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Europa

har ett eget
satellitprogram.
På rampen står
en AlIgon-antenn
från Äkersberga.
ESRO (European Space Research
Organisation) har ett omfattande rymdforskningsprogram som bl.a. innehåller
intensiva studier av solens proton strålning och Lex . studium av artificiella
bariummoln på 7.000 km höjd .
Raketerna som ESRO använd er vid uppskjutning är som regel av typen Areas eller
Centaure och dom styrs via AlIgon antennen som också tar emot och
vidarebefordrar signalerna från sa tellitantennen.
Det är en ytterst viktig del Allgan svarar
tör. Här har vi få tt visa prov på vad vi
förmår när det gä ller verkligt kräva nde
kommunikationsproblem. Det är sådant
som ger utdelning när vi utvecklar nya
antenner för mera jordiskt vardagliga
uppgifter.
Vädersatelliterna Lex. som nu snur rar runt
vår jord sedan 3 år tillbaka, har daglig
kontakt med jord en via Allgon-antennen i
Uppsala. Så vi har varit rymdbitna ett tag
redan .
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Omslaget
Testning av hybridfilmkrets.
I detta nummer påbörjas en artikelserie
om mikroelektronik, som i nästa nummer
fortsätter med en artikel om hybridfilmsteknik.

AMATÖRRADIO SOM HOBBY
Du vet väl att de flesta halvledare,
kondensatorer och motstånd m.m.
till ditt radiobygge kan du få från CXF
Dessutom säljer vi naturligtvis
fabriksbyggda enheter såsom sändare
och mottagare

KW 2000 B med nätaggregat
inkl moms 3800:KW 1000 linjärt slutsteg
inkl moms 2250:samt en hel del begagnat.
Begär vår nya amatör- och komponentkatalog. Vi bjuder
på katalogen om du betalar portot - bifoga 1 :- i frimärken.
elektronik för dig från

FIRMA BO HELLSTRÖM
Box 98
2

761 00 NORRTÄLJE

Tel. 0176-12690

QTC
Amatörradio - hobby, fanatism eller
tidsfördriv?
Svaret är ja. Men framförallt är det en
hobby, som vi radioamatörer gärna hänger
oss åt på vår fritid. Det hindrar ju inte att
de flesta av oss också någon gång blivit
så fascinerade av denna hobby, att den
gått över till en slags fanatism, då inget
annat existerat för oss än våra radiogrejor
och DX- och diplomjakt. Det har kanske
nästan blivit ett sjukdomstillstånd då våra
fruar och fästmör blivit "ham-widows".
Ibland händer det väl också att sändareamatörhobbyn råkar in i en tomgångsperiod , då den bara tjänar som ett tidsfördriv utan engagemang. Men för det
mesta är det en fängslande hobby, och en
unik sådan därigenom att den har så
många variationsmöjligheter och därför
passar människor med helt olika intresseinriktningar. Det märks också på att det
är alla slags människor, som engagerats
av amatörradiohobbyn. Alla åldrar är representerade och hobbyn skär tvärs igenom alla samhällsskikt och yrken. Det är
inte så att det är mest elektroingenjörer
och telegrafister som blir sändareamatörer, även om de är rätt många, utan man
finner chaufförer, studerande, pensionärer, boktryckare, läsare, reklamtecknare,
fårfarmare etc. Det finns också rätt många
kvinnliga sändareamatörer i alla åldrar,
men tyvärr är det ännu en stark obalans
mellan könen.
Över hela världen finns det radioamatörer. I Sverige är vi ca 3600, men tillsammans i alla länder finns det mer än
400 000 sändareamatörer. Alla känner vi
stark samhörighet. Vår gemensamma
hobby gör att vi känner oss som en stor
internationellt
sammansvetsad
kamratkrets. När vi personligen träffar sändareamatörer från andra länder på resor eller
när de gästar Sverige, är det som att träffa

en gammal bekant, vare sig man haft radiokontakt eller ej . "Amateur Radio for
International Friendship" upplevs som en
realitet.
Det som ger hobbyn dess tjusning för
många sändareamatörer är möjligheten
att få kontakt med andra människor. Man
kan sitta hemma i sitt eget radioshack och
träffa människor över hela världen, i exotiska länder, kanske hemma i Sverige eller
på en sydpolsexpedition i Antarktis. Man
lär känna människor, deras miljö, tänkesätt o s v. Särskilt för rörelsehandikappade
kan därför hobbyn betyda mycket.
Engelska är det internationella sändareamatörspråket, som de flesta amatörer
därför får god träning att uttrycka sig på.
Rätt många amatörer har också utnyttjat
radiohobbyn för att lära sig eller träna upp
sig i andra språk såsom tyska, franska
eller spanska.
Andra amatörer upplever hobbyn som
en spännande jakt efter DX, d v s avlägsna
stationer. Man försöker få kontakt med så
många olika länder som möjligt. Det har
då först och främst gällt att bli medlem i
DX Century Club, vilket man blir då man
fått kontakt med 100 länder, men sedan
går jakten efter nya länder vidare. I många
"rara" länder finns få amatörer, som det
kan vara nog så svårt att få tag i, när 10
eller kanske 100 andra amatörer i olika
länder försöker det samma på en gång. En
lång rad andra diplom av olika slag finns,
och ett stort antal tävlingar anordnas. För
en del amatörer är själva samlandet av
QSL-kort, verifikationskort på kontakter,
en viktig del av hobbyn.
Trots att nu för tiden bra och ändå billiga fabrikstillverkade grejor finns att få,
är för en stor del av sändareamatörerna
den tekniska aspekten på hobbyn den
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mottagare
för
nybörjaren

Per Wallander, SM0DLL
Teknisk Sekreterare
Sveriges Sändareamatörer

Nybörjaren stöter ofta på problem när
han behöver en kortvågsmottagare, då sådana ofta är dyra och svåra att skaffa. Ett
sätt är att försöka bygga något själv, men
då gäller det att finna en konstruktion
som är så enkel , att man har stor chans
att lyckas med bygget. Den mottagare som
beskrivs här är förenklad så långt det är
möjligt, men prestanda är trots det goda.
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NAGOT OM FUNKTIONEN
Till sin typ liknar mottagaren en rak
mottagare, där detektorn arbetar strax
över svängningsgränsen, den är alltså
främst avsedd för CW- och SSB-signaler.
Den största skillnaden är att hos den raka
mottagaren är detektorn svårskött, eftersom den självsvänger, men här har vi delat på detektorn och den svängande kret-
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superheterodyn.
mot tagaren

J

frekvens

'BRUS

SIGNAL (önskad)

STÖR EJ

brus från två sidband i stället för från ett,
som sker när man har den selektiva kretsen i mellanfrekvenssteget. Detta medför
att känsligheten teoretiskt blir 3 dB sämre
hos den raka mottagaren än hos superheterodynmottagaren, om bandbredderna
är desamma och mottagarnas egetbrus
kan försummas, vilket oftast är fallet på
80 och 40 meter, om man har en god
antenn.

den raka
mottagaren

BFO
DE N NA SIGNAL

STÖR

sen. Detektorn är helt passiv, vi har ingen
förstärkning, och detta gör den enkel och
stabil. I övrigt fungerar denna mottagare
helt som den raka mottagaren. Bandbredden bestäms av LF-kretsens band bredd,
vilket medför att vi tar emot både övre och
undre sidbandet samtidigt. Nackdelen med
detta är att de signaler, som ligger på det
sidband vi inte använder, kan störa. Ur
känslighetssynpunkt tar vi också emot

MOTTAGARENS OLIKA STEG
Mottagaren består av ingångskrets, detektor, BFO och LF-steg med selektiv
krets.
LF-steget utgör det enda förstärkande
steg vi har i mottagaren. Därför är det
viktigt att använda lågbrusiga transistorer
med
hög förstärkning.
Motkopplingsslingan tillsammans med LF-filtret gör att
alla signaler från detektorn som ligger
mellan 300-3000 Hz förstärks och blir hörbara i vår hörtelefon, förutsatt att de är
starka nog.
Detektorn är en blandare som multiplicerar ingångssignalen med BFO-signalen

Mottagarens principschema

'o'
, .

RIO

3N 128 elier 40468

:0'
Be 109

R12

R1I
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Mottagaren på plåtchassie. Kontroller
från vänster: Volymkontroll med strömbrytare, hörtelefonjack, våglängdsomkopplare
40/80 m och antennavstämningsfilter. Den
stora ratten är BFOns frekvensinställning.
(produktdetektor), och som resultat får vi
två nya signaler, en summafrekvens och
en skillnadsfrekvens. Det är skillnadsfrekvensen vi hör, om skillnaden mellan
BFO-signalen och antennsignalen inte är
mer än 3000 Hz. Vi väljer således frekvens
genom att variera BFO-frekvensen. Men
BFO:n avger inte bara sin grundfrekvens,
utan även dubbla och tredubbla frekvensen. Trots att dessa är ganska svaga,
måste vi ha en selektiv ingångskrets mellan antenn och blandare. Det går nämligen att höra starka stationer på 40 meter,
om BFO:n ligger på 80 meter och man inte
har denna selektiva ingångskrets. Den
täcker både 40 och 80 meter, om man använder en vridkondensator på ca 500 pF
(vanlig rundradiotyp, använd en sektion).

MEKANISK UPPBYGGNAD
Mottagaren är presenterad i två utföranden, som båda kan ge likartat resultat.
Dock är det att föredra en uppbyggnad på
plåtchassie. Man får då mindre problem
med rundsvängning . I nödfall kan aluminiumfolie på en trädplatta duga. Man får
experimentera med det man har. Bygger
man oskärmat på en träplatta bör man ta
till gott om utrymme mellan de olika enheterna och absolut dela upp mottagaren
på de tre plattor som visas. Naturligtvis
kan man miniatyrisera och trycka ihop det
hela, men då behövs skärmväggar av metall mellan de olika blocken .
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För en högfrekvensmässigt stabil uppbyggnad krävs, att jordförbindelserna ordnas exakt som på schemat. Antennen
kopplas via en link till antennavstämningskretsen. Linken jordas vid ingångskontakten och vi får enbart magnetisk koppling
till svängningskretsen. Denna link kan utföras aven bit plastisolerad kopplingstråd, som lindas 3 varv kring antennavstämningsspolen. Tilledningarna tvinnas
och man ansluter den ena ledaren till an·
tennkontakten och den andra till jord. Linken från antennavstämningskretsen utförs
på liknande sätt och de två ledningarna
kopplas till blandaren. Jordningen av
själva mottagaren samt av antennavstämningskretsen sker via vridkondensatorerna.
Om dessa är av metall jordas de direkt
genom sina fästskruvar. Är de keramikisolerade med isolerade fästmuttrar drar
man en jordförbindelse från rotorkontakten kortaste vägen till chassiet. H.örtelefon kontakten jordas även den i chassiet.
Använder man högohmiga hörlurar kan
man undvara utgångstransformatorn. Man
upptäcker då att mottagaren kommer att
bli jordad i två punkter, nämligen både i
BFO:n och i hörtelefonkontakten. Detta
kan mycket väl fungera bra, men är så
inte fallet måste man bryta upp jordslingan. Detta görs lämpligen vid linken
från BFO:n till blandaren (punkt A). Linken
jordas i BFO:n.
I schemat visas en frekvensdubblare
som fungerar precis som en vanlig helvågslikriktare och vi får ut dubbla frekvensen. Frekvensomkopplaren, som väljer
mellan den likriktade (men ej filtrerade)
spänningen, och därmed dubbla frekvensen, eller den direkta BFO-frekvensen,
bör placeras så att ledningarna mellan
BFO:n och blandaren blir så korta som
möjligt. Blandaren är uppbyggd kring fyra
germaniumdioder av standardtyp. Bättre
är att använda s k "hot-carrier" dioderl),
men dessa är något dyrare och besvärligare att skaffa. Transformatorerna på
blandarens in- respektive utgång är lindade på små ringkärnor. Man kan använda
nästan vilken typ som helst med en diameter av 5-10 mm. Kärnan är till för att
öka kopplingsgraden mellan lindningarna
och är ej avstämd, och därför är varvtalet

inte kritiskt. Med de uppgifter, som anges
i schemat, täcker blandaren hela kortvågsområdet. Lägg märke till hur lindningarna
är anslutna. Observera även hur de två
transformatorerna ligger i förhållande till
varandra. De två HF-ingångarnas jordsidor skall vara vid samma diod, annars
vrids fasen och vi får problem med stabiliteten. Lindningarna utföres trifilärt, d v s
man tvinnar 3 trådar och lindar på så sätt
alla tre lindningarna samtidigt. Punkterna
i schemat anger att dessa anslutningsändar kommer ut på samma ställe ur
transformatorn .
BFO:n består aven fälteffekttransistor
av MOS-typ (Metal-Oxide-Silicon) vilket
innebär att Gate-kontakten är mycket högresistiv för både positiva och negativa
spänningar. I en rör-oscillator ordnar man
gallerförspänningen genom att gallret drar

Blandaren på "Lektrokit"-platta
ström under de positiva halvperioderna.
För att åstadkomma samma sak med en
MOS-fet kopplar vi in en diod enligt schemat och får då lämplig gate-förspänning .
Kopplingslinken från oscillatorn ligger
kring oscillatorspolen. Detta medför ofta
att oscillatorfrekvensen påverkas om vi
varierar belastningen i andra ändan av
linken. Nu är fördelen med den balanserade modu latorn den, att isoleringen mel-

BFO:n på "Lektrokit"-platta
lan de olika portarna är mycket hög, varför belastningen på BFO :n blir konstant
och helt oberoende av vad vi gör på antenn- eller LF-sidan . BFO:n är alltså stabil
och helt okänslig för " pulling" och detta
tack vare vår ringmodulator som blandare.
Spolen på ca 100 mH på ingången till
LF-förstärkaren kan vara en 88 mH toroid
av den typ RTTY-amatörerna använder i
sina filter, eller också använder man en
vanlig burkkärna (pot-core) . Utgångstransformatorn är tagen från en gammal radio
och har en högimpediv och en lågimpediv
(grova trådar) sida. Det går naturligtvis att
utesluta transformatorn och koppla in ett
trans istorsteg, som ger oss lågimpediv utgång , men strömförbrukningen ökar i så
fall ganska avsevärt.
LF-förstärkaren på "Lektrokil"-platta

"Lektrokil" -plattor
4 st plattor 102X120 mm med 100 lödkr) . Ingenjörsfirman
stöd (ca 20 :Gunnar Pettersson, Box 117, FARSTA 1.
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NAGOT OM ANTENNEN
Prototypen har provats med hjälp av signalgenerator och nivåer under 0,2 /t V har
varit hörbara på både 80 och 40 meter.
Man kan höra signaler ner till ungefär
brusgränsen och jag har därför troligtvis
en känslighet av ca 1 /t V för 10 dB signal /
brus-förhållande. Detta är fullt tillräckligt i
de flesta fall.
Som mottagarantenn bör man använda
en antenn med hög verkningsgrad, så att
antennsignalen blir hög . Vi får då en kraftig önskad signal och samtidigt blir atmosfärbruset så starkt att det överröstar mottagarens egetbrus och känsligheten blir
maximal. En antenn med hög verkningsgrad är t ex en dipol eller andra trådantenner av ungefär samma storlek. Vertikalantenner med en längd av minst 1/8 våglängd och försedda med ett gott jord plan
får även de en god verkningsgrad . Exempel på antenner med låg verkningsgrad är
mobilantenner för främst 80 och 40 meter,
eller en pejlmottagarloop. Det finns dock
små antenner med hög verkningsgrad .
Man kan förgylla en "Ioop"-antenn och
därigenom hålla nere förlusterna . Ett annat exempel är " elektroniska antenner",
där antennen är sammanbyggd med transistorer som skall transformera upp strålningsresistansen och därmed förbättra
verkningsgraden . Detta är emellertid en
teknik som ännu ligger i framtiden .

MATERIALFÖRTECKNING
R1, RS, R11: 43 kohm
R2, R10: 270 ohm
R3: 1 kohm
R4, R6, R7: 10 kohm
R8, R9: 2 kohm
R12: 20 kohm
R13: 1 kohm log. potentiometer, gärna
med inbyggd strömbrytare S1.
ca 500 pF vridkond.
ca 100 pF vridkond.
470 pF styrol
680 pF styrol
10 nF keramisk

C1:
C2:
C3:
C4:
CS:

Om tillräckligt antal läsare anmäler sitt
intresse för denna mottagare kommer
vi att förbereda framtagning av byggsats. Använd kupongen på sidan 52.
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C6:
C7:
C8,
C9,

0,1 /tF
0,5 /tF

C12, C13: 5 /tF ellyt, 15 volt eller mer
C10, C11: 25 /tF ellyt, även dessa för

minst 15 volts spänn ing .

C3, C4, C6, C7 bör ha dessa värden , de
andra komponenterna kan varieras inom
vida gränser. Det gäller även motståndsvärdena. Man tar vad man har.
D1 - D7: AA 113 eller annan billig diod.
Tr 1: 3N128 eller 40468 MOS-fet
Tr 2 - Tr 4: BC 109c, BC 149c, BC 169c
eller liknande, helst hög förstärkning .
L1, L3: link, 3 varv var vid L2 :s jordände.
L2: 40 varv på stomme med 6 mm trimkärna. En toroid med en diameter av ca
1,5 cm är dock att föredra, då läckfältet
blir mindre.
L4: 25 varv med uttag 5 varv från jordsidan . Slät stomme med 6 mm trimkärna.
Även här är toroid emellertid att föredra.
LS: 8 varv med mittpunkten jordad. Lindas
vid L4 :s jordsida.
L6: 100 mH
52: omkopplare, t ex en enkel skjutomkopplare.
T1, T2: 3 x 10 varv trifilärt på en liten
ringkärna (Elcoma).
T3: utgångstransformator, t ex 5000/8 ohm
eller liknande (värdena är inte kritiska).
B: 9 volt transistorbatteri.
Högohmiga hörlurar kopplas direkt till volymkontrollen R13 och T3 kan då slopas.
Har man inte möjlighet att själv göra
tryckta plattor till de tre korten kan man
koppla på pertinaxplattor eller pappskivor,
där man gör hål för komponenternas tillledningar och sedan löder på baksidan .
Komponenterna kan placeras nästan exakt
som på kopplingsschemat, fast spegelvänt,
eftersom transistorerna passar bäst om de
monteras från kopplingsschemats baksida.
Förkortningar som används i artikeln och
som kan behöva förklaras:
BFO = Beat Frequency Oscillator
LF = Låg Frekvens
HF = Hög Frekvens
RTTY = Radio Tele TYpe
CW = Telegrafi
SSB = Single Side Band
•

En antenntyp, som på grund av sina
många tilltalande egenskaper sedan länge
varit mycket använd i professionella rymdradiosammanhang , är den av J. D. Kraus
konstruerade
helixantennen
(helix =
spiral).
John D. Kraus, W8JK, Professor of Electrical Engineering and Astronomy, Ohio
State University, är även upphovsmannen
till hörnreflektorn och den s.k. W8JK antennen .
Allteftersom radioamatörerna , genom de
många OSCAR projekten och de på senare år allt vanligare månstudsförbindelserna, började syssla med rymdradiokommunikation, har emellertid också många
hem byggda helixanlenner sett dagens ljus,
inte minst i USA.
Ännu har vi dock inte sett någon beskrivning på en svensk amatörbyggd hel ix,
och det är delvis för att råda bot på detta
förhållande som nedanstående artikel har
tillkommit.
Helixantennens stora bandbredd och
enkla och okritiska uppbyggnad gör den
dessutom till en utmärkt TV 2-antenn. En
och samma helix kan nämligen fås att
täcka samtliga TV 2-kanaler 21-69, d v s
i frekvens räknat 471-855 MHz! Nedanstående riktar sig därför inte enbart till
Iyssnar- och sändaramatörer, utan i lika
hög grad till den radiotekniskt intresserade allmänheten .

helixantenner
Per Hyberg, SM0DCC
Jägarstlgen 38
181 46 LIDINGÖ

DEL I.
NÄGRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
RECIPROCITETEN
Låt oss inledningsvis konstatera att det
är likgiltigt om vi betraktar en given antenn som sändar- eller mottagarantenn.
Enligt den s k reciprocitetssatsen blir nämligen antennens samtliga karakteristiska
egenskaper identiska i de båda fallen.
Eftersom det blir lättare att analysera
sändningsfallet, detta gäller nästan alltid,
kommer vi nedan att tänka oss att vi matar
ut effekt på helixen och sedan undersöker
vi hur denna effekt strålar ut i rymden .

POLARISATION OCH FARADAYROTATION
Vi kommer att orda mycket om polarisation nedan , och av denna anledning kan
det vara motiverat att först förklara detta
begrepp lite närmare.
Med polarisationen hos en antenn menar man den riktning i rummet som den
utsända strålningens elektriska fältvektor
har. De flesta antenntyper har linjär polarisation , d v s denna vektor har hela tiden
samma riktning. Exempel : horisontella dipoler (horisontell polarisation), GP-anten-
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Här ser vi rakt in i en av helixarna. Lägg
märke till hur kopparspiralen är fäst mot
den runda trästaven i mitten. Dimensionerna m m hos dessa detaljer är närmare beskrivna i texten under rubriken "En praktisk helixantenn för 408 MHz".

ner och vertikala dipoler (vertikal polarisation).
Det finns emellertid också antenntyper,
som ger elliptiskt polariserad strålning, se
figur 1. Därvid roterar den elektriska fältvektorn, ett varv per period , i ett plan vinkelrätt mot utbredningsriktningen och varierar dessutom samtidigt i amplitud, på
ett sådant sätt att spetsen beskriver en
ellips. Beroende på åt vilket håll rotationen sker säges antennen ge vänster eller
högerpolariserad strålning .
Vi ser genast att om ellipsens lillaxel b
är noll , så är vi tillbaka vid det tidigare
specialfallet med linjär och horisontell polarisation. Om storaxeln a å andra sidan
är noll , får vi på samma sätt vertikal polarisation.

Figur 1. Elliptiskt polariserad strålning.
VERTI KAL AX EL
VÄNSTER

- - j-
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Ett annat intressant specialfall fås om a
är lika med b. Ellipsen blir då en cirkel
och motsvarande antenn säges nu ge cirkulärt polariserad strålning.
Helixantennen har bl a denna egenskap
vilket har bidragit till att göra den så populär i rymdradiosammanhang . Om man
nämligen med en Vagiantenn tar emot linjärt polariserad strålning från en satellit
kan man få kraftig fading hos den mottagna signalen om satelliten tumlar runt i
rymden , vilket nästan alltid är fallet, i varje fall för enklare satelliter av typen
OSCAR. Man får kraftiga min ima när Vagiantennens dipolelement råkar bli vinkelrät mot den inkommande strålningens
elektriska fältvektor, vilket vållar stora olägenheter.
Ett annat fenomen som också kan ge
upphov till en icke önskad polarisationsvridning är den s k Faradayrotationen.
Denna uppstår när den elektromagnetiska
strålningen passerar genom jordens magnetfält, och är således att räkna med, inte
bara vid satellitavlyssning, utan också vid
månstudsförbindelser. Helixantennen är
emellertid lika känslig i alla polarisationsriktningar och därför kan man med en sådan antenn undvika dessa typer av fading .
Faradayrotationen är ett intressant fenomen, men eftersom det skulle föra för
långt att förklara den i detalj, nöjer vi oss
med att konstatera att vinkelvridningen är
proportionell mot våglängden i kvadrat, se
ref. (2) sid 143. Fenomenet ifråga är således till nackdel i kommunikationssammanhang, men till stor nytta för radioastronomerna som med hjälp av det kan mäta
upp magnetfälten ute i vintergatan .

BREDBANDIGHET HOS ANTENNER
Vi påpekade i inledningen att en helixantenn får mycket stor bandbredd i det att
övre gränsfrekvensen blir nästan dubbelt
så stor som den undre. Det kan därför
vara på sin plats att titta närmare på vad
det är som gör att somliga antenner blir
bredbandiga och andra inte.
Som bekant får man alltid stående vågor
på antenner av typen dipol, GP m fl. Detta
beror på att strömvågorna från matningspunkten, betrakta sändningsfallet, dämpas
mycket lite under sin färd ut mot antennändarna. Här reflekteras dessa strömvågor
in mot matningspunkten igen och ger på
så sätt upphov till en kraftig stående våg.
Den sålunda uppkomna stående våg konfigurationen beror vid en viss frekvens av
antenniängden , och det är endast vid en
viss antenniängd som alla fortskridande
vågor samverkar i matningspunkten och
där ger upphov till stor strömamplitud . När
detta inträffar säges antennen vara i resonans.
För att öka bandbredden kan man försöka dra ner Q-värdet vilket kan ske genom att man gör antennen tjockare, se
figur 3. Man kan komma ett stycke på väg
med denna metod, se även Iogperiodiska
antenner, ref nr (5) sid 25.17, men det radikala medlet att uppnå bredbandighet är
att utföra antennen så att strömvågorna
kraftigt dämpas ut innan de når ut till antennändan. Om man lyckas med detta slipper man undan de stående vågorna och
matningsimpedansen blir därmed konstant
inom ett stort frekvensområde.
Antenntyper där denna princip utnyttjas
är bl a romb och long-wireantennerna under förutsättning av att de är minst ett par
våglängder långa och att de är försedda
med ett anpassat avslutningsmotstånd
(detta motstånds uppgift är just att absorbera den del av effekten som annars skulle reflekteras tillbaka).

~STRÖM
~---'iI

DIFQL

GP

Figur 2. Stående vågor på dlpol- och
ground-planeantenner.

En annan metod att dämpa de nämnda
strömvågorna är att utföra antenn ledaren
så att den får en lämpligt avtagande ytimpedans per längdenhet när man rör sig
ut från matningspunkten. Denna impedans
kan göras resistiv, exempelvis genom ett
kolskikt med avtagande tjocklek, men det
är bättre att göra den reaktiv eftersom
man då undviker förlusterna i det resistiva
skiktet. Man kan t ex använda sig av ett
spiralformat ledande band med minskande
stigning mot ändan, eller också låta antennen bestå av ett stort antal ledande delar
med minskande kapacitans emellan, se ref
nr (3) sid 35,9.
En antenn där strömvågorna dämpas ut
på detta sätt kan sägas bli anpassad till
rymdens impedans Zo = 377 ohm . På
grund av denna anpassning uppstår inga
reflexioner vid övergången från antennen
till rymden.
En vanlig dipol är tydligen dåligt anpassad till rymdens impedans, och därför uppstår också stående vågor på den och den
blir smalbandig . Jfr anpassade respektive
avstämda matarledningar! Som vi skall se
nedan är det bl.a. dämpningen av den utåtgående och den reflekterade strömvågen
som bidrar till att göra helixantennen så
bredbandig.
Figur 3. Metod att öka en dl pols bandbredd.
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DEL II.
HELlXANTENNEN UR TEORETISK SYNVINKEL

REFLEKTOR

Figur 4. Helixantennens mått och beteckningar.

Om man rullar upp ett varv av helixen
och breder ut det i ett plan, se figur 4 till
höger, så får man en god illustration av
stigningsvinkeln ex.

Helix, eller spiralantennen, kan betraktas som en mycket allmän form av antenn.
Vid närmare eftertanke finner man nämligen att såväl loop- (eller ram-) antennen
som den vanliga linjära (raka) antennen,
kan betraktas som specialfall aven helix.
Om en helix nämligen har konstant avstånd mellan varven och man låter diametern gå mot noll, så erhåller man en linjär
rak antenn.
Om man å andra sidan håller diametern
konstant men minskar avståndet mellan
varven, så kommer helixen först att övergå
i en vanlig spole och därefter i en sluten
slinga eller loop. Det kan därför vara värt
att hålla i minnet, att de teorier som har
utvecklats för helixantenner, även gäller
för dessa specialfall.

OLIKA TRANSMISSIONS- OCH
STRALNINGSMODER
Den högfrekventa energi som matas in
via koaxialkabeln kan utbreda sig längs helixen på ett antal olika sätt, beroende på
vilka dimensioner denna har jämfört med
våglängden. För att beskriva detta förhållande talar man om olika transmissionsmoder. Med uttrycket strålningsmoder menar man däremot de olika lobstrukturer
som kan erhållas från antennen på långt
avstånd från denna.

DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR
Följande beteckningar kommer att användas nedan för att beskriva helixens karakteristiska mått och dimensioner:
D := diametern hos den tänkta cylinder på
vilken spiralen kan anses upplindad,
C := omkretsen hos denna cylinder.
(C:= n . D),
S := avståndet mellan varven (stigningen),
ex := stigningsvinkeln (ex = arctg S/n D),
L := längden av ett varv,
n := antalet varv (heltal),
d := ledarens diameter.

Den lägsta transmissionsmoden To, är
den förhärskande om L « l, d v s längden av ett varv är mycket mindre än våglängden. Detta är fallet för vanliga spolar
och även för vandringsvågrör. Den momentana laddningsfördelningen blir, vid
denna mod, sådan att områdena med positiv respektive negativ laddning blir väl
åtskilda med många varv mellan, se
figur 5. Tack vare detta får man alltid ett
väldefinierat spänningsfall över en vanlig
spole (förutsatt att den är liten jämfört
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med våglängden) . I helixen uppstår på
grund av detta spänningsfall också ett
axiellt elektriskt fält, och det är detta fält
man låter växelverka med elektronströmmen i ett vandringsvågrör.
En hel ix som exciteras i denna lägsta
transmissionsmod To kan stråla ut elektromagnetisk energi, och den säges då göra
detta i motsvarande strålningsmod Ro. Loberna påminner i så fall mycket om den
vanliga halvvågsdipolens, d v s fältet får
maximum längs en normal till helixens
axel , se figur 6. Strålningsmoden Ro kallas av denna anledning ofta "normalmoden " .
Nästa transm issionsmod i ordningen , T I ,
uppträder när helixens omkrets C är av
storleksordningen en våglängd . Om stigningsvinkeln (X därvid inte väljes alltför stor,
får man en momentan laddningsfördelning
enligt figur 7. Vid denna transmissionsmod
kan man erhålla kraftig strålning längs helixens axel, och det är motsvarande strålningsmod RI som man vanligtvis brukar
utnyttja i praktiska tillämpningar. Helixen
säges nu arbeta i den "axiella" moden och
de erhållna lobernas utseende återfinnes i
figur 8.
Om man låter omkretsen C bli större än
en våglängd , är det möjligt att erhålla
transmissionsmoder av högre ordning.
Dessa betecknas i så fall T 2 , T 3 o S v.
Laddningsfördelningen vid några av dessa
moder finns återgivna i f igur 9.
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Figur 5. Laddningsfördelningen vid transmissionsmoden To.

Figur 6. Lobernas utseende hos en helix i
normalmod.
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Figur 7. Laddningsfördelningen vid transmissionsmoden T I .

SYMMETRI SK MATNIN G

NORMALMODEN Ro
En hel ix kan , som nämnts ovan , fås att
arbeta i normalmoden om dess dimensioner göres små relativt våglängden. Figur
10 visar lämpliga mått för att erhålla denna
strålningsmod.
Helixens fjärrfält kan beskrivas med de
två komponenterna E9I och Ee av den elektriska fältstyrkan E, se figur 11 . När det
gäller att härleda ett uttryck för detta
fjärrfält kan man göra det lättare för sig
genom att betrakta helixen som ett antal
loopar, sammankopplade med små dipoler
enligt figur 12. Looparnas diameter D,
skall därvid vara lika med helixens diameter och dipolernas längd S lika med helixens stigning. Det fel som vi därmed begår blir försumbart tack vare att helixen är

1w~
OSYMMETRISK MA TN ING

Figur 8. Lobernas utseende hos en helix
I axiell mod.

+

Figur 9. Laddningsfördelningen vid några
högre transmissionsmoder.
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liten. Fältet från den lilla loopen har bara
en komponent i 0-led, se ref nr (1) sid 180:

Figur 10. Lämpliga mått för att erhålla normalmod.

där A = loopens yta n D2 /4, och där man
har antagit att strömmen l, på grund av de
små dimensionerna, är likformig i såväl
fas som amplitud över hela spiralen. På
samma sätt ger dipolen endast en komponent i e-led:

E",

Figur 11. Fältkomponenterna Eq, och El')
från en helix i normalmod.

Figur 12. Approximativ bild aven helix
normalmod.
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Vi ser av detta att en helix som arbetar
i normal moden kan ge olika polariserad
strålning, beroende på hur dimensionerna
S och D väljes i förhållande till våglängden A.
Tre specialfall är av särskilt intresse:
1. Eq, = O medför att AR = 00, d v s polarisationsellipsen blir en vertikal linje.
Helixen, se figur 11, urartar nu till en
vertikal GP-antenn och ger mycket riktigt samma polarisation som en sådan,
(linjär och vertikal).
2. El') = O medför att AR = O och ellipsen
blir på samma sätt en horisontell linje.
Helixen urartar nu till en horisontell
dipol med horisontell polarisation.
3. Eq,
El') medför slutligen att AR
1,
d v s ellipsen övergår i en cirkel. Detta
inträffar som synes då omkretsen C =
n .D=
2 . S . A. Helixen ger tydligen nu rent cirkulärt polariserad strålning.

=

V
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r betecknar avståndet till fältpunkten och
j i den sista formeln indikerar att de båda
komponenterna ligger 90° fasförskjutna
relativt varandra, (tidsmässigt). Eftersom
Eq, och El') dessutom är vinkelräta mot varandra, se figur 11, får man nu lätt förhållandet mellan lill- och storaxlarna motsvarande polarisationsellips, se figur 13. Detta
förhållande, som brukar betecknas AR
(axial ratio) blir

=

Figur 13. Polarisationsellipsen för en helix
i normalmod.

60 o

Normalmoden är tydligen en intressant
mod för den som vill laborera med olika
typer av polarisation, men dessvärre har
den en del nackdelar som gör den mindre
användbar för kommunikation. En förutsättning för denna mod var att helixen
gjordes liten i förhållande till våglängden .
Vidare skulle strömmen I ha samma amplitud och fasläge längs hela spiralen. Om
dessa villkor skall uppnås med någon
större grad av noggrannhet måste helixen
förses men en anpassad last i ena ändan
för att förhindra reflexion av den utåtgående strömvågen. Detta medför emellertid att
verkningsgraden blir liten, d v s förhållandet mellan tillförd och utstrålad effekt blir
lågt.
Man kan dock tänka sig andra metoder
att dämpa den utåtgående strömvågen, se
inledningen, men det förefaller bli för komplicerat. Det är istället den axiella strålningsmoden som har gjort helixantennen
så användbar, och vi skall nu gå in lite
närmare på den.
DEN AXIELLA MODEN R]
Som vi redan tidigare påpekat erhåller vi
den axiella strålningsmoden när helixens
omkrets är av storleksordningen ev våglängd. Det är synnerligen enkelt att få helixen att arbeta i denna mod, i praktiken
blir nämligen de erforderliga dimensionerna så okritiska att en "helical beam", som
helixen brukar kallas då den strålar i den
axiella moden, är en av de enklaste antenner man överhuvudtaget kan tillverka. Det
faktum att den är oavstämd, gör att den
fungerar även om måtten har råkat bli lite
felaktiga.
•
Strålningen får ett skarpt maximum
längs helixens axel, se figur 8, och beroende på hur man matar antennen, symmetriskt eller inte, kan en eller två huvudlober erhållas. Strålningen blir vidare nästan alltid cirkulärt polariserad, så helixens
dimensioner får inte lika stor inverkan på
polarisationen som fallet var vid normalmoden.
Som vi skall se nedan är det strömvågens utbredningshastighet längs spiralen,
som har den huvudsakliga betydelsen för
de små awikelser från den cirkulära polarisationen som kan erhållas.

FASHASTIGHETEN VID DEN AXIELLA
MODEN
Det kan tydligen vara av intresse att
närmare undersöka hur den ovan nämnda
utbrednings- eller fashastigheten beror av
helixens dimensioner. En fullständig analys skulle emellertid föra alltför långt och
vi nöjer oss därför med att konstatera att
man för den axiella moden kan härleda
(se ref. nr (1) sid 190) följande uttryck för
kvoten p mellan fashastigheten v och ljushastigheten i vakuum c:

v

L/2

p~ C ~ S /},+((2n+1} /2n}
med beteckningar enligt tidigare. Rent parentetiskt kan nämnas att denna fashastighet v i vissa fall kan bli större än ljushastigheten. Eftersom man emellertid inte kan
överföra information med fashastighet, till
det behövs det ett helt vågpaket, strider
detta inte mot relativitetsteorins grundpostulat.
En närmare undersökning av polarisationen vid den axiella moden ger, efter
ganska mycket räknande (se ref. nr (1) sid
205) att förhållandet AR mellan ellipsens
stor och lillaxlar kan skrivas:

AR ~ I L/2 (sin

iX

-1 /P) I

Av detta verkar det som om polarisationen
skulle bli kraftigt beroende av såväl L och
}. som stigningsvinkeln iX, men om vi sätter in ovanstående uttryck för p, finner
vi att

AR

~

(2n + 1}/2n

d v s om bara antalet varv n, är tillräckligt
stort så blir AR """ 1, d v s polarisationen
blir nästan cirkulär och, vad viktigare är,
oberoende av helixens dimensioner. Dessa
dimensioner får dock inte ändras så mycket att helixen faller ur den axiella moden.
Man kan uttrycka det hela så att tack vare
att fashastigheten varierar som den gör så
blir helixantennen självkompenserande för
ändringar i dimensionerna. Denna lyckliga
omständighet medverkar även till att helixen kan fås att arbeta i den axiella moden inom ett så stort relativt frekvensområde som 1 :2.
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Figur 14. Strömfördelningen på en helix
om C< 2 )./3.
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Figur 15. Strömfördelningen på en helix
om C ___ J.•

STRÖMFÖRDELNINGEN OCH MATNINGS·
IMPEDANSEN VID AXIALMOD
När helixens omkrets C, är mindre än ca
2/3 våglängder så uppstår på den, liksom
på en icke avslutad longwireantenn, ett
system av stående vågor enligt figur 14.
Detta antyder att den tillförda effekten
står och studsar fram och tillbaka och att
endast en mycket ringa del strålar ut. Om
vi emellertid ändrar frekvensen så att omkretsen C ___ Å, d v s så att helixen börjar
arbeta i den axiella moden, så uppstår ett

Figur 16. Matningsimpedans frekvensberoende för en 8 varv helix.
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intressant fenomen vad gäller denna
strömfördelning. På grund av den kraftiga
strålning som nu inträffar kommer nämligen såväl den utåtgående som den reflekterade strömvågen att kraftigt dämpas ut,
och vi får en helt annan strömfördelning,
se figur 15. På grund av att relativt lite
strålning sker från det allra yttersta varvet, kommer där den utåtgående och den
reflekterade strömvågen att vara ungefär
lika stora och därför får vi ett par stående
vågor längst ute på helixen, men för övrigt
har de dämpats ut effektivt.
Detta får, som vi påpekat i inledningen.
en synnerligen gynnsam inverkan på matningsimpedansen som i den axiella moden
blir nästan oberoende av såväl frekvensen
som antalet varv, i all synnerhet gäller
detta om man har relativt många varv i
spiralen, säg 5 eller flera. I figur 16 återges matningsimpedansen beroende av frekvensen för en B-varvs hel ix.
Man observerar här att när omkretsen
är mindre än vad som fordras för den
axiella strålningsmoden så påminner frekvensberoendet mycket om det hos en
missanpassad kabel. När å andra sidan
den axiella moden väl har inträtt, kan det
hela liknas vid en kabel som är avslutad i
ett anpassat motstånd. Matningsimpedansen blir nu nästan helt resistivoch följer
med god approximation uttrycket
lin ~

G/Å ' 140 (ohm)

LOBSTRUKTUREN FRÄN EN HELlX
I AXIALMOD
För att göra det lite enkLare för sig vid
härledningen av uttrycken för lobfunktionerna vid den axiella moden, brukar man
införa den approximationen att man betraktar helixen som bestående av n stycken isotropa punktkällor, en för varje varv,
belägna i linje och på samma avstånd från
varandra som varven i helixen, se figur 17.
Fasskillnaden mellan punktkällorna skall
därvid vara lika med gångtiden längs ett
varv L för strömvågen, då denna har den
tidigare angivna fashastigheten v. Om vi
sedan multiplicerar de lobfunktioner vi sålunda erhåller med lobfunktionerna från ett
ensamt varv av helixen, så får vi enligt en
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Figur 17. En ekvivalentbild av helixen
axialmod.

Figur 18. Vinkeln mellan halveffektsriktningarna.

känd sats inom antennteorin lobfunktionerna för hela helixantennen.
Nu är det emellertid så, att loben från
de n isotropa källorna, om dessa inte är
alltför få, blir betydligt skarpare än loben
från ett ensamt varv. Detta innebär att helixens totala lobfunktioner med stor noggrannhet bestämmes av enbart modellen
med de n isotropa källorna. En närmare
analys av denna modell visar att lobbredden mellan halveffektsriktningarna, se figur 18, blir omvänt proportionell mot roten ur helixens längd n . S.
Följande halvempiriska samband gäller
för {5:

tillgripa en relativt invecklad integralkalkyl
som så småningom dock ger:

fl _
- CI A

52

Vn • s/ A

(grader)

Om vi vill ha ett uttryck på vilken antennförstärkning G detta motsvarar, så får vi

(G)dB ~ 10. 1°log [15. (C / A)2. n • S/Al
med beteckningar enligt tidigare.
STIGNINGSVINKELN iX
Innan vi avslutar beskrivningen av hur
och när en helixantenn fungerar, skall vi
nämna något om stigningsvinkeln iX. Det
har visat sig att den optimala stigningsvinkeln för den axiella moden ligger i området 12-14°. Exakt var inom detta intervall
iX bör väljas är tämligen godtyckligt, men
man har funnit att en 14° helix får något
snyggare impedanskarakteristik, medan
12° helixen får något större förstärkning.
En vanlig kompromiss är ca 13°. Ledarens
tjocklek d kommenteras närmare i nästa
avsnitt, likaså reflektorns utförande.

DEL III.
HELlXANTENNEN UR PRAKTISK SYNVINKEL
Av helixantennens möjliga strålningsmoder är det nästan enbart den axiella moden som har använts i praktiken, på grund
av de många goda egenskaper helixen får
i denna mod. Eftersom omkretsen C i så
fall skall vara ungefär lika med våglängden l, är det endast på VHF- och UHFbanden som det kan bli aktuellt för en
hemmabyggare att göra sig en egen helix.

ANTENNENS DIMENSIONER
Som ovan nämnts, skall omkretsen C
väljas till ungefär en våglängd. Stigningen
S brukar i amatörhandböckerna anges till
en kvarts våglängd. Detta ger i så fall stigningsvinkeln iX lika med 14° och enligt
föregående avsnitt god impedanskarakteristik, vilket i sin tur medför att antennen
blir lätt att matcha till kabeln.
17
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Figur 19. En kvartvågstransformator med
Zo = 84 ohm.
ANPASSNING TILL KABEL
Anpassning från helixens 140 ohm ner
till standard impedansen 50 ohm kan man,
i synnerhet när det gäller de relativt smala
amatörbanden på 144, 432 och 1296 MHz,
med fördel utföra med en kvartsvågstransformator. Dennas impedans blir enligt
känd formel
50 . 140 =- 84 ohm, vilket
tyvärr inte är någon standardimpedans för
kabel. I brist på annat kan RG11 med
Zo = 70 ohm användas, men man kan också tillverka sig en kvartsvågstransformator
med exakt 84 ohms impedans, t ex av koncentriska kopparrör enligt figur 19.
Längden skall vara en kvarts våglängd och
diametrarna a och b, som bestämmer impedansen, väljes enligt känd formel så att
138 . 10log (b/ a) = 84.
Den slutliga injusteringen kan ske med
sändaren påslagen och en SWR-meter inkopplad . Man gör lämpligen sista varvet i
helixen något för långt och kapar aven
cm i taget tills bästa SWR erhålles. Om
helixen inte har alltför få varv, säg 6 eller

V

Figur 20. SWR på en 50 ohm kabel med
kvartvågstransformator när denna anslutes
till en 6 varVs helix.

18

fler, kommer emellertid matningsimpedansen att bli ungefär 140 ohm oberoende av
om sista varvet är förlängt eller inte, så
den som inte har möjlighet att mäta upp
nämnda SWR behöver inte misströsta.
Figur 20 visar hur ståendevågförhållandet på en 50 ohm kabel med kvartsvågstransformator kan variera med frekvensen.
Den aktuella helixen hade i detta fall 6
varv och 14° stigningsvinkel.

TILLVERKNINGEN AV SPIRALEN
Spiralen bör tillverkas av någon metall
med god konduktivitet. Kopparrör är det
bästa alternativet, men aluminium går också bra. Alumin ium har dessutom den fördelen framför koppar att det är både lättare och billigare. Materialets tjocklek d är
relativt okritisk. Diametrar mellan 0,006 ).
och 0,05 A kan användas utan att antennens egenskaper nämnvärt påverkas. Konstruktionen blir emellertid robustare om en
grövre dimension användes, men å andra
sidan kan det vara svårare att bocka det
grövre materialet. 0,02 A kan vara ett
lämpligt riktvärde.
REFLEKTORNS UTFORMNING
Reflektorn kan göras rund och bör i så
fall ges en diameter av minst en halv våglängd. Om man ökar på denna diameter
till ca 0,7 våglängder, förbättras fram/back
förhållandet något utan att de övriga egenskaperna försämras i någon större utsträckning, så det kan vara att rekommendera.
Reflektorns form behöver inte nödvändigtvis vara rund, det är snarare så att den
kvadratiska formen är vanligast, säkerligen
av tillverkningstekniska skäl.

På VHF och de lägre delarna av UHFbanden, kan reflektorn tillverkas av koppar- eller mässingsnät. Till de här avbildade antennerna, vilka närmare beskrives
nedan, har emellertid använts uppstagade,
perforerade aluminiumplattor av den typ
som brukar användas för att förbättra
akustiken i stora lokaler. Den som inte har
sådana plattor liggande, kan höra sig för
hos någon byggnadsfirma. På de högre
frekvenserna, 1296 MHz och uppåt, är det
nog enklast att klippa till reflektorn av
aluminiumplåt, och i så fall kan den lämpligen göras rund.
Koaxialkontakten, som bör vara av Ntyp, monteras fast i reflektorn så nära helixens axel som möjligt. Om man emellertid använder sig aven 84 ohms kvartsvågstransformator av rör, så bör denna
monteras fast i reflektorn i stället. Koaxialkontakten monteras i så fall i rörets andra
ända, se figur 19.

UTFORMNINGEN AV INNERSTA VARVET
Det har på sina håll i litteraturen rått
tveksamhet om hur det innersta varvet i
helixen skall utformas för att det skall kunna anslutas direkt till koaxialkontaktens
innerledare. Helixantennens konstruktör,
Kraus, rekommenderar emellertid att det
innersta varvet avslutas ca 0,12 Å från reflektorn. Där bockas ledaren i en relativt
tvär böj så att den sedan fortsätter rakt in
mot koaxialkontakten. På detta sätt blir
vinkeln mellan reflektorn och denna sista
del av helixen lika stor som stigningsvinkeln ute i skruven, vilket har visat sig
lämpligt, se figur 21.

REFLEKTOR

,/

Figur 21. Helixens anslutning till koaxIalkontakten.
SYNPUNKTER pA MONTERINGEN
Spiralen måste, i varje fall på de längre
våglängderna, fixeras på något sätt för att
den skall bibehålla sin form, och det för
en hem byggare enklaste sättet att göra
detta, är nog att använda sig av två träbommar enl figur 22.
Ett mer komplicerat, men betydligt stabilare sätt, är att använda sig aven kraftig
bom i centrum och i denna fästa radiella
stödpinnar, se fotografierna. Denna senare
metod är nog den mest använda i professionella sammanhang. För frekvenser uppåt
1 GHz och högre blir helixens diameter så
liten att den med fördel kan lindas direkt
på en cylinder av något isolerande material, t ex papp, som sedan lackas eller fernissas.
Eftersom det elektriska fältet längs helixens axel blir mycket litet (teoretiskt O),
har det inte så stor betydelse vad de ovan
nämnda bommarna är gjorda av för material, i varje fall inte om man har en bom,
symmetriskt placerad i mitten av helixen.

=

Figur 22. Det enklaste sättet att stödja
spiralen.
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Det är emellertid lämpligt att använda ett
material med någorlunda goda HF-egenskaper, särskilt viktigt är detta för de delar av konstruktionen som kommer i direkt
kontakt med spiralen. Allt trä bör fernissas, eller behandlas på annat sätt så att
det inte tar åt sig vatten. När antennen
slutligen monteras upp, bör man tillse att
kortaste avstånd till närmast jordade föremål blir minst två våglängder.
För de här avbildade antennerna, se fotografierna, visade det sig att matningsimpedansen kunde ändra sig om elevationen minskades så att reflektorn kom för
nära det cementtak på vilket antennerna
var placerade.

EN PRAKTISK HELIXANTENN
FÖR 408 MHz
De ovan omnämnda antennerna, se även
fotografierna, tillverkades vid Institutionen
för tillämpad elektronik, Lunds Tekniska
Högskola, och är avsedda för en centerfrekvens av 408 MHz. De ingick som en del
i en interferometer på denna frekvens (reserverad för radioastronomi) för uppmätning av radiobruset från solen.

Bilden visar två antenner uppställda i vardera änden aven 10 m lång öst-västlig
baslinje och bildar på så sä" en interferometer.

Fyra helixar monterades två och två på
två identiska antennstativ, placerade vid
var sin ända aven 10 m lång öst-västlig
baslinje. Av stativen, som för övrigt var
försedda med motorer för automatisk följning av solen, har endast det ena avbildats här. Spiralerna har alla 10 varv, vilket
ger en teoretisk förstärkning (se tidigare
formel) av 15,7 dB/styCk, d v s 21,7 dB för
alla fyra tillsammans. Omkretsen blir vid
denna frekvens 733 mm och stigningen
183 mm, vilket medför en stigningsvinkel
IX av ca 14° .
Spiralerna tillverkades av 9,5 mm kopparrör och de stöds i centrum aven 45
mm rundstav av trä med radiella stödpinnar av 15 mm pappersbakelit, tre stycken
på varje varv, som framgår av fotografierna.
Till reflektorerna användes kvadratiska
akustikplattor av perforerad aluminiumplåt
med ca 0,8 våglängders sida. I dessa reflektorer monterades sedan koaxialkontakter av UHF-typ. Detta visade sig emellertid
mindre lyckat eftersom dessa kontakter
inte har någon specificerad impedans,
vilket vållade stora problem när helixarna
skulle kopplas ihop och matchas till kabeln. Författaren vill därför varmt rekommendera hemmabyggare att redan från
början använda koaxialkontakter av typ N,
trots att dessa är något dyrare.
Försök gjordes att variera längden av
helixens yttersta varv, för att se vilken inverkan detta skulle få på matningsimpedansen. Det visade sig emellertid därvid
att inte ens om man lade till så pass mycket som ett kvarts varv, uppstod det någon
större ändring av matn ingsimpedansen,
den låg hela tiden mycket nära 140 ohm .
Detta berodde förmodligen på att antalet
varv var relativt stort, n = 10, vilket medförde en ganska god isolering mellan helixens båda ändar.

HELlXANTENNER FÖR AMATöRBANDEN
PA VHF/UHF
De här beskrivna antennerna för 408
MHz skulle säkert fungera utmärkt även
på amatörbandet 432 MHz, men om man
tänker til lverka sig en eller ett par helixar
för detta band , så kan man ju göra sig det
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Mått

137144 MHz

432 MHz

TV2

1296 MHz

omkrets
stigning
reflektor

208 cm
52cm
2: 100 cm

70 cm
17,5 cm
2:35 cm

45 cm
11 ,2 cm
2: 23 cm

23cm
5,75 cm
2: 11 cm

Ledarens diameter 0,006-0,05 A.
Antennförstärkning G = 3,7 . n.
Matningsimpedans 140 ohm
n = antalet varav.

besväret att räkna om måtten för den
exakta frekvensen. Omkretsen skulle i så
fall A
70 cm och stigningen A /4
17,5 cm. Som synes blir dessa mått ganska
behändiga och 432 MHz bandet bör således inte erbjuda några tillverkningstekniska svårigheter. På 1296 MHz blir omkretsen endast 23 cm och stigningen
5,75 cm, vilket medför att helixen med fördel kan rullas upp på t ex en pappcylinder, som sedan behandlas med någon
lämplig lack eller fernissa. Detta förfaringssätt medför också att det blir enkelt
att förse helixen med många varv.
Om man på något sätt kan få tag i papprullar av ungefärligen rätt omkrets, synnerligen okritisk enligt tidigare, och kan skarva ihop dem till en cylinder med 2,3 m
längd, så får man plats med 40 varv vilket
teoretiskt skulle ge hela 21 dB gain. Detta
alltså på 1296 MHz. Att tillverka sig en
parabol med den exakta form som behövs
för att uppnå denna förstärkning vid så
hög frekvens, blir betydligt svårare och
dyrbarare!
En helix för 144 MHz blir något otympligare. Omkretsen blir här A = 2,1 m, d v s
motsvarande diameter blir 2,1/n
66 cm,
men eftersom så mycket av OSCAR- och
månstudsverksamheten sker på detta
band, kunde det ändå vara värt besväret.
En helix för 144 MHz med 5 varv skulle sålunda få en diameter av 66 cm och en
längd av 2,6 m.
På grund av den stora bandbredden
skulle denna antenn även fungera utmärkt
på rymdradiobandet 137 MHz, där bl a de
amerikanska vädersatelliterna sänder sin
väderkartor. Trots de relativt få varven får

=

=
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en sådan helix ändå ca 12 dB galn, vilket
inte är fy skam. Betänk även att 12 dB
gain från en Yagi-antenn kräver ett ansenligt trimnings- och justeringsarbete och att
den slutliga band bredden inte på långt när
kan mäta sig med helixens 1 :2.

EN HELJ)(ANTENN FÖR TV2-KANALERNA
21-69

På grund av helixantennens stora bandbredd och enkla och okritiska uppbyggnad
kan den bli en idealisk TV2-antenn. Om
en hel ix nämligen beräknas för en centerfrekvens av 670 MHz så blir undre gränsfrekvensen enligt en enkel tumregel 0,7·
670 = 470 MHz och övre gränsfrekvensen
enligt samma regel 1,3· 670
870 MHz.
Detta innebär att man får precis lagom
täckning av bandet 471-855 MHz vilket
innehåller samtliga TV2-kanaler 21-69.
Helixens omkrets för denna centerfrekvens blir 45 cm och stigningen 11,2 cm,
vilket betyder att den färdiga antennen får
synnerligen behändiga dimensioner. Antennförstärkningen blir proportionell mot
antalet varv, så den som är missnöjd med
sin TV2-bild har bara att linda på.
Den som kan få tag i en pappcylinder
el dyl med en ungefärlig omkrets av 14 cm
har bara att förse denna med en reflektor
med ca 25 cm diameter (eller sida om man
gör den kvadratisk). Sedan är det bara att
linda på grov koppartråd, diam 3 mm eller
mer, ett önskat antal varv. Anpassning till
50 ohms koaxialkabel kan, enligt tidigare,
ske med en kvartsvågstransformator. Denna bör dock beräknas efter den lokala
TV2-sändarens exakta våglängd.

=
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INVERKAN AV CIRKULÄR POLARISATION
Som tidigare påpekats utmärks en cirkulärt polariserad våg därav att dess elektriska fältvektor roterar, ett varv per period, under vågens utbredning i rymden.
Detta betyder att om man tar emot cirkulärt polariserad strålning med en linjärt
polariserad antenn, exempelvis en dipol,
så är det endast under i medeltal halva tiden som dipolen blir parallell med den roterande elektriska fältvektorn och man gör
sålunda en effektförlust av 3 dB. Förlusten
blir likaledes 3 dB om man tar emot linjärt polariserad strålning med en helix
vilket är naturligt med tanke på reciprociteten.
Om man har cirkulärt polariserade antenner vid både sändare och mottagare så
uppstår ingen sådan förlust, förutsatt att
antennerna är polariserade åt samma håll,
vänster eller höger. Om detta inte skulle
vara fallet inträffar samma fenomen som
vid kommunikation mellan två vinkelräta
dipolantenner: En mycket kraftig dämpning inträffar, teoretiskt blir det rentav total utsläckning.
Vid kommunikation via satellit tolererar
man den ovan nämnda 3 dB förlusten för
att undvika den fading som annars skulle
uppstå på grund av att satelliten tumlar
runt i rymden.
Vid månstudsförbindelser med cirkulärpolariserade antenner uppstår det emellertid en komplikation som man måste ta
hänsyn till vid val av motstation. Detta beror på att reflexionen sker mot ett s k hårdare medium, i detta fall månytan, vilket
orsakar en teckenomkastning i uttrycket

Figur 23. Metod aH erhålla linjär polarisation från helixantenner. i,' är våglängden I den aktuella kabeln. n är eH godtyckligt heltal.

för reflexionskoefficienten, vilket i sin tur
resulterar i att en infallande cirkulärpolariserad våg byter rotationsriktning vid reflexionen mot månytan. Vänster blir alltså
höger och vice versa. Det har av denna
anledning, åtminstone i USA, utbildats en
praxis enligt vilken båda stationerna sänder ut högerpolariserad strålning och lyssnar i vänsterpolariserade antenner. Man får
tydligen här ha två uppsättningar antenner,
en vänster och en högervriden. Denna
nackdel har medfört att många månstudsentusiaster föredrar att använda sig av linjär polarisation istället.
LINJÄR POLARISERAD STRÄLNING
FRÄN HELlXANTENNER

Man kan komma ifrån den ovan nämnda
nackdelen vid månstudsförbindelser utan
att därför gå miste om de många fördelar
som helixen har framför t ex Yagiantennen.
Lösningen är att utföra sin helixantenn så
att den ger linjärt polariserad strålning.
Det vanligaste sättet att åstadkomma
detta är att använda sig av två spiraler
vridna åt olika håll. Dessa båda spiraler
matas sedan i fas, vilket resulterar i att de
utgående vänster och högerpolariserade
vågorna sammansätter sig till en linjärt
polariserad våg. Den resulterande förstärkningen G blir naturligtvis därvid dubbelt
så stor som för en av helixarna. En ytterligare fördel med detta arrangemang är att
helixarna mycket enkelt kan anpassas till
70 ohm vilket passar utmärkt för t ex kabel
av typ RG 11, se figur 23. Den elektriska
fältvektorn kan dessutom enkelt vridas så
att horisontell eller vertikal polarisation erhålles genom att en av helixarna roteras
en lämplig vinkel runt sin längdaxel. De
båda spiralerna kan alltså monteras ovanför eller vid sidan om varandra allt efter
eget önskemål.

HÖGERVRIDEN

VÄNSTERVRIDEN
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VARIATIONSMÖJLIGHETER
På grund av att helixantennen är så
okritisk till sin natur finns det ett otal sätt
att variera uppbyggnaden på. Spiralen kan
t ex ges ökande eller minskande stigning,
diameter, osv. Den intresserade hänvisas
till ref. (1) sid 214 för närmare studium av
dessa möjligheter. Endast ett par exempel
skall visas här.

Figur 24. Ett sätt att slippa reflektorn, se
även figur 8. Förlusterna i metallröret blir
små p g a det ytterst svaga elektriska fältet längs helixens axel (axiell mod förutsättes givetvis).

Figur 25. Ytterligare ett sätt att erhålla
linjär polarisation.
Avslutningsvis skall påpekas att den från
helixantennen uttagna signalen varierar i
fas läge då spiralen roteras runt sin längdaxel. Det är på grund av detta man kan
vrida den linjärt polariserade strålningen
från två motskruvade helixar genom att
rotera den ena av dessa runt sin längdaxel. Detta faktum måste man hålla i minnet om man stackar två identiska helixar
för att erhålla större antennförstärkning.
Om man nämligen råkar vända skruvarnas
in respektive utgångar åt motsatt håll får
man minimum i framriktningen i stället för
maximum. Detta beror på att helixarna nu
ger spänningar som ligger 1800 ur fas.
Kraus har vid brusmätningar på planetsystemet använt sig av denna egenskap
hos helixantennen. Genom att med motorer långsamt rotera två av tre helixar kunde han på detta eleganta sätt erhålla en
i sidled svepande huvud lob, se ref. nr (2)
sid 193.
I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste måtten för helixantenner för de
aktuella amatör- och TV2-banden.

fessor vid Institutionen för tillämpad elektronik, Lunds Tekniska Högskola, för de
resurser han ställde till förfogande, och
till Sven-Arne Gudmundsson, verksam vid
Standard Radio & Telefon AB, för gott
samarbete vid uppbyggnaden av den solbrusinterferometer där bl a de ovan avbildade helixantennerna för 408 MHz ingick.
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Författaren sysselsatt med uppmätning av
matningsimpedansen. AntennstatIvet är utfört så att det har en axel som är parallell
med jordaxeln. Med en motor kan man på
så sätt få antennen att följa solen från
morgon till kväll.

SLUTORD
Till sist vill författaren rikta ett varmt
tack till Lennart Stigmark, SM7AEB, pro23

integrerade kretsar
och
deras betydelse
Nils Mårtensson *
Svenska Radio AB
Stockholm

De integrerade kretsarna kom till för ca
tio år sedan . De medförde en utveckling
inom elektroniken som blev långt snabbare och mera genomgripande än den som
den tio år äldre transistorn har lett till.
Möjligheten att med integrerade kretsar
framställa komplicerade system med litet
format och hög tillförlitlighet till rimliga
kostnader är bl a grunden för datateknikens hastiga utveckling.

MONOLITKRETSAR OCH
HYBRIDFILMKRETSAR
En integrerad krets är ett mikromönster
av flera komponenter som bildar en odelbar enhet. Framställningsteknik, utseende
och egenskaper varierar.
Monolitiska kretsar framställs, liksom
transistorer, i kisel med hjälp aven serie
kemiska och fototekniska processer. De
olika kretselementen som bildas förbinds
genom ett eller flera lager aluminiumfilm.
Ur en kiselskiva med 35 mm diameter och
0,2 mm tjocklek kan flera tusen lika kretsar utvinnas. En monolitkrets med storleken 1 x 1 x 0,2 mm kan ofta innehålla
30-50 komponenter.
Monolitiska kretsar kännetecknas av att
transistorer, dioder och motstånd är lätta
att framställa. Toleranserna blir dock tämligen stora och halvledare av olika framställningstyp kan endast undantagsvis utföras i samma krets. Monolitkretsar kräver
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dessutom ofta konventionella tillsatskomponenter.
I filmkretsteknik kan man framställa
ledningsmönster och motstånd med stor
noggrannhet. Praktiskt taget alla sorters
kretselement kan adderas och fullständiga
funktionsenheter - hybridflImkretsar med hög packningsgrad utföras. Monolitkretsar kombinerade med filmkretsar som
tillsats- och förbindningsmedium gör det
möjligt att konstruera funktionsenheter
med hög tillförlitlighet och täthet. En långt
automatiserad tillverkningsprocess och
användningen av okapslade halvledare
möjliggör även låga tillverkningskostnader.

STANDARDKRETSAR OCH
SPECIALKRETSAR
De fasta kostnaderna för framtagning
av monolitiska kretsar är ännu höga, men
genom framställning av universellt användbara standard kretsar kan stora serieantal
uppnås. Detta gäller speciellt inom det
digitala området där systemen karakteriseras av stora antal kretsar och ett fåtal typer. En datamaskin kan innehålla mer än

• Nu vid Sonab AB. Artikeln skriven för
SRA-NYTT, Svenska Radio AB:s företagstidning, och var där införd i jubileumsnumret, November 1969. Här återgiven
med benäget tillstånd.

20000 integrerade kretsar av endast drygt
ett tiotal olika typer.
Analoga (linjärt arbetande) kretsar används vanligen i mindre antal och med
mycket större typspridning. Accepterat
standardsortiment förekommer för operations- och reglerförstärkare på grund av
deras universella egenskaper och för kretsar för radio- och TV-mottagare genom att
tillverkningsserierna är stora.
Specialutveckling av monolitkretsar i
stort antal är för närvarande inte realistiskt. Däremot är större antal idealiska för
hybridfilmkretsar som har låga initialkostnader.
Vid företag som har tillgång till egen utveckling och tillverkning behöver kretskonstruktionen inte övertas av komponent-

Bilden visar skillnaden mellan en Diricallmottagare i konventionellt uHörande och I
experimentversion med integrerade kretsar. Tre hybridfilmkretsar ersätter mer än
75 procent av komponenterna vid diskret
'uppbyggnad. Man kan se hur ledningsdragningen kunnat överföras från mönsterkortet till filmkretsarna.

tillverkare som saknar de konstruktionserfarenheter som apparattillverkaren besitter. Brister i systemtänkande, som nu ofta
begränsar användbarheten hos tillgängliga
standardkretsar kan också lättare undvikas.
Om man måste lita till utomstående leverantörer medger det inte kontinuerligt
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informationsutbyte och
leveranstiderna
blir långa. I fråga om standardkomponenter är detta förhållande acceptabelt men
det är orimligt mellan parter i ett kretsoch systemutvecklingsarbete som fordrar
nära kontakt mellan konstruktion och tillverkning för att bästa möjliga resultat på
kortast möjligt utvecklingstId skall kunna
uppnås.
KOMPONENTTÄTHET OCH
TILLFÖRLITLIGHET
Låg vikt och liten volym är ofta ett önskemål när det gäller personsökare, bärbar
radio, medicinsk elektronik, satelliter och
robotar.
Uppbyggnad med enskilda komponenter
på kretskort medger en maximal komponenttäthet av ca 3-4 komponenter per cm 3
på kretskortet. Detta betyder för t ex bärbara utrustningar mellan 0,3 och 0,7 komponenter per cm 3 räknat på hela apparaten. Filmkretsar kapslade var för sig, t ex
genom plastingjutning, medger per modul
en komponenttäthet av mer än 20 komponenter per cm 3 • Komponenttätheten i monolitkretsar är avsevärt högre.
För att man skall kunna utnyttja de integrerade kretsarnas höga komponenttäthet, så att den ger hög täthet för hela
utrustningen, krävs en anpassad förbindningsteknik. Det gäller därvid att placera
huvuddelen av förbindningarna i det lägsta
förädlingsstadiet, d v s direkt i den integrerade kretsen och inte på systemnivå.
Integrerad teknik innebär färre förbindningar mellan enstaka komponenter och
färre förbindningar på systemnivå. Mönsterkorten kan därigenom ersätta konventionell kabeldragning och montering och
förbindning utföras med automatiska metoder. Reproducerbarheten blir härigenom
hög. Provningen kan ske i etapper och på
olika förädlingsstadier. Detta är några av
de faktorer som bidrar till att integrerad
kretsteknik medför en väsentligt ökad tillförlitlighet.
KRETSTEKNIK OCH KOSTNADER
Tekniska och ekonomiska faktorer medför vitt skilda krets- och systemlösningar
vid olika val av kretsteknik. Integrerade
kretsar innehåller betydligt fler komponen-
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ter än de diskreta kretsar de ersätter.
Halvledare är förhållandevis billiga och
kondensatorer förhållandevis dyra jämfört
med konventionell teknik. Den extra kostnaden för ett ökat antal halvledare och
motstånd är relativt liten. Användningen av
fler aktiva komponenter ger möjlighet till
förbättrade kretsegenskaper genom nya
kretslösningar, minskning av extrema toleranser och komponentvärden, och ersättning av kondensatorer bl a genom direktkoppling. Vid övergång till hybridfilmteknik
i t ex kommunikationsradio kommer antalet
ingående halvledare per apparat att öka
med 50 till 100 procent och det totala antalet komponenter med 10 till 30 procent.
Integrationsgrader på mellan 50 och 90
procent kan uppnås för de flesta utrustningar.
Användning av integrerade kretsar medför att antalet komponenter med yttre förbindningspunkter radikalt minskar, vilket
bidrar till lägre monteringskostnader. Tack
vare mindre och färre kretskort minskar
kostnaderna för kretskort, kontakter, kabelförbindningar, mekaniska detaljer och
verktyg. Uppbyggnad med funktionsenheter underlättar användningen av automatiska provningsmetoder i de stadier av
apparatframställningen där provningskostnaderna är lägst. Direkta jämförelser mellan nyutvecklade utrustningar utförda med
diskreta komponenter respektive hybridfilmteknik visar mycket små skillnader i
kostnader.
På längre sikt påverkas också utvecklingskostnaderna gynnsamt av att delar av
kretskonstruktionen kan utgå om tidigare
utvecklade specialkretsar kan utnyttjas.
Mer vikt kan därvid läggas vid systemkonstruktion liksom redan skett på det digitala området.
UTVECKLINGSTREND
MSI - Medium Scale Integration och
LSI - Large Scale Integration är benämningar för en utveckling av monolittekniken i riktning mot större kiselarea och
högre packningstäthet för minskning av
kretskostnaderna genom maximering av
antalet systemförbindningar på kretsnivå.
Kretsarna är ofta uppbyggda med celler
av standardtyp och genom användning av

SSA .

årsmöte

1971

årsmötet 1971
Föreningen Sveriges Sändareamatörers
medlemmar kallas härmed till ordinarie
årsmöte söndagen den 14 mars 1971 kl
1000 i Försvarets Läroverks aula, Dag
Hammarskjölds väg (mitt emot Armens
Underofficersskola), Uppsala.
DAGORDNING
1. Val av ordförande för mötet
2. Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röstlängd
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Justeringsmännen skola tillika tjänstgöra
som rösträknare
5. Frågan om dagordningens godkännande
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
7. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för
det gångna arbetsåret
10. Val av styrelse och två styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Tillsättande av valkommitte bestående
av minst tre personer, ej tillhörande
styrelsen
13. Behandlande av budget för 1971 jämte
fastställande av medlemsavgift för
1972
14. Motion från SM6AUZ angående loggböcker
15. Motion från SM5EEG m fl angående
ändring av § 8 i stadgarna
16. Beslutande om plats för nästa årsmöte
17. Verksamheten 1971
Kjell W Ström
Sekreterare
Samtliga medlemmar uppmanas att
medföra gällande medlemskort för 1971.
Innehavare av fullmakt för annan medlem
bör avlämna denna under lördagen den 13
mars. Fullmaktsutställarens namnteckning
skall vara bevittnad av två personer.

II

EXEMPEL PÄ FULLMAKT
Härmed befullmäktigas SM5XYZ, N N att
vid SSA årsmöte söndagen den 14 mars
1971 föra min talan och utöva min rösträtt.
Baskemölla den 10 mars 1971
Namnteckning
Anropssignal
Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
XX
VY
Adress
Adress

FRÄN VALKOMMITTEN
Valkommitten för årsmötet 1971 föreslår
omval på samtliga poster i styrelsen.

Motion till SSA:s årsmöte 1971
Härmed föreslås att SSA går i författning
om att trycka log-böcker med något större
radavstånd, så att man inte tvingas att använda en gnetig och bedrövlig textning vid
ifyllandet.
Min handstil och min textning är givetvis stor och generös som jag själv och jag
vågar uttala en förhoppning om årsmötets
välvilliga behandling av ovanstående
framställning .
Hans Haglund
SM6AUZ

Motion tJI. årsmötet 1971 ang. ändring/tllllägg till § 8 I stadgarna ang. årsmötet och
därav följande ändringar/justeringar i bl.a.
§ 9:
Vi får härmed till SSA inlämna följande
motion ang. ändring/tillägg av dagordningen för årsmötet:
Efter punkten "val av ordförande för mötet" föreslår vi att en punkt "val av vice
ordförande för mötet" insättes. Såsom skäl
härför får vi anföra följande:
SSA:s årsmöten tar erfarenhetsmässigt
lång tid. Minimum torde vara 3-5 timmar.
Att under denna tid, med uppehåll för möjligen lunch, kräva att en och samma person skall leda förhandlingarna är att kräva
ett verkligt mandomsprov. Att sitta ordfö-

rande under möten av denna typ kräver att
man ständigt är på alerten. De flesta behöver efter 45-60 minuter en paus för att
åter fungera tillfredsställande. I alla liknande sammanhang väljer man f.ö. minst
en vice ordförande, vilken övertar klubban i frågor där ordföranden är inblandad
eller i den händelse han skulle vilja engagera sig i någon fråga samt då han behöver en stunds vila enl. ovan.
Vi vill därför föreslå detta tillägg till § 8
för att om möjligt lätta på den stora press
som nu lägges på årsmötesordförandena,
samtidigt som vi vill uttrycka vår beundran
för dem vi hittills sett leda SSA :s årsmöten!

Som naturliga följdändringar kommer
följande:
§ 8: Nuvarande punkt 4 på dagordningen
ändras till:
" Val av 2 personer att jämte ordföranden och vice ordföranden justera
mötets protokoll. Justeringsmännen
skola till ika ... (etc)" ,
§ 9: " . . . Vid extra sammanträde skola
punkterna 1 t.o.m. 7 i § 8 . .. (etc) ".
Uppsala i december 1970
Ulf E Olsson, SM5EEG
Georg Gustavsson, SM5CSQ
Valls Backas, SM5AHR
Hans-Olof Klhlman, SM5CHV

BOKSLUT 1970
Vinst- och förlustkonto
Inkomster
Medlemsavgifter
138330: Försäljningsdetaljen
10315 :74
Diverse inkomster
3972:58
265:60
Diplom
Räntor
4684 :70
3535: Skatterestitution
Kronor 161103 :62
Utgifter
QTC
QSL
Löner
Lokal
Porto o. telefon
Distrikten
Region I
Arvoden
Skatter o. pension
Omkostnader
Resor
Tävlingar
Kontorsmtrl.
Inventarier
Avskrivningar
Arets överskott

50291 :58
13264:71
30943:40
7003 :48
5377:31
3258:70
1785:25
1350: 6376 : 4685 :66
8371:85
1148 :43
2214 :50
637 :43
14997: 9392:26
Kronor 161103:62

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Försäljningsdetaljen
QSL
Koncentra
Kontorsinventarier
SM0SSA
MOMS-fordran
Reskontra

1544:85
18552:19
15263:83
31518:55
610 : 18780: 1332: 7030: 1393: 14432:13

Kronor 110456:55
Skulder
QTC
Arvoden o. ers.
Div. personer
SM0SSA
SSA skatt
Källskatter
Falu Nya Boktryckeri
Körners tryck. o. för!.
Eget kapital

5066 :45
3530: 3244:50
2820: 150: 3701 : 24412 :40
2733:28
64798:98
Kronor 110456:55

Minnesfondens bankkonto
Ränta

648:46
43:74
Kronor 692 :20
III

BUDGETFÖRSLAG 1971
UTGIFTER

INKOMSTER

Medlemsavgifter
Försäljningsdetaljen
Räntor m m

138000: 10000: 8600 : 156600: -

I övriga konto ingår: Porto o. telefon,
Div. omkostn., Resor, Tävlingar, Kontorsmatr., Inventarier. I Räntor m m Innefattas
den beräknade Momsåterbäringen.

OTC
Löner
OSL
IARU
Distrikten
Arvoden
Skatt o. pension
Lokalkostnader
Övriga konto
Reserv

60000:36000: 7000: 2000: 2500: 1000: 7600: 7500: 32000: 1000: 156600: -

Arsavgifter 1972 ,m m

Rävjakt - en årsredogörelse

Medlemsavgiften för år 1972 har diskuterats I styrelsen. Målet bör vara att söka
bibehålla 50 kr oförändrat. Då avgiften blir
beroende av hur den nya försäljningssatsningen på OTC utfaller, vilket preliminärt
kan bedömas först i början av mars, kommer styrelsens förslag att preciseras vid
det DL-möte med styrelsen som planeras
äga rum den 13 mars 1971.
Vid årsmötet 1970 diskuterades frågan
om avlämnande av fullmakter i samband
med allmänt sammanträde. Styrelsen avser
att tillämpa ett nytt slags medlemskort,
vars ena halva kan avskiljas och användas
som fullmaktshandling. Styrelsen avstår
därför att föreslå årsmötet något tillägg till
stadgarnas § 4.
Lennart Stockman, SM5FA

Arets rävjaktsverksamhet har i stort sett
flutit i gamla invanda fåror, och inget sensationellt finns att rapportera. Bland nya
rävgäng märks Falun, som under året startat sin rävaktivitet på allvar.
Arets svenska mästerskap arrangerades
av Linköpings Radioamatörer. 51 man och
2 kvinnor kämpade i östgötaterrängen, och
Carl-Henrik Walde, SM5BF blev svensk
mästare. Stockholms Rävjägare tog hem
lagsegern.
I nordiska mästerskapen i Gardermoen
(Norge) deltog totalt 49 jägare varav 10
från Finland, 15 från Sverige och 24 från
värdlandet Norge. Nordisk mästare blev
Gunnar Svensson (Sverige) . Det är glädjande att finnarna börjar visa ett allvarligt
intresse för NM, så att denna tävling inte
bara blir en landskamp mellan Norge och
Sverige.
TorbJörn Jansson, SM5BZR

Antagna I OTC

Silent Key

SM5RE Ove Fredriksson,
SM5ZA Gunnar Johansson
SM6AWM Karl-Erik Karlsson,
SM5AZO Carl Erik Tottie
W1 AKY Edward Myrbeck USA

NAMNÄNDRING
SM6UG, Per-Ebbe
Carlsson.

IV

Ankarvärn,

fordom

Oldtimern Victor Callenberg, SM6XK,
har gått ORT för alltid. Hans vackra morse
hördes på kortvågen redan i början på 30talet och otaliga äro de amatörer, som
under årens lopp kunnat glädja sig åt OSO
med honom. Halmstadsamatörerna kommer att minnas Victor som den stillsamme,
mångkunnige och trofaste vännen. Vår sak•
nad är stor.
Magnus Kruuse, SM6QB

styrelsens årsberättelse för 1971
Under år 1970 har styrelsen haft sju
sammanträden varav det i november hölls
tillsammans med distriktsledarna och övriga funktionärer. Under våren utsåg styrelsen inom sig ett verkställande utskott
för handläggning av bl a mindre viktiga
frågor och brådskande ärenden.
Föreningens ekonomiska ställning var
vid årets början mycket pressad, vilket
bl a Innebar att en balanserad budget icke
kunde föreläggas årsmötet. Under året har
styrelsen därför varit tvungen vidtaga sådana åtgärder, som bedömts nödvändiga
för att klara föreningens akuta finansiella
situation, men dessutom har mer långSiktigt verkande beslut fattats och Initiativ tagits, som i första hand syftar till att öka
intresset för amatörradio i Sverige och
som på sikt skulle medföra en ökning av
föreningens medlemsantal och därmed ge
en bättre ekonomI.
Under året har styrelsen sålunda sökt
minska kostnaderna och öka inkomsterna.
Redan vid årsmötet stod det klart, att den
rörliga kostnaden för QTC måste minskas
genom ett reducerat antal nummer av
QTC, liksom genom ett lägre sidantal. Vid
årsmötet ställdes ytterligare sex nummer
av QTC under året I utsikt, vilket har kunnat infrias. Under hösten har försäljningsdetaljens fasta kostnad för en särskild lokal
upphört. Denna betingades framför allt av
teleprinterförsäljningen, som nu avvecklats.
På rekommendation av årsmötet har styrelsen gjort QSL-tjänsten i huvudsak självbärande genom en ökning av QSL-märkeskostnaden för utgående QSL från 2 till 8
öre. Detta Innebär att de av föreningens
medlemmar som utnyttjar QSL-tjänsten bidrar till finansieringen av de direkta kostnaderna i proportion till utnyttjandet, vilket innebär en rättvis fördelning av kostnaderna. Att QSL-utgifterna kan hållas på
rätt låg nivå beror på att många av föreningens medlemmar utan kostnad bidrar
med QSL-sortering och på olika sätt hjälper till med transport av QSL-paket till utlandet. Som framgår av bokslutet har föreningens ekonomi under 1970, genom de
olika åtgärderna, kunnat förbättras väsent-

ligt. Vad gäller de mer långsiktiga satsningarna kommer olika vägar att prövas
för att vidga Intresset för amatörradio. Efter initiativ av Egon, SM6XH, sände Sveriges Radio under hösten i TV 2 fem ungdomsprogram om amatörradio. Det visade
sig att intresset för denna serie var synnerligen stort. Dels slutsåldes inom ett par
veckor den kursbok CQ - Vägen till Ccertifikat, som Sveriges Radio utgav I anslutning till kursen, I 5000 ex, dels Inkom
5000 å 6000 brev med fÖrfrågan om ett · l
serien utlovat kopplingsschema.
Vid styrelsens DL-möte i november och
det efterföljande styrelsemötet beslöts därför, med mycket stark majoritet, på förslag av Timo, CVH, att under 1971 låta försälja lösnummer av QTC genom Pressbyrån. För att lyckas fordras förutom reklam kring kampanjen att QTC ytterligare
höjer standarden och dessutom genom sitt
innehåll appellerar till de nya köparna.Styrelsen är medveten om att aktionen innebär ett risktagande.
För att mer kontinuerligt och på längre
sikt stimulera ökat intresse för amatörradio, främst bland ungdomen, har styrelsen
beslutat undersöka möjligheten att Införa
amatörradio i grundskolans "Fritt valt arbete" (Fva) genom att erbjuda kurspaket.
Vidare bör kurser kunna anordnas I större
utsträckning I samarbete med de olika
statsmedelsunderstödda studieförbunden.
Under våren tillsatte styrelsen en organisatlonskommitte med uppgift att Inkomma med förslag om sådana ev organisatoriska förändringar, som med hänsyn till
radioamatörernas, även blivande sådana,
krav på föreningen kan väntas leda till en
rationellare och för den enskilde medlemmen billigare verksamhet. Kommitten väntas framlägga sina förslag och synpunkter
under hösten 1971.
Nytryckningen av den omarbetade upplagan av boken "Grundläggande amatörradioteknik" blev fördröjd av flera skäl.
Boken utkom emellertid under november.
Efterfrågan har visat sig livlig, och boken
kommer säkert att fylla en viktig funktion
som lärobok för blivande radioamatörer.
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Den har tryckts i en upplaga av 5000 ex.
En omarbetning och nytryckning av den
s k sagan, SSA:s informationsfolder om
amatörradio, har beslutats, sedan den
gamla upplagan I det närmaste tagit slut.
Kontakten med Televerkets centralförvaltning, i första hand därvid med utvecklingsavdelningens radioutvecklingssektion,
har under året, liksom tidigare, varit mycket god. Bestämmelser för den under föregående år från SSA föreslagna tekniska
licensen, T-licensen, har under året utarbetats inom televerket. Förslaget till Tlicensbestämmelsen har under hösten remissbehandlats av berörda statliga myndigheter samt SSA. Remissvaren .har varit
positiva, varför införandet av T-licensen
torde vara omedelbart förestående. Tcertifikat kommer att kunna förvärvas av
person som fyllt 18 år och som utan att
kunna telegrafering uppfyller fordringarna för A-certifikat. T-certifikat skall berättiga till sändning med högst 75 W på
144 MHz-bandet och högre band.
Med televerkets radioutvecklingssektion
har vidare upptagits bl a frågan om likartad behandling av störningsfrågor inom
hela landet samt frågan om amatörradiotrafik via satelliter. Denna senare fråga
kommer att tas upp vid World Administrative Radio Conference om rymdradiofrågor, som skall hållas I juni 1971 . Efter förslag från SSA har televerket dessutom vidtagit vissa mindre förändringar av bestämmelserna i B:90. För dessa har tidigare
redogjorts I QTC.
Tillstånd har under året erhållits för två
nya fyrar SK1VHF och SK2VHF. Vidare har
tillståndet förnyats för SM4MPI med samtidig signalförändring till SK4MPI. Samtliga
dessa fyrar arbetar på frekvenserna omkring 145,95 MHz. SK1VHF kom Igång
under hösten. SK2VHF, till vilken Max
Planck-Institutet skänkt en högstabil oscillator, beräknas starta på nyåret 1971.

Radannonser

Box 52
721 04 VÄSTERAS 1
Postgiro 2 73 88 - 8
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I samband med den test som under året
gjorts av SIFU rörande färg-TY-apparater
av olika fabrikat, har SSA:s tekniske sekreterare beretts tillfälle att testa ett urval
av färg-TY-apparaterna med hänsyn till
deras känslighet för signaler inom 14 MHzbandet. Resultatet kommer att tillställas
tillverkarna.
Ehuru ej officiell remissinstans avgav
dock SSA ett remissvar till justitiedepartementet rörande den statliga integritetsskyddskommittens förslag till skydd mot
avlyssning (SOU 1970:47). Enligt förslaget,
som bl a avser att försvåra handeln med
"spionsändare", skulle vid försäljning av
alla typer av radiosändare säljaren vara
skyldig att vid kontroll visa till vem sändaren försålts, samt att denne var behörig
inneha sändare. Detta skulle ske genom
att köparen till säljaren överlämnade ett
exemplar av tillståndsbeviset, som alltså
skulle behöva utställas i flera exemplar
per amatör. SSA föreslog i remissvaret alternativa lösningar.
QSL-verksamheten har under året haft
en något mindre omfattning än under 1969.
Kvantiteten inkommande och utgående
QSL-kort som passerat kansliet har uppgått till 3.7 ton mot 4.0 ton föregående år.
Antalet medlemmar I SSA var vid årets
ingång 2945. Den 31.12.1970 uppgick antalet till 2983.
Styrelsen vIII slutligen framföra ett varmt
tack till samtliga distriktsledare och övriga
funktionärer, som alla gjort värdefulla insatser för föreningen Inom sina respektive
ansvarsområden. Styrelsen önskar även
tacka alla enskilda amatörer och lokala
klubbar, som på olika sätt verkat för SSA:s
verksamhet och för radioamatörrörelsen.
Till personalen på kansliet, fru Margareta Platin och fru Ingrid Eriksson, får styrelsen rikta ett särskilt tack för ett mycket
förtjänstfullt arbete, ofta med personliga
uppoffringar. Då arbetet på kansliet fordrat
övertidsarbete har kanslipersonalen alltid
lojalt funnit sig häri.
Stockholm den 15 januari 1971
För styrelsen
Lennart Stockman, SMSFA

årsmötes program
Lördag 13 mars 1971
1100-1900 Demonstrationer av radiomateriel etc på KFUM,
V Strandgatan 7, Uppsala.
1500Auktion. Se sidan 46
2000Supa i sedvanlig SSA-stil.
Meny: Gravad lax m senapssås, IIB. Champ grat oxfilet, rödvin, kaffe.
Pris: 29:- kr/kuvert inkl service (ang beställning se
nedan).
Plats: Göteborgs Nation, S:t Larsgatan 7, Uppsala.
Restauratören har fulla rättigheter och "groggbänken" stänger officiellt kl 0130.
Söndag 14 mars 1971
0900
Samling i Försvarets Läroverks aula, Dag Hammarskölds väg ("gamla Sthlms-vägen).
1000
Arsmötesförhandlingarna börjar (lokalen hyrd till kl
1900 längst).

Resor
Hur man tar sig till KFUM, V. Strandgatan 7 och till Göteborgs Nation, S:t Larsgatan 7, Uppsala
Något knepigt att förklara. Vederbörande
rekommenderas att själv fråga exv någon
fotgängare.
Hur man tar sig till Försvarets Läroverk,
Dag Hammarskjölds väg:
Norrifrån kommande
1) Fortsätt E 4-an förbi Uppsala mot
Stockholm.
2) Efter ung. en halvmil passeras länsgränsen mellan Uppsala och Stockholms
län.
3) Omedelbart efter länsgränsen tar man
av till höger på väg nr 72 mot Sala.
4) Fortsätt denna väg mot Uppsala i ung.
6,5 km.
5) Tag av till vänster vid skylten "Försvarets läroverk".
6) Parkera bilen på parkeringsplatsen,
följ polisens uppmaning att själv tömma
den, släck ljuset samt lås den.
7) Gå in.
Söderifrån kommande
1) Tag E 4-an mot Uppsala.
2) Ung. en halvmil från Uppsala träffar
man på länsgränsen mellan Uppsala och
Stockholms län efter att ha passerat ett
vägkors.
3) Vänd genast och tag i vägkorset väg nr
72 mot Sala.

4) Fortsätt denna väg mot Uppsala i ung.
6,5 km.
5) Tag av till vänster vid skylten "Försvarets läroverk".
6) Parkera bilen på parkeringsplatsen, följ
polisens uppmaning att själv tömma den,
släck ljuset samt lås den.
7) Gå in.
Utgångspunkt Uppsala Slott
Försvarets läroverk ligger ung. 1 km söder
Uppsala Slott.

Inkvartering
Envar får själv ordna rum. I detta sammanhang vill vi uppmana till att kolla med resebyråer, etc, om rabatter, weekendresor,
etc. Det kan spara mycket pengar!
Utan att på något sätt prioritera något
speciellt hotell kommer här för ev hjälp en
uppräkning av hotellen i Uppsala i den
ordning de står angivna i telefonkatalogens yrkesregister, senaste upplagan
1) Esso Motor Hotel AB, G:a Uppsalagatan 48, 10 02 80.
2) Hotell Gillet, Fyristorg 6, 139260.
3) Hotell Elit, Bredgränd 10, 130345 el.
136113.
4) Hotell Regent AB, Bredgränd 11,
133426.
5) Hotell Rullan, Dragarbrunnsgatan 32,
120260.
VII

6) Hotell Standard, Bredgränd 9, 138500
el. 138501.
7) Hotell Svea, Kungsgatan 59, 130030 el.
134030.
8) Grand Hotell AB, Bangårdsgatan 1,
139380.
9) Park Hotell, Kungsgatan 55, 149110.
10) Hotell S:t Erik, Bangårdsgatan 10,
130384 el. 130203.
11) Stadshotellet Uppsala, Trädgårdsgatan
3, 139910.
12) Värdshuset Ugglan, Kungsgatan 87,
120290.

Anmälningar till supen:
Kuvertpriset är 29:- kr inkl service. Beställning sker i och med att 29:- kr
gånger önskat antal kuvert insättes på
Uppsala
Radioklubbs
postgirokonto
590802 - 5. Beställningar skall vara URK
tillhanda senast den 1 mars 1971, likaså
ev avbeställningar. Beställningar/avbeställningar inkomna efter den 1 mars 1971 beaktas ej. Inbetald kuvertavgift återbetalas
ej vid för sent inkommen avbeställning .
Avbeställning skall ske skriftligen.
På postgiroinbetalningskortets talong
skall följande uppgifter ovillkorligen och
100 %-Igt läsliga finnas

Bu Ileti ntider
(svensk tid)
Lördagar
1500
SM5SSA

3520 kHz

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

3650
3750
145,0
3590
3650
3650
144,5
7060

kHz
kHz
MHz
kHz
kHz
kHz
MHz
kHz

CW

SSB
SSB
SSB
RTTY
SSB
SSB
SSB
SSB

Nyheter och tips måste vara redaktionen tillhanda senast onsdag i veckan
före sändning.

Bulletinredaktör
Harry Akesson, SM5WI
Vitmåragatan 2
722 26 VÄSTERAS
VIII

1) Namn, adress, telefonnummer och signal på beställaren.
2) Antal önskade kuvert.
Talonger saknande dessa uppgifter beaktas ej. Ej heller ofullständigt inbetalda
anmälningar, dvs beställningar där beloppets storlek ej överensstämmer med antalet kuvert gånger 29:- kr.

Lunch el.dyl. under söndagen
Tyvärr har p.g.a. avstånden ej lunch
kunnat arrangerats på söndagen. Den valda lokalen valdes med tanke på dels att
den var nära tredjedelen så billig så nästa,
dels . möjligheterna att parkera medhavda
fordon. I anslutning till lokalen finnes dock
kaffeautomat och liknande automater. Den
som önskar någon form av förfriskningar
under årsmötesförhandlingarna bör alltså
antingen medtaga matsäck eller växelpengar.
Ordningsföreskrifter:
Inom Försvarets läroverks lokaler råder
absolut rökningsförbud. Den som önskar
ett bloss eller två får alltså göra detta
utomhus. Den som bryter mot förbudet blir
bokstavi igen utkastad!
Firmor, etc. som önskar utställa radiomateriei på lördagen:
De lokaler vi disponerar å KFUM är inte
alltför stora. Utställande firmor får alltså
samsas om utrymmet. Utställandet av materiel sker på utställarens egen risk, dvs
för skador, stölder, etc, svarar vederbörande utställare själv. För att så långt som
möjligt täcka lokalkostnaderna i samband
med årsmötet kommer en kostnad av 25:per utställare att uttagas. (Oberoende av
hur stort utrymme som erhålles. Utställarna får själva komma överens och samsas
om detta. Ham-Spirit förutsättes ... )
Förfrågningar:
Förfrågningar göres antingen per post
under adress UPPSALA RADIOKLUBB,
Box 12006, 75012 UPPSALA 12 eller per
telefon till SM5EEG Ulf E. J. Olsson, tel
018/129786. (Jag är dock ofta ute.)
UPPSALA RADIOKLUBB
SM5EEG
Ulf E. J. Olsson

datamaskin vid konstruktion och masktillverkning kan initialkostnaderna bli förhållandevis låga. Den stora arean och
komplexiteten medför emellertid lågt utbyte vid tillverkningen samt höga kostnader för kapsling och testning. Dessa faktorer är därför avgörande för kretskostnaden. LSI-kretsar blir p g a komplexitetsgraden till övervägande delen specialkretsar. En väg som SRA valt för vidareutveckling mot allt högre integrationsgrad och
som gett lägre kostnader, högre utbyte
och större flexibilitet är att kombinera monolitiska standardbrickor med flerlagers
filmkretsar till helintegrerade högtäthetsblock. Det blir härigenom möjligt att blanda element av vitt skilda framställningstyper, MOS och bipolära monoliter, keramiska och tantalkondensatorer, tunnfilm

Miniatyrsändare för larmändamål i experimentutförande. Dimensionerna är 135 X 55
X 17 millimeter. Genom användning av tre
hybridfilmkretsar har man kunnat förena
litet format med höga prestanda och stor
tillförlitlighet. De tre kretsarna svarar 'ör
omkring 70 procent av all den elektronik
som ingår i sändaren.

och tjockfilm i ett och samma block.
Den integrerade kretsteknikens snabba
utveckling har gett den en ständigt ökande betydelse för all elektronisk materiel.
I Sverige bedrivs aktivt utveckling av integrering av kommande utrustningar, och
tillgången till egna tillverkningsmöjligheter ger oss ett mycket gynnsamt utgångsläge för framtiden .
•
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fritt valt arbete

Stig Lönn, SM5CAH
PI 493
77800 NORBERG

Efter att under en termin sysslat med
EI- och Radioteknik som fritt valt arbete
i årskurs 7 av grundskolan, vågar jag påstå, dels att fritt valt arbete är något man
kan uttala sig positivt om i Lgr 69 (Läroplan för grundskolan 1969), dels att radio
lämpar sig utmärkt som fritt valt arbete.

finns, gör upp en eventuellt flerårig, inköpsplan , med priser, på vad som ytterligare behövs. Begär inga orimligheter såsom radiostation å 4500 kr eller liknande,
men fordra vad som behövs för att bedriva meningsfullt arbete under hyfsade
former.

FÖR DET FÖRSTA
Tala ekonomi med din skolledning! Din
lön som ledare är reglerad enligt avtal, så
det är inte den du behöver tala om . Däremot bör du utverka ett belopp per elev
och termin för inköp av förbrukningsmateriel, förslagsvis 15-20 kr.
På vissa orter kommer Fritt valt arbete
att bedrivas i klubblokaler och liknande,
där arbetsredskap finns. Gör i detta fall
upp om skälig hyra innan ni sätter i gång.
I många fall kommer lektionerna att hållas i skolans lokaler. I så fall, undersök i
tid vilka redskap du får tillgång till. Huvudlärare i teknik, fysik, slöjd med flera
ämnen kan vara till god hjälp. Håll dig väl
med dem! Med bara skolbänkar och kateder kan man inte bedriva någon form av
fritt valt arbete. Även om vissa redskap

ERFARENHETER
UNDER HÖSTTERMINEN 1970
Fritt får inte locka någon att tro att det
bara är att släppa loss ett antal elever att
göra vad de vill. Ytterst få, kanske 10 OJa,
vet vad de vill göra, trots att de valt radio.
Man måste alltså själv ha en plan för det
stora flertalet, men vara beredd på att någon elev är mer försigkommen och vet vad
han eller hon vill.
I vår skola kallades ämnet el- och radioteknik, varför vi, till en början, presenterade en enkel byggsats till en elmotor (pris
under 2 kr hos Ohlson, Insjön). Den har en
klar och enkel bygg beskrivning, men bör
fästas på en träplatta, då papp locket är
väl vingligt. I samband med byggnationen
var eleverna välmotiverade för enkel teori
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om elektromagneter, växelström-likström,
spänning,
ström,
säkerhetsföreskrifter
m m. I och för sig kanske det inte är nödvändigt med denna teori. Men, som lärare, anser jag att man inte får låta ett sådant tillfälle gå sig ur händerna. Om man
räknar med att en och annan elev i sinom
tid skall bli C-amatör, skadar det inte med
denna repetition som ett komplement till
skolans ordinarie fysikundervisning.
Den andra "stora" uppgiften vi hade
tänkt oss, var att göra en kristallmottagare
med LF-steg för mellanvåg. Innan vi på
allvar började med detta, hade vi förövningar i lödning på spikplatta. Till en början gjordes sammanbindningarna mellan
spikarna, som slagits i brädbiten, med
koppartråd. Man kan löda ett helt konstverk. Sedan löddes motstånd, som inköpts
i form av slumpsatser och till billigt pris.
Motstånden arrangerades i serie och parallell. Färgkoderna lästes, mätningar med
instrument gjordes, resultaten jämfördes
och slutsatser drogs.
För "mellanvågsradion" gjorde vi en
steg-för-steg-byggbeskrivning
och
ett
"schema" där komponenterna var i naturlig storlek. Schemat klistrades på en träplatta av samma storlek som schemat.
Spikar slogs i på därför avsedd plats.
Komponenter löddes på, sist diod och
transistor, spole tillverkades och så vidare.
Komponenterna, utom vrid kondensatorn,
kostar ca 5 kronor. Vi hade turen att finna
en bra luftisolerad vridkondensator för 5
kronor. Trädplattor, spik, trådbitar med
mera bidrog slöjden och andra skolans
institutioner välvilligt med. Panel med kontakter och ratt påsattes och mottagaren
var färdig.
Det är nödvändigt att göra en prototyp
av de apparater man ämnar låta eleverna
bygga. Hur skulle det annars se ut, om de
efter några veckors arbete skulle stå med
något obrukbart i sin hand, och hur skulle
man känna sig själv?
En fungerande prototyp motiverar dessutom eleverna, de kan se på den när de
är osäkra på hur en komponent skall sitta,
och det underlättar för läraren/ledaren när
denne skall söka de fel som eventuellt begåtts. Sju mil från Falun hör vi alltid mel-

lanvågssändaren där. Kvällstid hörs dessutom en hel del andra stationer.
10-15 minuter av de flesta dubbellektionerna talade vi om andra ting, till exempel
antenner, kondensatorer, transistorer, dioder, svängningskretsar, våglängdsområden, vågutbredning och så vidare. Vid ett
par tillfällen lärde vi oss några telegrafitecken, mest för att eleverna skulle få
"smaka på" det. Givetvis har jag demonstrerat min amatörstation.
FORTSÄTTNINGEN
Detta var alltså sysselsättning under den
första terminen. De redskap vi använt är,
som framgått av ovanstående, av enkel
natur. Lödkolvarna är nödvändiga och behövs minst en på tre elever. Vi räknar med
att en del elever väljer radio även i årskurs 8 och så småningom årskurs 9, och
att dessa måste bjudas något mera. Därför
har vi av skolledningen önskat och erhållit medel till följande materiel :
Telegrafikurs på band, 10 st hörlurar, 10 st
telegrafinycklar, 10 st sumrar, diverse
kopplingsmateriel, litteratur samt trafikmottagare för DX-ing och amatörtrafik.
I och med detta kan vi, förutom byggande, erbjuda telegrafi, DX-ing, självstudier i
teori (och, kanske, amatörtrafik) för de
elever som väljer radio som Fritt valt arbete ytterligare en termin, eller till försigkomna, som gör sitt första val. För de fortsatta byggandet skall vi försöka få fram en
serie enkla modeller med transistorer som
förstärkare, summer med mera.
TILL SIST
Ämnet kan givetvis varieras. Jag har
bara redovisat min väg. Jag vet att man i
någon skola lagt huvudvikten vid telegrafi
redan första året. Det är dock bara ett fåtal som blir telegrafister eller radioamatörer, och jag är tveksam om det är rätt att
genast lära alla telegrafi. Därför föredrar
jag att ta telegrafin senare. Däremot kan
man skapa motivation för att eleverna skall
komma tillbaka för att lära sig telegrafi.
Hur som helst, om du åtar dig Fritt valt
arbete i Radio, vågar jag påstå att du har
alla möjligheter att lyckas intressera och
motivera även i övrigt svårintresserade och
svårmotiverade elever.
•
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tekniska notiser
Redaktör
Bo Lenander
SM5CJW

Skyddslock för UHF-kontakt

[IJ
\ Pölödd bricKa

Många av oss har säkert några lösa
kopplingsringar till plugg 83-1SP liggande
i någon låda. Om man löder fast en metall bricka på baksidan (där kabeln är avsedd att gå in), får man en utmärkt
skyddspropp att skruva på chassiekontakter SO-239 som är monterade utomhus
men för tillfället ej användes. Smuts, fukt
och damm hindras härmed effektivt att nå
den annars utsatta chassiehonan. Vill man
riktigt "långkonservera" det hela (t.ex.
sommar-bostadens antennarrangemang under vintersäsongen) stryker man på litet
Dinitroi eller liknande sedan man skruvat
•
på skyddsproppen.
SM6APQ

Ny fartygsradio
för smalare kanaler
International Telecommunications Union
det organ som beslutar om frekvensfördel~
ning för all världens kommunikationsradio
utfärdade efter sin konferens i Genev~
1967 nya regler för hur VHF-bandet skall
disponeras. På detta område opererar bl.a.
fartygssändare för internationell säkerhet,
för förbindelse brygga-till-brygga och mellan fartyg och hamnar, lots etc. Trängseln
har med åren blivit svår på grund av det
enorma antal nya röster som ständigt gör
sig hörda till sjöss.
ITU förordade successiv övergång till
smalare kanalseparation. Tidigare hade
man 50 kHz att breda ut sig på, vilket totalt
gav 28 kanaler. Genom att halvera bredden, alltså till 25 kHz, kunde man öka antalet kanaler till 55. Detta medförde i sin
tur behov av nya fartygssändare, och vid
förra årsskiftet kunde SRA presentera
världsmarknaden en helt ny produkt med
fullständig anpassning till det nya läget.
Den har beteckningen ME-3D med tillägget
Marine VHF Radio Telephone. I motsats
till sin föregångare, trotjänaren ME-20, är
den nya radion transistoriserad och därför
kompaktare i formatet. Både radioenhet
och kontrollenhet är formgivna med ren
och funktionell enkelhet.
Enkelt kanalbreddsbyte
En speciell finess motiveras av den successiva övergången till 55 kanaler. Så
länge den bredare kanalseparationen fortfarande gäller arbetar den nya radion med
50 kHz-bredden, men den kan lätt ändras
till 25 kHz genom att man sätter in 6 extra
styrkristaller som medföljer som extra tillbehör. Vidare finns inbyggt duplexfilter,
som gör att man kan sända och ta emot
med en och samma antenn. SRA säljer
ME-3D.
•

30

Fotodetektor och
effektförstärkare
CA3062 från RCA är en Integrerad krets
bestående aven fotokänslig sektion, en
förstärkare och ett par utgångstransistorer
för hög ström på en monolitisk platta.
Den fotokänsliga delen består av ett
Darlington-par som ger hög känslighet.
Effektförstärkaren har differentielI utformning vilket ger komplementära utgångar
som är ljusstyrda - normalt till och normalt från. Den separata fotodetektorn, förstärkaren och relästeget möjliggör flexibilitet vid kretskonstruktionen. Denna fördel
plus strömtåligheten i relästeget kan nu
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Schema för en ON-OFF-krets med CA3062.

ge användaren ett komplett system som är
speciellt användbart i fotoelektriska kontroll applikationer som utnyttjar IR-emittrar
och källor med synligt ljus. CA3062 säljs
genom Erik Ferner AB.
•

Personsökningssystem
Zodiac personsökningssystem PS-01 är
en nyhet från det schweiziska företaget
Zodiac Funksprechgeräte AG. Systemet
ger individuell kontakt med upp till 110
personer, oberoende var de befinner sig
inom sökningsområdet. Sökning sker trådlöst med hjälp av radiosändare, vilket möjliggör sökning över ett mycket stort område. Sökningen sker från en manöverpanel, CPE-20 eller CPE-110 vilken lämpligast placeras hos telefonist, i reception
etc. Den sökta personens mottagare,

RU-30, avger vid anrop en klar ljudsignal
som lätt uppmärksammas även i den mest
bullrande miljö. Mottagaren är utförd i
Slagtålig plast med tanke på eventuellt
olägliga arbetstillfällen. Dess storlek är
52 x 105 x 22 mm, vilket gör den obehindrat placerbar. Den drivs med ett
kvicksilverbatteri vars livslängd är ca 800
timmar. Ovanpå mottagaren finns en
tangent med vilken man återställer larmet,
och mottagaren kan därefter direkt anropas igen. En intressant fördel med systemet är att den i utrustningen ingående radiosändaren MB-5012, även kan användas
som kommunikationsradio (radiotelefon).
Zodiac MB-5012 är den f.n. enda av Televerket godkända kommunikationsradion
för personsökning. Generalagent för Sverige: Zodiac Svenska AB, Sickla Kanalväg,
•
10460 Stockholm 20.

Armerad lödning
Då en säker, men ändå smidig, lödförbindning erfordras (och när gör den inte
det?) kan med fördel ofta någon form av
najning utföras innan själva lödningen
sker. Metoden är mycket fördelaktig vid
skarvning av grova ledare (kopplingsbleck,
glödströmsledningar m.m.) - övergångsmotståndet blir lägre och hållfastheten
ökar avsevärt (i vissa fall mer än 1000

~~==~;~!IBIiBilBIIBI!Y'iY!lYIIHllfl.~!~\====~
ggr). Som "najlina" kan en klen tråd, t.ex.
från en flertrådig ledning användas.
•
SM0BVQ
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för DX-Iyssnare
Lars Paulsson
Box 177
96101 BODEN

Från och med detta nummer kommer
jag att skriva denna spalt i QTC RADIO.
Jag, det är Lars Paulsson och en kort presentation lyder så här: Jag är 22 år, har
DXat i sex år och har varit huvudredaktör
för Eter-Aktuellt, Sveriges största DX-tidning, i två och ett halvt år.
DX betyder " unknown distance", okänt
avstånd. En DX-are lyssnar vanligen till
rundradiostationer. Många vill kalla det för
kortvågslyssning, men det är inte bara
kortvågen man lyssnar på. Det är också
långvåg och mellanvåg. Dessutom finns
det en del specialområden inom DX, t ex
TV-DX, FM-DX, PTP-DX, amatör-DX mm.
Det som vi i första hand kommer att beröra i den här spalten är rundradio-DX-ing
på mellan- och kortvåg.
En fördel med DX-ing är att det är en
relativt billig hobby. De första åren kan
man med fördel välja en enkel billig mottagare. Den behöver inte kosta många kronor och ofta kostar den ingenting alls. Förklaringen till det är att vi ofta använder
rundradiomottagare byggda under, eller
strax efter 2:a världskriget. Fördelen med
dessa är att de tekniskt sett, är mycket
bra byggda för kort- och mellanvågslyssning. Dessa mottagare kastas tyvärr ofta
bort i tron att de är värdelösa. På lopp-
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marknader o dyl kan man därför ofta göra
många fina fynd. Man bör dock tänka på
att en mottagare skall ha relativt god avläsningsnoggrannhet och med tanke på
det bör den ha flera kortvågsband. Gamla
populära mottagare är bl a AGA 1771 och
Luxor Ambassadör.
När man har lyssnat några år, har man
utnyttjat den gamla radion till fullo och
man köper då ofta en trafikmottagare. Priserna på dessa varierar från 200 kr och
upp till femsiffriga tal. Utan att ta till överord, kan man säga att RCA AR88 är den
populäraste "trafikaren". Priset på en sådan ligger på 700-800 kr.
Det räcker dock inte med att skaffa en
bra mottagare. Har man en bra mottagare,
men ingen antenn, så kan man lika gärna
säga att man inte har någon mottagare
alls. Att ge råd beträffande antenn är svårt,
men den s k L-antennen är den populäraste. Den består aven horisontellt spänd
kopparwire, med en nedledare fäst ungefär 1/3 från antennens ena ände. Att här
gå in på andra antenner tar alltför stor
plats. Det bästa man kan göra är att experimentera med olika antenner, t ex
rombantenner, T-antenner, TV-antenner
m fl. Om man har svårt att få upp en utomhusantenn, är det populärt att försöka med
plåttak, gardinstänger mm. En bra inomhusantenn görs på detta sätt: Ta en rundstav på någon meter och linda en kopparwire runt denna, så att kopparwiren bildar
en spiral , fäst sedan en nedledare på mitten av spiralen.
DX-aren har sin egen lilla " bibel ". Det
är "World Radio-TV Handbook" , WRTH,
som kommer ut en gång per år, vanligen
strax efter jul. Dessutom kommer ett sommarsupplement i början av juni. I WRTH
finns alla jordens rundradiostationer medtagna, med adresser, frekvenser, sändningstider mm. Om man t ex slår upp Sverige, hittar man först alla de uppgifter om

Sveriges Radio, som är av värde för en
DX-are. Alla svenska sändare finns medtagna, med sändningstider osv. Går man
sedan över till Radio Sweden, alltså Sveriges Radios utlandsavdelning, hittar man
aktuellt sändningsschema, adress, DX-program, anrop, signaturmelodi mm. WRTH
innehåller även bl a lång-, mellan-, och
kortvågstabeller, förteckning över DX-klubbar, kartor, tidtabeller, artiklar mm. WRTH
är en bok, som nästan är oumbärlig för
DX-aren. Den finns att köpa i de flesta
bokhandlar.
Vad har man då för glädje av DX-ingen?
Ja, motiven är många och skiftande. De
flesta försöker få verifikationskort, OSL,
från så många länder och/eller stationer
som möjligt. Många samlar på olika saker,
t ex frimärken, vimplar, skivor, vykort mm.
För alla dessa, är DX-ingen en utmärkt
hobby. En DX-are fick, för några år sedan,
ett förstadagsbrev från en radiostation. Det
brevet är idag värt tusentals kronor. En
annan DX-are har ett helt rum fullt med
grammofonskivor från Latinamerika. Det är
två exempel på DX-are som har haft stor
glädje av DX-ingen.
En orsak, varför man DX-ar, och som är
ganska viktig, är musiken. Vilken tid som
helst på dygnet kan man få in en station
som spelar just den musik man själv gillar. Vill man höra fin musik på morgonen
innan man går till arbetet eller skolan, så
rekommenderar jag Voice 01 America. Varje morgon mellan kl 0400-0800 har de ett
program som heter "Breakfest show". Programmet innehåller nyheter, reportage,
samt mycken fin musik. Den bästa frekvensen brukar vara 6160 kHz.
Språken i etern varierar mycket. Det
vanligaste språket är naturligtvis engelska,
men i stort sett alla världens språk finns
representerade. Alla större radiostationer
sänder på många olika språk och utlandsprogrammen domineras av engelska. Det
finns även radiostationer som sänder på
svenska. Vi skall inte gå in på något programschema för dessa den här månaden,
men en uppräkning av dem kan ju vara
befogad. Deutschlandlunk i Väst-Tyskland,
Radio Berlin International i Öst-Tyskland,
Polens Radio, Radio Japan, Radio Riga,
Radio Tallinn, Radio Moskva, samt HCJB i

Ecuador. Den sistnämnda heter även "La
Voz de los Andes".
Att så många radiostationer sänder på,
för sitt land, så främmande språk har i
första hand politiska skäl. Det finns andra
skäl, men dessa är få. Ett exempel är den
tidigare nämnda stationen "La Voz de los
Andes", som drivs aven kyrklig organisation och som ägnar halva sändningstiden
åt religiösa program.
Nästa månad ska vi tala lite om rapportering av stationer, samt ge mer upplysningar om svensksändande radiostationer.
Om du har några frågor, är du välkommen
med dem till adressen i spalthuvudet.

LYSSNARTIPS
Tid
1800
1800
1800
1800

frekv
6080
9550
9575
11765

1830
1845
1900
1900

21525
6165
11620
17765

1930 21595
2000 6540
2030 6065
2030 6070

station, land
RBI, Öst-Tyskland
R Australia
Norea/TWR, Monaco
Deutsche Welle,
V-tysk
WNYW, USA
SBC, Schweiz
All India Radio
VOA/Monrovia,
Liberia
CBC, Canada
R Pyongyang,
N-Korea
R Budapest, Ungern
R Sofia, Bulgarien

språk
svenska
engelska
norska
engelska
engelska
engelska
engelska
engelska
engelska
engelska
engelska
engelska
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VJHIF
Per Hellstrand, SM7BZC
Järnvägsgatan 13 D
284 00 PERSTORP

Folke R6svall, SMSAGM
Skogsvlksvigen 3
18236 DANDERYD

QTC:s omläggning innebär att innehållet i
VHF-spalten kommer att ändra karaktär
något. Målsättningen är att satsa på korta
artiklar av allmänt intresse och med aktualitetsvärde. Ökat utrymme kommer också
att ges åt byggbeskrivningar på antennsändareoch
mottagarekonstruktioner.
Stoff av mera intern SSA-karaktär, t ex
" Landet runt" reduceras .
För att spalten skall bli mera läsvärd
hoppas vi att alla som går och " bär på"
intressanta konstruktioner delar med sig
av sina kunskaper - d v s skriver till oss.
Av speciellt intresse är information om utrustning och aktivitet på 432 MHz eftersom
vi har skäl tro att 1971 kan bli ett genombrottsår för verksamheten på UHF.
Bidrag bör vara oss tillhanda före den
10 varje månad. SMSAGM tar hand om
allt material som har med testerna att göra
medan SM7BZC tar det övriga. Som väl
spaltens läsare märkt har Björn Israelsson,
SM4COK, medverkat regelbundet en tid
med tekniska notiser. I år kommer även
Olle Holmstrand, SMSDJH , att dela med
sig av sina kunskaper i VHF-spalten.
Ett nordiskt VHF-managermöte planeras
under 1971. Alla som har synpunkter på
ämnen som bör tas upp är välkomna med
dessa så snart som möjligt.

Flera intressanta vågutbredningsfenomen möjliggjorde kontakter utöver det normala, t ex via aurora den 8/3. Hösten bjöd
på flera långvariga tropoöppningar i sydvästra Sverige.
Utrustningen förefaller gå mot större antenner, högre effekter och brusfattigare
konvertrar. Detta innebär att åtskilliga
VHF-amatörer numera kontinuerligt kan
täcka upp till SOO km distans med telegrafi.
Beträffande trafiksätten går utvecklingen mot större användande av SSB och
NBFM. En nedgång i telegrafiaktiviteten
har skett i sydvästra Sverige vilket förmodligen hänger samman med närheten till
kontinenten , där SSB och FM används av
de flesta.
Enskilda amatörers aktivitet har väckt
uppmärksamhet. Vi kan här nämna
SM7BAE och SM7BCX månstudsexperiment som hittills resulterat i tvåvägskontakter med Nya Zeeland, USA, Puerto Rico
och Canada.
Tillkomsten av fyren SK1VHF har utan
tvekan underlättat och stimulerat aktiviteten i Östersjöområdet.
Utvecklingen inom rymdradiokommunikation tog ett steg framåt för amatörernas
del genom det lyckade OSCAR 5 experimentet. Flera svenska amatörer deltog i
rapporteringen av de data satelliten sände
ut. SSA har för att bättre kunna bevaka
detta framtidsfält gått med ·i AMSAT - en
organisation med satellitprojekt på programmet.
Vad gäller 432 MHz kan en glädjande
uppgång i aktiviteten konstateras. Det är

VHF-RAPPORT 1970
Aktiviteten på 144 MHz visar inga enhetliga drag. Medan intresset var relativt lågt
i SM7 jämfört med mitten av 196D-talet
ökade det avsevärt i SM4. Deltagarantalet
i aktivitetstesten var något mindre än under 1969.
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främst i SM6 och 7 som flera sändareamatörer börjat med experiment på UHF. Flera
långväga kontakter har genomförts via
troposfäravbrytning och ballongtranslatorer. Vidare sysslar några amatörer med
TV på 432 MHz. Den oss veterligt första
kontakten via bred bands-TV på 432 MHz i
Sverige genomfördes av SM5DJH och
SM5DSI. För att ytterligare stimulera aktiviteten på UHF har en aktivitetstimma införts .
På högre frekvenser förekommer vissa
experiment - nämnas kan SM5DJH :s konstruktion av stationer för 10 och 21 GHz.
BANDPASSFILTER FÖR 145 MHz
Är man aktiv på VHF och bor i ett tätbebyggt område brukar det bli problem
med TVI och BCI. Det är därför viktigt att
man bygger sin VHF-sändare med tanke
på att undertrycka obehöriga signaler 1) .
Om man trots detta har störningar som orsakas av sådana signaler kan man bygga
ett filter som dämpar utstrålningen till ofarlig nivå på frekvenser utanför 140-150
MHz. I VHF-Communications har ett par
sådana filter beskrivits. Det ena är ett lågpassfilter som dämpar utstrålningen ovanför 146 MHz2) medan det andra är ett
bandpassfilter som huvudsakligen släpper
igenom signaler mellan 140-150 MHz 3 ) .
Vi skall i korthet beskriva det sistnämnda
filtret. Det är uppbyggt med hjälp av tryckta kretsar. Konstruktionen är enkel och
framgår av figur 1 och 2. Trimkondensatorerna är på 3.5-13 pF medan värdet på C
provas fram med hjälp aven trimmer på
3,5-13 pF. De två kretsarna avstäms till
145 MHz för max uteffekt. Kapacitansen
på C ökas växelvis med att de båda trimkondensatorerna justeras. När maximal uteffekt erhållits vid så låg kapacitans på C
som möjligt kan C ersättas med en fast
kondensator.
I originalversionen som beskrivs dämpas
signaler upp till 100 MHz mera än 40 dB,
TV-signaler i band III drygt 25 dB samt i
band 4 och 5 (UHF) 20 dB. Dämpningen på
144-146 MHz ligger mellan 0,3 och 0,4 dB
men kan möjligen minskas ytterligare.
Frekvensresponsen beror i hög grad på
impedansen vid in- och output. Byggs
filtret inte in i sändaren skall det placeras

Figur 1.
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Figur 2. Plattan i naturlig storlek.
i en metallbox. Det är viktigt att denna är
stabil och att skärmen är minst 10 mm från
plattan. Vid prov med ett filter inbyggt i
box var det nödvändigt att ansluta en fast
kondensator på 6,8 pF parallellt med varje
trimmer.
Maximal effekt har inte undersökts, men
prov visar att 15 w kan släppas igenom
utan att skada.
Referenser
1) QTC, 1968 :10. sid 296-299.
2) VHF Communications, 1970:3, sid 166178.
3) VHF Communications, 1969:4, sid 205208.
Den tryckta plattan och trimrarna kan
beställas från Verlag UKW-Berichte via ombudet i Sverige Sven Jacobsson , Örnbogatan 1, 21232 MALMÖ.

HUR HÄLLA SIG AJOUR MED
KONDITIONERNA?
Normalt når VHF-amatören ca 500 km på
144 MHz med sin station om denna har
50-100 watt uteffekt och 10-20 elements
antenn. Räckvidden för 5-10 watt uteffekt
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ligger normalt på 250-300 km . Under vissa förhållanden kan emellertid räckvidden
bli betydligt större. Man brukar skilja på
troposfäravbrytning ,
aurorabackscatter
(norrskensreflekterade signaler) , sporadiskt E och meteorscatter. Troposfäravbrytning och aurora är de vågutbredningsformer som används mest av VHF-amatörerna.
Avsikten med denna artikel är att ge
några tips om hur man skall kunna upptäcka de goda konditionerna i tid utan att
för den skull sitta klistrad vid mottagaren
dygnet runt. För "tropo" gäller generellt
att konditionerna brukar variera med vädret. Man kan alltså få en uppfattning om
DX-möjligheterna genom att hålla sig ajour
med väderleksläget. Ligger ett mäktigt
högtryck över Nordtyskiand med en mild
och fuktig sydvästlig luftström över Skandinavien brukar 144 MHz öppna mot Nederländerna och England . Alla högtryck ger
dock inte goda konditioner - detta gäller
särskilt vintertid då temperatur och luftfuktighet har låga värden ' ).
Ett sätt att få reda på eventuella konditioner är naturligtvis att lyssna direkt på
144 MHz-bandet. I Europa finns åtskilliga
så kallade fyrar som sänder kontinuerligt
och de brukar vara fina indikatorer på
vågutbredningen 2 ) . Bor man t ex i Svealand och vill kontrollera konditionerna söderut lyssnar man efter OZ71GY i Köpenhamn. När amatörerna väl fått upp ögonen
för en fin öppning brukar det inte dröja
länge förrän bandet är fullt av stationer
och då kan man ju lyssna direkt på dem
utan att gå omvägen över fyrarna. Man
kan många gånger märka att det bara är
ett litet område man kan ha kontakt med .
Från svenska västkusten går det ofta att
köra stationer i londonområdet medan det
kanske inte hörs en enda tysk station fastän norra Västtyskiand ligger så mycket
närmare!
Ett annat sätt att utröna om det är konditioner är kontroll av TV- och FM-sändare.
De tyska stationerna kan ge tips om fin
tropoutbredning när de kommer in i Sydvästsverige liksom de danska när de hörs
i Mellansverige.
Kommunikation via norrsken är ganska
vanligt på våra nordliga latituder. Här är
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det svårare att förutsäga när fenomenet
uppstår och bevakningen av bandet spelar
därför stor roll . Genom att lyssna på fyren
SK4MPI som t illkommit speciellt för studier av radionorrsken kan man höra när
signalerna börjar reflekteras. Ett annat sätt
är att lyssna på kortvågen - låter signalerna " darriga" på 3,5 MHz om eftermiddagen och kvällen finns chanser för aurora.
Man kan också studera solfläckarna och
lyssna efter solbrus eftersom dessa fenomen har samband med norrsken. I Västtyskland finns en station som sänder varningar om norrsken - sändningarna sker
vanligen på 3750 kHz kl 19 SNT 3 ). Telegrafi används vid aurorakontakter eftersom signalerna är starkt förvrängda.
Ytterligare vågutbredningsfenomen finns:
månstuds, meteorscatter och sporadiskt E.
De är dock betydligt ovanligare än de
båda nämnda. Månstuds kräver mycket
hög effekt och stor antenn medan sporadiskt E förekommer sällan. Meteorscatter
används under s k meteorskurar av ett fåtal men dock stigande antal amatörer").
Referenser
') Se vidare aTG, 1968:10, sid 300 aTG,
1970:4/5, sid 91 samt aTG, 1970:6/7, sid
313 för närmare information .
2) En lista över nordiska fyrar fanns i aTG
RADIO, 1971 :1. En färsk översikt som gäller europeiska fyrar kommer till våren
VHF-spalten .
3) Mera om solaktivitet och aurora finns i
aTG, 1968 :8/9, sid 243; aTG, 1968:10, sid
293 ; aTG, 1970/6/7, sid 133 samt aTG,
1970:10, sid 192.
Den som vill tränga längre in i ämnet rekommenderas professor Bengt Hultqvists
bok Introduktion till Geokosmosfysiken,
Natur & Kultur, Solna, 1967.
") Se vidare aTG, 1965:10, sid 238 och
aTG, 1969:8/9, sid 265.

50-100 W uteffekt 10 el
antenn räcker för det mesta
på 144 MHz
Nybörjaren på 144 MHz ställs ofta inför
flera problem vad gäller utrustningen .
Skall man bygga sin station eller köpa
den? Hur hög effekt behöver man, vilken

konverter skall man satsa på och hur skall
antennen vara beskaffad? Skall man köra
AM (amplitudmodulering) , FM (frekvensmodulering) , CW (telegrafi) eller SSB (enkelt sid band) ? Svaren beror naturligtvis på
målsättningen med VHF-aktiviteten, alltså
om man skall ha VHF som ett komplement
till kortvågen och mest köra lokal kontakter
eller enbart satsa på VHF (och senare
kanske UHF). För den som vill lägga ner
mycket tid på VHF lönar det sig att från
början satsa på en effektiv sändare. Antingen man bygger själv eller köper färdigt
bör sändaren kunna användas både för
vågtyperna AM, FM, SSB och CW. Detta
för att man skall kunna välja vågtyp efter
motstationens kvalifikationer, något som är
viktigt t ex under tester. Vidare bör man
kunna ställa in frekvensen över hela bandet med hjälp av t ex VFX. C-amatören
som är hänvisad till kristallstyrning skall
välja rätt frekvens för olika vågtyper efter
band planen . För CW bör alltså en frekvens
mellan 144,0 och 144,150 MHz användas,
för SSB en i närheten av 145,415 MHz.
Uteffekten avgörs bl a av faktorer som
antennstorlek och läget i terrängen, vidare
av vilka slags kontakter man är intresserad av. Bor man dåligt till och av någon
anledning inte kan sätta upp en stor antenn bör uteffekten vara högre än om man
har fritt läge och 4 X 10 elements antenn.
5-6 watts uteffekt i en 10 elements yagiantenn kan räcka för många fina DX via
troposfäravbrytning, men för meteorscatter,
aurora (norrsken) och troposcatter fordras
normalt betydligt högre effekt. 50-100
watt uteffekt brukar täcka den vanlige
VHF-amatörens behov. Endast vid specialtilIfälIen som månstuds och troposcatter
över långa avstånd krävs maximalt tillåten
effekt. Det betyder att ett QQE06/40 räcker
för normal VHF-trafik.
På mottagarsidan kan man använda den
vanliga kortvågsmottagaren om en konverter sätts framför. Vanligen brukar 4-6 eller
28-30 MHz användas som mellanfrekvens.
Möjlighet att ta emot SSB måste finnas och
det är en fördel om bandbredden är variabel så att bruset kan bringas ner till ett
minimum. De flesta moderna kortvågsmottagare för amatörbruk täcker givetvis dessa krav.

Mottagarens egenskaper på VHF avgörs
annars till stor del i konverterns första
HF-steg där förstärkning och brusfaktor
bestäms. Man bör därför använda transistoriserade HF-steg med lågt brustal. Konvertrar med FET-transistorer har blivit
mycket populära under senare år eftersom
de ger lågt brus samtidigt som korsmodulationsegenskaperna är goda. Ett exempel
är DL6SW-konvertern på printplatta med
TIS 34.
Vad slutligen gäller antennen bör förstärkningen inte understiga 10 dB. En lättbyggd yagiantenn på 10 element och ca
3,6 m lång ger ca 11 dB förstärkning och
är standard hos många VHF-amatörer.
Denna antenn kan sedan utökas med ännu
en till 2 X 10 element. 4 X 10 är också en
populär kombination . Viktigt är att antennen sitter fritt från hinder i den allra närmaste omgivningen. Matarkabeln mellan
sändare och antenn skall ha låg dämpning.
RG 8 kan normalt användas såvida man
inte har extra lång kabel, t ex över 50 m.
Här nedan hänvisas till några byggbeskrivningar som förekommit i QTC de senaste åren .
Antenner: 10 el yagi QTC, 1965:10. 6 el
yagi QTC, 1970:1.
Sändare: Modern sändare för 144 MHz
QTC, 1970:4/5 och 6/7. Konstruktion av
VHF-sändare, QTC, 1968:8/ 9.
Konverter: För 144 MHz med FET, QTC,
1968:11.
I förra QTC RADIO (1971:1) redogjordes
vidare för några böcker och tidskrifter
speciellt avsedda för VHF-UHF.
AMATÖR-TV PA UHF I VARBERG
Rapporter om TV-experiment på UHF
fortsätter att komma in och nu är det
SM6ENG i Varberg som redovisar lyckade
experiment på 435 MHz. Sändningarna
mottogs av SM6EYD och SM6CQU på ca
1,5 km avstånd från sändaren. Bildkvalitet
och signalstyrka var god trots reducerad
uteffekt, ca 5 W mot normalt 30 W. Sändarantennen är en 46 el J-beam.
Stationen är uppbyggd enligt följande.
Kameran är av typ Luxor, videomodulatorn består av tre transistorer motkopplade
för att erhålla tillräcklig bandbredd. Modulatorn är vidare försedd med ett justerbart
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RC-nät för justering av kurvformen . Sändaren är uppbyggd enligt vanlig princip - i
slutsteget sitter en gallerjordad 2C39A i
vilken moduleringen äger rum. Som hjälpmedel används färgbalkgenerator och oscilloskop - utan dessa hade det varit svårt
att uppnå god bildupplösning och linearitet
i grå skala. Även färgmönster utsändes.
Ljudkanalen ligger på 432 MHz. På mottagarsidan finns vanlig TV-apparat och omtrimmad TV2-konverter.
Om det blir fina konditioner kan TVsignalerna säkert överföras på DX-avstånd,
t ex till England, säger SM6ENG. Om någon är intresserad av mer detaljerade beskrivningar går det bra att skriva en rad
till SM6ENG, Bertil Lindqvist, Falkenbergsgatan 8, 43200 VARBERG.
EN JÄMFÖRELSE MELLAN CW, SSB, AM
OCH FM
Med jämna mellanrum brukar i olika tidskrifter artiklar dyka upp i vilka man jämför de olika trafiksättens för- och nackdelar. Sålunda har på senare tid denna fråga
diskuterats i flera VHF-tidskrifter, varvid
resultatet ofta blir att FM i många avseenden är överlägset andra trafiksätt och därför borde användas mera. Vilket trafiksätt
som är bäst är emellertid beroende av så
många faktorer att en sådan slutsats knappast kan dras generellt. Antag till att börja
med att det är fråga om lokaIkommunikation med goda signalstyrkor. Då uppvisar
FM många fördelar som både SSB och
AM saknar. På sändarsidan är den största
fördelen dess enkelhet och dess frihet från
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BCI och Hifil, eftersom man inte har några
amplitudvariationer på signalen. På mottagarsidan kan man genom att använda
lämplig detektor nå högre signaIbrusförhållande på LF-signalen ut än vid 5SB
och AM . Om det däremot är fråga om svagsignal mottagning är FM underlägset AM
som i sin tur är underlägset SSB som i sin
tur är underlägset CW. Fördelarna med FM
försvinner således ganska raskt när signalen närmar sig bruset, och ligger den
under bruset ger en FM-detektor ingenting
ut under förutsättning att den är gjord för
maximalt signalbrusförhållande vid starksignalmottagning. Vid DX-kommunikation
på foni är därför SSB helt överlägset varje
annat trafiksätt, men CW ger naturligtvis
ännu bättre läsbarhet.

VHF-AKTIVITETEN GOD
I BORASTRAKTEN
Ett 15-tal amatörer är regelbundet aktiva
i Boråstrakten, meddelar Stefan Fägerhall,
SM6ASB i Gällstad. Man håller för det
mesta till på lokalfrekvensen 144,900 och
träffas varje torsdag efter kl 21. De aktiva
är 14 till antalet. De flesta har 10-20 W
ineffekt och 10 el antenn.
UK-ORGANISATION BILDAD PA
GOTLAND
UK1 är namnet på en VHF-kommitte som
den 13 december bildades på Gotland.
Kontaktmän är Jan Hultström, SM1 DUW,
Trojaborgsgatan 5, Visby, Torsten Lövqvist, SM1 CIO, Johansgatan 6, Visby samt
Christer Jacobsson, SM1 EJM, Box 57,
Hemse. En av uppgifterna för UK1 blir att
hålla QTC RADIO informerad om vad som
händer på de högre frekvenserna på Gotland.

STARK AURORAöPPNING
Den 28/12 inträffade en auroraöppning
som gav många DX-kontakter. SM7BAE
körde bl a Scotland. LA8WF gick fint igenom på SSB - särskilt i slutet av öppningen var signalerna ovanligt klara. SK4MPI
hade i det närmaste T9-signal vid 20-tiden
på kvällen i Skåne.
Det var vanlig tropoutbredning som gav

signaler även på direkten under den stora
öppningen 17/10, alltså inte "aurora E".
Man kan emellertid fråga sig hur de klara
signaler uppstår som observerades den
28/12. Det händer ju då och då att den
aurorareflekterade susande signalen övergår i nästan ren T9-signal, särskilt på starka stationer och under slutet aven god
öppning. Antennriktningen brukar vara mot
norrskenet, alltså inte direkt mot den
andra stationen som vid vanligt sporadiskt
E. Vi har tillskrivit Max Planck institutet om
fenomenet och hoppas kunna ge svar i
nästa aTC RADIO.
ÖKANDE AKTIVITET PÄ 70 CM
Flera stationer har nu kommit igång på
UHF. I SM7 är SM7DTT och SM7DEZ regelbundet aktiva, i SM6 har vi SM6BAL
och SM6ENG. Den 11/1 körde SM7DTT
flera tyska stationer och SM6ENG hade
kontakt med PA0. Att 432 MHz ibland kan
ge högre signalstyrkor än 144 MHz visar
ett par kontakter mellan SM6ENG och
OZ7LX. På 144 MHz utväxlades rapporterna 569 medan signalstyrkan steg till 599
på 432 MHz. Liknande iakttagelser har
gjorts på många håll. För några år sedan
var det en öppning mellan Danmark och
England som gav betydligt högre signalstyrkor på UHF än VHF. Vi ber alla som är
aktiva på UHF att sända en rad om utrustning och aktivitet. Vidare påminner vi om
aktivitetstimman kl 11-12 SNT varje söndag.

NY VHF-ANTENN
I Holland har den kände VHF-amatören
PA0MS konstruerat en VHF-antenn som
enligt rapporter i VERON-tidningen Electron har mycket goda värden. Antennen är
ca 5 m lång och består av tre sektioner
samt 10 element. Förstärkningen uppges
vara 13,5 dB över en dipol. Fram-back
förhållandet anges till 25 dB och SWR
1:1,1 på 145 MHz. Elementen består av
6 mm aluminium. En del mått har getts i
Electron. Reflektorn är 1045 mm lång, första direktorn 906 mm, detsamma gäller andra, tredje och fjärde. Femte direktorn är
896 mm, sjätte 885, sjunde 881 och åttonde 860 mm lång. Tyvärr ges inga uppgifter

om avstånd mellan elementen samt om dipolen. Vi hoppas ge de fullständiga måtten i nästa aTC RADIO.

FÄ DELTAGARE I CW TEST
EDRs CW-test 7-8 november samlade
endast sju (l) deltagare. Resultat: 1)
SK6DK 2462 poäng, 2) SM6CYZ/7 1667, 5)
SM5EFP 507 och 7) SM5UU 102.

FYRFREKVENSERNA
SK1VHF låg den 13/1 på 145,954380 MHz
och SK4MPI på 145,960003 MHz.

SILENT KEY
En av Europas mest erfarna VHF-män,
Fred Lambeth G2AIW, avled den 26 oktober 1970. Han var vid sin bortgång sekreterare i REG 1 VHF Working Group. Under
många år redigerade han spalten "Four
Metres and Down" i RSGB Bulletinen.

Bilden visar SM5DJH:s provbild på 435
MHz mottagen hos SM5DSI på en 12 tums
svartvit omtrimmad TV. Avståndet mellan
stationerna är ca en km så signalstyrkan
är det inget fel pål Både sändar- och mottagarantennen var 5 element yagi, sändareffekten 2 W. Modulationsgraden var endast 25 procent. SM5DJH arbetar nu på
att öka effekt och modulationsgrad. Sändaren blir troligen heltransistoriserad med
ca 20 W uteffekt.
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MARSTESTEN
SSA inbjuder härmed till VHF-UHF-test
den 6-7 mars på 144 och 432 MHz.
Tid 6/3 kl 2000 GMT - 7/3 kl 1100 GMT.
Ett QSO per band och station.
Poängberäkning: 1 poäng per km.
Testmeddelande: den vanliga koden, t ex
58(9) 001, GQ 55 A där RST, QSO-nummer
och QRA-Iokator ges.
Logg i A4-format skall innehålla från
vänster till höger datum, tid GMT, motstation, sänt meddelande, mottaget meddelande, avstånd i km samt en tom kolumn.
Uträknad logg insänds senast den 21/3 till
SM5AGM.

DECEMBER MANADS AKTIVITETSTEST
1) SM4CMG 8248, 2) SM4CUL 5310, 3)
SL6AL 5060, 4) SM5CUI 4305, 5) SM5EKO
4080, 6) SM1 CIO 3805, 7) SM2DXH 3657,
8) SM5CJF 3449, 9) SM6CYZ/7 3392, 10)
SK5CG 2497, 11) SM3AKW 2239, 12)
SM1EJM 2102, 13) SM6ENG 1812, 14)
SM4HJ 1692, 15) SM5UU 1483, 16)
SM7DKF 1320, 17) SM5CPD 1247, 18)
SL6BH 1234, 19) SM4EBI 1180, 20)
SM0DNU 1065, 21) SM4BSN 895, 22)
SM4PG 883, 23) SM4CE 855, 24) SM5DYC
729, 25) SM4DHB 608, 26) SM6DOE 395,
27) SM3AST 150, 28) SM5AGM 100.
När detta skrives har redan en del januariloggar hunnit komma in, och av dessa framgår att några testdeltagare tydligen
inte observerat ändringarna i reglerna för
1971 . Numera ger varje kontakt minst 100
poäng, och dessutom får avstånden avrundas t ill jämna mil. Det är inte alls nödvändigt att uppge både det " exakta" avståndet och det avrundade. Tanken bakom
ändringen var ju att förenkla själva mätproceduren, vilket innebär att man redan
på kartan avrundar till ett med tio jämnt
delbart tal.

RESULTAT AV 1970 ARS VHF-UHF
AKTIVITETSTEST
1) SM3AKW 39201,
2) SM6CYZ 35265,
3) SM4ARQ 29296,
4) SM2DXH 21712, 5) SM6ENG 27386, 6)
SM4CUL 25486, 7) SL6AL 24012, 8)
SM5EKO 18148, 9) SM7DKF 13504, 10)
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SM5UU 12607, 11) SM4HJ 10651,
SM4PG 10245, 13) SM6DOE 7302,
SM5DYC 7119, 15) SM4CE 6364,
SM4DHB 5173, 17) SM3AST 3340,
SM5AGM 3170.

12)
14)
16)
18)

8 TESTER
19) SM2AQT 12233, 20) SM4EBI 8942, 21)
SM4CFL 3475.

7 TESTER
22) SM4CMG 37809, 23) SM5BUZ 5206, 24)
SM5DAN 3108.
6 TESTER
25) SM5ASV 12982, 26) SM7EPD 7054.
5 TESTER
27) SM5S1 15559, 28) SM5EFP 10924, 29)
SM5BMK 7186.
4 TESTER
30) SM1 EJM 15129, 31) SM5CUI 15049, 32)
SM1CIO 14835, 33) SM5CJF 13745, 34)
SK5CG 11935, 35) SM5BEI 5283, 36)
SM4KL 3571 .
3 TESTER
37) SM5CFS 8653, 38) SM4EPL 3527, 39)
SM7BZC 3339, 40) SM5CPD 2997, 41)
SM0DNU 2520, 42) SM2AZH 2110, 43)
SM4BSN 1726.
2 TESTER
44) SM0DRV 13599, 45) SM7DEZ 11618,
46) SM4COK 8097, 47) SM5CNQ 6436, 48)
SM6CNP 3752, 49) SL6BH 3334, 50) SM7DNL
2753, 51) SM5AFE 2750, 52) SK2AT 2556,
53) SM2ECL 2065, 54) SL2CU 2055, 55)
SM0EZF 1082, 56) SM7EBG 870, 57)
SM6BCD 693, 58) SM1 CXE 300.

1 TEST
59) SM6PF 7005, 60) SM7DTE 5634, 61)
SL5AB 5312, 62) SM5EJK 3884, 63)
SM5DWF 2607, 64) SK6AB 2457, 65)
SK4DM 2009, 66) SM5EWK 1977, 67)
SM5CZQ 1860, 68) SM0CPA 1788, 69)
SK7CE 1678, 70) SM4ANQ 1450, 71)
SM7DVF 1174, 72) SM3AFR 1170, 73)
SM6EYK 725, 74) SM7DBD 663, 75)
SM6ESG 508, 76) SM5BYT 460, 17) SK2CI
450, 78) SM7AUG 383, 79) SM4VA och

SM6AHS 340, 81) SM4DYD 316, 82)
SM0EYM 200, 83) SM2ELN och SMSEEG
100.
LYSSNARE SM4-3107
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SM3AKW segrade alltså igen i testen!
En mycket fin prestation med tanke på att
Kalle på grund av TVI kört många tester
först efter TV-tid. Även SM6CYZ och
SM4ARO har gjort fina prestationer med
andra respektive tredje plats som resultat.
Gösta körde för övrigt sina flesta kontakter från test-stugan på Hallandsåsen som
SM6CYZ!7.
Det totala antalet deltagare blev något
lägre i år jämfört med förra året, eller 84
mot 104. Distriktsvis fördelar sig deltagarna sålunda: SM1 3 st, SM2 8 st, SM3 3 st,
SM4 17 st, SM5/0 30 st, SM6 12 st och
SM7 11 stycken deltagare. Den geografiska
fördelningen framgår av kartan. I de fall
när en deltagare kört från flera orter har
endast den vanligaste medtagits.

TRAFIKTEKNIK
En ständigt återkommande fråga i kommentarerna till testerna (tävlingarna) är
frågan om trafikteknik och användandet av
VFO. Många klagar över att det fortfarande finns stationer som, efter CO, inte lyssnar på sin egen frekvens först. Om det är
fina kond itioner och många stationer på
bandet är det ju ganska tidsödande att
leta igenom alla innan man hittar någon
som svarar. Därför tycker man att vederbörande själv borde ha allt att vinna på att
först kolla sin egen frekvens. De allra
flesta stationerna i toppen använder numera också genomgående VFO och enkanalstrafik vid testerna. Men att det skulle
vara nödvändigt med VFO för att nå goda
resultat motsägs ju av det faktum att
SM3AKW såvitt bekant fortfarande kör
kristallstyrt. Någon total enighet om enkanalstrafikens överlägsenhet råder dock
inte. I norra Sverige dominerar enligt uppgift fortfarande tvåkanalstrafiken, men i
mellersta och södra Sverige har man i det
närmaste helt övergått till den kontinentala stilen med CO och svar på samma
frekvens .

Till sist litet testkuriosa. Längsta förbindelse: SM2DXH - U02AO 785 km (aurora) .
Längsta tropo-förbindelse: SM7DEZ DC6ES 660 km. Kortaste förbindelse:
SM1 EJM - SM1 CXE 0,1 km. Antalet stationer som deltagit i alla tolv testerna var
4 st. (SM6ENG, SM4HJ, SMSEKO och
SM6DOE). Högsta poäng resultat på någon
test: 9036 (SM0DRV/5 i augustitesten). Totalt antal insända loggar: 362 st. Omgång
med störst antal deltagare : augusti (35 st.).
Omgång med minst antal : juni (25 st.) . Antal för sent inkomna loggar : 3 st. Färggladaste
logg :
Septemberloggen
från
SM4COK. Prydligaste logg : SM0DRV/5 datamaskinutskrivna logg. Fulaste logg: Det
talar vi inte om ... Nordligaste deltagare:
SM2ECL (SK2CI) 66° nordlig bredd. Sydligaste deltagare: SM7DEZ (Malmö) . Till sist
ber vi att få tacka alla deltagare för alla
trevliga kontakter i testen och önska ett
gott testår 1971!
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tester
Spaltredaktör
Göran Granberg, SM3EWB
Kungsbäcksvägen 29
80228 GÄVLE

Fr o m nästa nummer svarar Jan-Eric
Rehn, SM0CER, Norströms väg 13,
6 tr, 14200 TRANGSUND, för den här
spalten som återkommer varje månad.

MANADSTESTENS REGLER
Målsättning: att på kortaste tid uppnå
25 kontakter på CW eller foni. Endast kontakter med SK/S LIS M-stationer räknas.
Anrop: "Test SM" eller "Ca MT".
Tider: Se testrutan i senaste numret av
OTC RADIO.
Frekvenser: CW: Masterstationen opererar på 7010kHz, all övrig trafik försiggår
mellan 7010 och 7040 kHz.
Foni: Masterstationen opererar på 7060
kHz och all övrig trafik försiggår mellan
7060 och 7090 kHz.
Masterstation: Som masterstation fungerar SM0SSA på ovan angivna frekvenser.
Masterstationen kallar och lyssnar kontinuerligt under testens gång runt den angivna frekvensen.
Tävlingskod: utväxlas enligt metoden
rapport + löpande tvåsiffrigt nummer med
början vid 001.
Incheckning: Sker · på 7010 resp 7060
kHz till SM0SSA. Under testtiden sker incheckning efter OSO nr 24. Inget meddelande lämnas då, utan SM0SSA endast
loggar incheckningstiden och bekräftar
genom att svara t ex "SM5XYZ nr 1". Du
loggar incheckningskontakten som OSO nr
25 i din logg .
Vill du lämna testen före testtidens slut,
skall du i anropet ange antalet OSO, t ex
"SM0SSA de SM5XYZ 12". Efter svar från'
SM0SSA talar du om klockslaget då du
körde den 12:e kontakten .
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Att uppehålla masterstationen eller incheckningsfrekvensen i onödan räknas
som sabotage.
Efter testtidens slut, skall alla som ej
hunnit med 25 kontakter anmäla sina resultat till SM0SSA. För att detta ska gå
snabbt, ska följande rapporteringssystem
användas:
Testdeltagaren sänder enbart sitt eget
call t ex "SM5XYZ". SM0SSA svarar
"SM5XYZ k" SM5XYZ sänder "SM5XYZ
1155 nr 18 bk". Vänta på frekvensen tills
du fått kvittens från SM0SSA. På telefoni
bör du alltid bokstavera din anropssignal
för att undvika missförstånd.
Deltagare som under testen checkat in
för OSO nr 25 kan och bör fortsätta, för
att ge även de andra chansen att uppnå
25 kontakter. Man fortsätter då helt enkelt
med OSO-nummer 26, 27 etc. Dessa kontakter ger dej dock inga extra poäng.
Då alla rapporterat in sina resultat till
SM0SSA sammanställer operatören (i regel Janne, SM0CER) en preliminär resultatlista som omedelbart sänds på incheckningsfrekvensen. Masterstationens tidtagning är utan appell. När flera deltagare
uppnått lika antalOSO, är tiden avgörande. Överskridande av testtiden kan medföra diskvalificering.
Kalibrering av frekvenser och klockor
sker genom masterstationens försorg med
början några minuter före testen på resp
frekvens. SM0SSA tidsangivelse är den
officiella även om den skulle avvika någon
sekund från "fröken-Ur" .
SM0SSA medverkan i testen är endast
som masterstation. Det är således inte tilllåtet att utväxla vanligt tävlingsnummer
med SM0SSA.
Loggar skall Innehålla: Deltagarens call
samt namn och adress. Testdatum, tid för

varje ase, kontaktade stationer, sänd och
mottagen tävlingskod. Loggar skall vara
poststämplade senast 1 vecka efter testen
och sändes till : SM0CER, Jan-Eric Rehn ,
Norströms väg 13, 6 tr, 14200 TRANGSUND.
I januari startade andra omgången av
tävlingen "Bäst av Tio" som är en summering av de bästa under tio CW resp foni
tester. Vinnaren i varje månadstest påföres 10 p och tionde man 1 p. Den som sedan tio tester avverkats har uppnått den
högsta sammanlagda poängsumman, vinner tävlingen . Om flera deltagare uppnår
samma poäng , avgör i första hand antalet
körda tester (den som deltagit i de flesta
kommer därvid först) och i andra hand
vem som under de tio testerna uppnått
den bästa placeringen i någon av testerna.
Prisdonatorer är välkomna.

Månadstest CW 10 jan 1971
1) SM5BFJ 24.00, 2) SM0CHB 28.40, 3)
SM0DSG 30.00, 4) SM4CMG 30.50, 5)
SM7BSK 32.40, 6) SM5ACO 33.40, 7)
SM0CCE 34.40, 8) SM4DHF 39.20, 9)
SM5EUL 44.50, 10) SM0DSF 45.30, 11)
SM0BDS 47.30, 12) SM7DBD 48.30, 13)

SM000 54.50, 14) SM1CNS (24) 35.10, 15)
SM5BMB (24) 46.50, 16) SM7BEM (24)
52.40, 17) SM7EDN (24) 57.10, 18) SM3CFV
(23) 50.30, 19) SM7CMV (23) 53.30, 20)
SM0DZH (22) 54.00, 21) SM7DNG (21)
58.00, 22) SM0FY (21) 59.00, 23) SM5DNO
(20) 59.00, 24) SM3EWB (15) 58.00, 25)
SM6BL T (14) 59.00, 26) SM7DXR (7) 37.00,
27) SM5AKS (6) 59.00.
Följande loggar saknades då stoppdatum passerats med 2 dagar : 0AJU, 0EBO,
SM00S, 2COR, 2EFB, 2EJE, 2EOB, 4CJY,
5BZO, 5UU, 6AOO, 6CVR, 6CXR, 6DKO,
7AIL, 7CZR, 7EAN.
Siffrorna ovan anger placering samt använd tid i minuter och sekunder. Siffra
inom parentes anger OSO-antal. Då inget
anges har vederbörande kört 25 eller mer.
Totalt 44 stationer deltog i denna återupptagna version av MT och jag hoppas
verkligen intresset håller i sig i fortsättningen också. Om inte resultatet stämmer
med ert eget, beror det på att något eller
fler av följande varit fel i er testlogg : 1)
motstationens suffix, 2) mottaget löpnummer eller rapport eller 3) förekommer ej i
motstationens logg .
Efter övervägande kom jag fram till, att
syftet med MT ju är att på kortast möjliga

TESTRUTAN
Månad
Datum

Tid i GMT

Test

Trafiksätt

Senaste regler

aso

0001-2359
1000-1100
1400-2200

ARRL DX Contest
Månadstesten
REF Testen

CW
Foni
Foni

Detta nummer
Detta nummer
Detta nummer

WIVE
SK/SLlSM
F etc.

0001-2359
0200-0200
1500-1700
0900-2100
1000-1100
0001-2359
0900-2100
1000-1100

ARRL DX Contest
BARTG RTTY Contest
H 22 Contest
WAB HF Contest
Månadstesten
ARRL DX Contest
WABHF Contest
Månadstesten

Foni
RTTY
CW/Foni
Foni
CW
CW
CW
Foni

Detta nummer

WIVE
WW
HB9
G
SK/sLlsM
WIVE
G
SK/ SLlSM

med

Feb.
20-21
28
27-28
Mars
6- 7
13-15
13-14
14
14
20-21
28
28

Detta nummer
write G3ABG
Detta nummer
Detta nummer
Detta nummer
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tid köra 25 stationer, men inte på bekostnad av säkerheten i mottagning varken på
CW eller foni. Jag medger att kollen aldrig
kan bli 100 % eftersom inte alla sänder in
logg, eller motstationen kan ha sänt slarvigt eller fel, men på något sätt måste man
ju få fram de som är både snabba och
säkra operatörer. Vad tycker ni själva?
Jag är helt öppen för kritik av skilda slag,
men snälla ni; skäll inte alltför mycket.
Janne/SM0eER

ARRL INTERNATIONAL DX eOMPETITION
Alla amatörer världen över inbjuds att
deltaga i ARRLs 37e "International DX
Competition" .
Deltagarna indelas i tre klasser: A)
Single Operator; B) Multi Operator Single
Transmitter; e) Multi Operator Multi Transmitter. Speciella certifikat ges ut till segraren på CW resp fone i varje land. Dessutom ges en plakett ut till den kontinentale
segraren (ej WIVE) , single operator, fone
och CW.
Datum: Foni: Febr. 6-7. Mars 6-7 1971.
CW, Febr. 20-21, Mars 20-21 1971.
Tider: 0001 GMT Lördag till 2359 GMT
Söndag.
aso: DX-stationer skall kontakta så
många av de olika USA-staterna och kanadensiska call areas som möjligt.
Poäng: Varje komplett kontakt ger 3
poäng. Felaktigt eller ej komplett kontakt
ger 2 poäng.
Kod: DX-stationen sänder RS(T) + input
power. WIVE-stationen sänder RS(T) +
stat/provins.
Multiplier: På varje band blir din multiplier de 48 olika US-staterna + VO och
VE1-VE8 eller totalt 57. Den slutliga multipliern är summan av multipliers som du
erhållit på varje band . OSO-poängen
gånger den slutliga multipliern är det uppnådda slutresultatet.
Loggar: Loggarna måste innehålla datum, tid i GMT, band, sänd och mottagen
kod samt poäng. (Logg med sammandrag
samt multiplier-checklista måste postas
till ARR L före den 21 april 1971. Loggblad
etc kan erhållas från ARRL, adress: ARRL
DX TEST, 225 Main Street Newington,
CT 06111, U.S.A.
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REF-TESTEN 1971
Tider: ew: har redan gått. Foni: 27 februari kl 1400 GMT - 28 februari kl 2200
GMT.
Band: Samtliga amatörband.
Testmeddelande: RST eller RS + löpande OSO-nr med början vid 001.
Poängberäkning: 3 poäng för varje OSO.
Multiplier: På varje band erhålles en
multiplier för varje nytt franskt departement (2 siffror), för varje ny provins i ON
(2 bokstäver), för varje nu kanton i HB (2
bokstäver), för varje nytt DU F-land, för
vart och ett av 905, 9U5 och 9X5.
Slutpoäng: OSO-poängen X multipliern .
Diplom: För de franska diplomen DUF,
DDFM, DPF och DTA räknas OSO under
denna test oberoende av om motstationen
sänder
L, under en tid av 2 år från testen. Ansökan för dessa diplom får bestå
helt eller delvis av dylika test-OSO kompletterade med vanliga OSO för vilka man
då förstås måste ha OSLo
Under ovanstående tider är stationerna i
HB, LX, ON, 9U, 9X och 90 ORV i sina
respektive nationella tester och alla kontakter med dessa länders stationer räknas
i denna test.
Loggar: si(all sändas till: REF, B.P. 42.01,
Paris R.P., France.

as

HELVETIA 22-TESTEN
Tider: 13 mars 1971 kl 1500 GMT - 14
mars 1971 kl 1700 GMT.
Band: samtliga amatörband 10-80 meter.
Trafiksätt: CW-CW eller Foni-Foni.
Rapport: RS(T) + 3 siffror löpnummer
från 001 . Schweiziska stationer sänder
nummer plus kanton.
Poäng: Varje OSO med en HB-station
ger 3 poäng. Varje station kan kontaktas
en gång per band, antingen på CW eller
Fone.
Multiplier: Summan av HB ~antoner kontaktade på verje band, max 22 per band.
Slutpoäng: OSO-poäng X multiplier.
Diplom till de bästa i varje land.
Loggar skall poststämplas senast 30 dagar efter testen och skickas ti II: USKA,
HB9AAA, POB 17,2500 BIENNE 4, Schweiz.

•

notiser

Böcker

SM6 DISTRIKTSMEETING
Söndagen den 28/2 i Göteborg. Mötet
äger rum i hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73 (i närheten av Nya Ullevi) där vi
samlas kl 1000. Mötesförhandlingarna avklaras mellan kl 1100 och 1300 varefter vi
intar en lätt lunch för ca 25 :- kr.
Anmälan om deltagande i lunchen måste göras senast den 22/2 till SM6BL T,
Bengt Lindberg, Bräckavägen 20, 43080
HOVAS, Tel 031 - 28 53 77.
Väl mött! GSAlSM6BL T

SSB - CW
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade som nya. Priserna inkl. air frakt
och försäkring .
Hammariund
HQ1BOAC .54kc-30mc
HQ215
BO-10m

$47B
$375

Halllcrafters
SR400 BO-lO m 400 W pep
AC Power Supply

$70S
$130

R. L. Drake
2-C BO-10m $227 SPR-4 .S-30mc
R-4B 160-10 m
T4XB 160-10 m 200 W pep
TR-4/34NB BO-lO m 300 W pep
AC4 115/230 V $10B DC4 12 V DC ps
RV4 remote vfo $109 W-4 2-30 mc wtmtr
L4B 2 kW pep $771

$362
$407
$415
$636
$120
$61

SWAN
3S0C BO-lO m 400 W pep
$401
500C BO-lO m S20 W pep
$488
230XC 115/23OV ac $124 Mark II&PS&tubes $679
Galaxy
V, Mark 3 BO-lO m 500 W pep
GT550 BO-lO m 550 W pep
AC 400 115/230 V $101 RV550 remote vfo

Grundläggande Amatörradioteknik

35:50

Antennenbuch av Karl Rothammel ,
DM2ABK (tysk) 420 sidor

42:35

D
D
D
D
D

CQ-Vägen till C-certifikat
utgiven av Sveriges Rad io
AmatörIisten, Sveriges Radio

17 :40
2:70

Ham's Interpreter, 10 språk

10:60

Diplombok

15 :90

Handändring till diplomboken

1:0S

D
D

Supplement till diplomboken

5:30

Loggbok A5-format

5:60

D

Loggbok A4-format

6:90

D
D

Q-förkortningar

3:20

Televerkets författningssamling
B :90, Bestämmelser för amatörradioverksamheten

5:30

Televerkets författningssamling
B :29, utdrag ur internationella
telekonventionen

1: -

D
D

D

Kartor

D
D
D

D
D

Prefixkarta l00 X90 cm

12:70

Prefixkarta 130X95 cm

14 :70

Storcirkelkarta, svartvit

5:30

Storcirkelkarta, färglagd

14 :30

QRA-Iokatorkarta i fyra delar,
vardera 1 x 1 m

26:50

Loggblad etc

D

Testloggblad i 20-satser

2:70

D
D
D

VHF- Ioggblad i 20-satser

2:70

CPR-Ioggblad i 20-satser

2:70

Registerkort i 500-buntar

15 :90

$349
$488
$94

vänd

P & H Electronlcs
LASOOM Linear mobile BO-10m lkw pep
$120
PS1000 115v ac ps $72 PS1000B 12v dc ps $100

Jag beställer prenumeration på QTC RADIO
för 1971

Gonset
Linear & PS 201 Mk.II BO-10m 1.5kw pep $362
Li near & PS 201 M k. II I BO-10m 2kw pep $403
Linear & PS 201 Mk.IV BO-10m 2kw pep $475
CDE Rotators
Ham-M $115

TR44 $72

Telrex & Hy-Galn Antennas

D

nr 1-10 för 35:- kr.

D

nr 2-10 för 31 :- kr.

D

nr 3-10 för 27 :- kr

Jag betalar i dag via postgiro 27388 - B
efternamn

ev anropssignal

förnamn

födelsedatum

Pris på begäran.

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

c/o
gata och nr, box, etc

ORGANS AND ELECTRONICS
Box 117

Lockport, illinois

USA

postnr

ort
71:2
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Diverse

D
D
D
D

Telegrafnyckel

100:-

SM5SSA telegrafikurs på band

254 :30

SSA-duk, 39x39 cm i fem färger

7:40

Stämgaffel 120 Hz

10:60

För SSA-medlemmar

D
O
D

SSA medlemsnål

5:75

OSL-märken i kartor om 100 st

8:-

OTC-nål

5:30

Jag beställer det materiel som jag kryssat för
på denna och om stående sida, att sändas
O mot postförskott

,O

som paket , ...........
. ... ....... ... ....... kronor
har jag satt in på postgiro 52277 - 1

O

Sänd gratis informationshäftet " Något om
Amatörradio och SSA "

Alla beställ ning ar expedieras portofrit'- Vid
postförskott ti llko mmer dock 1:- kr.
Alla priser inkluderar mervä rdeskatt.
förnamn
efternamn
c/o
gata och nr, box , etc
postnr

71 :2

ort

Försäljningsdetaljen
SSA
(postgiro 5 22 77 - 1)
FACK
12207 ENS KEDE 7
Klipp här
Sänd kupongen i frankerat kuvert till

AUKTION pA
RADIOPRYLAR
I samband med SSAs årsmöte i Uppsala 13-14 mars kommer klubbarna i
Gävle, Västerås och Uppsala att gemensamt arrangera en auktion till vilken härmed alla intresserade inbjuds.
Auktionen börjar kl 1500 lördagen
den 13 mars. Plats KFUM, Västra
Strandgatan 7, Uppsala. Den som önskar lämna in gods till försäljning kan
göra detta från ca kl 1300.
Allt gods skall vara inslaget i plastpåsar eller på annat sätt vara väl avskärmat från sammanblandning med
annat gods men samtidigt vara väl synligt för köparna. Godset skall vidare
vara tydligt märkt med säljarens anropssignal / namn och försett med ett
löpnummer med början vid 001 . Vidare
skall varje säljare lämna in en lista tydligt märkt med anropssignal/namn och
upptagande det till försäljning inlämnade godset i nummerordning och med
plats för vår kassör att fylla i försäljningspriset.
Om inte annat anges på själva godset, säljs det till högsta budet.
Om inte annat anges svarar säljaren
för godsets kuranthet.
De arrangerande klubbarna tar sedvanliga 10 % försäljningsprovision för
täckande av kostnader i samband med
arrangemanget.
Betalning kontant vid klubbslaget.
Välkommen hälsar
VÄSTERAS RADIOKLUBB
GÄVLE KORTVAGSAMATÖRER
UPPSALA RADIOKLUBB

QTC RADIO
Box 52

ANNONSTAXA

721 04 VÄSTERAS 1

Ordinarie pris 1/1 sida 1000:- kr
Introduktionserbjudande:
1/1 sida 750:- kr, 1/2 sida 400:- kr,
1/4 sida 200:- kr, 1/8 sida 100:- kr.
10 ggr 15 % rabatt, 6 ggr 10 % rabatt.
Priserna avser svart/vit annons och
klichekostnader tillkommer. Kontakta
redaktionen för ytterligare upplysn.

och sätt samtidigt in avgiften på

Postgiro 27388 - 8
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FEEDBACK
Kopplingsschemat till den i QTC RADIO
1971 :1, sid 20, beskrivna summern var tyvärr inte helt komplett. Det som saknades
var ett obetydligt litet streck mellan punkterna vit och svart så som pilen i det riktiga schemat nedan visar.
Vi hoppas den som provbyggt summern
och p g a detta inte lyckats få den att
fungera, vill göra ett nytt försök nu . Det
bör säkert fun gera efter det här lilla tilllägget.

Hörtelefon
Impedans
2 -4000 ohm

4.SV
balteri

Sveriges Sändareamatörers nyhetsbulletin sänds varje veckoslut.
Bulletinen innehåller nyheter om
de lokala radioklubbarnas verksamhet, information om DX (rara
stationer), tävlingar, föreningsangelägenheter o dyl.
Bulletinen sänds från flera olika
stationer, utspridda över hela
landet för att nå bästa möjliga
täckning. Både telegrafi (CW),
telefoni med enkelt sidband
(SSB) och fjärrskrift (RTTY) används.
Telegrafibulletinen, som sänds
på lördagar, innehåller huvudsakligen DX-informationer. Söndagssändningarna har blandat
innehåll enligt ovan.

SÄNDNINGSTIDER
(svensk tid)

3

~-

LEDAREN

viktigaste. Det är roligt att bygga sin egen
mottagare eller sändare efter ett kopplingsschema eller med en byggsats, och
det innebär sedan en alldeles speciell
tjusning att få radiokontakter med de egna
grejorna. De tekniskt mera avancerade
amatörerna kan sedan gå vidare och bygga apparatur för t ex " slow-scan TV" .
VHF-amatörerna på 144 MHz eller högre
frekvenser tjusas av att få kontakt med avlägsna amatörstationer på ovanliga sätt
genom utnyttjande av speciella meteorologiska förhållanden, genom reflektion från
norrsken eller genom jonisation av meteorer eller genom månstuds. Radioamatörerna har de senaste åren även börjat utnyttja egna satelliter för radiokontakter.
Radioamatörhobbyn har verkligen mycket att erbjuda.
Lennart Stockman

Lördagar
SM5SSA
1500

3520 kHz

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

3650
3750
145,0
3590
3650
3650
144,5
7060

kHz
kHz
MHz
kHz
kHz
kHz
MHz
kHz

CW

SSB
SSB
SSB
RTTY
SSB
SSB
SSB
SSB

Nyheter och tips måste vara redaktionen tillhanda senast onsdag i veckan före sändning.
Bulletinredaktör
Harry Akesson, SM5WI
Vitmåragatan 2
722 26 VÄSTERAS
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432 MHz 46 element beam. Förstärkning 20 dB.
Längd 265 cm . Bredd 46 cm. Vikt 3 kg . Horisontell öppningsvinkel 24° . Pris 165:- kr.

14 element Parabeam för 144 MHz. Förstärkning
15 dB. Längd 595 cm . Bredd 104 cm. Horisontell
öppningsvinkel 24°. Pris 225 :- kr.

Vi har även 8 över 8 Skeletonslots och 10 element yagis av fabrikat J-beam på lager.

Transistoriserad mottagare för VHF

144 MHz FM-sändare

144 MHz konverter
1:a HF-steg TlS88, 2:a HF-steg TIS34. Blandare
dual gate MOS FET 40673. MF ut 28-30 MHz.
Färdigbyggd 188:- kr, Byggsats 128:- kr.

VXO-styrd 144 MHz FM-sändare med 1 W uteffekt.
Byggsats inkl en kristall 164:- kr.
FM -modulator med IC-krets och klipper till FMsändaren i byggsats 75 :- kr.
Passar även andra sändare. Konstruerad av
Rolf Olsson, SM7DEZ.

Grundmottagare
Avsedd att användas separat eller som MF till
konvertern ovan . Trans istoriserad. Infrekvens
28-30 MHz. 1:a MF 3 MHz, 2:a MF 450 kHz,
Bandbredd 5 kHz. Med produktdetektor och
BFO för SSB , samt AM-detektor.
Osc., blandare och HF på separat tryckt platta,
pris 126:- kr. Mellanfrekvensplatta 245 :- kr.
Båda dessa enheter färd igbyggda.
LF-del 45 :- kr.
Nätdel 80:- kr.
Båda dessa i byggsats.

Transistorsändare för 144 MHz 55B.
Färdigbyggd.
9 MHz SSB-generator 350:- kr.
VFX 135- 137 MHz ut 260:- kr.
Blandare 200 mW SSB 144 MHz 140:- kr.

l.,

~

VHF
COMMUNICATIONS

A PUBLlCATION FOR THE RADIO AMATEUR
ESPfClAllY CQVERING Vilt UH, AND "1ICROIIAVES

Vi har DC6HY:s 432 MHz transverter i byggsats
på lager. Även kretskort. Transvertern har varit
beskriven i VHF Communication 1970 nr 4, och
UKW Berichte 1969 nr 4. Konvertern bygger på
den s k strip- linesprincipen.

Vi är specialiserade på VHF och UHF. Som
teknisk medhjälpare har vi Rolf Olsson,
SM7DEZ.
Säkraste telefontid vardagar 17-19. Alla priser
gäller exklus ive moms .

Som efterträdare till SM6CSO representerar vi i Sverige den tyska
tidskriften UKW Berichte, vilken
även utges på engelska under
namnet VHF Communications. Prenumerationspriset för vardera tidskriften är 17:- kr per år. Ange på
talongen vad som avses .

l.,

~

ZEITSCHR1FT FOR DEN VHF UHF AMATEUR
UlTRAKURZWHLEN UND DEZIMETERWHl<NTECHNIK

SVENSK VHF TEKNIK
Örnbogatan 1
21232 MALMÖ
Tel 040-491693
Postgiro 430965 - 4
Bankgiro 656-2268
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U KW
BERICHTE

ELEKTRONIK FÖR NYTTA OCH NÖJE

Radiostyrd
garageöppnare
- Chambron-

Schubalux !olosel är ett nytt sätt att enligl
positivmetoden framställa tryckta kretsar professionellt i en eller flertal utan tillgång till
fotoutrustning . I vårt !olosel ingår alla tillbehör som erfordras fram lill del färdigetsade
kortet. Ni behöver endast ett orig i nal för att
framställa egna kretskort. Räcker lill 0,50,8 m' laminat. Pr is per fotoset kr 24:25.
Nättransformatorer
samtliga
primär 220 V 50 Hz :
Typ
Sek.spänning V
CPT-206 6
CPT-207 12
CPT-201 12-0-12
CPT-202 12-0-12
CPT-205 0-6-12-18-24-30-36
CPT-105 0-20-24-30-40-50-60

avsedda
Ström
0,5
0,3
1,0
1,7
2,0
2,5

amerikas mest sålda

för

Pris/st
10 :50
11 :60
16:60
19:80
32:50
44 :25

Lafayette PR-radio
Personsökaranläggningar

ALLA PRISER UTAN MERVÄRDESKATT
Detta är en liten del av vårt sortiment. Begär
vårt katalog materiel som innehåller halvledare, integrerade kretsar, OPTO-elektronik ,
passiva komponenter, byggsatser, överskottsmaterial mm . Bifoga gärna en krona i frimärken för portokostnaden .
Viilkomm~n till vår lagerexpedition i Arlöv.
Kor till Angsgatans slut och sedan till vänster, ni är framme. Vi har öppet följande tider :
Månd-Fred 12-21. Lörd 09-17.

Beställ broschyrer

TELE RADIO

INGENJÖRSFIRMAN CPTI AB

Box 81 LYSEKIL
Tel. 0523 -10 734

elektronikkomponenter
Box 21003, 20021 MALMö. Tel 040-43 26 79

,
FLYTTAT •

Vi hoppades i julnumret snart hitta nya större lokaler och nu:

VI HAR

Nya adressen är: Fersens väg 16 i Malmö centrum!
Lokalerna är i två plan i nybyggd fastighet, så nu har vi allt under
ett tak och gott om utrymme. Boxnummer och telefoner är oförändrade. Välkommen att hälsa på när du är i stan .
Som vanligt de flesta apparater i lager, mottagare, sändare, transceivers etc. Somrnerkamp, Drake, Galaxy, Swan , Hallicrafters,
Frontier. Även inbytesapparater. Inom kort nya transceivern FT-277
(101) i lager.

~
BE~~m~~,~,.!~~ort
~adress:

Du har väl vår katalog ? Sänd annars
in 3:- kr på postgiro 5385 96 - 8 så
kommer den med posten. Katalogen
innehåller allt för amatörradio.

Box 1010, 20061 Malmö SV
Butik : Fersens väg 16, Malmö C
Tel : 040/ 11 9560 - 11 51 61
Postgiro 538596
Oppet : vardagar : 10- 18, Lördagar 10-14
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ca ca ca
Vi leverer alt til
"HAMS", "CB" og "SWL"
Lagervarer fra
Swan - Drake - Soka - Trio
Hy-Gain m.m.
Skandinaviens beste priser
Be om spesiai brosjyrer

radannonser
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 boksläver,
siffror eller lecken, dock lägst 20:- kr. Medlemmar I SSA åtnjuter 50 '/, rabatt. Text och likvid
sändes till QTC, Box 52, 72104 VÄSTERAS 1,
postgiro 273 88 - 8. Slsla dag är den 15:e i måna·
den före införandet. Bifoga alltid postens kvitto
med annonstexten. Annonsörens namn eller anropssignal skall alltid anges I annonstexlen enbart gatuadress eller postbox godtas Inte som
adress. För kommersiell annons gäller QTC ordinarie annonslaxa vilken kan erhållas från redaktionen.
Redaktionen förbehåller sig rälten att avgöra om
annons skall anses som radannons. Vid avvikande uppfattning härom kontaktas annonsören var·
vid dock redaktionen frånsiger sig allt ansvar
för olägenhet, ekonomisk skada, elc, som kan
uppkomma p g a försenai Införande m m.

PERMO AlS
Nygårdsgt. 42
1600 Fredrikstad, Norge
tlf : 031/152 36
Från stora delar av Sverige kan du slå
telefonnumret direkt. Se anvisningarna
i telefonkatalogen.

lösnummerköpare
Vill du läsa den här tidskriften regelbundet? Vi tror det, och därför har vi en prenumerationskupong på sid 45. Klipp ur
den och sänd den till oss i frankerat kuvert. Skriv tydligt på kupongen! Sätt samtidigt in avgiften på vårt postgirokonto.
Det är bekvämare att få QTC RADIO i
brevlådan.

Nästa nummer
utkommer
omkring den
20 mars

50

SÄLJES
DRAKE R-4B 2500:- kr, DRAKE T-4XB
2500:- kr, DRAKE MS-4 100:- kr och nätagg PW1 350:- kr. Allt inköpt nytt i augusti 1970 och i utmärkt skick. Dag Larsson ,
SM4AIQ, Mimergatan 3 B, 681 00 KRISTI·
NEHAMN. Tel 0550 -129 37 efter 1830.
HAMMARLUND HQ-110 med Jackson ut·
växling för fb bandspridning, 1 varv = 5
kHz på hamband , samt mekaniskt filter
kokusai 800 :- kr. Heathkit HW-30 2 m AM
transceiver 220 V - 300 :- kr. Priserna kan
diskuteras. Ring eller skriv. SM2ELN, Torbjörn Malmberg, Sandviksgatan 78 A,
951 00 LULEA. Tel 0920 -173 56.
Collins KWM-2 TR fint ex samt PA hembygge 4 x 811 A seltronlåda, fint ex, säljes billigt vid snabb affär. Ring Hasse
SM5LM Tel 08-8222 50. 08 - 82 71 39 efter
1900.
Hallicrafter RX SX-146 med CW-filter,
TX HT-46 180 W PEP 150 W CW och spartrafo 120-220 V 3000:- kr. SRA "Taxistation " och trafo prim 127-210-220-230 V sek
12 V 10 A 500:- kr. SM7EQO, Håkan Olsson, c/o Sjöberg, Jägarvägen 6 B, KALMAR. Tel 0480 - 217 34 e kl 1700.
FT-150 1970 PR-band, utg f transv
2600:- kr. SM5CUC Tel 08-8921 24 efter
kl 1800.

Vertikalant 80-10 m av al rör 25-21 mm .
Tot höjd 7 m (i två delar) 150:- kr. Filmduk 125X125 cm m sep stativ 25 :- kr.
Gunnar Larsson , SM4APD, Hagfors. Tel
0563 -108 68 e kl 1800.
Heathkit HW-100 + nätaggregat HP-23E
litet körd och i skick som nytt. Dessutom
mobilaggr HP-13 som använts ett fåtal
QSO. SM7DIQ, Tore Ravheden, Box 76,
Ravlunda, 27057 KIVIK.
SWAN DC & AC agg, orig . SM6CKS,
Sture Gustavsson, Tel 031 - 9819 80.
Collins KWM-2 (serienummer 13090) med
PM-2 power pack. Transceivern är försedd
med 136B-2 Noise blanker, Waters 340A
Q-multiplier/Notchfilter,
Waters
EVTI
Electronic vernier tuning samt HF Speech
Clipper (se QTC 2:1968 sid 38-41) med
2 st 455 kHz mekaniska filter som även är
inkopplade vid mottagning. Samtliga faciliteter är in- urkopplingsbara. Transceivern
är topptrimmad och försedd med 2 nya
slutrör 6146B. Nypris 12.000:- kr, säljes
för
4500:kr
eller
högstbjudande.
SM0AEG, Tel 08 -710 65 37 efter kl 1900.
HW-17 Heathkit 2 m transceiver säljes.
SM5CFW, Göran Gustavsson, Studentstaden 31 nb, 75233 UPPSALA. Tel 018140667.
SB-300E med CW/SSB/AM filter 1500:kr. Eskil Persson, SM5CJP, Frötunagränd
1, 19400 UPPLANDS VASBY. Tel 076080773 efter kl 1900.
5 st mobiltx för 2 m. SRA-sändare för
158 MHz. Kan byggas om till2m. Kan
även användas som slutsteg då tx innehåller 2 st QQE03/12 och 1 st QQE06/40.
Pris 65:- krist. SM5AXI, Bernt Johansson .
Tel 0758 - 372 48.
Galaxy 2000. lin slutsteg, 2 kW PEP, m
original PS 220 VAC, 1800:- kr, SSA:s
CW-nyckel 50:- kr, Turner 355 C, keramisk mic 50:- kr, 14 m ståltubsmast gratis
för den som hämtar den. SM7CCU, Mats
Nilsson, Sparta F 646, Tunavägen 39, Lund .
Tel 046 -116284.

QSL-kort
AFFÄRS
INDUSTRI

TRYCK

REKLAM

SM7APO

STRANDBERGS
TRYCKERI
Box 153 570 22 FORSERUM
Tel 0380 - 204 40

INTRESSANT
KATALOG
med tusentals artiklar
för hobby och experiment:
Verktyg, maskiner, motorer
instrument
radio- och el-materiel m.m.
Katalogen sändes gratis.
Tel. 0247 - 402 10

Clas Ohlson AB
790 30 I N SJ Ö N
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Du, HW-101
är här nu
LÄGRE PRIS
Vi har gjort allt för att få lägre
priser på Heathkits byggsatser.
Äntligen har vi lyckats. Eller vad
säger Du om att få en HW-101
för 1650:-.
Priset är IItså 15 % lägre jämfört
med HW-100.

NY RIG
Transceivern är förbättrad på
väsentliga punkter. Helt ny skalutväxling. Känsligheten nu bättre än 0,35 f.lV för 10 dB {S+N)/N.
Omkopplare för SSB/CW-filter.
Ja, nl,Jmsen har förstås ökat
men det kan ju inte vi lastas för.
Du får El '1då en komplett rig för
2280:- ;nkl. moms och AC
Power. Inte dåligt - håll med
om det.

Begär 71 års katalog och ny
prislista.

Transceiver 80-10 m KW2000B plus mobilt power supply plus Z-match. Transistoriserad
kortvågsmottagare
Eddystone
EC10, 550 kHz - 30 MHz i 4 band, AM/CW,
kan köras alt 12 VDC/220 VAC. SM5CVI,
Tor Bergström, Box 204, 74033 VATTHOLMA. Tel 018 - 35 01 05, arb 3501 00.
På grund av studier har chansen till
hamverksamhet eliminerats varför följande
rig är till salu: HW-16 CW-transceiver +
spartrafo, tgf-nyckel och 2 st xtals 700:kr, KW Matchbox 100:- kr. Ring 031930816 efter kl 2000 för diskussion. Per
Erik/SM6AWL.
MILLEN TRANSMATCH Junior, antennavstämningsenhet 3,5 - 30 MHz, 300 Watt,
300:- kr. GAVIN F810 omkopplingsbart
LP-filter 3,5 - 30 MHz, 300 Watt, 100:- kr.
AUTOMATE K5/50 elbug 200:- kr. AUTRONIC elbugsmanipulator 50:- kr. SM0AEG,
Tel 08-7106537 elter kl 1900.

KÖPES
Sändare Heathkit SB-401 eller SB-400.
Gunnar Brundin, SM3DVN, Nya Vägen
20 F, 86200 KVISSLEBY. Tel 060-617 05.

Du som säljer eller tänker köpa
sändare genom QTC radannonser tänker väl på att tillståndsbevis erfordras för att inneha
och nyttja radiosändare.

Till QTC RADIO
Box 52, 721 04 VÄSTERAS 1
Jag är intresserad av att bygga mottagaren
som är beskriven på sid 4-6 och vill ha upplysning om priset på byggsats.

Schlumberger
Vesslevägen 2-4
Box 944, 18109 LIDINGö 9
Telefon 08-765 28 55

efternamn

ev. anropssignal

förnamn

födelsedatum

clo
gata och nr, box, etc.
postnr

52

ort

71 :2

BEST DX med Ef)TRIO

TRANSCEIVER TS/PS 510
Låt oss få sända en 6-sidig broschyr och en kopia av tidningen Radio & Televisions test av
denna transceiver. Kom ännu hellre och se den i vår butik! Priset inkl nätagg är nu 2700:inkl moms. Ett 500 Hz CW-filter kostar 223:- och extra VFO 482:- inkl moms. Du får mycket
gärna köpa på avbetalning och då brukar handpenningen bli ca 500:- kr.

TX 599

JR 599

Sändaren TX 599 kan köras transceivt med
JR. 599. Tre rör - i övrigt bara halvledare.
Fläktkyld. Input 160 W. Pris 2280:- inkl moms.

Heltransistoriserad mottagare för 160-10 m.
SSB, CW, FM och AM. Squelch, RIT mm. Pris
1800:- inkl moms (CW-filter 188:- inkl moms).

9R59DS

JR 310

Kortvågsmottagaren 9R59DS täcker 0,5-30
MHz med amatörbandspridning. Passar blivande och nyblivna sändaramatörer. Testad i
"Eteraktuellt" med mycket gott resultat. Pris
765:- inkl moms.

En verkl igt prisbi II ig amatörmottagare med
många finesser. Täcker 80-10 m + WWV och
elt extra band. All round filter för SSB och
CW. Passbandtuning. Pris 1165:- inkl moms
(spec SSB-filter 153:- inkl moms).

•

FULL SERVICE

•

GARANTI

•

LAGERVARA

•

DEMONSTRATION

ELEKTRONIK AKTIEBOLAG

•

BEGÄR BROSCHYR

Drottningholmsvägen 19-21
(Fridhemsplan) 11242 STHLM
Tel: (10-13, 14-18) 08/544010

•

AVBETALNING

SEMICON

Västra Aros Tryckeri AB Västerås 1971

Sluttabell [ör
lyssningstestet:
Typ

Klass

de Luxe

SANSUI SS 20
BRAUN KH-1000
MB K 600
KOSS PRO-4A
MB K 68
TELEFUNKEN TH 29
PIONEER SE-50
AKG K 12O
GRUNDIG 211 a
MB K 61
SANSUI SS-2
EREF EE 45
PIONEER SE-20A
SONY DR-5A
AKG K 150
EREF EE-77
PIONEER SE-30
EREF EE-51
NIVICO STH-2E
TELEFUNKEN TH 40
AKG K 60
CLARK 100
EREF EE 44

. . . . .. fustadress ............. .. ... .. .

Ca-pris
Inkl moms

1100,130,-

KOSS ESP-9
SENNHEISER HD 414
SENNHEISER HD 414
1
1
2
2
3
4
4
6
8
1O
10
1O
11
11
11
12
12
12
14
14
14
15
18
24

160,225,316,365,350,180,130,294,106,80,-

83,95,65,109,125,139,145,167,90,98,270,194,345,35,-

