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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

ta upp kampen mat dåliga candx. 
Special korrosionsfri aluminium 
och rostfritt. Robust utförande. 
Beamar för 10-15-20 med ferritbalun, 
FB 23 2-el., 2,5 m bom" 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el 5,0 m bom " 2" 8/8,5/7 dB 
FB 53 5-el 7,5 m bom" 2" 10/10/8,5 dB 
Vertikaler, fristående med radialer 

765 ,-
1.150,-
1.525 ,-

GPA-3 
10-15-20 
GPA-4 
10-15-20-40 
GPA-5 

höjd 3,55 m 2 kW PEP 225 ,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 325,-

10-15-20-40-80 höjd5,45 m 2 kW PEP 
TRADANTENNER M FERRITBALUN 
W3Dll 80-40 120-15-101 500 W PEP 
W3Dll 80-40 120-15-101 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP 
FD-4 windom 80-40-20-10 500 W PEP 
TELO UKV-beamar med koaxbalun, 2 m 
5/8 ground plane 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 dB 
Filter & kablar för 10141 över 10141 +3dB 
0:0 för 70 cm , 

395,-

197 ,-
265 ,-
175,-
164,-

135 ,-
75,-

148 ,-
65,-

25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 
Nu öven KW Electronics, 
El-match, Antennfilter 500 W PEP 
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, 

ont. omk. och El-match 500 W 
KW 109 Supermatch , lika som KW 107 

153,-

350 ,
konstantenn 

875 ,-

men för 1000 W 
KW 1000 Linear Amplifier 1000 W PEP 
Alla priser inkl. moms fritt Lidingö. 
Leverans från lager öven av rotorer, 
HAM-M, TR-44, koaxkabel, baluner etc. 

1.150,-
2.150,-

755, 18107 LlOINGO, 08-7652250 
Per Wikström SM5NU, 08-766 22 50 (e kl 17.00) 
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Organ för Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
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ANNONSER (UTOM HAM-ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4GL 
Box 12, 791 01 FALUN 
Tel. 023 - 11489 

HAM-ANNONSER 
SSA, Jönökersvögen 12, 122 48 ENSKEDE 
Postgiro 273 BB - 8 

PRENUMERATION 
SSA, Jönökersvögen 12, 122 48 ENSKEDE 
Postgiro 52277 - 1 

Omslaget 
De sju QSL-korten är unika. De har till

hört sju sändareamatörer som var aktiva 
för 50 år sedan, och de är fortfarande 
"still going strong". 

SMXV Einar Seger heter numera SM5XO 
och bor i Katrineholm. SMUV Erik Sjarne 
heter SM7UV och bor i Jönköping. SMXN 
Tage Axelsson heter SM7RS och bor i 
Helsingborg. SMSG Helge Möller heter 
SM7SG och bor fortfarande i Simrishamn. 
SMSS heter numera SM4SS Sven Conning 
och bor kvar i Askersund. SMVH Anders 
Djurberg heter numera SM5GN och bor i 
Stockholm. SMYG Tage Magnusson heter 
SM7YG och bor i Helsingborg. 

En sådan signal till är SMZF Karl Svens
son som numera heter SM7ZF Karl Win
neri id och bor i Malmö. Men han tillhörde 
redan 1927 den "andra generationen". Den 
förste -ZF var G. H. d'Ailly i Äppelviken. 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Broune, SM50X 
Fenixvögen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Gronberg, SM3WB 
Kungsbäcksvögen 29 
80228 GÄVLE 
Tel. 026 - 184913 bost. 
026 - 129880 ankn 2260 

Denna upploga ör tryckt i 4900 ex. 
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SVERIGES 
SÄNDAREAMATÖRER 
KANSLI: JONAKERSVÄGEN 12 
122 48 ENS KEDE 
TELEFON: 08-48 72 77 
POSTGIRO: 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 1(}-12, 14-15_ 

LORDAGAR STÄNGT 

QSL: Sista tanda gen i varje månad 18-20 

Styrelseledamöter och suppleanter 
OrdL: Einar Braune, SM50X, Fenixvögen Il, 

18010 ENEBYBERG. Tel. 08-7683122. 
V. ardL : Berndt Thiseli, SMIAWD, Suder-

gårds. Stenkyrka, 62033 TINGSTÄDE. 
Tel. 0498-72140. Arb. 0250-11900. 

Sekr .: Stig Johansson, SMI2lCWC, Gronstigen 
4. 2 tr., 13700 Vi'iSTERHANINGE. Tel. 
0750-215 52. 

Kassaförv. : Martin Höglund, SM5LN, Spann-
25~å9942/n b, 161 43 BROMMA. Tel. 08-

Ledamot: Klas Eriksson, SM5AQB, Svanvögen 
6, 61100 NYKOPING. Tel. 0155-19316. 
Arb. 0155-800 00. 

SuppI.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumavögen 
21 K, 80358 GÄVLE. Tel. 026-11 84 24. 

SuppI.: Olle Ekblam, SM0KV, Farshagagatan 
28, 12348 FARSTA. Tel. 08-64 58 10. 

Tillika distriktsledare 

DLIZl: Jan-Eric Rehn, SM0CER, Narströms Vög 
13, 6 tr., 14200 TRANGSUND. 08-771 1947. 

DLIZl-suppl. : Hans-Olav Olsson SMIZlJS Vire
bergsvögen 26, 6 tr., 171 40 SOLNA. Tel. 
08-837544. 

DLl: Roland Engberg, SMICXE, Box 27 62012 
HEMSE. Tel. 0498-804 24. ' 

DLl-suppl.: Tamas Bevenheim, SMICNS, Box 
40, 62012 HEMSE. Tel. 0498-80240. 

DL2: Sigvard Söllman, SM2CYG, Röfsarstigen 
72, 95010 GAMMELSTAD. Tel 0920-511 05. 

DL2-suppl.: Karl-Erik Björnfat, SM2CEV, Mjölk
uddsv. 237, 951 00 LU LEA. Tel. 0920-27288. 

DL3 : Sven Jansson, SM3BHT, Box 5008, 86024 
ALNO. Tel. 060-58 54 55, 170800. 

DL3-s~ppl. : Osten Edholm, SM3BYJ, Prast
vagen 26, 871 00 Hi'iRNOSAND. 

DL4: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12 791 01 
FALUN l. Tel. 023-11489, 17631. ' 

DL4-suppl .: yerner Hartvig Sörensen, SM4DTL, 
Innersvangen 20, 654 68 KARLSTAD. Tel. 
054-130638. 

DL5 : Kurt Franzen, SMSTK, Box 13, 150 13 
TROSA. Tel. 0156-12596. 

DL5-suppl.: Donald Olofsson, SM5ACQ , 
Malmabergsgatan 79, 72335 Vi'iSTERAS. 

DL6: Ingemar Jansson, SM6CPO, Hagarnevö
gen 24, 45100 UDDEVALLA, Tel. 0522-13884. 
DL6-suppl.: Carl-Gustaf Castma SM6EDH 

Kandidatvögen 3, 52300 Ulricehamn. Tel: 
0321-12686, 

DL7: Bengt Fröiander, SMlBNL, Torsgatan l, 
27300 TOMELI LLA. Te1.0417/121 08. 

DL7-suppl.: Nils-Eric Forsberg, SM7ACR, V. 
Hasselb. 22, 56100 HUSKVARNA. 

Funktionärer 
QSL: Una Söder, SM5CPD, Advokatbacken 24, 

4 tr., 14556 NORSBORG. Tel. 0753-806 43. 
Kanslichef: Martin Höglund, SM5LN, Spannvö

gen 42/nb , 161 43 BROMMA, Tel. 08253899. 
Tekn. sekr. : Olle Ekblam, SMI2lKV, Forshaga

. gatan 28, 123 48 FARSTA . Tel. 08-64 5810. 
BlIr. tekn. sekr. Rolf Svensson SM0DOJ Sal

hemsvögen 13, 13700 VÄSTERHANI 'NGE. 
Tel . 0750-264 14, 

IARU och NRAU: Kjell Ström , SM6CPI Me
ierigatan 2-232, 41277 GOTEBORG: Tel. 
031-402319. 

Intruder Watch: Sten Larsson, SM0MC, 
Sandelsgatan 25, 11533 STOCKHOLM. 
Tel. 08-678820. 

Tester: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Sleipner
gaton 64, 7 tr., 19500 Mi'iRSTA. Tel. 0760-
17937. 

MT, SSA månadstester: Jan Halm, SM2EKM 
Gröngatan 5, 961 00 BODEN. Tel. 0921: 
14034, 19287. 

WASM I: Klell Edvardsson, SM0CCE ,Hölle-
skåron 43 , 12657 Hi'iGERSTEN . 

WASM II : SM6ID, KarlO. Friden, Västgöta-
. gatan 3, 411 39 GOTEBORG. 
Diplom: Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvägen 

3. 8 tr., 14200 TRANGSUND. 
SWL-frågor : Jan Karsgren, SM4ANV, Tvise

gaton 20, 781 00 BORLÄNGE. Tel. 0243-
15657. 

RTTY: Karl-Magnus Andersson, SM5BRQ 
Skälsätravägen 28, 13500 TYRESO. ' 

Rävjakt: Leif Zettervall, SM5EZM, Stångjörns
gatan 139, 72473 Vi'iSTERAS. Tel. bast. 021 -
35 II 65, arb. 021-106160. 

VHF : Folke Råsvall, SM5AGM, Svinningehäj
den, 18020 AKERS RUNO. Tel. 0764-27638. 

Reciprokt: Klas-Göran Dahlberg, SMSKG, 
Vårdkasevägen 14 B, 17561 Ji'iRFÄLLA 
Tel. 08-893388. 

Handikappsfrågor: ISM5WL-fandens ordf.) 
Berndt ThiselI, SMIAWD, Stenkyrka, 62033 
TINGSTi'iDE. Tel. 0498-72140. 

Störningsfrågor: Bo Jakobsson, SM5BML. Vil
lovägen 192, 13700 VÄSTERHANINGE. 
Tel. 0750-24912. Arb . 08-252900/109. 

OTC: SM5AD, Staffan Söderberg, Sparresvö
gen 2, Strålsnös, 59500 MJOLBY. 

Utbildnings- och kursverksamhet: Allan Lind
kvist, SM0GEM, Box 27, 14600 TULLINGE. 
Tel. 08-7781569. 

Framtagningstider för 
QTC 1975 

Nr "Deadline" Postas 
2 21 /1 14/2 
3 19/2 14/3 
4 18/3 15/4 
5 17/4 15/5 
6/7 29/5 13/6 
8 24/6 15/8 
9 20/8 15/9 

10 19/9 15/1 0 
11 21/10 14/11 
12 19/11 15/12 
1/76 10/12 15/1 

-WB 



SSA - iubileumsåret 1975 
SSA bildades den 10 september 1925. Officiellt skall jubileumsåret inledas 

med 1975 års årsmöte den 26-27 april, men i OTG kommer under hela 1975 
att införas artiklar med anknytning till jubileet. Festbanketten den 26 blir på 
Hotel Flamingo i Solna. Den inleds med en välkomstbål varefter följer förrätt 
med öl, varmrätt med vin, efterrätt med portvin och slutligen kaffe. Allt till 
ett subventionerat pris av 55:- kronor. Därefter dans till 7-mannaorkester. 
Overnattning på Flamingo för 30:- kronor pr person i dubbelrum. 

Arsmötet börjar den 27 kl 10.00. Arsmöteslunch fl. 16:- kr. 
Stockholms Radioamatörer gm SM0GER tar emot förhandsanmälningar re

dan nu. Tel. 08-7711947. 

INFÖR STYRELSEVALET 1975 

I valberedningens förslag ingår några 
"nya namn" som bör presenteras för med
lemmarna. Och det sker högst komprime
rat: 

DL-kandidat 'ör SM7 

John-Iwar Winblad, SM7GRW bor i Fär
jestaden och är 36 år gammal. Han är 
intresserad av allt som angår en aktiv 
amatör. De personliga kontakterna med 
andra amatörer, språk, tester, diplom etc. 
En tid sysslade han även med att under
söka radiofirmornas intresse för att klara 
LF-störningar i sina apparater samt på en 
lösning av antenntillståndsfrågan i bostads
rätts- och hyreshus. 

Arsmöteskommitlen. 

Suppleant 'ör DL7 

Lars Erik Andersson, SM7GXI i Nättra
by föreslås som suppleant på DL-posten. 
Han är 38 år och ordförande i Karlskrona 
Radioklubb och även redaktör för KRK
bladet. Intressen på radiosidan är anten
ner, DX, "långprat", tester och språk etc. 
Dessutom är Lars Erik mycket intresserad 
av segling, frimärken och foto. 

DL-kandidat 'ör SM3 

Ove Persson, SM3GWE bor på Alnö, är 
39 år gammal och har varit intresserad av 
radio sedan 8-årsåldern och avlade prov 
för A-cert tio år senare. Hans största in
tresse inom radiogebitet är antenner, 
transmissionsteknik och våg utbredning. 
Ove anser att 7-MHz-bandet är vårt bästa 
amatörband och det borde därför aktive
ras mer än hittills för att "skrämma bort" 
bandinkräktarna. Men 80-m-gagg är också 
trevligt liksom 2-meters-OSO :n. 

3 



De aSL-kort 

som finns på omslaget t ill detta nummer 
härrör sig från mitten av 20-talet och har 
samlats av ex-SMXV, Einar Seger som nu
mera har signalen SM5XO. Han tillhörde 
de pionjärer som reste land och rike runt 
för att låta folk få ta del av uppfinningen 
" broadcasting". Jag har även fått låna en 
klippbok från 1923 och inte alla gånger var 
väl demonstrationerna lyckade, för ofta var 
det väl " sfärernas disharmoni " man fick 
höra - om det nu hördes något alls. Och 
som det står i ett referat : " Och när gläd
jen var som störst kom Karlskrona gnist 
in och förstörde det hela. Ty gnistmedde
landena härifrån få icke avlyssnas" . Men 
stort intresse fanns det för den nya upp
finningen och vid något tillfälle skall jag 
försöka göra ett sammandrag av klippen. 

Ett annat aSL 

har jag fått låna av SM6GKU. Hans mor
far hade under tiden 1924-28 amatörsig
nalen SMXT och på ett kort från Holland, 
O-EA fanns föl jande schema t ill dennes 
amatörsändare ritat. Såväl glödtråd som 
anod matades direkt från växelströmsnätet 
utan någon likriktning. 700 V på anoden 
gav 18 W input, och man kan lätt tänka 
sig hur det lät på banden med denna råa 
växelström i tonen. Det rekommenderas ej 
att bygga en sådan här sändare i dag och 
högst betänkligt är det ju att nyckla i nät
tilledningen. Hm. 

iC:: ).,"", . t7~. ~~';::;~:;;::;t;;,:;' .. ~ 

J ~;tZ:r~~t7EA~~ , 
! ~ us~.~/~~;V~~ .• 
v~ ;;1-...- R~~~ ' i I?cP....;. F""":'<-..', .-...4 ;'/..,..; . . 

t}!;;z~z.fi> ~ 
. I I~v.., 

Mitt första aSL, 

v~~ q,49?.l';' 
~. 7',~~ .( 

också det från Holland, var jag mycket 
stolt över, fast det bara var svar på en 
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.. . iag har ett 
meddelande till er ... 

lyssnarrapport. Jag lät det stå framme på 
skrivbordet för att min hyresvärdinna och 
ev besökare skulle få ta del av min gläd
je. Tyvärr skapar QSL-korten så småning
om problem där de står i sina skokartong
er. Men trots det vill man inte kasta dem. 

aSL-kort 

kan även vålla andra problem. I ett refe
rat i QTG 10174 från styrelsemötet den 7 
september skrev jag bl a QSL-verksam
heten i SM7. En SM7-a tyckte inte om det 
svaret utan ansåg att om man åtagit sig 
att sortera QSL så får man förbaske mej 
inte ha några undanflykter som t ex ett 
civilt arbete. Förmodligen är det en myc
ket ung och mycket arg man - som kan
ske väntat länge på sitt första QSL. Upp
lysningsvis meddelas också att det var 
referentens uppfattning om hur styrelse
mötet bedömde situationen i SM7. Och 
referenten ingår inte i styrelsen utan får 
ha sin egen uppfattning - ibland. 

I "SARTG News" 

det nord iska RTTY-bladet nr 13 läses den
na nyårshälsning till QTG :s redaktör: "Det 
var en grundlceggende utilfredhet hos vore 
svenske medlemmer med aTe". 

Det finns en liten grupp SSA-medlem
mar, som utövar en liten och speciell 
gren av amatörradiohobbyn - RTTY -
som trots upprepade skriftliga påstöt
ningar, inte " bekvämat sig " att under tre 
år " lägga två ruttna lingon i kors" för att 
förändra detta missförhållande, utan en
dast nöjt sig med att till QTG-redaktören 
översända några kilo nattståndna SARTG
News, tydligen helt ovetande om att det 
inte är QTG-redaktörens uppgift att för
fatta artiklar till tidningen! 

Tummen ned 

kan man också säga om förklaringen till 
bugmanipulatorn i QTG 10/74, sid. 379. 
Men att tummen och pekfingret bytte plats 
kan bero på att författaren är vänster
hänt! !! Hm. 

SM3WB 



Handikappverksamheten 
- Nya horisonter 

Synskadade sändaramatörer på vecko
slutsträff 

Den 8-10 november anordnade De Blin
das Förening (DBF) en veckoslutsträff på 
kursgården Almåsa utanför Stockholm. Till 
träffen hade inbjudits synskadade sändar
amatörer och andra synskadade som visat 
intresse för amatörradio. 

Meningen med träffen var att ge synska
dade sändaramatörer möjlighet att råkas 
personligen och att diskutera gemensam
ma problem. Dessutom skulle vi tillsam
mans med representanter för SSA och 
DBF dra upp riktlinjer för framtiden när 
det gäller amatörradio och handikapp
verksamhet. 

Vid Stockholms Central väntade en buss 
på kursdeltagarna. SM0CHO, Kjell , dirige
rade mästerligt per radio 145.700 MHz de 
som kom per tåg eller buss, och snart 
hade vi samlat ihop de flesta. På vägen 
skulle vi plocka upp SM0FOG, Folke. Även 
detta ordnades enkelt tack vare kontakten 
på 2 m. Folke anvisade var han stod och 
huttrade, och " OFOG" - som han kallar 
sig för - var mer än jätteglad när han 
kom in i den varma bussen till sist. 

SM2AHJ ("Radio-Bredåker"), SM1AWD och 
SM0FOG ("OFOG"). 

,-- SM5WL 
Hans Eliaesons Minnesfond 

Vid framkomsten stod rykande kaffe och 
ett berg med goda " mackor" och vänta
de. Gissa om det smakade bra för alla 
oss som rest på tåg och buss större de
len av dagen! 

När de praktiska detaljerna med rum 
o s v var avklarade, trodde vi att vi 
skulle få krypa till kojs. Men inte då! Våra 
kursvärdar SM0CHO, Kjell, och SM5EN, 
Stig, samlade oss i stället i konferensloka
len. Där planlade vi de kommande två da
garnas arbete, ordnade gruppindelning 
och annat. Inte förrän framåt midnatt kom 
vi i säng. 

Nästa morgon var ett glatt gäng tidigt 
uppe för att fixa upp antennerna till de 
två stationerna som vi fått låna. Det var 
en Heathkitanläggning med en HW-101 på 
kortvåg samt en HW-202 på 2 meter. Efter 
diverse träd klättring enades vi om att 
Almåsas flaggstång var en utmärkt mast. 
Där hissade vi upp kortvågsdipolerna. Hus
mor sa inget, och inte heller höjde hon ens 
på ögonbrynen när vi tog hennes m att
stång i bruk som mast för 2-meters
beamen. 

Naturligtvis hade vi dåligt SWR, och ef
ter diverse hissande och halande, som 
skulle fått officerarna på den närbelägna 
örlogsbasen att ta till tårarna, lyckades vi 
laga söndriga kontakter, lossnade koax
ledningar mm. Snart var ett jätte-OSO på 
80 m igång, och ringen växte till nästan 
hela SM, där alla våra kompisar naturligt
vis ville hälsa på oss. 

Nu vaknade den ene efter den andre 
och kom till frukost och för att köra OSO. 
Endast SM0EMW, Sven-Erik, dröjde. Han 
hade beställt väckning, och den skulle ut
föras som revelj via 145.700 MHz. Det hade 
vi förstås glömt, och Sven-Eriks 2-meters
station hade stått och pyst förgäves hela 
natten. Nåväl, SM0CHO fick med sin ring
klocka liv även i Sven-Erik och andra 

5 



sömniga (t ex undertecknad). 
Så började vi då vårt arbete, och de 

olika grupperna satte igång med stort in
tresse att lösa sina förelagda arbetsupp
gifter. Mellan varven körde vi radio, drack 
kaffe, käkade lunch och åt "gottebord", 
och lyssnade till våra inbjudna föreläsare. 
SM5RX Leif, kåserade trevligt och initierat 
om forna tiders mottagare och sändare 
fram till våra dagars moderna " sändtaga
re". SM4DZZ, Christer, demonstrerade mo
derna elektronikkomponenter och bygg
plattor, och SM7ANL, Reidar, berättade om 
arbetet med QTC som taltidning . Dess
utom visade kursdeltagarna upp sina med
havda fina hjälpmedel och instrument av
sedda för synskadade sändaramatörer. 
Störst intresse väckte ett instrument för 
SWR- och effektmätning, byggt på Heath
kits HM-102, ombyggt för audivisuell av
läsning. Det hade SM5FFQ, Lasse, tagit 
med sig. 

SM5FFQ:s audi-visuella SWR-meter. 

Detta digra program jobbade vi med 
hela lördagen och fram på småtimmarna, 
när Stig och Kjell som vi fruktat hållit 
igång hela kvällen, var det ganska skönt 
att få inta horisontal-QTH. 

På söndagsmorgonen var vi tidigt i far
ten för att köra alla sked-QSO med grab
barna och tjejerna hemma. Och för att 
lyssna till "Bullen " förstås! Men snart bör
jade dagens knog med nya arbetsuppgif
ter. Dagens gäster var SM1AWD, Berndt, 
som representerade både SSA:s styrelse 
och WL-fonden, samt Charles Hedqvist 
från De Blindas Förening. Tillsammans 
med dessa redovisade vi och diskuterade 
vidare alla de problem som handikappade 
sändaramatörer ställs inför. En lång lista 
på förslag till åtgärder gjordes upp, och 
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en mängd ideer och synpunkter ventilera
des. 

Vid det avslutande kaffet fram på ef
termiddagen var vi allesammans rörande 
överens om att denna veckoslutsträff va
rit mycket givande för alla parter och att 
vi fått viktiga impulser för fortsatt arbete 
och till glädje och nytta för vår hobby. 

Per, SM2AHJ, mera känd under namnet 
"Radio Bredåker", tolkade allas våra käns
lor när han till sist önskade att vi snart 
skulle få träffas vid en ny, lika trevlig 
veckoslutsträff. Att Per föreslog att vi skul
le förlägga denna till Norrland gjorde inte 
förslaget sämre. Tvärtom! 

Till sist vill vi som var gäster på Almåsa 
tacka för ett jättetrevligt arrangemang, och 
för en underbart stimulerande kamratlig 
samvaro. 

SM7ANL, Reidar Haddemo, Tulpangat, 23, 
25251 HELSINGBORG. 

DU VET VÄL 

att "Grensestua" i Morokulien är öppen 
året om. Tag kontakt med Enar/SM4IM, 
tel. 0571-20093 så ser han till att det finns 
värme och ved . 

..................... 

"Q l' is t· .· .. l : L .-: . . , 
, , . . 
: SM5W1. MerooriaI FtnI : 
: flf ~ Radio ÄmiiI!In : 

ANVÄND GÄRNA 

de röda Morokulienmärkena på dina QSL. 
En karta om 100 st kostar 10 kronor av 
vilka 5 kronor tillfaller minnesfonden. De 
finns på SSA :s försäljningsdetalj . 

"Flickorna på kansliet" 

tackar för alla trevliga julhälsningar, 
vänliga tankar, blommor etc som värmt 
dem i kulen vintertid. God fortsättning 
på 1975. 

SM5TKlFrasse 

är en mycket upptagen person. Därför vill 
han snarast ha avlösning för textning av 
Medborgarbreven till Morokulien. Ring 
0156-12596. 



Jag 
• minns • • • 

Ett möte på Hötorget 

1930-talet ansågs väl av många vara en 
inte särskilt lycklig tid . Depression och ar
betslöshet gjorde väl att många inte såg 
framtiden särskilt ljus. 

Men på den tiden var det dock så lyck
ligt att en äldre gentleman kunde gå över 
Hötorget utan att bli " antastad" av någon 
som ville ha en "blejd" till en öl eller tig
ga en cigarrett. 

I stället kunde det hända att en ung 
och oskyldig yngling från Lappland blev 
antastad aven äldre herre med käpp, 
skägg och velourhatt och som undrade 
om han kunde få låna en kam! 

När gentlemannen var färdigkammad så 
visade det sig vara "svensk amatörradios 
grand old man" apotekaren från Korpen i 
Göteborg, John F. Karlsson , SM6UA, ord
förande i SSA! 

De här bilderna är kopierade från en 16 
mm smalfilm aven rätt grön amatör 
SM2WB från " Storuman in Lapland". 

-UA blev amatör samma år som SSA bil
dades - 1925. Han var då 58 år gammal 
och kanske den äldste amatören i Europa 
och kallades därför "Old John" av all värl
dens sändaramatörer. -UA pensionerade 
sig samma år som jag började min aktiva 
amatörbana, och han var då legendarisk 
med sin utrustning och sina 10000 QSL. 
När man talade om Old John så var det 
för hans goda föredöme ifråga om amatör
trafik och hans välvilja och framtidssyn 
om att det var ungdomen som amatör
radion skulle satsa på. 

SM3WB 

Skriv om dina tidiga amatörminnen 
under rubriken 

Jag minns ... 
Men gör det i dag! 
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En förenings utveckling 
eller 

En pigg 50-åring till 

En berättelse om förståelsen av radions betydelse, nedtecknad av Håkan Berg, SM6CEN. 

I mitten på tjugotalet, då radion var ung, 
och snart sagt varje människa byggde sin 
egen mottagare, fanns det på Chalmers 
många svagströmsintresserade teknologer. 
Någon speciell undervisn ing i svagström 
förekom inte, utan den svagström som läs
tes var inlagd i fysikkursen ; några antenn
isolatorer i gamla fysiksalen bär ännu vitt
ne om försök med de Hertzska vågorna. 
Men man var inte nöjd med denna kurs 
utan ville ha åtminstone föreläsningar i 
teleteknik. Rektorn motsatte sig detta, -
" ni har kommit hit för att läsa inte för 
att leka", och då ett par teknologer, där
ibland f. d. radiodirektör ing. Rahmn vid 
Radiosektionen i Göteborg vidtalat dåva
rande linjeing. Övergaard vid Telegrafver
ket att hålla föreläsningar i radioteknik, 
nekade rektorn dem lokal på institutet. 
De intresserade hade bildat en ekonomisk 
förening, till vilken allmänheten också var 
välkommen. Bortkomna har nu aldrig 
chalmerister varit ; de lånade en lokal på 
Handelsinstitutet, vars rektor var mer 
framsynt, gick upp till rektorn på Chalmers 
och sade: " Nu sätter vi in en annons i 
H.T. om föreläsningar i radioteknik på 
Handelsinstitutet". Rektorn upplät efter 
några timmars grubbel gamla fysiksalen 
åt föreningen, men ville att bara chalmeris
ter skulle äga tillträde. Detta åstadkom 
man genom att föreläsningarna i början 
gjordes så svåra att allmänheten försvann . 
Från våren 1927 fick man anslag från 
Institutet till att betala ing. övergaard, och 
snart kunde teknologerna få inskrivet i 
tentamensboken att de deltagit i föreläs
ningarna. Från 1930 fanns det också möj
lighet att tentera i ämnet. 

Göteborgs Radioklubb som nedlades 
1935 överlämnade alla sina tillgångar till 
Chalmers Studentkår, E-sektionens teletek
niska avdelning. ETA, bildades då, och fick 
överta dessa (både pengar och instrument) 
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tillsammans med omformare m.m. från Te
legrafverket. Firmor och privata perso
ner förmåddes skänka ytterligare material, 
så att laboratorier kunde inredas i de käl
larlokaler, som ETA fick låna i Institutets 
byggnad vid Storgatan. Laboratorierna sat
te nu igång, apparater byggdes och bör
jade fylla skåpen och mätningar utfördes. 

Först år 1937 beviljades assistentmedel 
till undervisning i svagströmsteknik och 
ing. Övergaard blev automatiskt speciallä
rare och docent i teleteknik. Således hade 
undervisningen genom ETA:s och intres
serade föregångares initiativ upprätthållits 
i flera år. 

Laborationerna var helt byggda på själv
verksamhet, och gick så till att: Du skall 
mäta motståndskopplad förstärkare, du 
skall mäta dynatronkarakteristiken, du skall 
mäta Q för en spole etc. Här finns grejor 
i skåpet, sätt igång och tänk ut hur du 
skall koppla upp det. Laborationerna be
traktades då inte som något nödvändigt 
ont, utan alla såg fram mot den kväll 
när de fick bygga och mäta. De hade ju 
kämpat för att få det. 

Professor Rydbäck (nuvarande prof vid 
institutionen för Elektronfysik I och skapa
re av observatoriet på Råö), som då var 
civilingenjör, studerade vid Harwarduniver
sitetet, men kom tillbaka till Sverige strax 
före krigsutbrottet för att efterträda Över
gaard. 

Ing. Rydbäck tyckte ju att det var sorg
ligt att komma hit till den här källaren med 
sina hem byggda instrument, men doc. 
Övergaard talade om att det var fin anda 
på pojkarna som jobbade där och ing. 
Rydbeck kom. 

När prof. Rydbeck började som lärare 
hade "sakkunniga" bestämt att det inte 
skulle finnas någon professur i svagström 
på Chalmers. Chalmeristerna skulle för all 
framtid bara få vara starkströmmare och 



inte ens vanliga starkströmmare utan spe
cialiserade på madn anläggningsteknik 
med 120 volt likström! Det var nämligen 
meningen att den begärda tredje profes
suren i anläggningsteknik skulle vara ma
rin anläggningsteknik. Närvaron av ett 
starkt ETA och en energisk lärare avgjor
de säkert frågan om svagströmsprofessur 
eller ej till vår favör. 

Några större anslag utgick fortfarande 
inte till undervisningen och enda möjlig
heten att kunna bygga upp en institu
tion, var att låta ETA sköta laboratorierna 
och fortsätta apparatbyggena. 

Prof. Hultin, som var rektor, visste att 
man laborerade nere i källaren . Han tyck
te att man borde ställa statsmakterna inför 
fullbordat faktum ; det fanns redan en in
stitution för teleteknik. På en pappbit texta
des namnet och skylten uppsattes utanför 
lokalen. 

Flera av pojkarna hade ett så oförbränn
ligt intresse, att de nästan bodde i källa
ren. En av dem hade t o m filt och ma
drass där. Naturligtvis vanskötte de en del 
andra ämnen men de ha ändå till slut fått 
goda ställningar i samhället. 

Man hade mycket trevligt tillsammans 
också, teservering förekom och efter 
" labbarna" samlades gruppen ibland hos 
prof. Rydbeck och åt middag eller kvälls
mat, allt efter tiden på dygnet! 

Det var således mycket god kontakt 
mellan lärare och elever och ETA var en 
bra förmedlande länk. Det berodde na
turligtvis en hel del på att det var så få 
elever. 

I och med att institutionens verksam
het växte, övertog den mer och mer ETA :s 
forna uppgifter - föreningens medlemmar 
fick endast arbeta i institutionens lokaler 
under "erfaren ledning" - ETA kom i un
dantagsställning. Intresset för föreningen 
minskade och ETA fick mer och mer en 
annan funktion . Ar 1946 inordnades för
eningen under Chalmers Studentkår i sam
band med att en professur i teletekn ik 
(egentligen två inst. nämligen Radioteknik 
och elektronik samt Telegrafi och telefoni 
inrättades) och blev således en elevför
ening. 

Den verksamhet, som nu vidtog är allt
mer lik den som förekommer idag inom 
ETA, en livlig bygg- och experimentverk
samhet. 

I en sammanfattning över verksamheten 
i början på femtiotalet kan man läsa: "Vis
serligen har ETA förlorat sin tidigare be
tydelse för undervisningen, men nyttan av 
den praktiska verksamheten kvarstår. 

Framtiden ter sig ljus för den som vill offra 
något idag. Televisionen är tidens nya 
spörsmål och månne någon av svagströms
institutionerna med hjälp av ett intresserat 
ETA skulle kunna bygga upp TV-verksam
heten i Göteborg. Med en sådan försöks
verksamhet skall kanske statsmakterna ge 
efter för ropen om TV". Som vi ser är vi 
tillbaka vid en situation liknande den som 
ledde till bildandet av ETA, men denna 
gång gick utvecklingen betydligt snabbare. 

För dagens radioamatörer är ETA känt 
under klubbsignalen SK6AB och signa
len vädras ofta på banden av studeran
de vid Chalmers. Endast inskrivna stude
rande vid CTH äger rätt till stationen av 
den anledningen att stationen byggts upp 
av tidigare studerande som offrat både tid 
och pengar på den (och samtidigt haft 
väldigt skoj) . Både KV och VHF/ UHF ban
den aktiveras från olika stationer. Men 
detta är inte idag den största verksam
heten utan många inom ETA använder den 
el/ mek verkstad som byggts upp till att 
göra egna byggen och experiment. Och 
varje höst samarbetar dessa båda grup
per inom ETA till att organisera årets sto
ra händelse i västsverige, nämligen ETA
auktionen (som snart firar 30-års jubileum). 
Dessa frivilliga insatser är grundstommen 
i ETAs fortsatta liv som förening . 

Många amatörer som fått sin fostran på 
ETA har nog betraktat shacket på SK6AB 
som sitt andra hem. Många tester har un
der åren körts och svetsat samman kam
ratgänget, och även om operatörerna har 
skiftat, så har resultatet blivit detsamma. 

• 

Originalet till denna bild av "SMUA" till
hör ETA:s arkiv. Den har tyvärr måst be
skäras en del, då den med tiden blivit en 
smula "maläten". QTC efterlyser fler bil
der från denna pionjärtid. Red. 
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AMSAT 

EKVATORPASSAGETIDER FÖR OSCAR-6 

OSCAR 6 har nu passerat mer än 10000 
varv runt vårt klot. Translatorn fungerar 
bra, i skri vande stund betydligt bättre än 
2 till 10-meterstranslatorn i OSCAR 7. 

I tabellen nedan anges det första varv 
som " medelsvensson" med normal arbets
tid kan nyttja då han kommit hem från 
jobbet. Av dygnets 12'12 varv kan 9 och 10 
användas, det är bara att räkna framåt el
ler bakåt ca 115 minuter och 28,75°. Be
räkningarna för tabellen har utförts med 
de exakta värdena 114,99455 min. och 
28,7487° per varv. 

För närvarande är det ett önskemål att 
OSCAR 6-translatorn nyttjas endast mån
dag, torsdag och fredag även om den kan 
vara tillslagen även andra dagar. Men 
även under de nämnda dagarna är den 
ofta frånslagen många varv. 

Rapporter om genomförda QSO :n, hör
da stationer eller mottagen telemetri bör 
sändas till : AMSAT, P.O. Box 27, 
WASHINGTON DC, 20044, USA. 

Vid rapportering skall de mottagna sif
ferserierna användas. På AMSAT används 
datorprogram för att bearbeta dessa data. 
Ev. omräkningar skall alltså användas för 
eget bruk. 
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Dag 

Febr. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Varv 

10644 
657 
669 
682 
694 
707 
719 
732 
744 
757 
769 
782 
795 
807 
820 
832 
845 

GMT 

1632 
1727 
1627 
1722 
1621 
1716 
1616 
1711 
1611 
1706 
1606 
1701 
1756 
1656 
1751 
1651 
1746 

296 
310 
295 
309 
294 
308 
293 
306 
291 
305 
290 
304 
317 
302 
316 
301 
315 

OSCAR 6 

Dag 

Mars 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

OSCAR 7 

Varv 

857 
870 
882 
895 
907 
920 
932 
945 
957 
970 
982 
995 

11007 
1020 
1032 
1045 

GMT 

1646 
1740 
1640 
1735 
1635 
1736 
1630 
1725 
1625 
1720 
1620 
1715 
1615 
1716 
1610 
1705 

300 
314 
299 
312 
297 
311 
296 
310 
295 
308 
293 
307 
292 
306 
291 
305 

SM5CJF 

Detta är en fortsättning på artiklar 
QTC 3/74 och 5/74. 

Morsekodad telemetri 

Normalt sänds telemetri i Morsekod på 
29,50 MHz när satelliten arbetar i mod A 
och på 145,98 MHz när mod B eller C 
används. Hastigheten är 20 ord pr minut 
om det inte (tillfälligt) finns behov av att 
ändra hastigheten till 10 ord pr minut. 
Om omkoppling beordras skall hastig
heten beordras tillbaka under passet. Änd
ring av hastigheten kan betingas av såda
na orsaker som demonstration (utbildning) 
eller för att verifiera att kommandosyste
met arbetar korrekt. 

"Formatet" på sänd data är sex rader 
om vardera fyra ord per rad. Första siffran 
i varje grupp anger radnummer och de 



Bilden visar OSCAR 7 innan 
den förs in i vacuumprovkam
maren, och man får en upp
fattning om storleken. Fr v 
ses Karin Meinzer, Marie 
Marr, Dick Daniels WA4DGU, 
Karl Meinzer DJ4ZC och Jan 
King W3GEY. AMSAT har lå
nat oss bilden. 

två övriga telemetrivärdet. 
Av tabellen som visas framgår vilka pa

rametrar som mäts och hur man kan räk
na fram mätvärdena. 

Under eX.vis varv 39 mottogs följande 
sekvenser: 

HI HI 

100 151 170 174 
287 210 269 254 
370 366 330 350 
454 455 453 460 
544 502 545 526 
600 601 601 650 

Med hjälp av tabellen kan man få fram 
bl a följande : 
- att 70 cm till 2m translatorn var igång 

(210) med uteffekten 8(1-0,01 x 10)2 
W = 6,5 W. 

- att klockan var 19.12 GMT (280) . 
- att 2 till 10 m-repeatern ej var igång 

(601) . 
- att telemetrisändaren på 435,1 MHz el 

var igång (601) . 
- att telemetrisändaren på 2304 MHz ej 

var tillslagen (601) . 

Nästa sida visar kalibreringsekvationer 
för Morse-kod telemetri. (-CJF har även 
bifogat ett antal tabeller som gäller för 
RTTY-telemetrin, men då det är känt att 
alla aktiva RTTY-amatörer har tillgång till 
" SARTG-NEWS" så hänvisas till denna 
kollega. Red.). 

RTTY-kodad telemetri 

RTTY-telemetri sänds normalt på 435,1 
MHz med 850 Hz FSK och kan bara höras 
i mod A eller D. Statuskanalerna kan an
vändas för att verifiera kommandomottag
ningen inklusive att läsa sist sända kom
mando. 

Meddelandet är i princip uppbyggt på 
samma sätt som för Morse-telemetrin men 
här finns totalt 80 (00-79) talvärden grup
perade med tio värden per rad . KanaI
numret anges med de två första siffrorna i 
varje grupp och talvärdet består av tre 
siffror d v s varje grupp. innehåller fem 
siffror. Sjunde och åttonde raderna i med
delandet innehåller statusinformation ko
dad i oktal (basen 8) form. Två statusord 
sänds alternerande dels " satellite clock 
time" som sänds i kanalerna 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76 och 78 (samma 
niformation i alla kanalerna) . Varje ord 
består av oktala siffror varav den första 
saknar betydelse. (Är oftast noll) . 

- " Satellite Clock Time" används för att 
grovt bestämma vid vilken tid telemetri
meddelandet togs emot. Klockan stegas 
var 96-e minut och nollställs var 273-e 
dag. Om X3746 mottogs representerar 
detta satellittid (3x83

) + (7x82) + 
(4x8°) = 1536 + 448 + 32 + 6 = 2022. 
Första siffran som här betecknats med 
X saknar som nämnts ovan betydelse. 
Var 96-e minut inkrementeras klockan 
först vid X3747 så till X3750 och sen till 
X3751 o s v. 
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Kalibreri~sekvationer för AMSAT-OSCAR 7 morsekod telemetri 
Rad No. "l!: N 

X12 .-
Kanal Paramet er Område Preliminär ekvation 

lA Total Solar Array O to 3000 ma. tT = 29.5 N (ma.) Current 

lB +X Solar Panel Current O to 2000 ma. I+x = 1970 - 20 N (ma.) 

lC -X Solar Panel Current O to 2000 ma. I = -x 1970 - 20 N (ma,) 

10 +y Solar Panel Current O to 2000 ma. I+y = 1970 - 20 N (ma.) 

2A -y Solar Panel Current ' O to 2000 ma. I = 1970 - 20 N .lma.l -y 

2B RF Pwr. Out-70/ 2 Rptr. O to 8 watts P 70/ 2 = 8 (l - 0.01 Nl 2 (w ... tts) 

2C 24-hour Cloek Time • O to 1440 minutes t = 14.4 N (min . l or 0.24 N (hraJ 

20 Bat. Charge-oiseharge -2000 to +2000 ma. I B = 40 (N - SOl (ma.) 
Current 

3A Battery Volt ... ge 6 . 4 to 16.4 volts VB s 0.1 N + 6.4 (volts) 

3B Half-Battery Volt ... ge O to 10 volts Vu - 0 . 10 N (volta) 

3C Bat. Ch ... rge Reg. O to 15 volts Ven - O .15 N (volts) fl Vtge. 

3D Battery Temperature -30' to +50' C. T
sat 

s 95.8 - 1.48 N (oC.) 

4A Baseplate Temperature -30' to +50· C. Tbp -
95.8 - 1.48 N (oC.) 

4B PA Temp. - 2/ 10 Rptr. -30' to +50· C. TIO - 95.8 - 1.48 N (oC.) 

4C +X Faeet Temperature -30' to +50' C. T -+x 95.8 - 1.48 N (oC.) 

40 +z Faeet Temperature -30· to +50· C. T+ z c 95.8 - 1.48 N (oC.) 

SA PA Temp. - 70/2 Rptr. -30· to +50· C. T2 - 95.8 - 1.48 N (oC~) 

5B PA Emit. Curr. - O to 1167 ma. 110 -
11.67 N (m .... ) 

2/10 Rptr. 

SC Modul ... tor Tamp. - - 30· to +.50' C. T - 95.8 - 1.48 N (oC.) 
70/ 2 Rptr. m 

SO Instr. Sw. Reg. O to 93 ma. liar - 11 + 0.82 N (111& .1 Input Curr. (@ H.3V) 

6A RF Power Out -
O 2 

2/10 Rptr. to 10,000 DIW. P 2/ 10 s N (mi11iw ... tta) 

6B RF Power Out -
O N2 

435 Beaeon to 1,000 DIW. P435 = 0.1 (milliwatts) 

6C RF Power Out -
O to 100 mw. P 2304 =0.01N2 (milliwattal 2304 Beaeon 

6D Midrange Telemetry 
0.500 volts N = 50 t l count. Ca libration 
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- Satellitens mod kan utläsas ur de udda 
kanalerna. Första siffran saknar bety
delse. Andra, tredje och fjärde siffror
na anger vilket kommando som senast 
mottagits av kommandosystemet. Fjärde 
och femte siffrorna anger i vilken mod 
satelliten arbetar enligt följande: 

Mod A 
B 
C 
D 

- Morseminne 

Fjärde statussiffran 

4 eller 5 
6 7 
2 3 
O 1 

Minnet skall om möjligt alltid innehål
la ett meddelande. De första veckorna 
kommer data för referensvarvet (första 
varvet på dygnet), omloppstid, longitud
förskjutning och modschema liksom gi
vetvis bokstäverna HI att laddas in och 
uppdateras regelbundet eftersom det 
är viktigt att denna information sprids 
så snabbt som möjligt. Har ännu efter 
64 varv inte hört minnet i funktion. 
(Förf. anm.). Kapaciteten är 896 bitar 
(ca 18 ord om fem tecken) liksom för 
OSCAR 6 men det finns ingen automa
tisk laddningsfunktion. Detta betyder 
att satelliten måste kommenderas till 
moden "Codestore load" före laddning 
och därefter tillbaka till "Run" innan 
det kan återutsändas. Minnet kommer 
att laddas minst en gång per vecka och 
switchas till antingen 29,50 eller 145,98 
MHz-sändaren åtminstone en gång per 
dygn i första hand under referensvarvet 
(vilket tyvärr är ett av de få varv som 
OSCAR 7 inte hörs i Sverige. Förf. 
anm.). 

- Modschema 

Under söndagar, tisdagar och freda
gar avses mod A användas, under mån
dagar, torsdagar och lördagar mod B 
och onsdagar är reserverade för expe
riment av olika slag. 

Vad ovan beskrivits är den normala an
vändningen av OSCAR 7. Vid fel i de olika 
systemen finns ett antal möjliga reserv
arbetsalternativ till vilka det kanske blir 
anledning att återkomma i en senare ar
t ikel. I referenserna finns ett antal olika 
planerade experiment beskrivna. Även des
sa får stå över till ett senare tillfälle. 

SM5CJF 

"Kriminalfall" 1 
- 1975 

ETT NYTTIGT FALL AV LF DETEKTERING 

Många har vi någon gång haft problem 
med uppretad granne som påstår att det 
låter Kalle Anka i hans fina Hi-Fi anlägg
ning när han aktivt utövar sin ädla hob
by. Men - grannens bristfälliga tekniska 
utrustning har varit mig till fördel en 
gång . .. 

Det var härom natten då jag blev väckt 
på ett synnerligt otrevligt sätt klockan två 
på morgonen. Där stod nämligen XYL och 
bankade vad hon orkade med en sopkvast 
i golvet. När jag återfick talförmågan och 
frågade vad i allsin dar står på, fick jag 
till förklaring att grannen håller på med en 
vild skiva och hon kan följaktligen inte 
sova. 

Mycket riktigt hördes stampande fötter 
och grammofonmusik på fortissimo från 
grann lägenheten, men jag brukar sova gott 
och enbart det skulle inte kunna hindra 
mig från att jag vänder mig om och fort
sätta snarka. Men bankandet som dess
utom var ineffektivt - det var en annan 
femma. 

Det var dags att göra något åt saken. 
Att gå ut och ringa på dörren, det hade 
jag definitivt ingen lust att göra. Då kom 
jag på det med LF detektering och liknan
de fasor och jag bad i mitt stilla sinne 
att min grannes anläggning lider av sam
ma brister som så många andra. Han var 
nämligen nyinflyttad och vi hade inte t i ll
fälle att stifta bekantskap på störn ings
fronten än. På bordet stod en Drake line 
med slutsteg och allt som går att köra 
även på AM. Så knäppte jag på den på 
AM och sade med gravallvarlig röst : 

" Det finns faktiskt grannar som vill sova. 
Var snälla och skruva ner". 

Grammofonen skruvades ögonbl ickl igen 
ner till en acceptabel nivå. Men jag låg 
sömnlös ett tag till och kunde inte låta 
bl i att fundera över vad grannsällskapets 
tankar måste ha varit när grammofonen 
plötsligt började tala . . . 

SM0FEJ 
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Z-matchfilter 

laTe 12/1970 beskrev SM5JV, Lars-Erik Levander ett Z-matchfilter. Artikeln 
är fortfarande lika aktuell varför den blivit föremål för "återbruk" med vissa 
mindre strykningar. Red. 

Kravet på anpassning av sändaren till 
antennen har i SSB-sändarnas tidevarv 
accentuerats beroende på att slutrören nu
mera körs på maxdata i en helt annan om
fattning än tidigare och därigenom inte blir 
lika " stryktåliga" . Det är därför av vikt att 
matarledningen har en impedans, som dels 
passar till antennens imatningspunkten, 
dels ligger inom PA:s avstämningsområde 
- i regel av storleksordning 25-100 ohm. 
Om så ej är fallet måste en anpassnings
enhet inkopplas mellan sändare och ma
tarledning för att klara problemet. Ytterli
gare en fördel vinns genom att riskerna 
för att övertoner från sändaren når anten
nen minskar. Dessa kan ju, som bekant, 
förorsaka en hel del besvär såsom TVI 
mm. 

Som indikeringsinstrument krävs en SVF
meter, som antingen kan vara fristående 

TX J+-+-' 

eller vara inbyggd ianpassningsenheten. 
Vid eventuell inbyggnad bör denna av
skärmas väl så att inte ovidkommande hf 
förstör mätresultatet. 

Av impedansanpassarna har jag en viss 
svaghet för det s k Z-matchfiltret, vars 
enkla schema återges i figur 1 nedan. 
Den klarar de flesta impedanser och jag 
har med gott resultat provat den på olika 
antenntyper med såväl symmetriska (twin
leads och "stegar") som osymmetriska ma
tarledningar (koaxialkablar och enkeltrå
dar). 

Då jag f n vill använda antingen koaxial
kabel eller twinleads låter jag linkarna L3 
och L. via en keramisk omkopplare sluta 
i en koaxkontakt (typ UHF, hona-) var
igenom linkarnas bottenända jordas. Angi
ven koaxkontakttyp har ju fördelen att van
liga banankontakter passar i centrum. 

L.--+---t1~ A Nr. 

Fig 1. L, = 3,2 H (0 50 mm; 11 v; lindn.!. 70 mm), 
L2 = 1,1 (0 50 mm 5,5 v; Iindn.1. 32 mm), La = 2,1 H 
(0 64 mm; 6 v; Iindn.1. 38 mm), L4 = 1,6 H (0 64 mm; 
5 v; lindn.!. 32 mm), C, = 2x300 pF (plattavstånd m.h.t. 
sändarens effekt), C2 = 350 pF, S, = keramisk om
kopplare. 
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Fig. 2. Avståndet mellan hålen är 6,5 mm. Använd 2 mm borr. 

Verkningssättet är följande : Spolarnas 
(L, och L2) induktanser förhåller sig unge
fär som 3:1 till varandra. Man kan vid de 
lägre frekvenserna bortse från impedansen 
för spolen för 14-28 MHz, L2. Tvågangs
kondensatorn e, båda halvor kan därför 
betraktas som parallella med L, vid 3,5-7 
MHz. Vid högre frekvenser är L, stor jäm
förd med L2, som härvid får anses avstämd 
ave, båda halvor i serie. 

Då anpassningsenheten används inkopp
las SVF-metern mellan sändaren och den
na. e , inställs på minimum stående våg 
varefter man " dippar" ytterligare med e2 
så att SVF blir så nära noll som möjligt. 

Av komponenterna bör kondensatorerna 
kunna letas upp i någon radioreparatörs 
skrotiåda. Själv lyckades jag med detta 
och fick kondensatorer med hyggligt platt
avstånd och med keramiskt isolations
material. Kondensatorer av den typ, som 
ingick i de äldre be-mottagarna, är tillfyl
lest åtminstone för effekter av storleks
ordning 300-400 W PEP. 

e 2 måste vara avskild från chassijord. 
Min kondensator försågs med kraftiga 
monteringsvinklar av aluminium och lim
mades därefter fast med kontaktlim på en 
platta av plexiglas, som i sin tur fastlim
mats på chassiets botten. Kondensator
axeln fastskruvades vid en keramisk axel
koppling, till vilken en pertinaxaxel, som 
förde ut genom frontplåten, fästes. 

Spolarna tillverkas av 2 mm koppartråd. 
Som lindningsstomme väljs t ex en flaska 

med något mindre diameter än spolens 
slutgiltiga då diametern alltid ökar något 
när spolen tas av stommen. Två plexiglas
bitar eller annat högvärdig isolations
material sågas till och borras enligt fig 2 
varefter spolarna (L, och L2) "gängas" på. 
Med hjälp av plexiglasremsor, polystyren 
e dyl, som limmas på ömse sidor om de 
fria spolvarven, kan stabiliteten ytterligare 
förbättras. L3 och L4 placeras därefter om
kring L, resp. L2. Som distansmaterial an
vänds vid behov ytterligare plexiglasrem
sor. Spolvarven fixeras på motsvarande 
sätt som L, och L2. De, som har tillgång 
till färdig lindade spolar i "metervara" men 
med annan diameter än i artikel föresla
gen, vill kanske använda sådana i stället. 
För att beräkna lämpliga spollängder an
vänds formeln L = (0,08 . d2 . n2)/ (3 d + 
9 I) där L är induktansen i [tH , d spoldia
meter och I lindningslängd i cm samt n är 
varvtalet. 

Monteringen av spolarna L,L3 och L2L4 
bör göras så att den ömsesidiga induktan
sen blir så liten som möjligt. Spolkombi
nationernas längdaxlar placeras därför 
lämpligen 90° i förhållande till varandra. 

Storleken på chassiet är helt beroende 
på komponenternas storlek. Vridkondensa
torer med angivna värden brukar inte va
ra alltför små i dimensionerna. Mitt eget 
filter får plats i Elfalåda 50-0320-7 (200x 
160x80 mm), men då är inte SVF-metern 
inbyggd. 

• 
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Jordnät för vertikalantenner 
Sune Baeckström, SM4XL 
Skolgatan 8 B, 
71300 NORA 

På ao mb hörs ofta långa utläggningar om motviktsnät och radialer för 
vertikalantenner. För att få en förklaring härtill har jag bett -XL beskriva hur 
det hela fungerar. Men, säger -XL, tyvärr kan det inte ges något entydigt 
svar för alla vertikalantenner vid alla förhållanden så antenntypen ger möjlig
het till egna experiment. Red. 

Vertikal antennen är i princip att anse 
som "en halv dipol", som tänkes ha en 
elektrisk " spegelbild" i en jordyta, helst 
en med mycket god ledningsförmåga. Men 
det finns många olika sätt att åstadkom
ma jordförbindelsen. Vanligen behövs ett 
s k jordnät i en "stjärna" med så många 
radiellt lagda trådar som möjligt, med 
längden minst en kvarts våglängd för läg
sta använda frekvens, av koppartråd om
kring 2 mm, som nedgräves i marken på 
15-30 cm djup. Det går dock även att 
ha dem isolerade och ovanpå eller strax 
ovanför marken (t ex på små pålar), ett 
s k motviktsnät, om marken är mycket 
ogynnsam. 

Ofta har man en kort grov ledning till 
befintligt vattenledningsrör eller dylikt. 
Detta kan i många fall gå bra, men ibland 
är vattenledningens utsträckning i förhål
lande till antennens vertikaldel ej alls den 
lämpligaste, och dess skarvar m m orsa
kar ibland okontrollerbara förlustresistan
ser. Vill man ha vattenledningsnätet som 
god "åskledarjord", bör man ·ändå sam
mankoppla det med en stjärna av radiella 
trådar på vanligt sätt, med antennens fot
punkt som medelpunkt. Använd icke el
nätets nolledning som motvikt! 

Jordnätet eller motviktsnäten hindrar 
dessutom genom sin närvaro, att en allt
för stor del av antennens strålning går ned 
i marken och därigenom går förlorad. 

Om antennen är av kvartsvågstyp eller 
1/a våglängd, och med strömmaximum vid 
marken, fordras ett gott och tätt jordnät. 
En mer eller mindre spänningsmatad an
tenn, t ex s/a våglängd, kan däremot ar
beta med ett något glesare jordnät. Det 
gäller ju, att resistansen gent emot jord 
måste pressas allt mera nedåt, ju högre 
ström vi har i jordpunkten, för att ej för-
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lusterna skall bli för stora. Fig. 1 klargör 
detta närmare. Antenntrådens egen resi
stans och dennas förluster kan lätt göras 
låga och försumbara. Det är här uppen
bart, att en hög verkningsgrad erhålles 
endast när strålningsresistansen är i för
hållande till totala resistansen runtom 
slingan så hög som möjligt, och att där
för "jordförlusterna" måste hållas nere 
med alla rimliga medel. Ett enkelt spett 

Antenn ----.... 
" 

...... " "' '\ "" \. ...... \. \ "' ~ \ Matning" _ '\ \ ,," \ \ \ 
Jordyta ~ \ , \ 

"""""""'''''''~$#}>~~//.W 
I strommens 

ledarens 
resistans 
(förlust) 

I täthet i marken 
I 

antennens 
strålning 
resistans 

jordens resistans (förlust) 

Fig. 1. 



a. 
Fig.2. 

i marken kan ge omkring 100 ohm ; och är 
då strålningsresistansen kanske några få
tal ohm, blir det mesta av effekten helt 
enkelt värme i de nämnda 100 ohm. Detta 
höga värde skulle därför behöva minskas 
ned till 2-3 ohm, och det är inte så lätt 
som det låter. - Ju högre förlusterna är, 
desto större blir skillnaderna mellan olika 
antenner och deras beteende vid olika 
frekvenser; men vid 2-3 ohms jordresi
stans blir skillnaden mellan t ex 1/4 vågs 
antenn och 1/8 vågs antenn mycket liten. 

Flera undersökningar har genom tiderna 
gjorts beträffande antalet behövliga trådar 
i stjärnan i ett jordnät. Vid större anlägg
ningar lönar sig högst 100-200 trådar, 
och ibland räcker det med 50. Fig. 2 vi
sar dels a) ett fall, som ansluter till fig . 1, 
dels b) med ett mera praktiskt fall, dels c) 
eH fall med en runtom ett hus nedlagd s k 
buss-lina. Man kan vid kortare trådlängder 
ofta minska antalet trådar ned till ett tiotal 
eller dylikt och ännu ha tillfredsställande 
verkan, ty vid korta trådar lönar sig ej så 
stort antal som ovan nämnts. 

Gäller det däremot motviktsnät, gäller 
ej samma regler, då det ju här ej gäller 
t ex nedbringande av jord resistans i mark. 

Om ett helt perfekt jordnät av ekono
miska och praktiska skäl ej kan åstadkom
mas, bör man dock söka bevara den 
stjärnformiga uppbyggnaden enligt fig . 2. 
Tvärförbindningar mellan trådarna i sid
led (med undantag för buss-linan) brukar 
ej bättra upp nätet utan snarare orsaka 
rundgående induktionsströmmar, som dels 
ökar förlusterna, dels förvränger anten
nens strålningsegenskaper. Finmaskiga 
tunntrådiga nät är därför vanligen ej till 
någon större nytta, dels på grund av 
nämnda rundgångar, dels på grund av de 
tunna trådarna. Då man av ekonomiska 
och praktiska skäl ej kan ersätta detta 

c. 

med vidsträckta plåtar o dyl, kommer man 
åter till ett jordnät enligt fig . 2 (med trå
dar enligt ovan) blir bäst, eller också ett 
rent motviktsnät - men inga mellanting 
mellan dessa två. 

• 
Kriminalfall 2 - 1867 
TELEFONAPPARATENS UTVECKLING 

"En 46 års man vid namn Joshua Cop
persmith har häktats i New York med an
ledning af att han sökt förleda okunniga 
och lättrogna människor att lämna honom 
pengar för exploaterande af en apparat, 
som han påstår i stånd att öfverföra män
niskorösten öfver godtyckliga afstånd med 
hjälp af metalltrådar, så att den kan upp
fattas af en lyssnare vid andra änden. Han 
kallar instrumentet 'telefon', hvilket tyd
ligen afser att efterlikna ordet 'telegraf' 
och härigenom väcka förtroende hos dem 
som känna till denna apparats framgång, 
utan att närmare vara förtrogen med de 
principer, på hvilka den är konstruerad. 
Fackkunniga personer äro väl på det klara 
med omöjligheten att öfverföra den mänsk
liga rösten öfver trådar liksom morsealfa
betets streck och punkter och att, äfven 
om detta vore möjligt, så skulle en sådan 
uppfinning vara utan praktiskt värde. De 
myndigheter som lagt beslag på denne 
brottsling äro att lyckönska, och man må 
hoppas att han får en snabb och lämplig 
bestraffning till statuerande af ett exempel 
för samvetslösa skojare, som söka rikta 
sig på sina godtrogna medmänniskors be
kostnad." 

(Översättning aven notis ur en ameri
kansk tidning 186?). 
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Den programmerbara 
nyckeln 
Bo Andersson, SM6CVR 
Skalbacksvägen 4 
417 29 GöTEBORG 

FortsäHning fr. QTC 12/74. 

Bug 

Bugen som är av enklaste slag är i 
princip en räknare med två bistabila vip
por (le 23) som kan ställas in på ett eller 
tre med hjälp av manipulatorn. Om man 
trycker in paddeln för långa teckendelar 
sätts räknaren på tre. Kort tecken sätter 
räknaren på ett. Om man t ex trycker in 
paddeln för långa teckendelar sätts räk
naren på tre och sedan kommer den att 
räknas ner till noll av klockpulserna. När 
räknaren kommit till noll är tecken delen 
färdig. Om paddeln fortfarande hålls i 
streckläge nu kommer man att börja om 
igen på en ny lång teckendel, annars 
händer inget mer. Samma gäller för prick
läget, men räknaren sätts bara till ett i 
stället för tre. Denna konstruktion kommer 
att ge prioritet för långa tecken dvs om 
båda paddlarna hålls intryckta samtidigt 

+ + 

+ 

kommer man att få enbart långa tecken. 
Det sista gäller naturligtvis inte om en 
enarmad manipulator används, vilket na
turligtvis går lika bra som en tvåarmad 
om man tycker bättre om det. 

Nycklingssteg 

Utgången från bugen kommer in på 
le3 :S. När R går låg, dvs en teckendel 
skall sändas, påverkas reläet av le3 :8 
som också går låg och jordar ena änden 
på reläspolen så att det drar och därmed 
sluter nycklingskontakten. Dioden över 
reläspolen är till för att ta bort de transien
ter som uppstår när man bryter spän
ningen över spolen. Dessa kan annars lätt 
förstöra transistorerna i kretsarna. In
gångarna e och D används när sändaren 
skall nycklas från minnet istället för bu
gen. D går till start-stopplogiken och har 

+ 
Nye klingssteg 

R 
9 70 L+ ________________ ~&~4~-t~S 

T i II auto. inI. 1 Padd.' 

Fig.3. Bug. 
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Fig. 4. Nycklingssteg. 

till uppgift att hindra reläet att påverkas 
vid nollställning av minnet. 

Medhörningsoscillator 

Den ena halvan av IC2 är kopplad som 
en frisvängande oscillator där frekvensen 
bestäms av R och C. IC2 är en dubbel 
fyra ingångars NAND schmittriggar, men 
endast en ingång (12) används i oscilla
torn (de som är kopplade till + via mot
ståndet på 1 k har ingen inverkan på 
kopplingen). När IC2:12 är "O" är IC2:8 
"1" och tvärtom. Om vi från början utgår 
från att C är urladdad är IC2:12 "O" och 
IC2:8 "1". C kommer nu att laddas upp 
via R från utgången IC2:8 som ju är hög. 
Efter en stund kommer spänningen på 
IC2 :12 att ha stigit så mycket att schmitt
riggen slår om och IC2:~ ~lir "O". ~.u 
börjar C laddas ur via R Is!alle! o~h .. nar 
spänningen på IC2:12 har sjunkit tillrack
ligt slår schmittriggern om ännu en gång 
och C börjar laddas upp igen osv. På ut
gången IC2:8 har man nu en prydlig kant
våg vars frekvens kan varieras med R 
tills man fått en ton som är trevlig att 
lyssna till. P g a att oscillatorn svänger 
hela tiden måste utsignalen styras så att 
det inte hörs något i högtalaren när man 
inte sänder. Denna styrning sker med 
IC3:12 som är kopplad till nycklingssteget 
och man hör således bara något när sän-

Fig. 5. Medhörningsoscillator. 

daren nycklas. Den andra delen av IC2 
går som inverterare för att man skall k~.m
ma ifrån att en likström går genom hog
talaren när den inte ljuder. Då kretsarna 
inte orkar driva en högtalare direkt har en 
transistor satts som slutsteg. Med poten
tiometern på 4,7k bestämmer man hur 
mycket man vill att det skall låta. M~d 
fullt pådrag blir det en mycket kraftig 
medhörning. 

Teckenminnet 

Teckenminnet är den enhet som skall 
minnas det meddelande man har program
merat in. Det består aven eller flera min
neskretsar IC39-49, ingångar för program
mering IC33, 34 och 35. Vidare finns ett 
skiftregister (IC38) som skall hålla reda på 
när man har överskridit ett ord mellanrum. 

I minnet lagras tecknen i form av"1":or 
och "O" :or. En lång signal består av tre 
"1" :or och en kort aven "1" :a. Tecken
deismellanrum är en "O":a och ordmellan
rum är sju "O":or. Ett ca ligger alltså lag
rat enligt fig 6b. För varje klockpuls som 
kommer till minnets klockingång IC39:8 
kommer en bit ut på utgången, IC39:12. Är 
det en "1":a som kommer så kommer 
nycklingsreläet att dra, och är det en "O":a 
bilr reläet opåverkat. Uppgiften för IC36 
är att se till så att första tecknet som ma
tas ut till sändaren inte blir stympat. Med 
denna typ av minne måste varje tecken 
som tas ut på IC39:12 skrivas tillbaka i 
minnet om meddelandet inte skall försvin
na. Detta sker via IC37:5, 6 och IC33:13, 12 
till minnets ingång IC39:2 under förutsätt
ning att M ligger hög, d v s start-stop p
vippan säger att utmatning till sändaren 
skall ske. 

Varje klockpuls som stegar fram minnet 
påverkar också skiftregistret IC38. Då in
gångarna IC38:1,2 ständigt ligger "1" 
(till +) kommer utgångarna (A-H) att bli 
"1" allt eftersom klockpulserna påverkar 
registret. Efter första klockpulsen blir 
A="1", efter andra pulsen blir också 
B = "1" o s v. Utgångarna kan nollställas 
med IC38:9. Varje "1":a som sänds ut från 
minnet nollställer IC38 via IC37:8, IC35 och 
IC33:8. Detta innebär att utgången H 
(IC38:13) kan bli "1" endast om man har 
läst ut åtta "O":or från minnet. Har man 
läst ut åtta "O" :or från minnet är det sam
ma sak som att man har överskridit ett 
ordmellanrum (som ju består av sju 
"O" :or). Vid perfekt telegrafi skall ~etta ~j 
förekomma i ett meddelande utan forst nar 
meddelandet är slut och man ej har mer 
att sända. När IC38:13 går hög (vid åtton-

19 



G 

6a . N 

~---p 

Frdn 
start· stopp 

logik 

1110101110100011101110101110000000 

--- ----
6b. 

Fig. 6a. Teckenminnet. 
Fig. 6b. Bokstäverna CQ. 

de pulsen) stoppas vidare utmatning från 
minnet. Minnet kommer nu att stegas fram 
så att början på meddelandet kommer att 
ligga på utgången av IC39 efter några 
millisekunder. Utan detta arrangemang 
skulle man vid ett stort minne få vänta 
länge innan eX.vis ett ca kunde sändas 
om igen . I mitt fall med tio minneskret
sar skulle det bli en väntetid på fem till 
sex minuter vid 60-takt. Nu tar det inte 
ens 100 mill isekunder. 

Vid programmeringen av minnet kom
mer meddelandet in på ingångarna O eller 
F, beroende på vilket sätt programmering
en sker. Vid manuell inläsning används F 
och vid automatisk inläsning används O. 
Klockpulserna till minnet kommer in på 
E, G, H, J eller N. 
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Positionsindikator 

För att hela tiden slippa tänka på hur 
stor del av minnet som använts vid pro
grammeringen har en räknare kopplats till 
minnet. Varje klockpuls som stegar fram 
minnet stegar också fram denna räknare 
(IC2S-2B) som kan räkna till 9999. IC29-32 
är avkodare och drivkretsar för sjuseg
ments sifferindikatorer. Med tryckknappen 
81 kan alla räknekretsarna sättas på noll. 

Nollställning av minne 

När man slår på spänningen kommer 
minnet ej automatiskt att bli nollställt, 
utan kommer att innehålla rent nonsens 
(för det mesta ett långt tjut har det visat 
sig). När man vill byta meddelande i 
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Fig. 7. Positionsindikator. Den sida av varje segment (t.h.) som ej kopplas till av
kodaren skall kopplas till +. 

minnet bör man också nollställa det innan 
det nya läses in. 

Sk 

Fig. 8. Nollställning av minne. 

Frdn 
minnet 

+ 

Nollställning göres genom att trycka ned 
82. Då startfls en monostabil vippa som 
går ca 100 millisekunder. Under denna tid 
skiftas "O" :or in i minnet med frekvensen 
50 kHz. Om mer än tio minneskretsar skall 
användas bör motståndet på 5k ökas i 
motsvarande grad. 

Snabbskift 

När man vid utläsning av minnet har 
stött på ett avstånd mellan tecknen på mer 
än åtta enheter anses meddelandet vara 
slut och minnet skall göras klart för ny 
utsändning utan lång väntetid. 

När ordmellanrum har överskridits sän-

L-____________ EB~:::::4~~I'~I-----------T~i~1I~m~in~n~e~t~--~J 

Fig. 9. Snabbskift. 
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der IC38 vid minnet ut en "1":a på ut
gången (IC38 :13). Denna signal kommer 
nu in på I här och startar monovippan 
IC13. Samtidigt öppnas grinden IC14:6 och 
släpper fram klockpulser till minnet. Des
sa klockpulser har en frekvens på unge
fär 50 kHz och minnet stegas fram i takt 
med dessa. När meddelandets början 
kommit fram till utgången på minnet noll
ställs IC38 och signalen på I går lång och 
spärrar IC14:6 för efterföljande klockpul
ser. Om inte monovippan IC13 funnits 
skulle inte dessa klockpulser upphört att 
komma om man startat utläsningen med 
ett nollställt minne, ty då skulle ingen 
signal nollställt IC38 och därmed spärrat 
mot fler klockpulser. När monovippan går 
tillbaka till sitt viloläge ger den en puls på 
p som nollställer IC38. Denna nollställ
ningspuls är mycket kort, ca 30 nanose
kunder. Den alstras i de fyra grindarna i 
IC15. De tre grindarna i IC15 som är 
kopplade efter varandra bildar en inver
terare som det tar ca 30 nanosekunder att 
gå igenom och det är den tiden som be
stämmer längden på pulsen vid P. Man 
kan alltså inte resonera så att tre in
verterare efter varandra är det samma som 
en och ta bort de andra två. Om man gör 
så är det inte säkert att pulsen hinner 
nollställa IC38. 

Start-stopplogik 

När man vill starta utsändningen av ett 
inläst meddelande trycker man på S3. Via 
IC17:8 triggas en bistabil vippa IC18. 
Kondensatorn och motståndet bildar till
sammans med ena halvan av IC17 en 
krets som förhindrar att kontaktstudsar i 
S3 ställer till bekymmer. När IC18 :15 blir 
"1" kommer klockpulser att gå till minnet 

+ 

via IC17:6. Dessa klockpulser klockar ut 
meddelandet i minnet med den hastighet 
man valt på oscillatorn, d v s den takt 
man vill sända i. 

Vill man stoppa innan meddelandet är 
slut så är det bara att trycka på S3 igen. 
Varannan tryckning ger start och varan
nan ger stopp. 

Utläsningen från minnet stoppas också 
av signalen på I från IC38. När I blir 
"1" bildas en mycket kort nollställnings
puls i IC16 som nollställer IC18:15 genom 
IC18:3. Kopplingen med IC16 fungerar på 
ungefär samma sätt som kopplingen med 
IC15. Skillnaden är att IC15 ger en puls 
vippan går från "1" till "O" medan IC16 
ger en puls när I går från "O" till "1 ". 

Logik för automatisk inläsning 

Ett av programmeringssätten för minnet 
är att använda bugen. Med omkopplaren 
S4 i läge "Bug" matas allt som sänds med 
bugen in i minnet. I läge "Norm." på
verkas inte minnet av bugen. 

Tack vare skiftregistret IC22 kommer 
man aldrig att överskrida ett ordmellan
rum hur länge man än väntar mellan teck
nen vid inläsningen. Detta är nödvändigt 
då snabbskiftet kopplas in vid ett mellan
rum som överskrider ett ordmellanrum. 

Om S4 står i läge "Bug" och man har 
tryckt in en av manipulatorarmarna på 
bugen kommer S att bli "O". Detta gör att 
man via IC20:6 och IC21 :3 får en "O":a på 
O vilket i sin tur betyder att en "1":a 
kommer till minnets ingång via IC33:12. 
När IC21:3 blir "O", nollställs IC22 vilket 
gör att klockpulser tillåts passera IC20:8. 
Klockpulsen på A går då genom IC21:6 
och IC20:8 där den triggar monovipporna 
i IC19. Dessa vippor fördröjer klockpulsen 

~~--------------~--l 
r----...:q Fn!n 

minn • 

• 

Fig. 10. Start-stopplogik. 
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Fig. 11. Logik för automatisk inläsning. 

ca en mikrosekund för att minska risken 
för att någon puls förloras på vägen in i 
minnet. IC19:12 som klockar minnet kloc
kar också IC22 genom IC22:8. Denna krets 
är kopplad på samma sätt som IC38, d v s 
första klockpulsen gör att utgång A på 
IC22 blir "1". Efter två klockpulser blir 
både A och B "1" o s v. Efter klockpulser 
kommer IC22 :12 att bli "1". Så länge man 
håller en manipulatorarm intryckt på bugen 
kommer tydligen inte IC22 :12 att bli "1". 
Om man nu släpper manipulatorn kommer 
IC21:3 att bli "1" och IC22 kommer ej att 
nollställas. När sju klockpulser har kom
mit efter det att manipulatorn släppts 
kommer IC22:12 att bli "1" och spärrar 
IC20 :8 så att inga fler klockpulser kom
mer till minnet. Detta passar alldeles ut
märkt ty nu har vi också fått ett ordmellan
rum inskrivet i minnet. Man kan alltså ej 
med bugen få ett avstånd som är längre 
än ett ord mellanrum inskrivet i minnet. 

Med S4 i läge "Ext." är det meningen 
att man skall kunna läsa in meddelanden i 
minnet från andra apparater ex tangent
bord där varje tangent ger en bokstav i 
morsekod. Ingångarna "Ext. klock" och 
"Ext. data" kan alltså dras ut till ett uttag. 
Huvudsaken är att man inte ansluter dem 
till jord om man ej skall använda dem. 

Till minnet 

Skall de ej användas är det allra bäst att 
koppla dem till +. 
Manuell inläsning 

En annan metod att programmera min
net är en manuell metod. Den är mycket 
långsammare än den automatiska men i 
stället är den exakt i mellanrummen mel
lan bokstäverna. 

Programmeringen göres med hjälp av 
fyra tryckknappar: En för korta teckendelar 
(S8). en för långa teckendelar (S7), en tör 
bokstavsmellanrum (S6) samt en för ord
mellanrum (S5). Teckendelsmellanrummen 
behöver mna ej tänka på för de kommer 
helt automatiskt. 

IC4 och IC5 är kopplade så att de bil
dar fyra bistabila vippor vars uppgift är 
att förhindra kontaktstudsar. Detta är myc
ket viktigt ty annars skulle det lätt kun
na inträffa att man fick med några prickar 
eller streck för mycket. Ordmellanrum som 
är det längsta tecknet tar bara ca 200 
mikrosekunder att skriva in i minnet, så 
en studs skulle ge extra tecken. Det är 
heller ingen risk att man är för snabb 
fingrarna. 

Om man nu vill ha en lång teckendel i 
minnet trycker man ner S7. Då man släp-
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Fig. 12. Manuell inläsning 

OM = ordmellanrum 
BM = bokstavsmellanrum 
L T = långt tecken 
KT = kort tecken 

Frdn ose. 

per upp S? igen ändrar den ena halvan 
av IC? läge och IC?:11 blir "1". IC?:10 
blir "O" vilket gör att IC8:8 blir "1". Detta 
i sin tur medför att - IC8:6 släpper fram 
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klockpulser till IC11. Samtidigt tas noll
ställningssignalen bort från IC12:9. IC12 
är samma skiftregister som IC38 och IC22. 
Nu när IC?:11 är ''1'' kommer utgången 
på IC12:5 (som är "O" än så länge ty vi 
startade med en nollställd krets) gå via 
IC10:11, IC10:3 och IC10:6 till minnet och 
skrivas in i minnet som en "1 "a när en 
klockpuls kommer på B. När tiden på 



IC11 :12 löpt ut efter ca två mikrosekunder 
från klockpulsens början skiftas en "1" :a 
till IC12:3. Detta påverkar nu ingenting ef
tersom ett långt tecken skall skrivas in i 
minnet. Efter klockpuls nr två händer sam
ma sak men nu blir också IC12:4 "1". Vid 
klockpuls nr tre skrivs den tredje ettan in 
i minnet. Nu kommer emellertid pulsen 
från IC11 :12 att göra så att IC12 :5 blir 
" O". Detta medför att den fjärde kIock
pulsen skriver in en "O":a i minnet. IC12:6 
blir "1" och återställer vippan för långa 
teckendelar genom IC7 :8. Detta i sin tur 
gör att IC8:8 blir "O" och IC8:6 spärrar för 
kommande klockpulser från B. Nu har ett 
långt tecken med efterföljande teckendels
mellanrum skrivits in i minnet och man 
kan börja med nästa bit av ett tecken. 

Kort teckendel alstras på samma sätt, 
men då dess förlopp styrs av IC12:3 och 
IC12 :4 blir det endast en "1":a med efter
följande "O" :a. 

Vid ordmellanrum och bokstavsmellan
rum tillåts inga "1" :or att skrivas in i min
net ty ingen av vipporna i IC7 påverkar 
IC10. Endast klockpulserna tillåts passera 
till minnet vilket gör att endast "O" :or 
skrivs in. Antalet " O":or bestäms även här 
av IC12 (IC12:11 resp IC12:4). 

Kraftaggregat 

Kraftaggregatet skall försörja maskin'en 
med de tre spänningar som krävs. Dessa 
är +5V ca. 1A, -5V ca. 300mA och -12V 
ca. 75mA. 

T1 

-4 lmH F 

,~,.:I 
-/~ 

lmH 

Fig. 13. Kraftaggregatet 

De båda femvoltsaggregaten stabiliseras 
med hjälp av två integrerade spänningssta
bilisatorer. +5V stabiliseras aven LM309K 
och -5V aven LM320 (-5V). LM320 finns 
för flera olika spänningar så man får se 
till att ange rätt spänning när man köper 
den. -12V stabiliseras endast med en 
zenerdiod . 

De båda drosslarna i primärlindningen 
har till uppgift att hindra HF att ta sig in. 
Avkopplingskondensatorerna på 100nF bör 
sättas så nära stabilisatorkretsarna som 
möjligt. Utan dessa är det risk att nät
aggregatet självsvänger. 

Tabellen visar hur matningsspänningarna 
kopplar in på de olika kretstyperna. 

Komponentförteckning 

IC1, 11, 13, 19 
IC2, 17 
IC3, 4, 5, 10, 16, 21, 37 
IC8, 20 
IC9 
IC12, 22, 38 
IC14, 33 
IC15, 24 
IC25, 26, 27, 28 
IC29, 30, 31, 32 
IC34, 35 

74123 
7413 
7400 
7420 
7404 

74164 
7410 
7402 
7490 
7447 
7430 

IC39 - 49 2511 (Signetics) 

K 

47 
lW 

Relä PRME 15005 el. likn. 
5V350 Ohm (Deltron) 
3015F sjusegments sifferindi
kator (ELFA) 

~--~r------.sv 

1--4----------- . sv 

+------------------ . 12V 

Uz = 12V 
2W 
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S1, 2, 3 
S4 

SS, 6, 7, 8 

Tr1 
D1 , 2 

Enpolig tryckströmbrytare 
Enpolig treläges omk. eller 
enpolig tvåvägs vippomkopp
lare med mittläge 
Enpolig växlande tryckström
brytare 
Trafo 2 X 12V 1,SA 
Likriktarbrygga 2SV 2A 

Spänningsmatning av kretsarna 

le OV +5V +12V 

7447 Stift 8 16 
7476 13 S 
7490 10 S 
2S11 7 14 10 
Övriga 7 14 

Allmänna tips 

För att underlätta uppbyggnaden och 
placeringen av alla komponenter kan man 
använda ett antal plugin-kort. I min ver
sion har jag använt elva st kort. I stort 
sett har varje enhet sitt eget kort. 

Om man inte vill bygga hela appara
ten så går det bra att skala bort en del 
enheter. En vanlig bug kan byggas av 
klockpu lsgenerat?rn i fig 2a, bug (fig 3) , 
nycklIngssteg (flg 4) och medhörnings
osci!latorn (fig S). På den programmerbara 
versionen kan logiken för manuell inläs
ning och positionsindikatorn tagas bort om 
man inte tror sig ha någon användning för 
dem. Dessa två enheter innehåller 1/3 av 
alla kretsarna så borttagandet av dem är 
ej betydelselöst ur ekonomisk synpunkt. 
Tyvärr är positionsindikatorn både den dy
raste och mest användbara av dessa två. 
Detta gäller särskilt om man bara har en 
eller två minneskretsar. 

Minnesstorleken är mycket lätt att änd
ra. Om man inte nöjer sig med 400 bitar 
(en min~eskr~ts) är det bara att hänga 
på fler I serie med den första. KIock
ingången (pin 8) skall dock parallellkopp
las ~å s.~mtliga minneskretsar. Enligt min 
mening ar nog en minneskrets lite i mins
ta laget utan man bör nog offra på sig 
åtminstone två. 

S~tt gärna minneskretsarna i hållare ty 
de ar MOS-kretsar och de är lite känsli
gare än vanliga TTL-kretsar. Det brukar 
normalt rekommenderas att nätsladden till 
lödkolven dras ut när MOS-kretsar löds. 

Kalibrering av bugens hastighet 

Vid kalibrering av hastigheten har man 
stor hj~lp av positionsindikatorn. Fyll först 
hela minnet med tecken. När detta är gjort 
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nollställer man positionsindikatorn. Tryck 
sedan på startknappen (S3) . Nu räknas 
positionsindikatorn upp i takt med kIock
pulserna. Efter exakt en minut stoppas 
uppräkningen genom att trycka på S3 igen. 
Om det tal som nu visas av positionsindi
katorn divideras med 10 erhålles hastighe
ten i tecken per minut. Så enkelt är det. 

Handhavande 

När man slår till nätspänningen kan det 
mycket väl vara så att nyckeln bara står 
och piper. Pipet upphör om startknappen 
trycks in. Man bör också nollställa minnet 
för det finns säkerligen "1" :or i minnet 
efter tillslag. Nu är det klart att köra igång 
och programmera minnet. Skall det ske 
med bug sätts omkopplaren S4 i läge 
"Bug" och positionsindikatorn nollställs 
med. S~. ~lIt som .. sänds med bugen går 
nu In I minnet. Nar man är klar bör S4 
sättas tillbaka så att man inte av misstag 
förstör det inlästa genom att komma åt 
manipulatorn. Tryck nu start och medde
landet lägger sig på minnets utgång. Yt
terligare en tryckning på start medför att 
meddelandet börjar sändas ut. När det är 
slut kommer man bara att se hur posi
tionsindikatorn blinkar till och om man nu 
trycker på start igen upprepas meddelan
det. Vid programmeringen har man bara 
att se till att minnesstorleken inte över
skrids. Har man en minneskrets får indi
katorn inte gå till mer än 400. Två minnes
kretsar ger 800 o s v. ca ca ca DE 
SM6CVR SM6CVR SM6CVR K tar 346 bi
tar. 

Vid manuell programmering kan S4 stå i 
vilk~t läge som helst. Det är bara att tryc
ka In meddelandet i minnet bit för bit 
och ~.et göres med de fyra tryckknappar~ 
na. For att få ut meddelandet gäller sam
ma förfaringssätt som för programmering 
från bug. 

Skall man köra med bugen så är det 
bara att sätta igång, ty den är alltid in
kopplad . Dock bör den ej användas sam
tidigt som utläsning från minnet pågår. 
Det kom.mer då att låta mystiskt (man 
blandar JU två olika signaler) men inne
hållet i minnet fördärvas ändå inte. Det 
finns väl heller ingen anledning att göra 
så? 
.. T.iII slut vill jag bara säga att om någon 
ar Intresserad av ytterligare detaljer eller 
har frågor så är det bara att hojta till om 
jag hörs på banden. 

Sist men inte minst. Om någon tänker 
bygga nyckeln : LYCKA TILL. 

• 
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ENKEL TIMER·KRETS 

Dimensioneringen av kretsen görs med 
hjälp av de i artikeln givna ekvationerna. 
Man ser därvid till att värdet för RE mot· 
svarar de krav som ställs enl. (1) och (2) , 
dvs. att: 

RE(min) <RR <RE(max) 
Med RE = 10 Mohm, CE = 10 uF och 

11 = 0,8 kan man räkna fram tiden för en 
komplett period: 
T= RE In 1/ (1-11) = 10 . 106 • 10 . 106 

. In 1/ (1-0,8) 
T = 160 sekunder 

R2 har valts till 1 kohm för att ge bästa 
temperaturkompensering tillsammans med 
den använda dubbelbasdioden. 

Efter den törsta cykeln är reläet Re nor· 
malt i tillslaget läge. När tryckknappsom· 
kopplaren 81 , som normalt är sluten, trycks 
in stryps tyristorn. Därmed faller reläet och 
matningsspänningen sluts till vippocillatorn 
och belastningen. Efter en tidfördröjning, 
som beroende på inställningen på poten
tiometern på 10 Mohm kan vara från mind
re än en sekund till ca 2,5 minuter, tänds 
dubbelbasdioden och triggar tyristorn så 
att den blir ledande. Reläet Re står kvar 
i tillslaget läge tills dess att 81 åter trycks 
in. 

I tig. 2 visas en alternativ kretslösning. 
I denna har reläet ersatts av ytterligare en 
tyristor, vilket minskar komponentkostna
derna för kretsen . Efter en cykel är tyris
tor 1 ledande och en låg spänning sluts 
till dubbelbasdiodens emitterkrets varvid 
tidfunktionen avbryts. När tryckknappsom
kopplare 81 trycks in erhålles en positiv 
puls i punkt A. Tyristor 2 blir därvid le
dande och tyristor 1 stryps av kondensa
torn CC. När inte tyristor 1 är ledande 
läggs matningsspänningen över RE och 
man får åter en fördröjningsfunktion. Ef
ter en fördröjning som bestäms av inställ
ningen av RE, tänds dubbelbasdioden. 
Därmed blir tyristor 1 åter ledande medan 
tyristor 2 släcks. 

Jag önskar Ett Gott Nytt Ar med 
många bidrag till Tekniska notiser. 

-D 

...... ------'w Ty 

2N4151 

Fig. 1. Fördröjningskrets med en dubbel· 
basdiod och en tyristor. Med denna krets 
kan man få fördröjningar på mellan 1 s 
och 2,5 minuter. 

S1 

.2'V 

-D 
S2 

A 

_TK 

Fig. 2. Krets av samma typ som den i tig. 
1. Reläet har här ersatts med ytterligare 
en tyristor. Därigenom minskas kompo. 
nentkostnaderna tör kretsen. 
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Synkron noise blanker 

Lysämnesrör, gasfyllda likriktarrör, neon
lampor, tyristorer och triacs producerar 
alla kraftiga hf-signaler, som ofta genom 
nätledningar stör närliggande mottagare. 
Denna typ av hf-störning blockerar motta
garen och gör If-signalen svårläst. 

Med denna koppling får man betydande 
förbättring av läsbarheten hos If-signalen 
från mottagaren genom att eliminera stör
pulserna genererade av speciellt starka 
störkällor. Störpulsen tas bort från If-sig
nalen med liten kvarvarande förvrängning. 
Eftersom denna noise blanker-krets inte 
är ansluten inne i mottagaren, kan den 
flyttas till annan mottagare om så önskas. 

6.3 V" MOTOROLA 
MOA 920·1 

22 n 27 n 

+6V 

Störpulser som alstrats av nätet uppstår 
synkront med dubbla nätfrekvensen. Efter
som denna krets matas av samma nät, 
som orsakar störningen är utgången från 
likriktar-bryggan synkron med störningen 
och är oberoende av If-signalens frekvens. 
Blanking pulsen gör FET-transistorn (Q 1) 
ledande och tystar mottagaren. Då blan
king-pulserna icke är synkron med If-sig
nalen påverkas inte dess till och från
slagstid på något sätt av If-signalens ka
raktär. 

Utgången från likriktarbryggan snyggas 
upp i en schmittrigger och får sedan trig
ga en dubbel monostabil multivibrator. 
Den första (MONO 1) fördröjer blanking
pulsen, som är genererad av den andra 
(MONO 2), relativt signalen på utgången 
av likriktaren. Fördröjningen är variabel så 
att blanking-pulsen kan fås att överens
stämma med störsignalens fas. 
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Blanking-pulsens bredd bestäms av mot
ståndet R 1 och kond. C 1. Den snabba 
stig och falltiden hos pulsen slöas ner 
med hjälp av ett lågpassfilter (R 2, C 2) 
och gör den erhållna If-signalen så lite 
förvrängd som möjligt. 

ur Electronics 

+6V 

22 "F 11 kH 
13 VI 
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AUDIO TO 
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VOll PHONES 
JACKI 

..,. ..,. 

50 kn DELAY 
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8.2 k!l 

5 st HF-transistorer i en kapsel 

RCA har tagit fram en 16-bens dual in 
line kapsel (CA 3127 E), som innehåller 5 
st HF-transistorer. De är helt oberoende 
av varandra. Användningsområden finns 
många. Ex. VHF först/mixers/osc. kaskad
först. f T = 1 GHz. Pover gain = 30 dB 
vid 100 MHz Noise figure = 3,5 dB vid 
100 MHz. Eftersom priset är ca 25 kronor/ 
st, så kan de nog få användning i amatör
byggen där man vill bygga kompakt och 
där kopplingsledningar knappast kan bli 
kortare. Ferner i Stockholm är återför
säljare för RCA. 

Snabbverkande squelch 

Snabb respons är svår att uppnå på 
sedvanligt sätt att styra If-steg beroende 
på de stora kopplingskondensatorerna, 
som hindrar snabb ändring i nivån. Diod-
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grindar är inte lika så bra på gr. av klic
ket som uppstår vid inkopplingsfasen. En 
FET-transistor som spänningsstyrt mot
stånd löser problemet. 

Squelch-kretsen uppvisar en mycket 
snabb in- och urkopplingstid och är fri 
från klick. Schmittriggern 01, 02 och 03 
har låg hysteres. Triggnivån på signalen 
från Mf-delen inställes med R1 . När 03 
är spärrad är FET-resistansen omkring 250 
kohm och hög dämpning av signalen blir 
följden . När 03 är bottnad är resistansen 
bara omkring 500 ohm och dämpningen av 
signalen är obefintlig . 

Beskrivningen är ur Electronics 1969, 
därav de gamla transistorerna. Det går 
säkert bra att ersätta dem med nyare ty
per. 

Överspänningar? Koppla av! SIOV! 

Många känner säkert till kiselkarbid mot
stånd, som sedan länge används bl a till 
reläskydd . SIOV-varistorer (Siemensoxid
varistor) är spänningsberoende bipolära 
motstånd. Det exponentiella beroendet är 
3-10 gånger större än vad det var i de 
gamla kiselkarbidmotstånden. Vilket inne
bär att skydds- och regleregenskaperna är 
väsentl igt förbättrade. 

Varistorerna finns i olika belastnings
kiasser och utförande för såväl lik- som 
växelspänning . Produktprogrammet om
fattar nu 64 olika typer inom märkspän
ningsområdet 33-1500 V. 

I många applikationer har problemen 
med överspänningar fått en optimal lös
ning genom SIOV-varistorer såväl 
teniskt som ekonomiskt. 
Några appl ikationsexempel: 

tU Ut. 

" :!~O ... ~ __ ......, 
.... 

4,n Il 

lOW UVU A-f QlIT'UT '1tOM 
LII(C(IYELII O(T(CfO« 0I00E 

Skydd av halvledare-mot induktiva över· 
spänningar. 

Skydd av likriktarbrygga. 

, - '---I 
~ ~f ' --~-~'L __ _ 

Kombinerat överspänningsskydd mot 
atmosfäriska urladdningar. 

(J första hand avsett för elektronisk 
utrustning. ) 
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WF 
Folke Råsvall, SM5AGM 
Svinningehöjden AKTIVITETSTESTEN går första tisda-
18020 AKERS RUNö gen varje månad kl. 19-24. Regler i 
Tel 0764-27638 e j efter kl 20 aTC 12/74. 

AKTIVITETSTESTEN 53. SM40J 16 202 
54. SMOFLT 37 200 

Decemberomgången 55. SM3BNV 25 197 
56. SM6FTA 15 185 

Antal QSO:n 
57. SMOESS 35 182 

SMOFNT 34 182 
144 .m 1296 poäng 59. SM4HJ 21 178 

l. SM7WT 85 2194 60. SM5GH 32 160 
2. SM3BIU 38 1576 61. SMODCX 21 155 
3. SM5LE 79 12 1562 62. SM5CZD 15 152 
4. SM7DEZ 70 6 1495 63. SM5EVZ 19 146 
5. SK6AB 57 2 1487 64. SM5DYC 16 145 
6. SM4AXY 71 1311 65. SM5ATG 28 144 
7. SM3AZV 30 1278 66. SM3ESS 15 136 
8. SM5CUI 61 2 1241 67. SM4PG 19 134 
9. SM7DTE 44 7 1209 68. SM3GOM 17 116 

10. SM7FEJ 65 1011 69. SMOFZH 13 5 115 
11. SM5CNF 49 2 1003 SM1CIO 6 115 
12. SM5BUZ/5 55 5 991 7l. SMODYP 12 4 107 
13. SM6FBQ 48 2 966 72. SM6GWA 11 106 
14. SM6PF 53 900 73. SM3DAL 18 100 
15. SM4VA 50 846 74. SMODXG 19 95 
16. SM7EYW 50 781 SM4EGB 19 95 
17. SM7ARC 50 744 SM5CBV 19 95 
18. SM5FND 39 684 77. SM5DSV 10 93 
19. SM7DVR 49 672 78. SL6AL 8 90 
20. SM3AKW 19 652 SM4FWY 18 90 
21. SM4EIM 37 597 80. SM2BBW 13 88 
22. SM6FYU 45 575 81. SK3BG 15 87 
23. SM6BGP 30 544 82. SM3EQZ 15 79 
24. SMOBYC 40 491 83. SM7GJA 15 78 
25. SM6GKD 41 478 84. SM5DMX 14 70 
26. SM2DXH 11 459 85. SMOGAE 11 55 
27. SM7ECJ 31 441 86. SM3GFN 10 54 
28. SM3FGL 23 439 87. SM2ELK 7 51 
29. SM6EGX 32 437 88. SM4AOM 9 49 
30. SMOFFS 39 416 SM7DRF 4 49 
31. SL3ZR/3 27 391 90. SM3CQC 9 45 
32. SM7AVJ 37 384 91. SM4CE 7 44 
33. SMOFFH 49 373 92. SM4FME 8 43 
34. SM3CWE 17 343 93. SM7BGF 8 40 
35. SM7BEP 23 337 94. SM3FSK 6 39 
36. SM4KL 26 336 95. SM4FFR/4M 7 38 
37. SM5QA 24 3 327 96. SMOFMU 7 37 
38. SM1BSA 9 321 97. SM6CIX 3 36 
39. SM6GKC 32 306 ,96. SMOEWF 7 35 
40. SM4DMA 29 299 99. SM5BKZ 1 29 
41. SK4DM 22 277 100. SM1EJM 2 10 
42. SM4FXR 32 257 SM3GIT 2 10 
43. SM4FGN 26 249 SM5AGM 2 10 
44. SM4CJY 29 242 103. SM5FBL 1 5 
45. SMODWW 42 231 
46. SMOFMY 37 3 229 Ko mmentarer 
47. SM2END 17 226 SM7WT: Snopet att kvällens bästa QSO - 70 
48. SM7BHM/7 20 226 mil - PA0FTF i CK10e kam ett par minuter efter 
49. SMOGMG 35 209 "full tid" I 50 av QSO:na med DL/DM, 20 SM, 13 
50. SMOFDA 38 204 OZ, 1 LA, 1 PA. Pse ni i SM6 och norra SMl, ia-

SMOFOB 24 2 204 go tyskarna! De vill gärna kära folket norr om 
SM3DXC 5 204 SkOne - att det är realistiskt kan 6BZC i BorOs 
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och 7CRO i Västervik intyga, de kär DL7QY i 
Berlin när som helst. Tack AGM fär 74 och hop
pas 75 blir ett lika intressant år! 

SMSLE, Hygglig aktivitet, dåliga tropo conds 
men liten aurora skvätt. 23 QTH-rutor. GOn 
NYTT AR! Varmt tack till folke som gör ett stort 
iobb som VHf-manager. 

SK6AB, Hörde inga SM0 på tropo, däremot 
både 3AZV o 3BIU. Körde HB9QQ 17.11 leoni
derna, 60 s + 90 s burstar. Han fick en brust 2 
min 52 sec! l! + några runt minuten. 

SMSCUl , 25 rutor. Best QRB OH 5 NM, 608 km 
på Aurora. 

SMSCNF, Sorry ni som ropade förgäves på 70 
cm, intermittent fel i koaxrelä I 

SMlARC, Man skall inte bo i storstad för att 
köra VHf. När mon är 58 i falköping med 35 W 
ut och läser motstationen precis över bruset, 
böriar man på att undra hur långt man hörs i 
relation till hur långt man siälv kan höra. Brus
nivån i en stad - usch I 

SM3FGL, Tur att det blev Aurora det räddade 
kvällen. Var höll alla SM50r hus, det var iu ef
fektivare att ha beamen norrut även när det var 
Aurora I De heldåliga rapporterna berodde på ett 
gloppande antennrelä som iag inte märkte förr
än på slutet. 

SL3ZR/3, Operators, SM3GBA, SM3EVR. 
SM6GKC, Verkligen god aktivitet. Går bra att 

köra fM-SSB. Kör med BC625AM + VXO + 
SM5DJH konv. + 10 el. Hoppas snart komma 
igång med SSB-sändning. Se uppl 

SM4CJY, Varför sån trängsel mellan 144,150 -
200? 

5M2END, Vill n6gon ha MS-sked med ruta KZ 
så hör av Er. 

SMOFLT, Min första test med CW. Tack för det 
gångna året, och med hopp om bra conds under 
1975 hälsar INGVAR. 

SM5DYC, Tack för i år. Kul att så många ör 
med i testerna nu, hoppas att trenden fortsätter. 

SM5DMX, Min första test. Kör med endast 1 W 
input + 5 ele yagi. 

SM3FSK, Verkligen dåligt, men man får väl inte 
begära annat med 10 W fM. Har nu konstaterat 
att ingen kör f M horisontellt. Härde många trev
liga stns på CW och SSB, men ingen rig s6 nil. 
Saknar bara x-tal till DJH-sändaren nu. Cu p6 
CW 1975. 

SM3Gn, Detta var min första test eftersom 
iag är iättefärsk i gemet men iag tyckte att det 
var bra ändå eftersom jag inte hade några gre
jor att köra på - jag lånade en pyts! 

SM5FBL, Hoppas det blir en jumboplacering av 
det här. 

NY REPEATERFÖRTECKNING 

I marsnumret 1974 fanns den första för
teckningen över svenska repeatrar j QTC 
och sedan dess har åtskilliga tillkommit 
liksom nya data över befintliga. I mars
numret i år är det meningen att vi ska 
ha en ny förteckning och vi vill därför be 
alla repeaterinnehavare att senast den 1 
februari sända in färska uppgifter till 
SMOCOD eller mig (SM5AGM). Titta efter 
hur den förra listan såg ut och notera se
dan uppgifter för samtliga kolumner. Skul
le ingenting ha ändrats sedan förra gång
en behöver naturligtvis i princip inga upp
gifter insändas men det skadar ändå inte 
att bekräfta detta. 

MINNESLISTA FöR AKTIVITETS
TESTEN 
• Glöm inte att sätta ut egen anrops

signal 
• Glöm inte att sätta ut poäng 
• Glöm inte att sätta ut total poäng

summa 
• Glöm inte att posta loggen senast 

den 12:e samma månad 

VAL AV KANALTRAFIKFREKVENSER 

När kanaltrafiken med i första hand be
gagnade taxistationer kom igång på all
var i Sverige för 4-5 år sedan fanns 
inga internationella överenskommelser om 
var på tvåmetersbandet man skulle hålla 
till. Det enda som var sagt inom IARU 
reg. 1 var att 145,000 skulle vara mobil 
anropsfrekvens (nu ändrat till 145,500). Ef
tersom den dåvarande tvåmeterstrafiken 
mest höll till på nedre halvan valde man 
att lägga sina kanaler över 145 och som 
en gemensam rikskanal etablerades så 
småningom 145,700. Vid sidan om den kom 
diverse olika frekvenser att tas i bruk, 
t ex 145,100 i Stockholm. Vid reg . 1-kon
ferenserna i maj 1972 och oktober 1973 
kom man överens om att lägga repeater
utkanalerna inom 145,600-145,825 vilket 
innebär att 145,700 har kommit att kolli
dera med en repeaterkanal, R4. 

Hittills har antalet repeatrar på R4 varit 
tämligen obetydligt, men nu börjar det 
komma fler och fler. Speciellt nu sedan 
Nyköping kommit igång är både 145,100 
och 145,700 olämpliga i stockholmstrakten 
liksom 145,700 i Göteborg på grund av 
Mellerud. På sikt kommer 145,700 att vara 
olämplig i hela landet varför det inte ska
dar att redan nu QSY:a till någon annan 
kanal. En mycket lämplig ersättare är 
den internationella kanaltrafikfrekvensen 
145,550 som redan är i bruk på många håll 
i landet. Antalet innehavare av 145,550 
förefaller växa mycket snabbt. Speciellt 
för nya stationer borde det vara en själv
klarhet att i första hand skaffa 145,550. 

Vad ska man sedan välja för frekvenser? 
Stockholms Radioamatörer (SRA) rekom
menderar sina medlemmar att därefter i 
tur och ordning använda 145,450, 145,400 
och 145,350. Någan risk för att dessa 
frekvenser så småningom måste överges 
finns knappast varför det torde vara helt 
riskfritt att investera i kristaller. I varje 
fall kommer knappast reg . 1 att komma 
med några andra förslag. 

Alltså, undvik om möjligt att köra på 
145,700 utan använd 145,550 i stället. 
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RESULTAT AV AKTIVITETSTESTEN 1974 3 le.ler 
125. SM5FRH 2579 14l. SM5BKZ 638 

l. SM7FJE 20128 126. SM7DVR 2070 142. SM4BKD 615 
2. SM5LE 14731 127. SM4DHN 2004 143. SM7BHH 441 
3. SM7WT 12174 128. SM4ARQ 1651 144. SM3GSK 433 

4. SM7DEZ 11964 26 . SM5CZD 1877 129. SM7AHZ 1584 145. SMOFXV 404 

5. SM7DTE 11401 27. SMOFDA 1865 130. SM6CCO 1568 146. SM6FHX 327 

6. SM5CNF 10368 28. SM4HJ 1834 13l. SMOBYC 1415 147. SM6FTA 310 

7. SM3BIU 9273 29. SMKJY 1735 132. SK4DM 1316 148. SM2DLA 306 

8. SM5CUI 9226 30. SM5DYC 1715 133. SM4FVD 1072 149. SK6HA 283' 

9. SM4AXY 8317 3l. SM5DSV 1642 134. SM4FZC 1033 150. SM3AGO 245 

10. SM6PF 8272 32. SMOFMU 1555 135. SMOAPR 1025 15l. SM5GYE 244 

Il. SM2DXH 6286 33. SM5EVZ 1404 136. SMODNU 995 152. SM7CRG 213 

12. SM5FND 6153 34. SMODCX 1397 137. SL3ZR 903 153. SM7EHC 196 

13. SM3AZV 6134 35. SM6GKC 1307 138. SM7CRO 805 154. SM5EBW 180 
14. SM7FEJ 6038 36. SM7DRF 1197 139. SJ9WL 707 155. SM1CXE 50 

15. SM6FBQ 5849 37. SM3ESS 1036 140. SM40J 697 156. SM1BT 20 

16. SM6GDA 4851 38. SMOFLT 945 
17. SM6EOR 4804 39. SM5EPM 927 2 te.ler 
18. SM6FYU 4177 40 . SM4FME 882 157. SM2CKR 2537 178. SM4GSM 247 
19. SM5QA 3440 4l. SM4PG 834 158. SK6AB 2501 179. SM5FQQ 234 
20. SMOFFH 3430 42. SMODYP 816 159. SM7CFE 1509 180. SM2DCU 216 
2l. SK3BG 3027 43. SM6FJB 732 160. SM5BSZ 1380 18l. SMODLX 215 
22. SM5FHF 2892 44. SM7GJA 727 16l. SM7ARC 1369 182. SM3GOM 191 
23. SM3FGL 2406 45. SM5AGM 615 162. SK5AS 1030 183. SMOANH 170 
24. SM7BEP 2135 46. SM6C IX 600 163. SM6ECA 747 184. SMODXG 165 
25. SKOCC 1960 47. SM3DAL 598 164. SM4EBI 719 185. SM5GEB 161 

165. SM6EGX 714 186. SM2ELN 143 
8 te.ter 166. SM6FLL 706 187. SM5EMN 115 

48. SMODFP 3470 54. SM3FSK 1691 167. SM6BZC 687 188. SM4GSD 109 
49. SM6CKU 3402 55. SM1EJM 749 168. SM7BHH 661 189. SM2ELK 105 
50. SM2ECL 2285 56. SM6DOE 587 169. SM4DYD 490 190. SM3AST 73 
5l. SM4AOM 2142 57. SMOEWF 394 170. SM6CJJ 465 19l. SM4FPS 69 
52. SM4DMA 1933 58. SMOFKG 353 171. SM5FJ 416 192. SMÖGAE 65 
53. SM7AVJ 1767 172. SM7DQB 343 193. SM4BSN 63 

173. SM3BNV 334 194. SM1CQL 46 
7 le.ter 174. SM6FYN 319 195. SMOFSM 45 

59. SM3AKW 7236 62. SM6CRX 2236 175. SM6DTG 318 '96. SM5GBF 34 
60. SM4AMM 4759 63. SMOCPA 1229 176. SMOBYD 285 197. SM5ETU 20 
6l. SM4KL 2675 64. SM4GEA 217 177. SM2END 274 

6 te.ter l te.t 
65. SM5BUZ 4994 7l. SM2BBW 631 198. SM5EJN 1254 249. SM5AZG 156 
66. SM5BKA 4162 72. SM4EGB 545 199. SM6DXX 1136 250. SMOFOR 148 
67. SK5AA 2016 73. SM2EKA 525 200. SM5DWC 1117 25l. SM6GPB 141 
68 . SM6BGP 1875 74. SM4CE 470 20l. SK7BY 965 252. SM6FUD 139 
69. SM7FXC 1263 75. SMOAPK 433 202. SMOAGP 934 253. SM5DWS 138 
70. SM4FNK 748 203. SM4DHO 805 254. SM7DBD 130 

204. SM7FSI 758 255. SM7FFI 129 
51e.ter 205. SM6CTQ 676 256. SK1BL 115 

76. SM5BEI 2858 86. SM3UL 1103 206. SM6BYU 639 257. SM7AHZ 110 
207. SM5BMK 615 258. SM5BCF 107 77. SM7EYW 2701 87. SM6GKD 1097 208. SM5EJK 603 259. SM7CGW 104 78. SM4EIM 2156 88. SM3DXC 1063 209. SM4CLU 586 260. SMOEPO 100 79. SMOFFS 2138 89. SM7BIP 831 210. SM7EQL 531 26 l. SM5CBV 95 80. SMOFUO 1530 90. SMOFZH 808 21l. SMOEPX 464 262. SM6FYJ 93 8l. SM1BSA 1487 9l. SM6GWA 770 212. SK6AW 459 263. SK4AV 92 82. SM5AFE 1383 92. SMOFNT 638 213. SMOFMT 450 264. SM7DBM 86 83. SM7ECJ 1318 93. SM3DKL 527 214. SMOEQQ 449 265. SM5ARR 81 84. SMOEZZ 1283 94. SM6EYK 366 215. SM7BMD 432 266. SM3EQZ 79 85. SM1CIO 1196 95. SMODJL 195 i16. SM7DTI 431 267. SM3EWZ 77 

4 te.ter 217. SM4FDB 417 268. SM3GT 70 
218. SM4CFL 397 SM5DMX 70 

96. SM4CMG 3302 11 l. SMODWW 815 219. SM5FIJ 386 270. SM3EUS 69 
97. SM5COI 3230 112. SMOEES 742 220. SM3FFL 372 27l. SMOCH 64 
98. SM4VA 3149 113. SMOBJV 635 221. SM3EQY 366 272. SM7CXI 55 
99. SM4DLT 2809 114. SMOGMG 514 222. SMOFYR 350 273. SM3GFN 54 

100. SM5CJF 2680 115. SM5ERW 503 223. SM5DDX 348 274. SK4HC 45 
101. SM6CNC 2670 116. SM2AID 496 224. SM3CWE 343 275. SM1CUZ 44 
102. SM5EQX 1560 117. SM7CMV 447 225. SM7AUI 339 276. SM5GZ 41 
103. SMOFOB 1558 118. SM5ATG 368 226. SMOCBY 337 277. SM7BGF 40 
104. SM6EHL 1454 119. SM6GQC 313 227. SMOETV 314 278. SM4FIF 39 
105. SM6EHY 1406 120. SM4FWY 296 228. SM4FGZ 313 279. SM2CEW 37 
106. SL6AL 1395 12l. SM6BUV 274 229. SK6EI 295 280. SM3FAT 35 
107. SMOFMY 1180 122. SM5FMS 189 230. SMOEJW 277 28l. SKlAX 34 
IOS. SM5CPD 1153 123. SM4GDN 148 23l. SM3HG 260 SM4ANV 34 
109. SM4FXR 1055 124. SM4FFR 129 232. SM4EJR 255 SM5FRV 34 
110. SM5FTN 1031 233. SM4FGN 249 SM7GMD 34 
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234. SKOBU 246 285. SM6EAK 30 
235. SM7GFA 244 286. SM2EZT 29 
236. SM4FPX 'OJ 287. SMOCPA 26 
237. SM4GPl 223 SM6CEN 26 
238. SM7BlB 212 289. SM4BBO 25 
239. SMSTS 209 SM4GID 25 
240. SM4MI 204 SM5EFW 25 
24l. SMOEFA 200 SM6AlF 25 
242. SM5EKl 197 293. SM4AFK 22 
243. SM6CWZ 194 294. SM3GHD 16 
244. SM6CQV 190 295. SK1AQ 15 
245. SM6FAJ 180 SM6FKF 15 
246. SM6CXQ 169 297. SMOFOE 10 
247. SMOGOE 166 SM3GTT 10 
248. SM5GH 160 SM4EEM 10 

Det börjar bli lite enformigt i längden 
att skriva samma sak, men även i år har 
aktivitetstesten slagit alla tidigare rekord . 
Antalet deltagare ökade från 229 till 299, 
antalet loggar från 882 till 1186 och seg
rarens poängsumma från 15828 till 20128 
trots reducerat antal poäng för lokaIkon
takter. Vi gratulerar den fenomenala segra
ren SM7FJE som på nio tester kommit upp 
i över 20000 poäng. Jag har hört stationer 
i södra SM6 klaga över att när Bo kör 
löpandeband-OSO :n med stationer långt 
ner i DM, DL och PA hörs inte ett pip i 
deras mottagare. Ett OTH i norra Skåne 
200 meter över havet är förmodligen oslag
bart i svenska tester. 

SMSLE la i alla fall beslag på en god 
andraplats med 14731 poäng och som sen
sationell tredjeman kom SM7WT med 
12174 poäng. En särskild eloge måste vi 
ge SM2DXH som lyckades få ihop en fjär
dedel av segrarens poängsumma och där
med erövra d istriktssegrardiplomet för 
SM2. Likaså till SM3BIU som ifrån norra 
Jämtland lyckades få ihop över 9000 po
äng. En liten besvikelse blev i år SM1 :orna 
som inte hade någon deltagare med minst 
nio tester efter att tidigare ha hållit sig 
så väl framme. Distriktssegrare blev: 
SMSLE, SM2DXH, SM3BIU, SM4AXY, 
SMSCNF och SM6PF. 

Jag har roat mig med att försöka upp
skatta det antal timmar som går åt till att 
handha aktivitetstesten varje år. Inklusive 
brevsprättning, sortering efter poäng, stick
prov, uppställning av resultatlistan i kladd, 
renskrivning , renskrivning av kommenta
rer och inskrivning i tabell för slutresultat 
rör det sig om 8-10 timmar per månad. 
Inklusive uppställning av sluttabellen och 
utskrivandet av diplom gör det omkring 150 
timmar per år. Detta enbart för aktivitets
testen alltså. 

Men låt oss ändå hoppas att aktiviteten 
ökar ytterligare under 1975 och att ovan
stående rekord kan slås än en gång! 

OSCAR 7 
Från SM3FSK kommer lite statistik över 

vad som hörts via Oscar 7 fram till den 
10 december. 

Mode A (145 - 29): Svenska stationer: 
SM3AKW, SM4FVD, SK6AB och SMOEPX. 
Övriga: 1 CN8, 22 DL, 1 EA, 8 F, 6 G, 
1 GI, 3 HG, 1 HB9, 3 I, 4 LA, 1 LZ, 2 OH, 
1 OK, 2 ON, 2 Ol, 4 PAO, 1 VE, 3 W, 
1 UR2 och 1 DM. Bästa DX, Europa: 
EA4AO. Afrika: CN8BO. Nordamerika: 
VE2BYG. 

Mode B (432 - 145): Svenska stationer: 
SMSLE, SM7DEl, SMSOA, SMSCNF, 
SMSAll och SM3AKW. Övriga : 53 DL, 1 
~A, 17 F, 16 G, 2 HG, 3 HB9, 7 I, 1 LA, 
3 LX, 3 OE, 2 OH, 7 OK, 5 ON, 1 Ol, 6 
PAO, 1 RA3, 1 RA1 , 1 RA9, 1 UG6, 3 VE, 
29 W, 1 UR2, 4 DM, 1 FC och 2 JA. Bästa 
DX, Europa : EA4AO. Nordamerika : bl a 
WOPHD. Asien : JA8ARS och JA8JAW. 

Enligt SMSCJF ligger omloppstiden för 
Oscar 7 enligt uppgifter i mitten av de
dem ber på 114,944 min. 

NORRSKENET 13 OKTOBER 
Via SM4KL kommer en omfattande för

teckning över hörda stationer under norr
skenet 13 oktober från SM7Wl. Listan om
fattar 1 SM1, 1 SM3, 6 SM4, 15 SMS, 3 
SM6, 9 SM7, 9 SMO, 5 LA, 9 Ol, 2 OH, 
7 U, 4 SP, 1 ON, 17 D, 1 OK och 5 PAO, 
sammanlagt 95 stationer under tiden 15.45 
-18.00. 

NYA EME-FöRSöK AV WA6LET 
Enligt uppgift i den holländska VHF

bulletinen kommer WA6LET att vara igång 
igen på stanforduniversitetets 45 meters
parabol mellan 05 - 10 GMT den 22 feb
ruari 1975. Om allt fungerar OK bör sig
nalerna vara hörbara rent av på en halv
vågsdipol eller en halo. Lyssna mellan 
144,000 - 144,010. 

Enligt samma källa kommer KP4DJN att 
vara igång på 300 metersparabolen i Puer
to Rico 23 - 04 GMT den 22 och 23 feb
ruari, men på vilket band nämns inte. 

Last minute news. Enligt senaste upp
gifter kommer WA6LET även att vara igång 
00-05 GMT 23 feb . WA6LET sänder på 
144,190 och 432,190 och lyssnar runt 
144,100 och 432,100. Sändning första hälf
ten av varje minut, lyssning andra hälften. 

Rättelse. Det blev tyvärr ett tryckfel i 
reglerna för aktivitetstesten i förra OTC. 
Loggarna ska givetvis även innehålla mot
taget testmeddelande. • 
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TESTER 
och 

IPLOM' 
Spaltredaktör Testledare 
Kjell NerIIch, SM6CTa Jan Hallenberg, SM0DJZ 
Parkvägen 9 Sleipnersgatan 64, 7 tr 
54600 KARLS BORG 19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Månad Traflk- Senaste 
Datum Tid I GMT Telt siH regler ase med 

Januari 
18 1300-1600 DAFG KURZ-testen HF RTTY 1975:1 WW 
18 1500-2300 GlANT Flach testen RTTY 1975:1 WW 
19 0800-1100 DAFG KURZ-testen VHF RTTY 1975:1 WW 
19 1000-1100 MT nr 1, 7MHz CW 1974:2 SM 
25 0900-1200 SCA Vintertest FONI 1974:12 SM 
26 0900-1200 SCA Vintertest CW 1974:12 SM 
26 0700-1500 GlANT Flach testen RTTY 1975:1 WW 
29 1815-1930 SARTG Månadstest 80 m RTTY 1974:213 WW 

Februari 
1- 2 0001-2400 ARRL DX Competition 1 FON I 1971 :2 W/VE 

8 1500-2200 SSTV testen SSTV 1975:1 WW 
9 0700-1400 SSTV testen SSTV 1975 :1 WW 
9 1000-1100 MT nr 2, 7MHz SSB 1974:2 SM 

15-16 0001-2400 ARRL DX Compet ition CW 1971 :2 W/VE 
23 1000-1100 MT nr 2, 7MHz CW 1974:2 SM 
26 1815-1930 SARTG Månadstest 80 m RTTY 1974:2/3 WW 

Mars 
8- 9 0001-2400 ARR L DX Competition 2 FONI 1971 :2 W/VE 

15 1300-1600 DAFG KURZ-testen VHF RTTY 1975:1 WW 

1973 CQ WW DX CONTEST CW - RESULTAT 
Single operator: 28 MHz : 

Alla Band : Stn Poäng QSO Zoner länder 

Stn Poäng QSO Zoner Lä nder 
l. SM5BHW 4.848 52 13 35 

21 MHz : 
l. SM7EAN 305.908 867 68 158 l. SM6FYJ 50.544 215 29 75 
2. SM4CMG 131.989 360 52 117 2. SM2COR 43.500 220 27 60 3. SM71D 121 .278 498 47 127 3. SM6DSW 10.428 87 21 45 
4. SM0DJZ 57.876 286 42 114 
5. SM5DNI 37.177 168 38 75 14 MHz : 
6. SM5BKI 24.687 129 40 77 1. SM5ACQ 84.530 526 25 54 
7. SM6CMU 23.643 108 35 76 2. SM5DSF 56.316 438 22 54 
8. SM6BZE 20.383 113 35 74 3. SM5BRS 36.068 307 23 48 
9. SM5BRW 17.630 99 32 54 4. SM2CEW 31.093 385 17 42 

10. SM6CRA 17.372 138 26 60 5. SM0 CCM 28.492 226 22 46 
11. SM5BNX 11.857 131 21 50 6. SM5FUG 7.130 78 12 34 
12. SM4AZD 8.892 97 22 56 7. SM0 BVQ 6.270 125 11 27 
13. SM5BAX 6.394 61 21 25 8. SM5UQ 5.920 122 12 25 
14. SM0 CGO 5.508 59 20 34 9. SM6JY 5.040 105 9 26 
15. SM01X 2.655 27 21 24 7 MHz : 
16. SM5RE 1.972 34 15 19 1. SM0TW 33.530 395 20 50 
17. SM3AJL 814 27 8 14 2. SM6FEK 4.130 108 5 30 
18. SM0FY 110 5 5 5 3. SM5DLR 414 22 4 14 
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Multi Operator/Single Transmitter: 

1. SK5AL 799.704 1220 109 274 
2. SM5AOE 498.086 1045 89 209 
3. SM6AEK 487.916 883 89 197 
4. SM5CEU 327.684 657 85 197 
5. SK6AB 286.944 848 62 134 
6. SK5EU 188.940 679 50 151 
7. SL0FV 68.040 393 42 98 
8. SK5GV 63.980 364 42 98 
9. SK6AW 12.825 108 24 51 

Multi Operator/Multi Transmitter: 

J. SKSAJ 1.012.299 1572 107 285 
Checklogg: 
SM2COR SM5BFJ SM5CVC SM5FNB SM7ACN 
SM7FYM SM7TQ SM7TV 
Kommentarer: 

Dom svenska resultaten i lite större samman
hang sammanställda av SM5ACQ. 

SM5BHW var bäste svensk på 28 MHz single 
band. Hans poäng där motsvarar en 8:e plats i 
Europa. Totalt deltog 16 eurapeer i den klassen. 

SM6FYJ var bäste svensk på 21 MHz single 
band. Hans poäng där räcker till 15:e plats i 
Europa. Totalt deltog 54 europeer på 21 MHz. 

SM5ACQ var bäste svensk på 14 MHz single 
band. Poängen räckte till en 5:e plats i Euro'pa. 
Totalt deltog där 118 europeer. 

SM7TW var bäste svensk på 7 MHz single band. 
Hans poäng där räckte till 19:e plats i europa. 
Totalt deltog där 72 stationer från Europa. 

På 80 m deltog ingen svensk, men 97 stationer 
f~.ån Europa i övrigt. Hade alltså varit ganska 
latt att få diplom som bäste svensk där, HI. 

I multibandklassen, var SM7EAN bäste svensk. 
Hans resultat räckte till 20:e plats i europa. To
talt deltog 250 stationer från Eu. 

Totalt antal europeer alla klasser i CW delen 
var 607. Därtill kommer multiklasserna: 

Multi-Single Itotalt 205 i världen . Därav 131 från 
Europal. SK5AL bästa svenska station och 7:e i 
Europa Inr 19 World Widel. 

Multi-Multi Itotalt 37 i världen. Dörav 8 från 
Europa). SK5AJ bästa svenska station och 5:e i 
Europa Inr 17 World Wide I Tack för bidraget 
Donald och välkommen med denna statistik i 
fortsättningen. Red. 

Resultat av SCA-Vintertest 1974 

Kontakter i SCA-testen med följande stationer 
kan för ansökan om SCA-diplomet betraktas som 
konfirmerande. Ange i SCA-RECORD-BOOK att 
det är test-QSO. 

CW Klass A 
1. SM5CMP 4.785 p 6. SM5EQW 4.160 p 
2. SM4DHF 4.428 7. SM5CAK 4.158 
3. SM5EN 4.400 8. SM5AYY 4.056 
4. SK3BP 4.266 9. SM6BZE 4.000 
5. SM0DJZ 4.189 10. SM1DIE 3.675 

Sedan följer i tur och ordning: 
SM0BDS, SMSTA, SM5FNB, SM5BMB, SM5BKI, 

SM0DSF, SM5CLE, SM6CYZ, SM5BGO, SM5CBN, 
SM5BXP, SM5CNQ, SM7JZ, SM5CIL/5, SM7AIl, 
SM5CCT, SM5FUG, SM6CST, SM5BNZ, SM5BAX, 
SK6AW/6P, SM4AZD, Sl3BR, SKlBK, SM4AIX, 
SM7FGD, SM7FHJ, SM4EKV, SM7DYZ, SM5QG, 
SM2BJE, SM7DMT, SM0AJU, SM6BSM, SM3BCS, 
SM3CJD, SM5ARR, SM6FBP, SM5DPS, SM7FYM, 
SM6BUV, SKSAJ, SM6CED, SM00Y, SM6BVB, 
SM7ENF/7P. 

CW Klass B 
1. SM5ADN 3.038 p 9. SM3ElV 1.280 p 
2. SM4CFl 2.992 10. SM6NT 1.216 
3. SM4FGN 2.665 11. SM7ACN 1.116 
4. SMSDNI 2.109 12. SM4CJY 754 
5. SM6FAJ 2.014 13. SM5FEX 621 
6. SM5DYQ 1.632 14. SM7CMV 480 
7. SM4EWP 1.485 15. SM7BEV 169 
8. SM3DTR 1.376 16. SM5ETU 1 

CW Klass C 

1. SM6DSW 2.820 p 5. SM3FWK 598 p 
2. SM4FPR 1.700 6. SM3FSK 391 
3. SM5DlR 1.073 7. SM0EIU 195 
4. SM5EUU 1.050 8. SM5FMQ 143 

CW Kla.ss T 
I ngen deltagare. 

CW Check loggar 
SM3CFV, SM3CJA, SM4AXl, SK5AA, SM5AQB, 

SM5BRS, SM5CAE, SMSTK, SM6EBQ, SM7BBV, 
SM0CXM. 

SM5CMP tar sin andra inteckning i SMSCAK's 
vandringspris. SM6DSW får en inteckning i 
SM5CNQ's vandringspris, där SM4FGN tidigare 
har tagit den första inteckningen. 

FONI Klass A 
1. SM5BKI 5.760 p 6. SM00Y 4.697 p 
2. SK6AW/6P 5.100 7. SM5BMB 4.543 

SM4DHF 5.100 8. SM0CXM 4.536 
4. SM5TA 4.860 9. SM7JZ 4.312 
5. SK3BP 4.756 10. SM0DJZ 4.292 

Sedan följer i tur och ordning: 
SM5CLE, SM5FNB, SM6CMA, SM5DD, SKlDD, 

SM7All, SM5BRS, SM5ARR, SK5EU, SM6CAW, 
SM5BOF, SM5CWV, SM5FFQ, SKlGH, SM5DPS, 
SM7DMN, SM5CBN, SKlBK, SMIDlE, SM0CHA, 
SM7EDJ, SM0COD, SM4AZD, SM7EDN, SM6AYG, 
SM6DUC, SM4BW, SM5AMF, SM5CAK/5M, 
SM5BAX. SM0EWM, SM3CJD, SM5CVC, SM3DMP, 
SM6CED, SM5CCT, SM5EDV, SM7FYM, SM5CGF, 
SM6EWX, SM7DNG, SM6BVB, SM7DMT, SM0AJU, 
SM7DRN, SM7BGF, SKSAJ, SM6AYS, SM7DCY, 
SM7FHJ, SM0F I, SM2CSA. 

FONI Klass B 
1. SM6FAJ 
2 .. SM7CMV 

FONI Klass C 
1. SM0FDA 

FONI Klass T 
I ng en deltagare 

FONI Checklaggar 

6 p 
1 

40 p 

SM2COR, SM4AXl, SM4EKV, SK5AA, SM5CMP, 
SM6CVE/6, SM6EBQ, SM6EHP, SM6FHI/6M, 
SM7ABO, SM7AVJ, SM7BBV, SM7BXK, SM7BZV, 
SM0AWV. 
SK6AW tar sin andra inteckning i SM7CRW's 
vandringspris. 
Totalt inkom från 132 stationer 171 loggar, varav 
91 på CW och 80 på FONI. 

Checklogg är bättre än ingen logg 1 
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Resultat av BRA Portabeltest 1974 
Portabla statianer: 

Call 
l. SM1CJV/l/P 
2. SM5APS/5/P 
3. SM5FNB/5/P 
4. SM3NJ/3/P 
5. SM6DOK/6/P 

Fasta stationer: 

Poäng 
530 
522 
520 
326 

65 

l. SM0ERR 64 
Poängberäkning enl QTC 1973:5, 1974:6/7. 
Checkloggar: SM3CFV SM1BVQ 

Mull 
05 
05 
05 
02 
01 

01 

Ej insända loggar: SM5DZG SM5DZM SM5ETU 
SM6EIG SM0DGE SM5CGN SM0DSF SM5CLO 
SM0BMB SM4CUQ/l SM1CXE/l/P SK5DB 
Antal deltagare 20. 
Kommentar: Detta var den sista av portabeltes
ter arrangerade av BRA. Vi hoppas ett behov 
blivit tillgodosett, nögot som kanske vidimeros 
av att SSA beslutat arrangera en andra Porta
beltest pil hösten. Tack för visat intresse. 

Nisse SM3AGO • 

4 DAFG KURZ-CONTEST 75 

bestående aven HF-del och en VHF-del. 
HF: 

Lördagen 18 jan kl 1300-1600 GMT 
Söndagen 16 mars kl 0800-1100 GMT 
Lördagen 14 juni kl 1300-1600 GMT 
Söndagen 14 sept kl 9800-1100 GMT 

VHF: 
Söndagen 19 jan kl 0800-1100 GMT 
Lördagen 15 mars kl 1300-1600 GMT 
Söndagen 15 juni kl 0800-1100 GMT 
Lördagen 13 sept kl 1300-1600. GMT 

Band: HF 3,5 o 7 MHz, VHF 144 o 432 
MHz. 

Testanrop: ca DAFG-CONTEST. Efter 
varje OSO skall den som svarat på frek
vensen få behålla den. Den som kallat ca 
eller ORZ skall alltså OSY:a. 

Klasser: A HF-stn över 200 watt 
B HF-stn t o m 200 watt 
D VHF-stn 

Meddelande: HF = RST, OSO-nr, namn 
och OTH VHF = RST, OSO-nr, namn, 
OTH och OTH-Iocator. 

Poäng: HF = varje två-vägs OSO ger 
1 poäng på 3,5 MHz och 2 poäng på 7 
MHz. 
VHF: 0- 50-

50 100 
144 MHz 1 3 
432" 4 12 

100-
150 

5 
20 

dessutom 2 resp 8 poäng 
ligare 50 km . 

150- 200-
200 250 Km 

7 9 
28 36 

för varje ytter-

Loggar: HF = a) Egen sign, namn och 
adress, b) klass, c) GMT, körd sign, sänt 
och mottaget msg (RST och OSO-nr) samt 
d) slutpoäng. VHF = a-d) som HF, e) 
sänd och mottagen OTH-Iocator. 
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Deadline: Loggar inte senare än 20 da
gar efter testen till Nicholas Roethe, 624 
Köningstein 2, Ellerhang 8, WEST GER
MANY. 

Resultaten: Kommer i DAFG-bullen och 
i "RTTY". 

Passa på och kör en massa OSO för 
EURD och DRD diplomen. 

SSTV-contest 

Sponser: ca Elettronica and 73 Maga
zine. 

Tider: Del 1 den 8 febr 1500-2200 GMT 
del 2 den 9 febr 0700-1400 GMT. 

Band: 3,5 - 28 MHz amatörband. 
Priser: Gratis abonnemang ca Elettro

nica. Reglerna i orginal kan erhållas om 
Du sänder en adressetikett eller SASE till 
SM5EIT Lundvägen 3, 15200 STRÄNG
NÄS! 

Lycka till. 

7. "GlANT" RTTY Flach testen 

Sponser: ca Elettronica Magazine. 
Tider: Första delen 18 jan 1500-2300 

GMT, andra delen 26 jan 0700-1500 GMT. 
Band: 3,5 - 28 MHz amatörbanden. 

Endast en kontakt per band räknas. 
Meddelande: Egen sign, RST och zon. 
Poäng: Tvåvägskontakt med egen zon 

ger 2 poäng, övriga zoner ger följande 
poäng. 

Zon 1/15, 2/11, 3/18, 4/14, 5/14, 6/18, 
7/18, 8/16, 9/16, 10/20, 11/18, 12/22, 13/21, 
14/2, 15/3, 16/6, 17/10, 18/12, 19/14, 20/7, 
21/12, 22/15, 23/14, 24/17, 25/18, 26/18, 
27/20, 28/20, 29/26, 30/29, 31/22, 32/32, 
33/5, 34/10, 35/12, 36/14, 37/15, 38/18, 
39/18 och 40/6 poäng. 

Multipler: Varje land enl ARRL-listan ger 
en multipel per band. Dessutom räknas 
W0 - W9 och V0 - VE7 som sep land. 

Summapoäng: Summan av poäng enl 
tabellen ovan x totala antalet multiplar 
x antalet ase. 

OBS att eget land ger ingen poäng el
ler multipel och får inte heller räknas in 
i antalet OSO. 

Handicap: "Världsmästare" minskar med 
8 % av slutpoängen. Den som vunnit fem 
eller flera tester minskar med 6 %, en 
till fyra tester med 4 %, och den som er
hållit andra till tionde placering minskar 
med 2 % av slutpoängen. 

Loggar: Ett loggblad för varje band plus 
summablad. Loggen skall innehålla datum, 
tid (GMT), land, sänd och mottagen RST 
och zon, multipelland poäng och summa
poäng. 



SWL: Särskild resultatlista. Avlyssnad 
stn räknas endast en gång per band. 

Priser: Till de tre främsta i varje klass 
utdelas medaljer. Nästa sju erhåller elet
tronica magazine. Alla som sänder in logg 
erhåller diplom. 

Uteslutning: De vanliga reglerna gäller, 
alltså inga CW- eller SSB-signaler i sam
band med testen. 

Dead line: Loggen skall ha kommit till 
Prof Franco Fanti, Via A. Dallolio 19, 
40139 Bologna, ITAL Y senast den 27 febr 
1975. 

Märk: Sänder Du en etikett med Din 
adress eller ett SAS E till SM5EIT, Lund
vägen 3, 15200 STRÄNGNÄS erhåller Du 
regler i original, logg- och summablad i 
retur. 

Lycka till! 

Tankar och kommentarer 

Antalet deltagare i MT har under 1974 
varit mindre än föregående år. De just 
nu svåra trafikförhållandena på 40 m är 
säkert orsaken till den minskade aktivi
teten. Ni som var med från början kom
mer säkert ihåg det stora intresset för 
denna tävlingsform vid starten 1964. Om 
vi sneglar tillbaka till 1973 var fortfarande 
intresset och trafikförhållandena för MT 
på 40 m bra. Idag är intresset lägre, för
modligen beror detta uteslutande på svå
righeterna till OSO på 40 m. Lasse SM3DIJ 
som varit master och ledare för MT un
der 1974 har haft ett motigt år, där kon
ditionerna varit nyckfulla, och han har vid 
flera tillfällen blivit tvingad att förlägga MT 
över till 80 m. 

För 1975 kommer Janne SM2EKM att 
ikläda sig ansvaret som ledare för MT. 
Kommer det att bli samma svårigheter till 
OSO på 40 m under 1975? Borde vi kan
ske se över våra regler inför kommande 
år? I samtal med Janne förstår jag svå
righeterna för SM2 och SM7 när testen 
går på BO m, men kunde vi inte skapa 
regler som håller för aktivitet på både 80 
och 40 m? Skulle inte en högre poäng för 
40 m OSO kunna jämna ut svårigheterna? 
I samtal med olika MT-tävlande har öns
kemålen varit stora för en test på båda 
banden för att skapa lika betingelser, och 
där OSO på 40 m borde få en högre po
äng. Många föreslår 2 poäng för 40 m 
OSO och 1 poäng för BO m ase. Skulle 
man kunna tänka sig att blanda FONI 
och CW i samma tävling, och endast ha 
en MT/månad? För att kunna ta nya tag 

inför 1975 är Janne SM2EKM tacksam för 
dina synpunkter! Man kan inte låta bli att 
snegla på Aktivitets testerna på 2 m, där 
intresset växer för varje månad. Man ser 
också att där går det bra att blanda CW/ 
FON!. 

I större sammanhang är det fortfarande 
problem med insändande av logg. Om man 
går igenom årets OTC fram t o m nr 10, 
får man en uppfattning om hur dåliga SM
amatörerna är när det gäller att sända in 
logg (checklogg) efter test, man kommer 
fram till fäljande dystra fakta: 

157 olika stationer har vid ett eller fle
ra tillfällen ej sänt in logg. 57 stationer 
har ej sänt in logg i en (1) test, varför 
övriga deltagare fått poängavdrag. I dessa 
fall gäller det SSA:s portabeltest och Jul
testen. 2 stationer har ej sänt in logg i 
två (2) tester med poängavdrag för övriga 
som följd. Även här gäller det samma tes
ter som ovan. Ni som deltog i Jultesten 
vet väl att om loggen uteblir så blir det 
poängavdrag för övriga deltagare. Tack 
för statistiken Erik SM5APS, och vi får 
hoppas på skärpning inför kommande år. 
På tal om kommande år är jag tacksam 
för bidrag till spalten. Erik SM5EIT har 
lovat att följa upp RTTY-testerna, så hör 
av er till honom, RTTY info bör vara Erik 
tillhanda senast den 10:onde i varje må
nad. Vi kommer också att för januari följa 
upp alla nya DXCC diplom och andra fram
gångar på diplomsidan. Riktlinjerna för 
1975 kommer att bli: 1) Testrutan, 2) Nya 
regler, 3) Resultat, 4) Tankar och kom
mentarer, 5) Diplom, 6) RTTY, 7) DX-ny
heter, 8) Vi gratulerar, 9) OSL-information, 
10) Vi presenterar. Vi skall försöka att 
samla allt under Tester och Diplom, och 
VI det är alla ni som hjälper till med bi
drag. 

SM6CTQ och SMI2IDJZ • 

DX-NYHETER 

Fortfarande ligger solfläckstalet mycket 
lågt, men trots detta har oktober och no
vember månads konditioner visat sig vara 
bättre än väntat. Den som varit morgon
pigg har haft en hel del fina saker att 
hämta på 20 meter. Även 80 meter har 
haft fina öppningar, vore mycket roligt att 
få ta del av svenska resultat på SSB de
len, kanske kunde Sigge BLA hjälpa oss? 

Bandrapporter: 

80 m SSB: EL2CJ 0530z KP4EAJ 0600z 
FOBOM 1900z 4z4MO 2000z FC6CXT 2345z. 
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40 m SSB: FG7AO 0230z CR4BC 0330z 
HP1XCW 0400z LU8AJG 0545z YS1GMW 
0700z ZM7AH ZI4BO 9945z 18-19z CW 
ett 20-tal olika JA stationer. 

20 m S$B: VR6TC 14230 0730z VR4BS 
14240 1330z. 

1S m SSB: 7P8AT 21267 0800z SN2ESH 
21320 1045z TN8BK 213S 1130z 9X5SP 
2139S 1430z 5X5NK 21275 2000z. 

10 m SSB: RD6DIF 28580 1000z. Var det 
någon som var aktiv på 10m aktivitets
söndagen? 

A9XV Ivan aktiv 28539 1120z. OSL via 
Gulf Aviation Ltd, P.O. Box 138 Bahrein. 

A3SAF Vavau Is Kazu 21300 SSB 8-9z, 
OSL via JA1SWL el direkt till Kazuhiko 
Inoue, Box 10, Vavau Tonga Is. 

A4XFQ Don ORV på 14300 SSB, OSL 
via Box 1000, Muscat. 

A4XFP Har rapporterats på 21200-2S0 
SSB. 

AC3PT EA4JL är ej OSL mgr. 
FW0DX Ron WB6L T J var aktiv under 

November månad . 
KC4AAC Anvers I ORV på 14250 SSB 

11z. 
KC4NI Navassa I, Nov 24-29 alla band. 
LU1ZR Petrel I, 14130 SSB 2330z. OSL 

via LU4EGE. 
LU4ZS S. SHETLAND IS, 14120 SSB 22z. 

OSL via LU7DRL. 
VK2BKE Lord Howe I, 14265 SSB 0800z 

OSL via W9RKP. 
ZM7AH ORV 1425S SSB 0700-0900z. 

OSL via W5ZF. 
3D2DD 21280 SSB 0700-1000z. OSL via 

VE3GUS. 
SQSAD aktiv 20-30 november. 
9J10JD aktiv 14125 SSB 0700z. 

SMSCTQ • 

VI GRATULERAR 

Förteckning över utdelade SCA per 30/11 
1974. 
SCA-ALL 
SM4RR SM3CFV SM7JZ SM5AOB SM5BPJ 
SM5BNZ SM5CAK SM7 ATF 
SCA-2S0 
SM5CBN SM4RR SM5CAK SM3CFV SM7JZ 
SM5RC SM5AOB SM5BPJ SM5BNZ 
SM7ATF 
SCA-200 
SM5CBN SMSCAK SM7JZ SM3BNV SM4RR 
SMSBNZ SM7-4097 SM00Y SM6BGG 
SM3CFV SMSRC SM5AOB SM5BPJ 
SM5DUS SK6AW SM7ATF 
SCA-1S0 
SM5CBN SM5CAK SM7JZ SM0XT 
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SM5CNO 
SM4RR 
SM00Y 
SMSRC 
SK6AW 
SCA-100 

SM5DUS 
SM0EWM 
SM6BGG 
SMSAOB 

SM7-4097 
SM5BNZ 

SM3CFV 
SM5BPJ 

SM3BNV 
SM6NT 

SM6CVE 
SM7ATF 

SMSOSV SM5CBN SM6NT SM5CAK 
SM5BFJ SM7JZ SM5CNO SM7-4097 
SM6EBO SMSDUS SM00Y LA30N SK5AJ 
SM5DKJ SM0XT SM6CEP SM7BEX 
SM7AIL YA1AH SM3BNV SM0DSF SM4RR 
SM0EWM SM5BNZ SM5TK SM6CZU 
SM6BGG SMSADN SM5BAX SM4FGN 
SM4AWT SM6BD SM6CVE SK6AW 
SM3CFV SM5RC SM5AOB SM58PJ 
SM5EUN SM7ATF 
SCA-SO 
SM6NT SM6CEP SM5CAK SM2EKM 
SM5CBN SM6EBO SM5DKJ SM5DUS 
SM5BCF SM7UV SM4-39S8 SM5TA 
SM5DSV SMSADN SMSBFJ SM5BNZ 
SM0EWM SM5CNO SM6PF SM3COZ 
SM1DIE SK5AJ SM0DSF SM7JZ SM3FUA 
SM5EZL SM6DKU SM00Y SM7-4097 
SM0CWC LA30N SM3AJL SM5TK PA0VO 

Ytterligare finns 40 st SCA-SO! 
Club SK5AJ • 

QSL-INFORMATION 

A3SAF 
A6XR 
A6XT 
CE0ZG 
CT3WA 
EL2FN 
EL2KS 
EL4D 
EL6A 
fBBWB 
FP0DA 
fP0JD 
fG7AR/ 

via JA1SWL VK2BKE via W9RKP 
via VK6RU 
via VK6RU 
via VK5TY 
via W0ELT 
via WBSIZN 
via WB51ZN 
via W4ZMQ 
via K4MZU 
via WA1HAA 
via G3LQP 
via WA6AHF 
via WA6VBC 
via JA3VLD 
via OE2SCL 

via G4CHP VK9RA 
via G4CHP VK9XW 
via CE2AA VK0MX 
via W2AYJ VP1Ff 
via K4MOJ VP2MOT 
via WB4SRX VP2MSU 
via WA5ZWC VP5MC 
via JA 1 XAF VP8MS 
via F8US VQ9HCS 
via WlJKJ VS9MAS 
via W2DEO W06PDC 

fS7 via f6BBJ 
fW0DX via WB6LTJ 
FW0GA via K6RIR 
FW01C via K6YFS 
FY7AA via F2QQ 
HL9TG via WA7KYZ 
HL9UA via WA3NCP 
HS4AFD via DJBKS 
KC4NI via K2fT 
KC4AAC via K2BPP 
KC6VE via W7PHO 
KG6SX via K4KQB 
KT5VMI via W4COP 
WB4KSE/ 
KW6 via K2BT 
LU1ZR via LU4EGE 
LU4ZS via LU7DRL 
ODSI Q via OH2BH 
PA9AEH via W3NX 
p J8YCQ via W4YCQ 
p J9JT via DJ3KR 
S21CW via JA2KLT 
S2lJA via JA2KLT 
TU2EI via fSST 

WS6JHA 
XW8HP 
0E2HZL/ 
YK 
OE5CA/YK via OESREB 
ZD3R via G3LQP 
ZD8MH via G4DDH 
ZD8RR via VP80A 
ZK1CL via WA2YJN 
ZK1DA via WA50CN 
ZL30G/C via ZL30G 
ZM7AH via WSZF 
3A2GX PIRATE! 
3B9DL via WA5ZWC 
3D2DD via VE3GUS 
4M6AW via K5LWL 
4W1ED via G4CHP 
SW1AV via W6KNC 
5Z4RR via 15RU I 
6Y5Bf via WB4NXR 
7P8AT via JA2KLT 
8Q6AG via JA0CUV/1 
8Q6AH via JA0CUV/1 

741208/SM5CAK • 



RTTY-spalt 
av SM5EIT 

RTTY contra annan trafik 

Under "Alexander VOLTA" testen pågick 
troligtvis oxo någon cw-test på 3,S MHz. 
Det skapar otrivsel amatörer ememllan om 
man inte respekterar de överenskomna 
gränserna. RTTY :arna får hålla sig inom 
följande frekvenser : 

3,S MHz inom 3.600 kHz ± 20 kHz 
7 7.040 ± S 
14 14.090 ± 10 
21 21.100 ± 20 
28 28.100 ± SO 

I de flesta fall är områdena väl kända 
för RY-aren. Det är kanske inte lika säkert 
att den nyblivne CW-trafikanten känner till 
dem. Alla andra CW-trafikanter känner na
turligtvis till dem (HI) . Vi RY-are ber om 
följande. För det första kalla inte inom 
ovanstående frekvenser. För det andra sva
ra inte på anrop som ligger inom de 
frekvenserna. RTTY har ju den nackdelen 
att den inte kan läsas utan maskin. Kom 
oxo ihåg att vissa band måste vi dela med 
annan trafik. Inom RTTY-delen på 3,S MHz 
bandet ligger en del icke amatörstn. De 
är lätt igenkända. De sänder envägs me
dan all amatörtrafik ju måste vara tvåvägs. 
Lyssnar man en tid på en stn märker 
man snart om det är en amatör eller det 
är en kommersiell stn. Slå gärna upp 
SMOMC artikel i OTC nr 1973 sid 7 och 
kolla vad som skall göras om Du miss
tänker att det är en obehörig stn . 

Innan Du nästa gång faller för frestelsen 
att lägga Dej på en RY-stn kollar Du na
turligtvis att Du ligger på ett exklusivt 
amatörband och att det inte är inom ovan 
angivna frekvenser. 

Vi gör vad vi kan för att ligga rätt. Trots 
den kompakta ORM-mattan under den här 
testen hörde jag endast en stn som låg 
fel. UK2GAX körde tidvis på c :a 3.573 
kHz. Är Du undrande om vad RTTY är 
för något se särskild notis. 

SEIT/Erlk 

SARTG ? ? ? ? ? ? 

Funderar Du över vad det mystiska or
det SARTG är för något? Själv såg jag 
det första gången på en dörr i samband 
med SSA årsmöte i Uppsala. Det betyder: 

SCANDINAVIAN AMATEUR RADIO 
TELEPRINTER GROUP 

SARTG sysslar som namnet anger ute
slutande med TELEPRINTER-trafik (RADIO 
TELETYPE = RTTY) . F n är medlemsan
talet något över 300 st. SARTG ger ut en 
tidning,SARTG-NEWS och sänder en egen 
bulletin för Norden sista onsdagen i varje 
månad. Starttid för bullen i allmänhet 1830 
SNT. Bullen skall sluta 1915 då månadens 
aktivitetstest börjar. Testen pågår till 2030. 
Är Du intresserad av RTTY kan Du skriva 
till bl a SARTG:s group manager SM00Y 
Lars Nordgren, Stackvägen 5, 16355 
SPANGA. Han kan hjälpa Dej med tips 
om bl a maskinanskaffning m m. Lycka 
till. 

RTTY-Tester 

Inbjudan till följande RTTY-tester har 
kommit. 

BARTG vår-test 22/3 0200 GMT-24/3 
0200 GMT. Högst 30 timmar opr tillåten. 

WAE DX RTTY-test, alltid tredje vecko
slutet i april. 19/4 0000 GMT-20/4 2400 
GMT. Högst 36 timmar opr tillåten. 

Det här skrives söndag kvällen den 8 
dec kl 2130. VOLTA-testen har just slu
tat. Har haft telefonkontakt med SMSFUG 
som organiserat SKSAA :s testkörning. De 
har lyckats få ihop 70 kontakter. Trots då
liga conds körde de CE3 och JA. Aktivi
teten var dessutom allmänt dålig. 

Alla Ni som deltar i testerna, skriv gär
na som avslutning en sammanfattning på 
blanketten och sänd den till undertecknad. 
Det kanske kan bli lite kommentarer i 
OTC. 

SMSEIT • 

SARTG NEWS 

Nordens ledande RTTY-tidning 
kostar 15:- kr som kan insättas 
på SARTG postgiro 231338-5, 
Mölndal. 
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NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAFIKPROGNOS [mitten ianuari - mitten februari SMSBKZ 
Antal solfläckar: 22 Signal/brus i S-enheter 

I 
Tid i GMT I Max S p6 band 

Riktning 

I QO-{)3 03-{)6 06---D9 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 10 15 20 40 80 

JA 00030 00430 00651 00566 00256 00055 00044 00044 08 08 08 09 09 

VU 00465 00630 46700 - 47600 05787 00677 00467 00567 09 09 13 13 14 

VK [kort) 00000 00500 06600 07761 04676 00054 00043 00410 09 10 11 12 13 
-

VK [lång) 00400 00310 00452 04642 00200 00000 02400- 00400 09 09 09 09- 09 

MP4 00587 00663 39930 49930 07963 00688 00577 00677 09 09 14 19 17 

EL 00687 00476 03882 48800 48800 05950 00787 00677 10 11 16 06 07 

ZS 00365 00252 04600 26500 47600 04742 00666 00565 13 12 16 03 20 

W2 00065 00066 00057 00477 05750 04750 00353 00055 14 1-4 14 10 07 

W6 00055 00055 00047 00069 00048 00542 00330 00043 16 16 16 09 10 

XE 00055 00055 00036 00355 04620_ 03600 00420 00043 14 14 13 08 09 

PY 00065 00055 00266 - 05600 04500 04600 00442 00064 11 11 18 06 07 

OA 00055 00055 00266 02622 26600 05600 00520 00043 13 13 17 07 08 

KH6 [kort) 00000 00043 00043 00473 00263 00420 00000 00000 12 12 12 10 07 

KH6 [lång) 00600 02500 26300 06200 03200 02500 00400 00400 0708 04 16 16 

F [Paris) 00069 00059 00489 00998 00898 00499 00078 00078 12 12 11 08 07 

Huvudtabellen : Förväntat S-meterutslag p6 1G-1S-2Q----40-80 mb vid varje tretimmarsintervall. 
Högra tabellen: Tidpunkt för kraftigaste signalstyrka för aktuellt band. 

SK5SSA TELEGRAFISÄNDNINGAR1} 

Kl. SNT Söndag Onsdag Lördag QRG 

1030--1100 CW-prov2) ........ . ....... 3650 kHz 
1400--1500 ....... . ........ övning 3

) 3520 kHz 
2000 ........ DX~buI1.4) . ....... 3560 kHz 

') Västerås Radioklubb/SM5ACQ & SM5EFX. 
2) En gång per kvartal. Regler i QTC 6---7/74. 
3) övningssändningar, se nedan. Därefter är stationen regel öppen för in-

checkningar. 
4) gO-takt. Opr SM5TK i Trosa. 

övningssändningar: 
1 feb. 40--60--80 takt om 15 min pr takt. Text ur QTC 11/74 s. 415 "Från styrelsen". 
8 feb. 100--125-150--175 takt om 10 min pr takt. Text ur QTC 11/74 s. 420--422 

"Mät med digitalteknik". 
15 feb. Repris av den 1 feb. 
22 feb. Repris av den 8 feb. 
Anm. Tidpunkt för CW-prov nr_ 11 meddelas i nästa nr av QTC. 

Lyssnarrapporter mottages gärna till SK5SSA, Box 213, 721 06 Västerås. 
SSA CW-grupp/-ACQ & -TK 
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CW-hörnan 

Under den här rubriken hoppas jag att 
då och då få återkomma. Det kan gälla 
kommentarer i allmänhet kring ämnet te
legrafi eller kring SSAs övnings- eller 
diplomsändningar. I huvudsak är skrivan
det avsett att stimulera intresset kring 
telegrafiverksamheten. 
. Om telegrafi eller CW som vi vanligtvis 
säger råder inom styrelsen den uppfatt
ningen, som jag tror delas av många, 
nämligen att det är den enklaste och bil
ligaste formen av trådlös kommunikation 
som gör det möjligt för amatörradiointres
serade att utan en tjock plånbok skaffa 
sig utrustning på både mottagar- och sän
darsidan . Att CW:n också är det minst 
frekvensutrymmeskrävande mediet är ju 
också ett plus för våra hårt trängda ama
törband. 

SSA bedriver en målmedvetet inriktad 

CW-verksamhet ledd av CW-gruppen -LN, 
-TK, -ACQ och -EFX. Till en hel del bac
kas gruppens arbete upp av Västerås 
Radioklubb genom SK5SSA diplom- och 
övningssändningar, som framgår av sär
skild tabell i varje QTC-nummer. 

SSA har lyckats att genom förmedling av 
-AHK via Försvarsstaben, förvärva en st. 
"800-wattare" avsedd att ställas upp hos 
VRK för SSAs fortsatta telegrafiverksam
het. Vi hoppas att den skall kunna förbätt
ra signalstyrkorna runt i landet. Givetvis 
med laglig input om nu någon trodde nå
got annat. 

I nästa hörna hoppas jag att få åter
komma med kommentarer kring SSAs "Ny
årsträff 1975" då vi träffades per hand
pump på 80 m och "röstade" på bästa 
"handstil" . 

SSA CW-grupp/-TK Frasse 

SSAs BULLETINVERKSAMHET 

Station aTH Frekv. SNT Chefsopr. Sändn.klass 

RIKSBULLETINEN kortvåg 

SK3SSA Sundsvall 3700 kHz 0900 SM3CWE SSB 
SK6SSA Ulricehamn 3765 kHz 0900 SM6EDH SSB 
SK7SSA Karlskrona 3630 kHz 0930 SM7QY SSB 
SK2SSA Boden 3675 kHz 1000 SM2FMR SSB 
SK0SSA Stockholm 3650 kHz 1000 SM0CXM SSB 

RIKSBULLETINEN kortvåg RTTY 

SK3SSA Gävle 3590 kHz 0930 SM3AVQ RTTY 

RIKSBULLETINEN VHF 

SK6SSA Göteborg 145,7 MHz 0830 SM6CVE FM 
SK7SSA Kalmar 145,8 MHz 0830 SM7CRW FM 
SK0SSA Stockholm 144,4 MHz 0900 SM5AGM SSB 
SK7SSA Malmö 145,8 MHz 1000 SM7BJ FM 
SK0SSA Stockholm 145,8 MHz 1030 SM0EPX FM 

DX-BULLETINEN kortvåg 

SK5SSA Mjölby 3650 kHz 1500 SM5CBN SSB 
SK5SSA Mjölby 7060 kHz 1515 SM5CBN SSB 
SK5SSA Trosa 3560 kHz 2000 SM5TK CW 

Adresser: 
RIKSBULLETINEN: SSA-Bulletinen, Box 199, 45101 UDDEVALLA 
DX-bulletinen: SM5CBN Lennart Hillar, Parkgatan 49, 59500 MJÖLBY 

via SK7RFL 

via SK7REZ 
via SK0RDZ 

lördagar 
lördagar 
onsdagar 
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Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstöver 
SIffror -eller tecken, dock lögst 20:- kr. Med
lemmar i SSA 6tniuter 50 o;. rabatt. Text och 
likvid söndes till SSA, Jön6kersvögen 12, 122 48 
ENSKEDE. Postgiro 27388-8. Sista dog den 15:e i 
m6naden före införandet. Bifoga alltid postens 
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuadress eller postbox godtas inte som 
adress . För kommersiell annons göller QTe ordi
narie annonstaxa. 

Säljes 

• 144 MHz beam, 15 ele. (HY-GAIN 215 
B) , 150:-. 432 MHz converter, 50:-. 144 
MHz PA med OOE 06/40, 325 :- . Nätagg
regat 300 V, 50 :- . Potentiometrar för 
mixerbord och VU-metrar. SM1EJM. Tel. 
0498-800 81. 
• Heathkit HW 202, xtals TX 145.000, 
050, 100, 200, 500, 700. RX 000, 100, 500, 
650, 700, 800 inkl nätagg. HWA 202-1 . 
SM5GKE Bosse. Tel. 0155-27417 eft. 1800. 
• TX. Hammariund HX 50, 60 W SS B, 
CW. 80-40-20-15-10 m. VOX. 700:-. 
RX TRIO JR-310, 600:-. TX 10 W X-tal
styrd , 250:-. SM5DVD. Tel. 0142-72104. 
• Heathkit: SB-401, 180 W TX, 1650:- . 
SM-303 transistor RX med SS B, CW och 
AM filter, 1975:-. MUL TI-2000 144 MHz 
transceiver, 2100 :- . SM6BTT Lennart Berg, 
Movägen 7, 74050 ALUNDA. Tel. arb. 018-
139140/ ankn . 25. 
• TX GELOSO TR 222, 80-10 m. 75 W 
CW/AM högstbjudande. 3-rörs rundradio
mott. i eklåda 330 x 220 från 30-talet. Ext( 
batt. erf. Tillv. AD RADIO, Insjön. SM4AJG. 
Tel. 023-15696 Arne. 
• HARMAN-KARDON 930, UNAMCO T1 
ADC XLM önskas byta mot Drake RX. 
SM05648 Bengt Nordbeck. Tel. 0224-15633 
eft. 1700. 
• Rig till vrakpris! RX : Ombyggd TRIO 
9R-59 för end. 200:-. TX: 90 W EICO med 
VFO end. 550:-. Kontakta SM4EJR. Tel. 
08-63 71 76 eft. 1800. 
• En CW-TX 10 W med nätaggr. 40 o 80 
m med 4 st X-taller. 100:- . En CW-TX 10 
W Geloso VFO o. nätaggr. 150:-. Två skil
da nätaggr. i trevlig låda. Ger vardera 300 
V 120 mA, 6,3 V 3A. 50:-. SM7ENR/Evert. 
Tel. 0380-41168. 
• TRIO TX599. Kalle SM5GNK. Tel. 0224-
10800 eft. 1600. 
• TH-3jr m. koaxbalun. Först. 2 x 12 W 
(avstörd) m. FM-dekodrar för FM/FM och 
pilotton + högt. SM5JE. Tel. 08-646489 
eft. 1800. 
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• PA, KV-UK! Rör 4X150D (26 V glöd, 
250 W), + sockel + skorsten = 70:-. 
4CX250B + sockel + skorsten = 95 :-, 
båda beg. ALLA 2 m RX blir bättre med 
förförst. HAMTRONIC. Gain 20 dB, NF 2,5 
dB. 50 x 20 x 20 mm. 80:-. Ny. Sifferrör 
Philips 2M1930, nya, 10:- / st. SM5COT, A. 
Thunström, Attingevägen 26, 61100 NY
KÖPING. Tel. 0155-57319 eft. 1700. 
• SRA C-24 med FET-förförstärkare och 
OOE 06/40 slutrör. Kristaller för 145,0; 
145,7; R2 och R8. 500:-. SM5BKZ, Stig 
Schyffert, Vallstanäsv. 51, 19040 ROS ERS
BERG. Tel. 0760-35969. 
• SB 301 , SB 401 , BC 221, BC 224, 
BC454B, BC 923, BC 1000, Storno COF 
220V 6 kanal. tonöppn , NC 50 rx 13 spolar 
2 st. 144 Mc konvertrar, PA 500W, Ant. 
4EI Yagi. 144Mc, 14 Mc, 21 Mc, W3 DZZ, 
X-tal calibrator, Signalgen. Transistorprov, 
V O M IM 25, Konstant. HN 31 , STW me
ter HD 15, Grid dippmeter GD 1, LP filter, 
Z match, Koax omk, 2 st CW nycklar, 
Vridtrafos 2,5A, 8 A, 9 A, Mik 729SR, Uni
versalinst., Kylfläktar, Eddystone skalor, 
Mek filter, FL8 filter, 2 st X-tal filter, Div 
Surplus enheter och massor med små de
lar som spolar, drosslar, relän, vridkonden
satorer trafos, instrument, X-taller, Rör bia. 
811, 813, 866, RS686, OB3/200. OTC 1925, 
26, 27, 47 t o m 58, 64 t o m 74. Radio 
och Television 65 t o m 74. div CO maga
zin och amatörböcker. 

SM5ADK:s dödsbo SÄLJES ENDAST 
GENOM 5AEZ OVE FRIDLUND. Tel. 08" 
711 98 20 efte r 1600. 
• Collins KWM-2 m. power TR4C m. 
RV4C o. power Kenwood TS 520, allt ufb. 
SM5AM. Tel. arb. 08-232730, bost. 08-
7662306. 
III IC-210 VFO-styrd, faslåst FM transcei
ver för 2 m, se OTC 5/74 sid. 224. I abso
lut nyskick, 6 mån. garanti. 2000:-. 
SM0BBG, Hans Westberg . Tel 08-7168474. 
• Ny IC-22, 144 MHz FM transceiver säl
jes billigt. X-tals för 145.000, 145.700. RTTY 
Burgess remsstans 100:-. Köpes: Manipu
lator för el.bugg. SM6CDG/Kjell . Tel. 0303-
234 64 eft. 1800. 
• IC-21 m. 145.000, -550, -700, -800, -900 
o. R2. 1350:- . SM6EJX. Tel. 031-214364 
eft. 1800. 
• DRAKE 2B. SM3CZS Christer Nylan
der, V. Radiogatan 17, 85242 SUNDSVALl. 
Tel. 060-124266 eft. 1800. 

Köpes 

• XF9-A eller liknande kristallfilter kö
pes. 2 st 813 med hållare säljes. SM6DHD. 
Tel. 033-56579 eft. 17.30. 



Nya medlemmar 
Nya medlemmar per den 10 decembe r 1974 

SMSYS Sven linnfors, Ynglingagatan 8, 75334 
Uppsal a 

SM5AQD Håkan Eriksson, Svanvägen 6, 611 00 
Nykäping 

SM0EYL Viola Erkenberg, Nyängsvägen 41, 161 37 
Bromma 

SMlFO L Hans Olofsson , Volontärbacken 5 B, 
372 00 Ronneb y 

SM5FHM Sune Andersson, Kärsta Orresta, 72590 
Västerås 

SM0FVY Raymond Blondin, Postängsvägen 140, 
14552 Narsborg 

SM2GDH Berth Johansson, Amträsk , 930 68 Raggsjö 
SMlGE I Lennart Branthle, Kakg ränd 18, 381 00 

Kalmar 
SM2GTJ Stefan Holmberg, Älvsbackagatan 6 A, 

931 00 Skellefteå 
SMlGGM Bertil Rasmusson, Herrgårdsvögen 66 B, 

371 00 Karlskrona 
SM0GIN Lars Demitz, Vibblabyvägen 8, 4 t r., 

17541 Järfälla 
SM3GJN Erik Persson, Aspnösgatan 10, 83200 

Frösön 
SM7GFO Bertil Schiii, Klarbä rsvägen 8, 33100 

Värnamo 
SM6GSO Rolf Ericso n, Box 2040, 44402 Stenung

sund 2 
SMlGIP Lennart Jönsson, Storabockegotan 13 c, 

21615 Malmö 
SM3GQP Gullik Tjernström, Räbbmogatan 8, 

860 24 Alnö 
SM2GWP Toma s Boström, Borraregatan 15, 981 00 

Kirun a 
SM7GXP Lennart Fölth, Stenbocksgaton 4 B, 28200 

Tyri nge 
SM6GJQ Staffo n O lofsson, PI 8135, Skattegårde n 

L8, 521 00 Fal köping 
SMlGVQ Kjell Martinsson, Ängsgatan 6, 28063 

Sibbhult 
SM5GER Valter Elme, Esbjersgatan 3, 63232 Eskils

tuna 
SM7G LR Bengt Wilhelmsson, Västra vögen 5, 

56027 Tenhult 
SM6GPR Per-Olof Johnsson, Lövgatan 5, 52400 

Herrljunga 
SM0GDS Hans Carlqvist, Ugglebacken 3, 18237 

Danderyd 
SM6GFS Kjell Malmberg , Fastlagsgatan 29, 415 12 

Göteborg 
SM6GUS Per Johansson, Fastlagsgatan 47, 41512 

Göteborg 
SM0GBT Ulf Segersteen, Riksrådsvägen 63, 121 60 

Johanneshov 
SM2GET Anders Hansson , Hornsgatan 8, 951 00 

Luleå 
SM6GKT Ro land Wilsson, Attagårdsgatan 2 A, 

3 t r., 521 00 Falköping 
SM3GTT Sigvard Englund, PI. 1371, 82800 Edsbyn 
SM5-5744 Truls Berger, Viksöngsgatan 17, 72347 

Västerås 
SM4-5745 Gunhild Högberg, Dalbockagatan 15, 

654 69 Ko rl stad 
SM0-5746 Lasse Hjern, Skvadronvägen 24, 18600 

Va ll entuno 
SM6-5748 Kent Rundgre n, Långgatan 2, 544 00 Hjo 
SM0-5749 Te rje Gunnarson, Skebokvarnsvägen 

215, 8 t r., 12435 Band hagen 
SM3-5150 Tommy Johansson, Bågvägen 17, 89042 

Me llansel 
SM0-5751 Nils Mejer, Vanad isvägen 19, 9 t r., 

11 3 46 Stockholm 
SM2-5752 Sven lindg ren, Brännberg 61 7, 96100 

Baden 

SM0-5753 Leo Levin, c/o Steinbock, Henriksdals
ringen 75, 3 t r., 131 00 Nacka 

SMl-5754 Christian Kinnander, Bogegaton 99, 
62100 Visby 

SMl-5755 Anders Ivarsson , Missionsgatan 13 B, 
57400 Vetianda 

SMl-5756 Le if Svensson, Kanalgatan 6, 28063 
Sibbhult 

SM0-5757 Gunnar Berg, Junkergatan 22, l tr., 
126 53 Hägersten 

SM0-5758 Manuel Jimenez-Calado, Stenbygränd 
10, 1 vån ., 16370 Spånga 

SM7-5759 Lars Svensson , Bexet, 310 80 Hyltebruk 

SSB - CW 
Sä nda re och mottagare garanterade nya eller 
nyvä rd iga . Priserna Inkl flygfrakt och f6r
säk ring . Tul l och mervä rdeskatt t illkommer. 

O B S I Priserna i sv. kr . den 15/12 -74 

Hcllicrafters 
FPM300 MK II 8D-l0m 250 w pep 

inb ps 13 vdc, 117/234 Voc $ 526 (2.240:-) 

R. L.Drake 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 16D-l0m 
T4XC 16D-l 0m 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C aD-lOm 300 w pep 
TR4C w N/B 
AC4 11 5/230V pwr su p 
DC4 12vdc pwr su p , w/TR4 
RV4C vfo 
W4 2-30 mc wtmtr lvi a ppl 

Hy-Gain/Galaxy 

$550 
$ 532 
$ 555 
$ 825 
$ 576 
$ 671 
$ 148 
$ 141 
$ 122 
$ 65 

(2.340 :- ) 
(2_265 :- ) 
(2_360 :- ) 
(3_510 :- ) 
(2_450 :- ) 
(2.855 :- ) 

(630 :- ) 
(600 :- ) 
(520 :- ) 
(280 :- ) 

R1530 100 kHz-30MHz $ 1390 (5.910 :-) 

P&H Electronies 
LA500M Mobile Li near so-

10m 1 kW pep w/l 15V oc 
& 12 V dc ps $ 310 (1.320 :- ) 

Rotarer- 115V ac (via postpaket) 
HAM-II $ 132 
TR-44 $ 83 

(565 :- ) 
(355 :- ) 

Clegg-2m FM, Rabat SSTV, HAL RTTY etc . Pris 
på förf rågan. 

Antenner-Master: 
Telrex. Mosl ey, Hy-Gai n, E-Z Way 
pris på fä rfrå ga n 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar och får ändå de senaste 
modellerna när Du käper direkt från USA. 
Priset Du betalar är i dollar. 
Skriv til l W9AD N 

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O. Box 117 

Lockport. Illinois 60441 USA 
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FYND 
Transistarer ASY '27, PNP 

Pris, l st 1,
lO st 7,50 

100 st 50,-
1000 st 350,-

Displayer SLA 7 

För 3 volt. 

Driver SN 7447. 

l st 014,-
6 st a 13,-

10 st a 12,-

Alla priser med mams. 

SVEBRY ELECTRONIC AB 
Box 120 

541 01 5KOVDE 
T e I. 0500/800 40 

Nyheter som 

RF SPEECH CLIPPER 
e Ger ökad "talk power" jämfärbart med 

effektökning 10 gönger. 
e Kan användas för SSB, FM och AM. 
e Kopplas i serie med mikrofon - inga in

grepp i sändaren I 
e Avancerad teknik med digitala och ana

loga kretsar ger hög tillförlitlighet och 
stabilitet. 

e 7 I C, l transistor, 3 dioder. 

Detta är en riktig HF klipper med mycket lög 
distorsion och skall inte förväxlas med LF
kompressor eller LF-klipper. 

595,- inkl. 

G-WHIP mobil antenner 

Helical e Hög verkningsgrad e Stor band
bredd läven pö 80j e Glasfiber e Lög vikt 
e Liten höjd e Kan monteras direkt pö 
flygeln e Tribander 10/15/20 utan spole e 
Spolar för 40/80. 
Tribander 1O/15/20+80m spole+fäste 

DATA-ALARM 
Box 442 

194 04 Upplands Vösby 
Tel. 0760 - 858 73 

295,- inkl. 

kommer ... 
• Signal/One Transceiver CX-11 . De luxe station med allt man kan önska. 

Leverans 1:a kvartalet 75. 
• ALPHA Slutsteg 1O--80m. Model 274, 374, 77. Nu även i byggsats! 
• KLM Antenner. HF, VHF, UHF. Monobanders och log period. 
• ATLAS 210 ; 200 W 80-10 m. 
• ITC 215; 200 W 160-15 m. Leverans 1:a kvartalet 75. 
• ASCOM Aluminium torn. Ostagade. Höjd 10-27 m. 
• FM/SSB/CW 2m transceiver. Digjtal readout. 25W ut. 
• SSTV Komplett line med monitor och kamera. 
Har Du tänkt på att med en ATLAS 180 solidstate transceiver för 80-20m 
behöver Du inga repeatrar. Här pratar Du direkt med hams runt om i världen . 
AVEN direkt från bil! Paketpris ATLAS 180+ G-WHIP mobil antenn. 
NYTT powersupply, av svensk tillverkning, för ATLAS 180 eller 2m transceiver 
+ slutsteg. 220 V AC/ 12 V DC, 20A. 
Dessutom, naturligtvis, bl. a. Drake till låga priser. 

Side Band Communication AB 

SM5SB Carl 
0155-71254 

5-64020 BJORKVIK 

SM5CJP Eskil 
0760-858 73 9-17 
0760-807 73 19--21 



FM SOLID STATE 

PUNCH 
FM-AM-CW-SSB MOBILE/BASE 

2 Meter Amplifiers 

VIBRATROL 
Model 
RFL-301 
RFL-401 
RFL-501 
RFL-701 
RFL-801 
RFL-901 

RFL-1101 
RFL-1201 
RFL-1301 
RFL-1401 

Drive 
3W 
3W 
3W 

10W 
10W 
10W 
25W 
25W 
3W 
1W 

Output 
40W 
60W 

110W 
75W 

100W 
150W 
150W 
200W 
200W 
75W 

All mode Is will operate with re
duced output from as little as one 
watt drive. Amplifiers are supplied 
pretuned for band portions in which 
they are to be used. For SSB and 
CW use, delayed dropout is avai
lable. 

SKANDINAVISK REPRESENTANT 

Data-Alarm 
BOX 442, 

19404 UPPLANDS VÄSBY 
0760-85873 

Försä1iningsdetalien 

SSA (postgiro 52277-1) 

Jönåkersvägen 12 

12248 ENSKEDE 
Böcker 
• Grundläggande Amatörradiateknik 35:50 
• Antennenbuch av Karl Rathammel, 

DM2ABK {tyskl, 590 sidar 75:-
• CQ-Vägen till C-certifikat utgiven 

av Sveriges Radio 18:-
• Amatörlisten, Sverige Radio 3:-
• Ham·s Interpreter, 10 sprök 10:60 
• Diplombok, slut. Ny upplaga 

under bearbetning 
• Loggbok AS-format 5:60 
• Loggbok A4-formot 10:-
• Televerkets förfottningssaml ing, 

Q-förkortningar 3:20 
• Bestämmelser för amatörradio-

verksamheten, B:90 5:30 
• Televerkets författningssamling B:29, 

utdrag ur internationella 
telekonventionen 1 :-

• DXCC-lista 1 :50 

Kartor 
• Prefixkarta 100x90 cm 
• Storcirkelkarta , svartvit 
• Storcirkelkarta , färglagd 
• QTH-Iokatorkarta tilll. slut 

logg blad etc. 
• Testloggblad i 2O-satser 
• VHF-Ioggblad i 20-satser 
• CPR-Ioggblad i 20-satser 
• Registerkort i 500-buntar 

Diverse 
• Telegrafnyckel 
• SM5SSA telegrafi kurs pö band och 

kassetter 
• SSA-duk, 39x39 cm i fem färger 
• Teleprinterrullar vid hämtning 
• Vid postbefordran tillkommer 

paketlrakten. 
• QTC-pärm 

För SSA-medlemmar 

20:-
5:30 

14:30 

3:-
3:-
3:-

16:-

130:-

290:-
7:40 
5:-

10:-

• SSA medlemsnöl 8:50 
• QSL-märken i kartor om 100 st 5:-
• OTC-nöl 10 :-
• Nöl med anrop 10:-
• QSL-märken HMarokulienH 10:-

Alla priser inkluderar mervärdeskatt. 

Enklaste sättet att köpa frön försäliningsdetal
ien är att sätta in belappet pö postgirokonto 
52277 - l och pö baksidan av talongen (mot
tagardelenl skriva ordern. Alla beställningar 
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkom
mer kr 1:70 för korsbands- och brevpostförskott 
och kr 2:00 för paketpostförskotl. Undvik att 
beställa mot postförskott dö det förorsakar 
merarbete för kansliet och blir dyrbarare för 
Dei! Skriv namn, signal ach adress tydligt. 
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NY HEATHKIT SOLID STATE TRANSCEIVER 

MODEl SB-104 
Nu kommer HEATHKIT på bred front. Vi presenterar en komplett ny line. 

SB-104 TRANSCEIVER, 10-80 m 

- Helt solid state transceiver, inkl. slutsteget. 
- Bredbandsavstämd Tx och Rx. 
- Digitalt display, upplösning 100 Hz. 
- Uteffekt 100W, 1W-läge lämpl. för transverter. 
- Ny avancerad mottagardel, min. korsmodulation. 
- Noise blanker som tillbehör. 
- Pris byggsats 4.600 :-. 

SB-230 SLUTS TEG 

- 1200W PEP 88B 
- Conduc!ion cooled 8873 
- Ingen fläkt 
- Pris byggsats 2.280:-

ÖVRIGA TILLBEHÖR 

8B-644 EXTERN VFO 
8B-604 Högtalare 
HP-1144 AC-Power 
8BA-104-3 CW-Filter 
8B-634 8tationsenhet 
8B-614 Monitor 
8BA-104-1 Noise blanker 
8BA-104-2 Mobile mount 

INTRODUKTIONSERBJUDANDE, gäller t. o. m. 31.1.1975. 

Pris 585:-
225:-
590:-
235:-

Pris 1.150:-
990:-
175:-
145:-

Vid samtidig beställning av 8B-104, 8B-644, 8B-604 och HP-1144 får Du detta 
för 5.450:- (listpris 6.000 :-) 
Vi sänder Dig gärna en samlingsbroschyr på den nya riggen. 
Passar det bättre så kom gärna och hämta en broschyr hos oss. 

OBS: Nya adressen är Norr Mälars!rand 76. 

73 de 8M0DNK, Valle Grivans 

HEATHKIT, Schlumberger AB 

Box 12081, 10223 8TOCKHOLM 12 
Tfn 08-52 07 70 

HEATH HEATH 

Schlumberger 



DRAKE 

Nu kan vi erb' rodioomor' ludo hela DR rode fil .. orer, DX.o AKE·pr Vi byt~r ~:,erkomligOr: .och alla ~~df,!,met till 
re mot mooJen in äldr:

,
:::r. oontresse-

Vår n erno utrustning~:togore eller sänd 
t . ya ser' • 0-
romning ell vlceovdelnin • 

noden beli:'" reporotion
g 

ostar till tjänst d .. Igo kom . v somtli . me 
Vlolkommen fil • munlkotionsonT5' I .mork-
ANDSGATA I var St k oggnongor 

lan kl. 10.oo-~Vi6 ~ppe~c ~8~~~b~k på UPP: ~~g eller skri~ . _ ord. 10.00--I~.00:edog mel-

AKE-produkter. lor vår folder 

RR-l: Dubb I på f2r MHz m~Ju~~b' Täcker 0,15-
Ex~lM/C'(!IS?B. y~~r~h kli.stal-
transcei~tV r::s:;i ng. Kan k-~ter. 
MSR-2. . ~ T4. aras 
med ir figltaiavläst Pris kr 46 
10 kHz_30veMssyntes sa~atta.gare . 75:-

100 Hz avläHz . med bätt~~cker 
~M/CW/SSB/I SB ~ ngsnagg rann h~~ 

PR-4. AII'd P matta'gare SI ig kommunikat' ris kr 16.350:-

R1-
C

: Kom' lons- . 
for amatärbr~k'katiansmattag Pros kr 3.440:-

T-4XC.... are 
TR-4C; ~~ndare: fär amat" b Pris kr anscelver. or ruk. Pris kr 

3.100:-
3.295:-
3.647:-

All Pris kr 

a priser inkl @UIEc;;;nl:-=C-.--1~f.14, 18211 DANDERY ABI 
T 

ar: Uppland Dl. 
elefon 08/33 89 s20~tan 93, 11344 Sthlm. 

47 



~ 

IDAG "RTTY" IGÅR "MORSE" EI1IJ Varför inte ett tangentbord som kan båda delarna? 
Tangentbordet DKB 2010 är en av de mest sofistikerade pro
dukter som någonsin erbjudits till amatörer. 
Sändningshastighet RTTY 45, 50, 55, 75 baud 

MORSE 40-300 tecken/minut 
Specialtangenter för generering av ca, DX samt 15 gOdtyckliga 
tecken, t ex DE + anropssignal. 
Tangent för generering av testremsan "The quick brown fox .... 
Inbyggd 3 teckens buffer som kan utökas till 128 tecken. 

OKS 2010 

Pris: 3.288:- inkl moms 
Byggsats 2.511:-
inkl moms 

VIDEOENHET RVO 1002 

Något för er som inte 
gillar en slamrande prin
ter. 
Pris : 4.400:- inkl moms 

ST6 RTTY-demodulator alltför väl
känd i amatörkretsar för att behöva 
ytterligare presentation. 
Pris från 2.395 :- inkl moms 

Tveka inte att kontakta CHRISTER! 0CBZ för ytterligare in...... $ formation om HAL:s produkter. 
IK FER"'ER .B ________________ r 

Box 56, 16126 BROMMA 08-802540 



EffektIIIätning 
Bii\D 4370 

25 - 500 MHz 

0.02 - 500 Watt 
3.800:- inkl. moms. 

Bird's effektmeter 4370 med ett brett effekt- och 
frekvensområde är idealisk för CW-, AM-, FM-, SSB
och TV -signalbanden . 

Det löstagbara mäthuvudet (mätning direkt på lin
jen) är försett med en 9 dm lång kabel, vilket gör 
instrumentet lätt att använda i trånga utrymmen. 

Effekt- och frekvensområdesval sker enkelt med 
omkopplare. 

Specifikationer: 
Effektområden: matad 10, 25, 100, 500 Watt 

reflekterad 1, 2.5, 10, 50 Watt 
VSWR under 1.1 (50 ohm) 
Noggrannhet ±5% fullskala 

* 
Omgående leverans, RING: 

......... _ lIK FER_ER AB __ ., 

08/80 25 40 



ATLAS 180 
Bredbandstransceivern 

Som handsken i handskfacket 
Frontpanel : 24 x 9 cm 
Djup : 25 cm ink!. ratt och kylf läns 
Med sitt lilla format är ATLAS 180 en utmärkt transceiver för mobilt bruk 
på amatörbanden 20, 40 och 80 meter. Sändningstyper : SSB och GW. 
Input 180 W (PEP). Kristallkal ibrator på 100 kHz. Inbyggd högtalare. 

Kontroller (från vänster till höger) 
Instrument, VFO-skala, kalibrator, MIG/ALG, 
LF, HF, VFO-ratt, band, till-från SSB/ GW. 

Effektförbrukning 
12 - 14 V, 0,5 A för mottagaren. 16 A för sändaren 

AR-23A Nätaggregat för 220 V ~ . 

Begär specialbroschyr. 

Pris ink!. moms kr 3.090 :-
Pris ink!. moms kr 1.132 :-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 


