... . .. . ..
SM0EDP Bernhard Fransson, Flintvägen 8, 17024
Skälby ....... ..... . . .. ... ........... . .........
SM5EFP (ex-3l 07) Lars-Erik Akerman, Jädersvägen
9 C, Arboga ............ . .....................
SM3EGP Björn Burström, Fröjavägen 13 A, 83200
Frösön .................. . ........... . ...... . ..
SM6EHP (ex-5112) Roland Eliasson, Villavägen 5,
51016 Skene .............................. ... .
SM3EIP Lars-Göran Falck , PI 1185, 83040 Krokom
SM5EJP Le if Hiersemann, Kyrkogårdsgatan 27 , 75235
Uppsala ......................................
SM7EKP (ex-5003) Jan Kristiansen, Stengatan 78,
57200 Oskarshamn ............ ... .............
SM7EMP Karl Sönnichsen, Tvärvägen 7, Borgeby,
FJädie ............. ........ .................. .
SM5EOP (ex-2004) Elner Johansson, Postfack 8,
732 00 Arboga ................................
SM5EPP Sven-OJof Skoog, Sågargatan 17 A, 74052
Gimo
...... . ... .... ......................... .
SM7EQP Torsten Akerberg, Trumpetgatan 5, 26600
Råå
..........................................
SM0EXP Lars Lundström , Björkhagsvägen 11 , clo
Oijermark, Sundbyberg ........................

annonser

Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, som I
denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer.
Annonspris 2 kr per grupp om 42 bokstäver, sillror eller
tecken, dock lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar dubbel
taxa. Text och likvid insändes till QTC, Box 52, 721 04
VÄSTERAS 1, postgiro 273 88. Sista dag är den 10
i månaden löre införandel. Biloga alltid postens kvitto
med annonstexten. Annonsörens anropssignal skall utsättas I annonsen. Enbart postbox godtas således eJ som
adress. För kommersiell annons gäller QTC ordinarie annonspris. I tveksamma fall förbehåller sig red rätten all
avgöra, om annons skall anses som kommersiell.

SÄLJES
MOBIL-OPS : obeg SAAB 99 växelströmsgen,
laddn relä samt kabelstam orig till lågt pris. Tel
0280 -116 65 SM4ETO, Torsten Pettersson, Box
2024, 78200 MALUNG.
SWAN-350 exkl power säljes. SM6ALJ, Bengt
Torbjörnsson. Svar t SM6BER, Box 736, 66010
DALS-LANGED . Tel 0531 - 430 40 ett kl 1800.

80 m RX likn DRAKE (se QTC 3/63) , CW o
SSB-filter (3 resp 0,3 kHz), ufb, vrakpris 190 :kr. 6146A o B samt TT21 bill , nya. Fb 2 m conv
50 :kr. Unik radiofrim saml , halva kat v.
SM7COS, Erland Belrup, Bogesundsgatan 30,
25260 HÄLSINGBORG. Tel 042 - 973 73.
KW-2000A med 2 st 6146B slutrör 2.300:- kr.
Närmare upplysningar tel 0220 - 408 95 efter kl
18.00. SM5BFJ , Leif Hammarström, Hallstav 17,
73040 KOLBÄCK.
Elbugsmanipulator för montering i frontpanel
med transportskydd 60:- kr. Mekanisk bug med
transportlåda 35 :- kr. SM3ANA, Lars Embe. Tel
0278 -147 25.
TX Heathkit DX-40, 75 W CW/ AM , 80 - 10 m.
Antenn GP, Hy-gain 12 AVS - 180. SM6DSU B
de Paulis , Box 1079, 51020 FRITSLA. Tel lörd /
sönd 0320 - 702 95.
Ny SWAN TR-260 jättebilligt vid snabb affär.
Inbyggd speaker och 12 V mobilsupply. SM6CVE,
Ulf SjödEJn , Box 53055, 40014 GÖTEBORG. Tel
542506 eller 192000 ankn 183.
2 m TX 100 W AM/ CW inkl antennrelä. SM7BZC
tel 0435 - 341 21 .
RX Hallicrafter SX-117 i mycket gott skick,
SM3CJD , Carl-Otto Ragne, Hovsgränd 1, 87100
HÄRNÖSAND. Tel 0611 -18739.
RX Heathkit SB300, TX Heathkit SB400 kompl
Drake TR-3 transceiver. Hornet 4 el beam ny.
SM5AHR, Valis Backas, Villavägen 37, 75236
UPPSALA. Tel 018-114511 .
Transceiver Galaxy med orig inal ps i skick
som ny. Pris 1.800 :- kr. SM5CYI , Jägaregatan 29,
641 00 KATRINEHOLM , Tel 0150 -129 78.
SWR-meter Kn ight-Kit, tål 1 kW 100 :- kr, X-tal
36.400 kHz för 2 meter utan TVI. 25 :- kr, PAvridkond/1 kW 25:- kr, beatoscillator 455 kHz/
trans 20:- kr. SM3TI Bo Gärdstad , Färila. Tel
0651 - 206 67.
RX TRIO ER-202 0,56 - 30 MHz, 142 -148 MHz,
litet använd . Pris 500:- kr. SM7DIQ, Tore Ravheden , Box 76, Ravlunda, 27057 KIVIK.

H:ON"DA.
elverk
Oumbärliga där el behövs men inte finns.
Tysta - bärbara. Vikt : 18-183 kg . 4004000 W, 220 V. Utrustade även för batteriladdn ing .
•
•
•

Till Bergman Borr AB, Fack, 171 20 Solna 1
Sänd mig mer information om D elverk
D stationära
motorer

Ham annonser
Box 52
721 04 VÄSTERAS 1
Postgiro 2 73 88 - 8

frekvensstabila
tystgående
4-takt, osfria

D

marinmotorer

D

länspumpar

Namn
Adress
Utdelningsadress
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Hallicrafters line SX-140, HT40, HA5 2 m stn
komplett. SM2BJQ 090 - 322 28.

Inbytesapparater
testade och 6 mån garanti

En heathkit HW-16 med VFO HG 10 B i UFB
skick säljes. Ring eller skriv SM2EFF, Krister
Leinehed , Ängsgatan 46, 941 00 PITEÅ.

Mottagare:
Hallicrafter SX-62 A
National NC-303
Star SR-550
Heath SB-301
Heath GR-64
Max Funke RX-60
Lafayette HA-350
Geloso G-209 m 2 m.
Eddystone 888
Collins 75-S-3
Musen FR-100

Sats kretskort (6 st) till transistortransceiver
enl DJ8~Q inkl beskrivn. 50 :- kr. Transistoromvandlare 6 V till 400/200 V 50 W med SM-relä
75:- kr. Transformatorsats för transistormoduler
6 V 25 W med schema 25 :- kr, HRO MX med
miniatyrrör, 3,5 MHz X-tal, bandspridningsspolar,
3,5-21 MHz. Exkl nätagg 350 :- kr Hemb SSBCW-RTTY-TX (fungerade senast på 80 och 20 m)
30 W PEP 125:- kr. Sändarpanel för VHF med
bl a 3 hållare för QQE06/40 + avstämningskondingar etc 50:- kr. SM5CJF tel 0171 - 507 48.

Sändare:
Heathkit HX-20 u agg
Heathkit DX-100
Eico 723
Viking Ranger
Geloso G-222
Viking Adventure
Heath DX-60
Eico 720
Hallicrafter HT-40
Collins 32-S-1

Slutsteg 2 x 3-400Z, likriktare 2400 V 750 mA,
Seltron uteffektmeter, Hammariund Super Pro
SP-400 SX, Scope HO-10, komplett 9 MHz SS Bgenerator, fulltrafo 220/1 10 V 3 KVA mm.
SM0MC. Tel 08 - 67 88 20.
Nätaggregat för Heathkit transceiver typ HP23.
EY-ssb transceiver med nätagg, 3 W uteff QRG
80, 40 o 20 m amatörband , lämplig som drivsändare. Commander rx BC454 QRG 3-6 MHz .
RX BC348 QRG 200 - 18000 kHz. ELFA tr-conv
QRG 144-146 MHz MF 4-6 MHz. Allt säljes till
högstbjudande. Kjell Ågren, SM2AZH, Ö Solgatan 44, 951 00 LULEÅ. Tel 0920 - 237 27 efter kl
1900.

Transeeivers:
Eico 753 med agg .
Hallicrafter SR-150
Swan 500CX, ny
Diverse:
Heath HW-17 A, 2 m transceiver
ACRJ slutsteg
Globe slutsteg
Eico Modulator
Heath HP-23 nätdel.
Henry 2 K 2 slutsteg
Glöm inte rekvirera vår nya 1970 Katalog!
Sätt in 3:- på postgiro 538596 så kommer
katalogen med posten.

~d~~~~'~ ~~~~:t
..

Butik : Skolgatan 45, 21422, Malmö C
Oppet : vardagar : 10-18, Lördagar 10-14
Tel : 040/1195 60 - 115161
Postgiro : 538596
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Transceiver HW12, originalmikrofon samt nätaggregat HP23E (220 V) till salu. Allt i mycket
gott skick. Endast 1.000:- kr för allt. SM5BVU ,
Richard . Tel 0764 - 603 70.
FT-250 + hembyggt nätaggregat säljes p g a
studier. Transceivern är ett par månader gammal
och har förbättrad AVC. Priset, inkl nätagg, rör
sig om 1.890 :- kr. SM4EPL, Björn Insulander,
Apelvägen 9, 691 00 KARLSKOGA. Tel 058634949.
Drake R-4B och ant 18 AVQ till salu . Jan-Inge
Flucht, Fack 2015, 13702 VÄSTERHANINGE. Tel
0750 - 312 82.
P g a flyttning säljes: HW-16 färdig och trimmad 1.000 :- kr, VFO HG-10B 250:- kr, SWRmeter HM-15 75:- kr. Mosley RV-4C 250:- kr,
Popbug ngt defekt 75:- kr, Hgt 25 :- kr, Armens
2 wattare 15:- kr, RX SX-111 1.000:- kr, TX
G-222-TR 400:- kr och fb rotor TR-44 mkt lite
körd 400:- kr. Alla priser kan diskuteras. Ring
eller skriv till SM3EAE, L Stöök, Centralgatan 10,
84070 HAMMARSTRAND. Tel 0696 -100 69.

2 meter AM transceiver TRIO TR - 2E. Input
24 W. För X-talstyrning eller med inbyggd VFO.
Nätaggregat för 117/230 V samt DC 12 V är inbyggt. Transceivern i skick som ny till fördelaktigt pris. SM0ASW, Nils Jönsson , Milstensvägen
20, 18340 TÄBY. Tel 08 -758 52 61 eft kl 1800.
SWAN 350 C org pwr högt vox 3.000:- kr. Tar
gärna en HW-32 i inbyte. Brand new TA33jr
500:- kr. TH3jr beg 400:- kr. TH4 beg med stora
härliga 2 KW traps 250 :- kr. Eskil Persson ,
SM5CJP, Frötunagränd 1, 19400 UPPLANDS
VÄSBY. Tel 0760 - 807 73 efter kl 1900.

KÖPES
Köpes ST700. SM4EMO. Skriv eller ring 019 185602 efter kl 1730. Kenneth Johansson, Palmgatan 4, 70363 ÖREBRO .
DRAKE 2B el motsv, som är/kan bli i fb skick.
Svar inom 15 dgr. SM7COS, Erland Belrup,
Bogesundsgatan 30, 25260 HÄLSINGBORG . Tel
042 - 973 73.

TEN-TEC
Transeeiver ev., PM2
Input:

2 watt

Frekvenser: 3,5-4 MHz, 7,0-7,3 MHz
Med konverter
21-22 MHz
Selektivitet: 2,0 KHz
Känslighet:

1 JlV

Spänning:

12 volt/20 mA mottagning och 200 mA i sändning

Pris 440:Kan även fås i modulform för 240:-

HT-37. elbugg , SM2BJQ, K E Eriksson, Lievägen 8, UMEA.
Jag tänker bli C-amatör så jag önskar köpa
1 Drake 2-B med 2-BQ. Mikael Stolzenberg
SM0-5116, Aprikosgatan 18, 16236 VÄLLINGBY.
Tel 08 - 38 88 05.
3 el beam , ex vis TH-33Jr, TA-33Jr el likn , rotor, 2 m transceiver ex vis HW-30. SM6ASB, Stefan Fägerhall , 52010 GÄLLSTAD. Tel 0321 -70019
efter kl 1700.
3 bands beam. SM7BBV, PI 5026, HÄSSLEHOLM . Tel 0451 - 361 60.
En ufb TRANSCEIVER, ev HEL STATION köpes. Skriven rad med telefonnummer eller ring
till SM4BTF, Olof Lorentzon, Lundsberg, 68080
STORFORS, Tel 0550 - 700 83.
TRANSCEIVER i fullgott skick 180 - 500 W CW
medh och RIT. Kontanter finnes . Bra RX Drake el
liknande, QRO-rör 813, QQE06/40 m fl. Har du
planer på att i framtiden sälja din station, tag
först kontakt med mig, det kan löna sig . Skriv
helst. SM2RI , Roy Graan , Ö Kyrkogatan 14 B,
90245 UMEA. Tel 090 - 11 9313.

Ham annonser
Box 52
721 04 VÄSTERAS 1

Finns även för 40-20 meter 5 watt. .
Pris 560:Rekvirera gärna en specialbroschyr
över TEN-TEC

GOTHAM
Tillverkare Gotham Miami USA.
Cubical Quad 2 element 10-15-20 m
348:- komplett
helt i metall
GP för 10-15-20-40-80 m, 5 kW.
Höjd 9 m.
190:- komplett
GP för 10-15-20-40 m, 5 kW. Höjd 9 m.
172:- komplett
Moms tillkommer.

FIRMASVEBRY
Box 120,

541 01

SKÖVDE, Tel 0500-800 40

Postgiro 2 73 88 - 8
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Stålspiran
Antennmasten
För amatör- och kommunikationsradio

Ändamålsenlig
Lätthanterlig
Stark Billig
Lätt att resa och fälla
Tillverkad av ståltub
Grundmålad med rostskyddsprimer
Kan även erhållas galvan iserad
Längder fr.o.m 25 mtr levereras med
fästen för staglinor
Snabba leveranser året runt

PRIS - och andra uppgifter:
14
Mastens längd m .... . ... 12
Diam. i topp mm*) ........ 50
50
83
Diam. nedtill mm . ... .... 76
Vikt kg ..... . . ... . . . ..... 72
97
Pris med markfäste ... . .. 330 370
Pris med bergfäste . .. ... 395 435
Tillägg tör galvan . .. ... ... 100 135

16
18
20
63
63
63
95 108 139
110 130 150
430 590 780
495 655 845
150 175 210

25
63
160
225
1580
1670
300

30
63
193
390
2050
2140
535

35
63
220
510
2785
2875
630

40
63
220
560
3295
3385
735

*) Toppdiametern kan reduceras till att passa just Er antenntyp.
Priserna gälla exkl. Moms, fraktfritt alla GBS stationer i landet. För Gotland dock
fraktfritt Nynäshamn och för Öland fraktfritt Kalmar.
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles .
Försäljning i Sverige :

F i r m a F O B Y, Umeå
FOLKE BYLANDER
Träsnidaregatan 4 - Tel. 090/11 4000
TELEFONTIDER :
18.00-20.00, lärd . 9.00- 12.00
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Tillverkare:
Svanborg & Holmqvist
Älvsbyn - Ordertel. 0929/122 71

Sändare 75W,
Viking Ranger 11
75W AM 90W CW

MILLEN det. R E A.
1.525: -

CG 92. RG 9 koaxkabel
52 ohm 1m. längder med 2 st.
UG21 Hf koaxkontakter. 6:enbart kontakterna värda det
dubbla.
RTA. Kabelsträckare i metall
med linhjul.
2:50
2N3055 Effekttransistor
70V 15A Max 150W

9:50

GN-38 Telefoninduktor
m.vev

5: -

BADM Herm . slutförstärkare
m 2st rör 5763 + 2st 6201
samt toro idfilter
19: 247 Ker.rörhållare m skärm
för 829-832
3:80
MOBIL-Ant fällbar med spole
för 80met.
98 : Stötfångarfäste
för ovanstående ant.

34: -

X-taller 455 Kc

22:50

X-taller 3,5 o 7 Mc
8075 kc rör mod

12:50
16 : -

X-tallhållare ker FT243. 2: Även övriga x-tal hållare

10006 Ratt 23/4"
10008 " 31/2"

3:75
6:75

39011 Ker.axelkoppl.

7 :50

39005 Axelkoppl.flexibel

3:20

Sändarspolar för mittlink
10-20-40-80 met.
12 :131 E. Induktionsmotor m. alfläkt 115V 400per, 7200 varv
o 50X70mm .
62:WC.2B 24V fläktmotor 5800
34 : varv 0 90 X 120mm
W 709 Likstr.motor 12V 7500
34 : varv 070X115mm
dito 24V 1/20 hkr
115X125 mm

o

34:-

GR. Collars grammofonmotor
4 pol 25W 110-220V AC 28:UEC 24V shuntmotor
o 40X66 mm

28:-

TS 1 Testpinnar 145 mm
röda o svarta
st. 1:Collins 2-pol relä 12 V DC
20 : keramiskt
15 : pertinax
Ack klämma 25A m
kabel, per par

6: -

Innehåller 1st 6V relä 1pol
växl. 1st dito 2 pol växl. 1 st
12V 2pol växl 185 ohm, 2
transistorer 1 diod samt div.
andra komponenter. Billigt,
enbart reläerna värda det
dubbla
10:BX2. Dito låda 24V, 5 relän
och 3st AC151, 1st AC 153
transist. 4 dioder, och 1 pot
0,1 mohm samt andra komp.
24: Leclanche ficklampor bränntid ca 300 tim. intermittent
3:85
A 214. Laddningsbara batterier 12V
75 : TA 7/8 laddningsbara batte33 : rier 9V
GE 12 Laddn.likr. 12V
TR 7L
9V

66:32:-

DEAC celler 10,5V
12 : 1,35V 0 16X50mm 6:1,35V 0 16X6mm
2:50

BEG. INSTRUMENT FÖR TV-SERVICE 0.0.
Fernsehn. Rutmönstergen.
(nypris 21.200 : -)
Anbud
TEKTRONIC Waveform monitor Ny.
5.100 : Isolationstrafo inbyggd i Leistnerlåda, variabel AC 190-230V m.panel130: instr.
DC -power Rackmont. 9-17V m
130: panelinstr.
200:Nätaggregat 0-400V DC 0-200mA
625 : Metrix Signalgenerator
275: Grupplöptidmätare Philips
LF-wattmetrar m Simpson panelinstr.
175: o högt.
375:Bildmönstergenerator Philips
225: Kristallkalibrator TV Mf 5,5 MhZ
Signalgenerator Advance m 12 valfria
frekv.
450: -

426:DISA TV sändare
TELONICS svepgenerator nypris: 11 .000
Anbud
1.850: Fernsehn synkgenerator
Klaus Heuke osc.skop
Mega-Pix TV sändare, utan kamera
o scanner nypris 8.500: Mega-Pix TV sändare äldre mod.

525 : Anbud
1.760:-

Metrix Hf svepgenerator
Kantvågsgenerator

325 : 410: -

TLH skriklåda
TLH Hf svepskop

160: 495:-

TIC Hf markgen.
Advance Am-gen.

485 : 395: -

samt diverse andra instrument

RADIO AB FERROFON
Tel. 08-847060
Postorder : Box 426, 12604 Hägersten 4
Butiksförsäljning :
Torkel Knutssonsgatan 29, STOCKHOLM (vid T-banan)
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THE F-LINE

FT-l00 FT-150
SÄNDTAGARE 120 W
Transistoriserad, endast 3 rör.
Täcker alla 5 amatörkortvågsbanden helt + PR-bandet.
SSB och CW 120 W, AM 50 W.
Bärvågs- och sidbandsundertryckning : 40 dB.
Utg ångsimpedans: 40-100 ohm .
Inbyggd vox.
Mottagardel: Dubbelsuper med kristallstyrd första oscillator. 3,18 MHz kristal lfilter i MF:en.
Känslighet : Bättre än 1 I!V vid 10 dB S+N/ N
Mottagarfrekvensen justerbar ca ± 5 kHz.
Korsmodulation : Bättre än 50 dB.
distorsion.
LF-uteffekt : 1 W vid 10
Inbyggd 100 kHz-kalibrator.
Skalindelning: 1 kHz = 4 mm, 1 varv = 50 kHz.
Selektivitet: 2,3 kHz vid 6 dB, 4,5 kHz vid 60 dB.
Frekvensstabilitet: ca 500 Hz efter uppvärmning,
Instrumentet omkopplingsbart mellan katodström, relativ
uteffekt och signalstyrka.
Bestyckad med bl a 3 rör, 31 transistorer och 43 dioder.
Inbyggda aggregat för 100-234 V - och 12 V=
Mått. 34x16 x26 cm. Vikt: ca 15 kg .
Strömförbrukning vid 12 V= : mottagning 0,5 A (6 W) ,
beredskap 2,5 A (30 W) och sändning ca 13 A (155 W) .
Pris kronor 2890:- + moms.

'I,

FT -400 FT -500
SÄNDTAGARE 500 W
SSB 560 W, CW 500 W, AM 200 W
Bärvågs- och sidbandsundertryckning 50 dB.
Utgångsimpedans: 50-120 ohm .
Känslighet : 0,5 I!V vid 10 dB S+N/N
Inbyggd 100 och 25 kHz-kalibrator.
Frekvensstabilitet: Bättre än 100 Hz efter uppvärmning .
Inbyggd medh'örning vid CW.
AGC i 3 steg.
Skal indelning: 1kHz = 8 mm, 1 varv = 25 kHz.
Instrumentet omkopplingsbart mellan katodström , relativ
uteffekt, ALC och signalstyrka.
Bestyckad med bl a 19 rör, 9 transistorer och 29 dioder.
Inbyggt nätaggregat för 100-234 V-o
Mått 40x16 x 35 cm . Vikt: ca 23 kg .
Effektförbrukning: mottagning 150 W, sändning 650 W.
Ovriga data se FT-loo/150.
Pris kronor 3190:- + moms.

ELDAFO
INGENJÖRSFIRMA

AB

Kvarnhagsgatan 126, 16230 Vällingby
Tel.: 08 - 89 65 00, 89 72 00
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FT -200 FT -250
SÄNDTAGARE 240 W
Täcker alla 5 amatörkortvågsbanden helt. På 10 m ingår
dock endast 28 ,5 - 29,0 MHz som standard .
SSB och CW 240 W, AM 80 W.
Bärvågsundertryckning : 40 dB.
Sidbandsundert ry ckning: 50 dB.
Utgångsimpedans : 50-75 ohm.
Inbyggd vox , medhörning och 100 kHz kalibrator.
Mottagaren är en super med 9 MHz kristallf ilter MF:en.
Känslighet: 0,5 I!V vid 10 dB S+N/N.
Mottagarfrekvensen j usterbar ca ± 5 kHz.
LF-uteffekt: 1 W vid 10'/0 distorsion.
LF-bandbredd: 300-2700 Hz.
Selektivitet: 2,3 kHz vid 6 dB, 4 kHz vid 60 dB.
Frekvensstabilitet efter uppvärmning: inom 100 Hz/30 min.
vid 10 '/0 nätsp.variation.
Skalindelning : 1 kHz = 2 mm, 1 varv = 15 kHz.
Bestyckad med bl a 16 rör, 7 transistorer och 17 dioder.
Mått : 34 x 14 x 28 om . Vikt 8 kg .
Effektförbrukning: ca 350 W.
Avsedd att användas tillsammans med nätaggregat FP-200
resp. 250 eller 12 voltsaggregat DC-2oo resp. 250.
Pris kronor 1990:- + moms.
FP-200 FP-250
NÄTAGGREGAT med inbyggd högtalare

590:- + moms.

DC-200 DC-250
LIKSPÄNNINGSAGGREGAT för 12 V =

690:- + moms.

FL-2000 B SLUTSTEG
Sedan vi fått hem slutsteg av nya typen visade det sig,
att en hel del uppgifter, som vi fått per telefon från
Schweiz , var felaktiga. Här följer de rätta.
Täcker alla 5 amatörkortvågsbanden
SSB 1200 W pep , CW 1000 W och AM 600 W.
Gallerjordat klass B
Högspänning 2400 V
Driveffekt: ca 100 W pep
Förstärkning : 8-10 gånger
Ingångsimpedans: ca 50 ohm . Utg imp: 50-75 ohm
Kylning sker med 2 st fläktar
Bestyckat med 2 rör 572BIT160L och 15 dioder.
Instrumentet mäter katod ström och SWR.
Inbyggt nätaggregat för 100 - 234 V
Mått : 37 x 16 x 29 cm . Vikt: 20 kg.
Pris kronor 1990:- + moms.

Även privatradio av flera fabrikat säljes av oss.

Amortering kan ordnas på goda villkor. Om ytterligare upplysningar önskas, ring gärna till
SM5KG på vidstående telefonnummer.

Separately they're great!
R. L. Drake quality-built R-4B Receiver is versatile, accurate, dependable, as is
the Drake T-4XB Transmitter. They stand on their own merits used independently, but. "

TOGETHER
they're incomparable!

T·4XB

R·4B

TRANSMITTER

RECEIVER

• Covers ham bands 80, 40 , 20 , 15 meters completely
and 28.5 to 29.0 Mc of 10 meters with crystals furnished; MARS and other frequencies with accessory
crystals, except 2.3-3, 5-6, 10.5-12 Mc . • Upper and
Lower Sideband on all frequencies • 'Automatlc
TransmIt Receive Swltching on CW (semi -break-in)
• Controlled Carrler Modulation for AM is completely compatible with SSB linear amplifiers • VOX
or PTT on SSB and AM built-in • Adjustable PiNetwork Output • Two B-pole Crystal-Lattice Filters
for sideband selection, 2.4 kc bandwidth • Transmitting AGC prevents flat topping • Shaped Grid
Block Keylng with side tone output • 200 Watts PEP
Input on SSB- 200 watts input CW • Meter indlcates
plate current and relative output • Compact slze;
rugged constructlon •
Solid Slate PermeabIlIty
Tuned VFO with 1 kc divisions • Solid State HF
Crystal Oscillator • 11 Tubes, 3 Transistors and 12
diodes • Dimensions: 5'j,"H, 10'/."W, 12'/."D. Wt.:
14 Ibs.

• Linear permeability tuned VFO with 1 kc dial divisions . VFO and crystal frequencies pre-mixed for
all-band stability • Covers ham bands 80, 40 , 20, 15
meters completely and 28.5 to 29.0 Mc of 10 meters
with crystals furnished • Any len 500 kc ranges between 1.5 and 30 Mc can be covered with accessory
crystals for 160 meters , MARS, etc. (5.0-6.0 Mc not
recommended) • Four bandwidths of selectivlty, 0.4
kc. 1.2 kC, 2.4 kc and 4.8 kc • Pass band tuning gives
sideband selection , without retuning • Nolse blanker
that works on CW, SSB, and AM is built-in • Notch
filter and 25 Kc crystal calibrator are built-in • Product detector for SSB/CW, diode deteclor for AM •
Crystal Lattice Filter gives superi or cross modulation
and overload characteristics • Solid Slate Permeability Tuned VFO • 10 tubes , 10 transistors, 17 diodes
and 2 integrated circuits • AVC for SSB or highspeed break-in CW • Excellent Overload and Cross
Modulation characteristlcs •
Dimensions: 5'j,"H,
10'//' W, 12'/." D. Wt.: 16 Ibs.

Togetherness ... it's wonderful!
GENERALAGENT

ELFA
RADIO & TELEVISION AB

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

BEST DX med

~TR.IO

TRANSCEIVER TS/PS 510
TRIO 's transceiver kan kompletteras med ett CW-filter. Detta filter ingår numera i det ordinarie priset (2490:- + moms)!
Vill du kunna sända och ta emot på helt skilda frekvenser på bandet? Komplettera då med
VFO 50!
Se data i vår 4 sidiga broschyr och i tidigare nummer av OTC.

JR/lX 599
Senaste nytt i TRIO programmet är denna
" line" med sändaren TX 599 och mottagaren
JR 599 som kan köras transceivt eller var
för sig.
Apparaterna är ytterst påkostade med alla
vanliga finesser - plus några till!
Priset är lågt ändå .
Mottagaren är heltransistoriserad och har, liksom sändaren, små dimensioner (270B x
140H x 3100) . Täcker 160-10 m. med SSB ,
CW, FM och AM . FET-vfo och fem valfria kristallfrekvenser. Dessutom : Squelch , RIT, kaIibrator, och dämpsats i 20 dB steg på ingången . Förberedd för TRIO's 2 m konverter.
Sändaren täcker 80-10 m. med 160 W input
SSB/CW och 80 W AM. 3 rör - i övrigt bara
halvledare.
Vi har åtta sidor information om denna nyhet.
Innan du köper en station - besök oss, ring
eller skriven rad. Det lönar sig!

• FUll SERVICE • GARANTI • LAGERVARA • DEMONSTRATION. BEGÄR BROSCHYR.

SEMICON
11242 STOCKHOLM TEL. 08/ 5440 10
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 19-21
(FRIDHEMSPLAN)
Västerås 9.1970

Västra Aros Tryckeri AB

