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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

BEAMAR för IG-15-20 m. bolun pö ringk 
FB 23 2·el. 2,5 m bom" '2" 0/0,0/0 d~ 
FB 33 3-e l , 5,0 m bom" 2" 8/8,5/7 dB 
FB 53 S-el, 7,5 m bom" 2" 10/10/8,5 dB 
VERTIKALER, fristöeode med radioler 

765,-
1.150,-
1.525, -

GPA-30 
IG-15-20 
GPA-40 

höjd 3,55 m 2 kW PEP 335, -

1 G-15--20-40 
GPA -50 
IG-15-20-4Q-80 

höjd 6,00 m 2 kW PEP 485,-

höjd 5,45 m 2 kW PEP 595,-
TRADANTENNER m. bolun pö ringk .· 
W3DZZ 80-40 12Q-15-IOI 500 W PEP 
W3DZZ 8G-40 12G-15-101 2 kW PEP 
80/40 dirool 2 kW PEP 
FD-4 windom 80-4G-2G-10 500 W PEP 
'TElO UKV-beamar med kooxbolun; 2 m 
Sia gro und p lor,e 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO -e l hor 2,8 m bom II dB 
5 + 5 kryssyog i 
Fi lter & ka blar för 10141 over 10141 +3dB 
D ,o för 70 cm , 
25-e l ho r 3,1 m bom 14 dB 
N u öven KW Electron ics: 
El -mtch, Ante nofilter SOO W PEP 

255,-
343,-
198,--
184,-

135,-
75, -

148,-
195,-
75,-

153,-

350,-
. KW 107 Supe rm 'Jtch m SWR, PWR, kon,t on tenn 

on t. omk och El· ,w,tch 500 W 87S,-
KW 109 Sq)erm"tch, li kn som KW 107 

men lör 1000 W 1150 -
CDE-rotarer 1220 V med skyddsjordl, 

AR-40 
CD -44 
HAM - II 
Des<; ulom koruinlkobcl, b r)lune r etc 

A llo priser ink-I. mom\ Ird: lidingö 

BOX 755, 18107 lIDINGa, 08-766 22 50 
Per Wikström SM5NU 08-76639 00 

349, -
649. -
974,- -
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1975 

ANNONSER (UTOM HAM.ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4GL 
Box 12, 791 01 FALUN 
Tel. 023· 11489 

HAM.ANNONSER 
SSA,s kansli 
Ostmarl<sgatan 43, 12342 FARSTA 
Postgi ro 27388·8 

PRENUMERATION 
SSA 's kansli 
Ostmarksgatan 43, 12342 FARSTA 
Postgiro 52277-1 

Omslaget 
1973 berättades i QTC om SM0AGD, 

Erik Arild Sjölund och hans DX-pedition 
till Påskön. Han var då anställd vid Euro
peiska Rymdforskni ngsorgan isationen med 
uppgift att därifrån få igång en recorder 
i en satellit. Sen bytte han jobb och ham
nade på Utrikesdepartementet. I detta 
nummer berättar han om sin expedition 
till Fernando Poo, 3C1. I god tid före be
söket bearbetade han den tillståndsgivan
de myndigheten - presidenten - och 
denne kunde i sin välvilja sträcka sig så 
långt att Arild kunde få sända i tjugo 
timmar med signalen 3C1AGD. 

Foto: 3C1AGD 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Braune, SM50X 
Fenixvägen 11 
180 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Gronberg, SM3WB 
Kungsböcksvögen 29 
802 28 GAV LE 
Tel. 026 - 184913 bast. 
026 - 129880 onkn 22(J) 

Den,lCl cpplaga är tr yckt i 5700 ex. 

Liusdals T ryck AB 

Bilaga medlöljer. 
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SVERIGES 
SÄNDAREAMATÖRER 
KANSLI , OSTMARKSGATAN 43 
12342 FARSTA 
TE lEFO N , 08-64 40 06 
POSTGIRO , 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 1<r-12, 14-15 

KANSLIST, MARGARETA PlATIN 
LORDAGAR STÄNGT 
QSl , sista torsdagen i varje månad 18-20 

Styrelseledamöter och suppleanter 

Ordf. , Einar Braune , SM50X, Fenixvögen 11, 
18010 ENEBYBERG. Tel. 08-768 3122 

V. ordL Berndt Thisel i, SMIAWD, Stenkyrka, 
62033 TINGSTÄDE. Tel. 0498-72140. 

Sekr . , Stig Jahanssan, SM0CWC, Granstige n 
4, 2 tr., 13700 VÄSTERHANI NGE. Tel. 
0750-21552, 

Kassaför •. , Martin Höglund, SM5LN, Spann
vägen 42, nb., 16143 BROMMA. Tel. 08-
253899. 

ledamot, Lars Hallberg , SM5AA, Porlabacken 
7, 12445 BANDHAGEN. Tel. 08-991797 . 

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

SuppI., Lennart Arndtsson, SM5CJF, R6gvägen 
12, 19060 BALSTA . 

Tillika distriktsledare 
Dl0, Jan-Eric Re hn, SM0CER, Narströms 

Väg 13, 6 tr., 14200 TRANGSUND. Tel. 
08-771 1947. 

Dl0-s uppl. , Hons-Olov Olsson, SM0JS, Vire
bergsvögen 26, 6 tr., 171 40 SOLNA. 08-
837544. 

DU, Rolond Engberg, SMlCXE, Box 27, 62012 
HEMSE. Tel. 0498-80424. 

DU-suppl. , Bert Larsson, SMICJV, Hagagatan 
12, 62012 HEMSE . 

DL2, Sigvord Sällman, SM2CYG, Räfsarstigen 
72, 95010 GAMMELSTAD. Tel. 0920-5 11 05. 

DL2-suppl., Karl-Erik Biärnfot, SM2CEV, Miölk
cddsvögen 237, 95100 LULEA. Tel. 0920-
272 88 . 

Dl3, Owe Pe rssan, SM3CWE, Skonertvögen 8, 
86024 ALNO. 

Dl3-suppl. , Ba Carnerius, SM3CRY, Hovre
gränd 3, 81100 SANDVIKEN. 

Dl4 , Gunnar Erikssan. SM4GL, Bax 12, 791 01 
FALUN I. Tel. 023-11 489, 17631. 

Dl4-suppl. , Verner Hartvig Särensen, SM4DTL, 
Innersvängen 20, 65468 KARLSTAD. Tel. 
054- 13 06 38. 

DlS , Kurt Franzen, SM5TK, Box 13. 15013 
TROSA. Tel. 0156- 12596. 

DlS-suppl., Donald Olofsson. SM5ACQ, Mal 
mabergsgolan 79, 72335 VÄSERAS. Tel. 
021 -133906. 

DL6, Ingemar Jonsson, SM6CPO, Hag arne
vögen 24, 45100 UDDEVALLA. Tel. 0522-
13884. 

Dl6-suppl., Carl -Guslaf Cuslmo, SM6E DH , 
KonJiJo lvögen 3, 52300 ULRICEHAMN. 
Tel 0321-12686. 

Dl7 , John-Ivar WinhlmJh, SM7CRW, Sto r-
golon 18, 38060 FARJESTADEN. Tel. 0485-
30473, orb 0480-15280. 

Dl'-suppl. , L",,-Erik Andersson, . SM7CX I, 
Klockurevögen 18, 37024 NATTRABY. 
lel. 0455-492 87. 
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Funktionärer 
QSl, Uno Söder, SM5CPD, Advakotbacken 24, 

6 tr., 14556 NORSBORG . Tel. 0753-806 43. 
Kanslichef , Martin Höglund, SM5LN, Spann 

vägen 42/nb., 161 43 BROMMA. Tel. 08-
253899. 

Tekn.sekr ., Olle Ekblam, SM0KV, Forshoga
gatan 28, 12348 FARSTA. Tel. 08-64 5810. 

Bitr. tekn . sekr., Rolf Svenssan, 5M0DOJ, 501-
hernsvögen 13, 13700 VASERHANINGE. 
Tel. 0750-26414. 

IARU och NRAU, Gunnar Eriksson, SM4GL, 
Box 12,79101 FALUN. Tel . 023-114 89. 

Intruder Watch, Viola Erkenberg, SM0EYL, 
Nyöngsvägen 41, 16137 BRO MMA. Tel. 
08-803758. 

Tester, Jon Hallenberg, SM0DJZ, S leipner
gaton 64, 7 tr., 19500 MÄRSTA. Tel. 0760-
17937. 

MT, SSA månadsteste" Jan Holm, SM2EKM, 
Grönga tan 5, 961 00 BODEN. Tel. 0921-
14034, 19287. 

WASM I, Kiell Edvardsson, SM0CCE, Hölle 
sköron 43, 126 57 HÄGE~STEN. 

WASM II, Ka rlO. Fr iden, SM6ID, Vöstgöta -
gatan 7, 411 39 GOTEBORG .. 

Diplom, Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvo gen 
3, 8 tr., 14200 TRANGSUND. 

SWL-frågo" Jon Korsgren, SM4A NV, Tvise
gatan 20, 78100 BORLÄNGE. Tel. 0243-
15657. 

RTTY, Karl-Magn us Andersson, SM5BRQ, Sköl
sätravögen 28, 13500 TYRESO. 

Rävjakt, Leif Zettervall, SM5EZM, Stångiörns
ga tan 139,72473 VASTERAS. Tel. bast. 021-
3511 65, arb. 021-1061 60. 

VHF, Folke Rösvoll, SM5AGM, Svinningehöj 
den, 180 20 AKERS RUNO . Tel . 0764-27638_ 

Repeater, Göthe Edlund, SM0COD, Jons
Jonstorpsvögen 8 nb, 171 55 SOLNA. Tel. 
08-838264. 

Reciprokt, Klos-Göran Dahlberg, SM5KG, 
Vördkosevögen 14 B, 17561 JÄRFALlA . 
Tel. 08-893388. 

Handikappfrågo" Bengt Fröiande r, SM7BNL, 
Torsgatan 1, 27300 TOMELILLA. Tel_ 0417-
121 08. 

Störningsfrågo" Bo Jakobsson, SM5B ML, Skol
dalsvägen 27, 191 51 SOLLENTU NA. 

OTC Staffan Söderberg, SMSAD, Sparres-
vögen 2, Strålsnös, 59500 MJOLBY. . 

Utbildn ings- oc h kursverksamhet, Allan Llnd
kvist, SM0GEM, Box 27, 14600 TlJLLI NGE. 
Tel. 08-778 1569. 

SSA-Bullelinen, Box 199, 451 01 UDDEVALLA. 
Ansvarig, Kurt Wiksten, SM6BGG. 

S<out- och JOTA-kontaktman , Birger Fohlby, 
SM7CZV/SK7FD, Kloc karevöge n 12, 280 62 
HANASKOG. Tel. 044-63575, a rb_ 044-
115860. 

Reviso" Curt Holm, SM50V, Ibsengoton 60, 
161 59 BROMMA. 

Revisorsuppl., Kiell Korlerus, SM0ATN, Norr
lullsgolon 55, 5 tr., 11 345 TOCKHOLM. 

SM5WL:s minnesfond 

Postgiro 71 9088-7 
Östmarksgatan 43, 12342 FARSTA_ 



Från styrelsen 

PAMINNELSE FRA N STYRELSEN 

"EGNA KANDIDATFORSLAG" TILL STY
RELSEVALET 1976 OCH MOTIONER TILL 
ARSMOTET 1976 

Före den 1 januari 1976 

har Du rätt att som röstberättigad SSA
medlem inkomma med kandidatförslag. Se 
Valberedningarnas förslag och övrig infor
mation i QTC nr 11, 1975. 

Före den 1 februari 1976 

skall medlem som önskar få någon fråga 
behandlad vid föreningens årsmöte i april 
1976 göra skriftlig anmälan till föreningens 
styrelse. Ad ress: SSA Styrelse, Östmarks
gatan 43, 12342 FARSTA. 

DL-VALBEREDNINGEN MEDDELAR 

Till DL4 föreslås SM4FVD, Lars Gun
nar Carlsson, Hagfors, och till suppleant 
SM4BOI, Olle Sundin, Edsvalla. 

KANSLIET MEDDELAR 

De som önskar betala in 1976 års med
lemsavgift - 6S kronor - utan att avvak
ta postförskottet, måste göra det före den 
15 januari. Då skickas nämligen postför
skotten ut, och det blir krångel för kansliet 
och onödigt obehag för medlemmen. 

EFTERLYSNING! 

Kansliet ber om hjälp att få rätt adress 
till följande medlemmar vars QTC-påse 
kommit i retur med påtryck av posten: 
RETUR AVSÄNDAREN/ Okänd på angiven 
adress alternativt : Avflyttad , nuvarande 
adress okänd. 

SM6WG, SMSAJF, SMSAUQ, SM6ANR, 
SM3ALW, SM1 BOA, SMSBMA, SM7BZV, 
SMSCTA, SM6CJJ , SM2CXZ, SM7DQH, 
SM SO UT, SM7DYT, SMSDHY, SM6EPJ, 
SM2FLG, SM0GUJ, SM0GWX. SM4-2988 
Gordon Andersson , SM7-S20S Claes-Göran 
Olsson, SM7-S772 Kaj Johansson. 

1975--1976 

Det här året har, som styrelsen uppfat
tat det, varit ett rätt gott år för vår verk
samhet. Vi har firat SSA:s SO år på ett 
värdigt sätt utan större problem. Tillström
ningen av nya medlemmar har varit större 
än vad vi förutsett och vi hoppas kunna 
ge dessa nya medlemmar det utbyte de 
väntat sig av medlemskapet. Tyvärr har 
1975 varit ett år med oförutsedda kost
nadsstegringar, och det har varit oundvik
ligt att tära på föreningens kapital. Prog
noserna för 1976, med oförändrad års
avgift, visar att föreningen måste använda 
en del av sina " realiserbara tillgångar" för 
att klara budgeten. 

Vi är mycket tacksamma mot annonsö
rerna i QTC, för utan deras hjälp hade vi 
inte kunnat producera över SOO QTC-sidor. 
Vi är också tacksamma mot våra funktionä
rer som regelbundet lämnar oavlönade bi
drag varje månad. Våra författare får ock
så rätt blygsamma honorar, och det glä
der oss att vi ändock ser dessa bidrags
givare i spalterna gång efter annan. Det 
tyder på att deras hängivenhet för amatör
radio är mycket stor. 

Vi är också skyldiga kanslipersonalen 
ett stort tack för deras arbete. En stor del 
av föreningens nära SOOO medlemmar upp
fattar kansliet som en "klagomur" till vil
ken de kan vända sig med alla de problem 
som de har som sändaramatörer. Trots 
att kanslipersonalen inte behärskar vår 
teknik så vet vi att de många gånger kan 
ge "tröstens ord" till dem som ringer. 

Under 1976 och framåt kommer vi att 
ägna mycken tid åt förberedelserna för 
radiokonferensen 1979 - WARC. Natur
ligtvis är det omöjligt att i QTC månad för 
månad redovisa vad vi gör och hur långt 
vi kommit. Men vi styrelsemedlemmar i 
SSA har naturligtvis samma intresse som 
ni ute i landet att få behålla våra amatör
band. För fast vi är engagerade i för
eningsarbete så tycker vi det är roligt att 
en och annan gång få vara i luften. 

Styrelsens förhoppning är att 1976 skall 
bli ett bra "uppföljningsår" till jubileums
året. Och vi mottar gärna ideer till det. 

GOTT NYTT 1976 
önskar SSA:s VU. 
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TELECOM 15 
Teleutställning vid ITU iGeneve 

Bengt Sagnell, SM5ABC/HB9BCU 
9 B chemin Vert 
1217 MEYRJN, Schweiz 

Kvällen innan TELECOM 75 skulle öppna 
hade amatörmontern fortfarande ingenting 
mera handgripligt att visa än en modell 
av OSCAR 7 i naturlig storlek, några skyl
tar som talade om hur duktiga amatörerna 
är och en automatprojektor med femton 
bilder. Men sedan kom dom, gänget från 
tyska Bundespost, lastade med 432 MHz 
TV, facsimile, RTTY- och SSTV-grejor, och 
nästa morgon var allt på plats och i drift, 
precis som vi hade beställt det. 

Arets amatörmonter kom alltså till i sista 
ögonblicket, men den hade inte kommit 
till alls om inte utställningsvärden ITU 
hade ställt gratis monterplats till förfogan
de, och om inte CERN :s· amatörradioklubb 
under Jaap den Herder (PA0YJ /F0KS) ha
de ryckt in på uppmaning av IARU:s sek
reterare Roy Stevens (G2BCN). Han hade 
nämligen sedan i januari förgäves försökt 
få den schweiziska amatörföreningen att 
ta på sig jobbet , men i juli sade de defi
nitivt nej. Nåväl, lagom till semestrarna 

*) CERN = Europeiska Organisationen för 
Kärnforskning , Geneve. 

Amatörmontern på TELECOM 
75. T v ses DL 1 FL, Alfred, en 
av de fem tyska amatörerna 
som bidrog till den tekniska 
utrustningen, och som be
mannade 4U2JTU. T h syns 
JARl! Region 1:s sekreterare 
G2BCN, Roy Stevens. 
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bröt ut visste vi på CERN vad vi hade att 
göra, och att det fanns en fond på ett par 
tusen kronor att arbeta med - en omöj
lig summa att få någonting gjort för om 
vi inte hade kunnat göra det mesta själva 
och låna resten . 

När då september kom hade vi fått ihop 
ett halvt dussin amatörer av olika natio
naliteter, som satt hemma och byggde och 
ritade på det som skulle bli en litet an
norlunda amatörutställning. 

Först och främst var det klart, att ama
törer knappast kan imponera på fackmän 
med tekniska underverk och inte heller 
slå någon med häpnad över att det går 
at! föra samtal på avstånd med radio
vågor ... Därför beslöt vi att inte ha någon 
amatörstation på montern, men i stället 
visa ITU-stationen i drift via amatör-TV 
på 70 cm. Den stationen kördes förresten 
non-stop av den tyska gruppen med ny 
signal (4U2ITU) för at! sprida TELECOM 
75 budskapet via radio , och därför får de 
nu sitta och fylla i 1500 QSL som tack 
för besväret. 

Däremot körde både Röda Korset och 



På utställningen fanns en OSCAR-7-modell 
konstruerad för TELECOM 75 av Frank 
Malthouse, F6DBG och Paul 1Vf ' .na, F1DRG 
från CERN:s radioklubb. G2E! N lägger ut 
PR-skrifterna före öppnande ,. 

den schweiziska kustrad ion (!) kortvåg från 
utställningen. Gissa vilk a som dundrade in 
i ljudsystemet under in : igningen? Och gis
sa vilka som f ick skulden! Den uppretade 
ljudteknikern lugnades emellertid av ytterst 
förstående amatörer och fi ck med sig en 
påse avkopplingskondensatorer tillbaka till 
sin skrubb. 

Den andra stora tanken med montern 
var att visa med vil ka enkla medel amatö
rer kan göra en insats även i rymdåldern . 
En hylla med synnerligen hemmagjord och 
mycket välanvänd 10 GHz utrustning från 
England illustrerade t ex att amatörer kör 
300 km med 10 mW över Nordsjön när det 
vill sig. De grejorna samlade många proffs 
från montrarna med tio-meters paraboler 
till allt annat än nedsättande kommenta
rer. Tyvärr hade vi inte fått med något 
soptunnelock av den standardmodell som 
en del engelsmän använder som reflektor, 
och som fungerar fint på 3 cm (fransmän
nen använder en bit aven Citroenkylare). 

Inspelade SSTV-bilder uppspelade på 
helelektronisk rasteromvandlare var en an
nan amatörteknik som också intresserade, 
särskilt telefonfolk, och där det för övrigt 
fanns kommersiell utrustning på andra 
montrar, som inte alls fungerade lika 
bra ... 

OSCAR 7 var också ett verkligt drag
plåster, där den elegant snurrade på sin 
dipol. Prislappen som undertecknad hade 
bundit fast dagen innan utställningen, där 
det stod "$ 60.000", tog vi emellertid bort. 
Den kanske inte var helt rättvisande. Men 
nog var OSCAR den billigaste satelliten 
på utställningen alltid . Nästa storlek kos
tade 25 millioner . .. 

Det var för övrig! intressant att lägga 
märke till hur insatta rymdproffsen var i 
OSCAR. Messerschmitt-Bölkow visade oss 
t ex en tjock intern rapport, som ingående 
behandlade hela OSCAR-serien och dess 
teknik . Och vi fick svara på många frågor 
om nästa modell - Phase III - som vi 
hoppas kommer upp innan nästa konfe
rens. 

Den tredje bärande tanken var att inte 
sp illa tid och utrymme på flydda storhets
tider utan enbart sikta framåt. De före
slagna nya kortvågsbanden till 1979 års 
våglängdskonferens var därför upospikade 
och sågs för första gången av många av 
våra besökare. 

En av huvuduppgifterna med montern 
var at! mjuka upp delegaterna till 1979 
års konferens och särskilt att få delegater 
från utvecklingsländerna mera positivt in
ställda till vår " service" - ordet hobby 
användes aldrig . Det är ju tyvärr så , att 
amatörradio bland många nya länder har 

Författaren Bengt SM5ABC/ HB9BCU, efter 
lyckad ändring av stavfelen på AMSAT
plakatet. Vår nästa amatörsatellit "Phase 
III" tilldrog sig stort intresse under hela 
utställningen. 
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Operation 3e 1 

Erik Arild Sjölund 
SM0AGD 
Pipersgatan 16, 
11224 STOCKHOLM 

Fernando Po - 3C1 - den största av GUineaöarna, belägen i Guinea
bukten, vid Afrikas västkust. On är bergig och skogsbevuxen samt mycket 
fruktbar. Klimatet är fuktigt, särskilt på västkusten. Invånarna är bantunegrer, 
kallade bu bis. Ons yta är 3070 km 2

. (Bonniers konversationslexikon 1931 l) . Red. 

Vårvintern 1975 befann jag mig på en 
tjänsteresa i Västafrika. Naturligtvis fanns 
amatörradion med i bagaget, men vikten 
är alltid ett problem vid flygresor så det 
gäller att begränsa sig. Jag använder en 
Sommerkamp FT-277 med extra VFO och 
ett Heathkit HA-14 slutsteg. Gunnar, 

--+ 
en otrevlig bismak av kolonialism, och 
därför försökte vi visa, att amatörrörelsen 
just för dem verkligen kan göra nytta, inte 
bara som ett billigt sätt att få nöd kom mu
nikationerna ordnade, utan också i un
dervisande och utvecklande syfte. 

Gamla paradhästar var också med på 
montern men i nya dräkter. Rävjakt vi
sades t ex med den eleganta saxen från 
Nordjamb 75 med byggsatsen som scouter
na hade fått. Den stora färgbilden av (en 
svensk) scout med lödkolv pekade också 
på vad amatörer kan göra för ungdomar 
(dessutom blev montern billigare så - vi 
sålde materialet till scouthögkvarteret i 
Geneve efteråt) . 
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SM5DNP, har byggt ett lätt och kompakt 
power supply för slutsteget som lämnar 
1 KW. Alltsammans väger inte mer än 30 
kilo och kan faktiskt bäras som hand
bagage, men det är klart att armarna blir 
med tiden ganska långa. 

Som antenner använder jag en 14 AVQ 

Vad blev det då för resultat av det hela? 
Ungefär 450 besökare signerade gäst

boken, de allra flesta aktiva eller passiva 
amatörer, och många klistrade upp sina 
QSL på väggen. Det blev ett halvt DXCC 
på några dagar. 

Montern verkade vara en av de mest 
besökta på hela utställningen, och det be
rodde inte bara på att den var en av de 
kraftigast bemannade: många hade tagit 
semesterdagar för att få vara med. Och 
ARRL:s chef och QST:s redaktör Richard 
Baldwin, WIRU, var uppriktigt erkännande 
när han sade, att det var den bästa ama
törutställning han någonsin sett - för 500 
dollar. • 



och en dipole för 80 mtr. Min tanke var 
att försöka aktivera Equatorial Guinea. 
Någon bofast radioamatör finns inte där. 
Senaste DX-pedition dit var 1971 då 
OH2BH och OH2MM körde därifrån några 
dagar. Huvudstaden Malabo hette tidigare 
Santa Isabel och ligger på ön Fernando 
Poo, dit man kan flyga 4 gånger i veckan 
från Douala i Cameroon. Avståndet är en
dast cirka 100 km. 

Jag planerade att vara ORV från Ma
labo i en vecka runt påsken. Redan i 
februari var jag dit och försökte ordna 
upp alla formaliteter men det är inte det 
lättaste. Det finns inget Televerk att vända 
sig till. Endast landets president eller hans 
närmaste man kan ge sitt tillstånd. Landet 
har ingen turistnäring och europeer kom
mer sällan på besök. När det så kommer 
en skäggig man ända från Skandinavien 
och påstår att han vill sätta upp en ra
diosändare enbart för sitt nöjes skull, då 
kan man förstå om dom tycker att det 
verkar litet mystiskt. Jag skall inte gå in 
på alla problem jag hade, men efter några 
dagar fick jag faktiskt löfte om att allt 
skulle ordna sig. En licens utfärdades ock
så, tyvärr råkade man skriva "fotografico" 
i stället för "radiografico", men det är ju 
nästan samma sak. 

När jag så återvände på påskafton den 
29 mars trodde jag att allt var klart. Min 
resväska hade kommit bort under en mel
lanlandning, så jag hade nästan inga klä
der kvar, men temperaturen höll sig sta
digt kring 35 grader, så jag klarade mig 
bra med ett par gymnastikbyxor. Radiout
rustningen hade jag kvar och det var 
ju det viktigaste. Mina kompisar i Sunds
vall DX Group hade spritt nyheten om min 
expedition, så DX-are över hela världen 
satt och väntade på att få höra de första 
signalerna från 3C1AGD. Jag installerade 
mig på Hotel Bahia och satte upp mina an
tenner på det platta taket. Hotellskylten 
blev ett utmärkt fäste för min vertikal
antenn. 

Men några formaliteter återstod att ord
na, och när presidenten på söndagsmor
gonen gav sitt slutgiltiga tillstånd, då gav 

han mig bara 20 timmar att sända på. 
Det blev några svettiga timmar. Pile

up:en var enorm och jag körde split-fre
quency nästan hela tiden, detta gjorde det 
svårt för många som bara kan köra trans
ceivt, men vad gör man när flera hundra 
stationer ropar på en gång. När kondi
tionerna var som bäst på 20 mtr SSB fick 
jag be motstationerna att sprida ut sig 
över 30 KHz för att jag skulle kunna läsa 
någon. Tyvärr kom ett tropiskt åskväder 
och tvingade mig att gå ORT fram på 
natten. Så det blev inte så många OSO 
på 40 och 80 meter. Även på 10 meter 
var konditionerna dåliga. 

Totalt hann jag med cirka 750 kontak
ter, därav mer än 100 med Sverige. Alla 
SM-distrikt utom SM1 fanns med i loggen. 

Det var tråkigt att i det första morgon
ljuset den 31 mars behöva gå upp på ta
ket och montera ned antennen. Jag skulle 
stanna på ön till den 3 april och under de 
följande dagarna försökte jag få tillstånd 
att börja sända igen. Men allt var förgä
ves. I min mottagare hörde jag många 
amatörer söka efter mig på banden och 
det var grymt att inte kunna ge sig till 
känna. 

Från Malabo flög jag direkt tillbaka till 
Europa. Frysande kom jag till London på 
kvällen den 3 april. Tursamt nog så var 
affärerna ännu öppna, så jag kunde börja 
med att köpa varma kläder. Där räckte det 
inte med ett par gymnastikbyxor. 

Det är fascinerande att planera DX-pedi
tioner, men att genomföra dem är inte all
tid så lätt. Det krävs framför allt, tid, tåla
mod och massor med goda vänner. Jag 
vill tacka alla som på olika sätt hjälpte 
mig att genomföra 3C1-expeditionen, spe
ciellt Jörgen, SM3CXS som haft det otack
samma jobbet att besvara alla OSL-kort. 
Tack också alla ni som sänt bidrag till
sammans med OSL-korten, utan ert stöd 
skulle jag inte ha råd med DX-peditioner. 
Jag hoppas att jag snart får tillfälle att 
prata med er igen från något annat håll i 
världen. 

73 de SM0AGD 

Medverka QTC även 1976! 
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W1AW 
ARRL:s högkvarter 

SM4AZ0 Lennart Wallin 
Hagalundsvägen 38 B 
65341 KARLSTAD 

W1AW 

En del av den soliga sommaren 1975 
tillbringade jag tillsammans med en kol
lega i det stora landet i väster för att 
titta på datorer. Det betydde många tim
mar i luften och utefter vägarna. Men 
det finns mycket att se, och en dugg
regnsdag körde vi på higwayen genom 
Connecti cut och plötsligt fick vi se skyl
ten " Hartford city limit" eller något så
dant. För en normal turist betyder detta 
bara ännu en stad med trista skyskrapor 
men hos amatören aktiveras hjärnan på ett 
helt annat sätt. Hartford, Connecticut, det 
är ju där någonstans ARRL har sitt hög
säte. 

Huvudstupa in i stan alltså, till närmaste 
telefonkiosk som för övrigt inte fanns att 
hitta någonannan stans än på Greyhounds 
busscentral. Jodå, adress och telefonnum
mer till ARR L fanns och på min finaste 
skolengelska (med TV-västern-amerikansk 
brytning för säkerhets skull) frågade jag 
en vänlig dam som svarade, om vi fick 
komma och titta på högkvarteret och 
W1AW. Det gick bra och " det var så ro
ligt att få besök av ett DX". 

En väg beskrivning fick vi och det visa
de sig att ARR L låg i förstaden Newing
ton någon mil utanför Hartford. Så efter 
att ha stoppat i oss den obligatoriska 
hamburgaren bar det av. 

ARR L ligger mitt inne i ett villasam
hälle, som skulle göra vilken trädgårds
mästare som helst salig av lycka. Gröns
kande trädgårdar, lummiga parker och re
na gator. Det var annat' än de svenska 
förorterna. 

Att se att man hittat rätt var enkelt. 
Är man stel i nacken så man inte ser 
antennerna, så räckte det att titta på bil
numren på parkeringsplatsen. W1 YL, OST, 
W1AW, WA1KSG m m och så vi då, ut
bölingarna med vanligt bondnummer från 
Massachusetts. 

Vid receptionen möttes vi av K1 ZND, 
Dave Sumner. som är "ass istant secretary" 
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vad det nu motsvaras av i Sverige. Man 
ska ju , inom parentes sagt, aldrig direkt 
översätta titlar till svenska och vice versa. 
En svensk ingenjör är direkt översatt lok
förare i Amerika och det är ju lite skill
nad. 

K1ZND, en mycket trevlig bekantskap för 
övrigt, tog oss med på en rundtur i loka
lerna efter det att vi sett oss mätta på 
antika radioutrustningar i deras museum 
som ligger vid entren. Här fanns världens 
första radiostyrda modellplan , hembyggen 
gjorda av radiopionjärerna i början av sek
let, ja hela skalan från Marconi fram till 
våra dagar i stort sett. 

Sedan bekantade vi oss med en del av 
redaktionsmedlemmarna och beundrade 
avundsjukt deras stora laboratorielokaler 
med alla möjliga instrument och kompo
nenter, där man testar nya riggar och 
bygger upp nya kopplingar som sedan 
ska beskrivas i OST. Vid vårt besök var 
uppmärksamheten inriktad på provkörning 
av den nya Atlas-transceivern och ett nytt 
transistorslutsteg på ett antal 100 wattar. 

När vi sedan var lite lagom nerklämda 
i skorna, var det dags för den stora stöten. 
Besöket på stationen, W1AW. 

Amatörstationen ligger i ett särskilt hus 
för sig där den legendariske Hiram Percy 
Maxim (den "riktige" W1AW) höll till un
der sin ARRL-tid . Stationen kallas följd
riktigt "Hiram Percy Maxim Memorial 
Amateur Radio Station" . 

I entren fick vi först skriva in oss i 
gästboken som såg ut som en bättre 
DXCC-lista med signaler från hela världen, 
men någon övervikt på WIK-signaler. 

I samma rum tronade också Maxims 
egen rig byggd någon gång runt 1915, ett 
under av noggrannhet och man inser lätt 
att på den tiden var det nog lämpligt att 
vara mekanisk ingenjör och lite konstnär 
samtidigt för att få ett så snyggt resultat. 
Den riggen han lämnade efter sig skulle 
pryda vilket vardagsrum som helst. 



ABC FÖR SSA·MEDLEMMAR 

REGLER 
FÖR 

SSA:s 

B U LLETINVERKSAMHET 

Fastställda av SSA:s styrelse 

den 6 september 1975 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 



SSA:s Bulletinverksamhet 
1. Definition 

SSA-bulletinen är ett av föreningen re
digerat och utgivet informationsorgan 
avsett att via föreningens bulletinsta
tioner meddela nyheter om amatör
radio. 

2. A II m ä n t 
Bulletinsändningarna står i en särställ
ning (specialtillstånd för Föreningen 
Sveriges Sändareamatörer) när det gäl
ler amatörradio. Det är därför mycket 
viktigt att utfärdade regler för bulle
tinverksamheten efterföljes. 

3. O r g a n i s a t i o n 
I bulletinverksamheten ingår: 
a) Redaktion (en eller flera redaktörer) 

för riksbulletinen. En medlem av re
daktionen (därest denna består av 
flera personer, eljest redaktören) 
utses att inför SSA's ordförande va
ra ansvarig för bulletinverksamheten 
(buileti nfunktionär). 

b) Redaktör och operatör för DX-bulle-
tinen. 

c) Ansvariga bulletinoperatörer. 
Styrelsen utser redaktion och DX-re
daktör. Resp. DL utser ansvariga ope
ratörer för de i hans distrikt befintliga 
bulletinstationerna. 

4. A n s var 
4.1. SSA's ordförande har det yttersta 

ansvaret för föreningens bulletin
verksamhet. Det är styrelsen som 
efter prövning utfärdar klartecken 
för bulletinsändningar och SK-SSA
signal. Varje ansökan härom till
ställes styrelsen skriftligt via resp. 
DL. 

4.2. Direkt inför styrelsen ansvarar de 
i punkt 3 omnämnda funktionärs
och redaktörsposterna. 

4.3. Varje DL är ansvarig inför styrel
sen för skötseln av de i hans di
strikt verksamma SK-SSA-signaler
na. 

4.4. Operatör (utom för repeatersänd 
bulletin) bör kunna ta emot om
frågningar på telegrafi. 

4.5. Meddelanden utanför bulletinmanu
skriftet sändes efter bulletinen 
med angivande av källan. 

5. R u t i n e r 
5.1. Varje ansvarig operatör uppgör och 

insänder vid årsskiftet en årsrap
port till bulletinfunktionären. Rap
porten skall innehålla statistiskt 
underlag och andra fakta av be
tydelse för den fortsatta verksam
heten. 

5.2. Bulletinfunktionären sammanställer 
årligen en rapport om bulletinverk
heten f.v.b. till styrelsen. 

6. R e d a k t i o n e I I b e h a n d I i n g 
6.1. Allt skriftligt bulletinmaterial un

derställes i första mån redaktionell 
behandling och samtidig kopia till
ställes styrelsen och bulletinstatio
nerna (utom för DX-bulletinen). 
Styrelsen äger rätt att ev. slutgil
tigt forma texten. 

6.2. Innehållet i föreningens bulletin
sändningar får ej vara av förenings
politisk karaktär. 
Exempel: 
Sådant som syftar till att samla 
fullmakter till SSA's årsmöte eller 
distriktsmöte. 
utgörs av propaganda som vänder 
sig mot SSA, SSA's styrelse och 
medarbetare, enskild amatör eller 
grupp av amatörer, klubb och di
stri kt. 
innebär nominering av kandidater 
till val av olika slag inom SSA, 
lokalklubbarna eller annan organi
sation. 

6.3. Innehållet i varje bulletin bör redi
geras så, att textmängden ej över
stiger 15-20 minuter i normal 
uppläsningstakt. Undantag ges för 
resultatlistor, satellittidtabeller och 
likn. som kan uppläsas för sig, var
vid bulletintexten delas i två av
delningar med var sin trafikproce
dur. Detta skall i så fall framgå av 
bulletinmanus. 

6.4. All information från SSA styrelse 
och televerket prioriteras. 

6.5. Varje notis i bulletinen bör ha re
ferens till upphovsman. 

6.6. Strykningar eller ändringar i redi
gerad bulletintext får ej förekom
ma. Tillägg eller rättelser sänds ef
ter ordinarie bulletin. 



7. Ö v r i g t 
7.1 . Val av frekvens och tid för bulle

tinsändningar eller ändringar där
av sker i samråd mellan resp. DL 
och bulletinfunktionären. Uppgif
terna skall därefter tillkännages i 
OTC av bulletinfunktionären. 

7.2. Varje DL skall hålla bulletinfunk
tionären underrättad om sina an
svariga operatörers namn, anrops
signaler och adresser. 

8. I n s t r u k t i o n f ö r b u I I e t i n
operatörer 

8.1. Varje bulletinoperatör skall äga 
kännedom om reglerna för SSA's 
bulletinverksamhet. 

8.2. Innan Du sänder bullet inen , läs 
igenom den och gör Dig förtrogen 
med innehållet. 

8.3. Gör stationen klar i god tid innan 
utsatt tid för bulletinsändningen. 
Anmäl Din närvaro på bulletin
frekvensen med SK-SSA-signal. För 
KV-stat ioner: Var beredd på bulle
tinredaktörens uppdykande för en 
ev. extra bulletinpunkt. Korta sänd
ningar under denna tid (för t. ex. 
hörbarhetsprov) och vid SS B-t ra
fik : använd om möjligt VOX-kon
troll så att red. kan bryta. 

8.4. Låt dem som ropar upp för OTC 
vänta tills efter bulletinsändningen. 

8.5. Passa tiden! Kontrollera med frö
ken Ur så att Du börjar på utsatt 
tid. 

8.6. Uppläsning : Bulletintexten skall lä
sas ordagrannt och i sin helhet. 
Inga personliga kommentarer! Bul
letinredaktionen är ansvarig för in
nehållet. Ändringar och tillägg en
ligt §§ 4.5. och 6.6. må dock före
komma. 

8.7. Har alla uppfattat utsändningen? 
Efter uppläsningen kontrollerar Du 
om någon vill ha något repeterat. 
Lyssna även efter svaga telefoni
och telegrafsignaler. 

8.8. OTC : Ropa upp den station som 
hade OTC och låt honom själv läsa 
upp sitt meddelande och sedan re
petera ev. omfrågningar. På så sätt 
blir Du helt fri från ansvar för det 
meddelande denna station sänder 
och Du behöver ej skriva ner det. 
Dessa stationer skall påverkas att 
sända sitt material via bulletin
redaktionen . 

8.9. Incheckning: " Tack för bullen" och 
hörbarhetsrapporter, vanlig trafik
rutin tillämpas. Glöm ej loggföring
en och notera om man vill ha SK
SSA OSL. 

Sändningsschema för SSA bulletinverksamhet (Dec. 1975) 

Station OTH Frekvens Tid SNT Operatör Anm. 

RIKSBULLETINEN KORTVÅG SSB 
SK2SSA Boden 3675 kHz 0900 SM2FMR 
SK3SSA Bollnäs 3700 kHz 0900 SM3CFV 
SK6SSA Ulricehamn 3765 kHz 0900 SM6EDH 
SK7SSA Mönsterås 3630 kHz 0930 SM7DML 
SK0SSA Stockholm 3650 kHz 1000 SM0CXM 

RIKSBULLETINEN KORTVÅG RTTY 
SK3SSA Gävle 3590 kHz 0930 SM3AVO 

RIKSBULLETINEN VHF 
SK6SSA Göteborg 145,500 MHz 0830 SM6CVE FM 
SK7SA Färjestaden 145,800 MHz 0830 SM7CRW FM via SK7RFL 
SK0SSA Stockholm 144,400 MHz 0900 SM5AGM SSB 
SK1SSA Visby 145,750 MHz 1000 SM1GTV FM via SK1 RGU 
SK7SSA Malmö 145,800 MHz 1000 SM7CGW FM via SK7REZ 
SK0SSA Stockholm 145,650 MHz 1030 SM0EPX FM via SK0RGZ 

DX-BULLETINEN KORTVÅG 
SK3SSA Sandöverken 3650 kHz 1500 SM3DMP SSB lördagar 



För anteckningar: 

LYSSNA PA BULLETINEN. DEN GER NYHETEN NÄR DEN ÄR NY! 

liusdals Tryck AB 



Så trädde VI In i det allra heligaste, 
W1AW:s operatörsrum som denna dag var 
bemannat av två man, givetvis amatörer. 
Stationen stod på standby, eftersom man 
om en halvtimme skulle köra ut telegrafi
träning. Stationen, eller rättare sagt sta
tionerna, bestod bl a aven komplett 
Heathkit-line av den nya S8-104 modellen, 
som levererats av Heathkit i våras. Sedan 
hade man en ny slow-scan-utrustning, som 
hade den fördelen att man kunde skifta 
mellan slow-scan och "medelfort"-scan 
och det gör att man direkt kan ställa in 
skärpa och bländare istället för att vänta 
8 sekunder mellan varje gång. 

Collins-rig hade dom förstås liksom 
Kenwood. Alla frekvenser och vågtyper 
kunde köras på maximal effekt. Välgöran
de var att man höll hårt på max 1 kW 
istället för som SM-amatörerna med ett 
manande flin sägs att "jag har ett Alpha
slutsteg på 3 kW som jag kör med redu
cerad effekt". Slutstegen stod i rackar ute 
på golvet, ett för varje band så man kan 
köra ut t ex sina bulletiner på samtliga 
band samtidigt. 

Totalt har man 70 anställda vid sitt hög
(varter, de flesta då amatörer naturligt-

vis. Alla verkade mycket belåtna med 
jobbet, och det borde ju vara paradiset 
att få köra radio så mycket man vill med 
vilka riggar man vill och så till på köpet 
få betalt för det. Frågan är ju hur man bär 
sig åt vid löneförhandlingar och när man 
ska strejka för en normalt funtad män
niska borde ju inte för sitt liv vilja riskera 
att mista ett sådant jobb. 

Köra OSO gick för övrigt också bra för 
oss, eftersom licencierad personal fanns 
på platsen. Men för USA-amatörer är det 
i princip bara att stega in med licensen 
i handen och köra (om stationerna mot 
förmodan är lediga) så gott som vilken tid 
på dygnet som helst. 

Efter ömsesidiga ärebetygelser skildes 
vi åt efter någon timme, och anträdde 
fortsättningen på resan mot USA:s syd
västra hörn, som ju är ett av världens 
amatörtätaste områden, men det är en 
annan historia. 

Det var i alla fall intressant att se hur 
en liten amatörförening, visserligen i ett 
stort land, kan växa sig så stor att man 
har gjort en hobby till business men ändå 
behållit amatörandan, tyckte 

SM4AZQ • 

UE;\bQ'J:\RTEItS ST;\.TI(tX 01-' TUt.: _"-.R.R.I ..• \T- H ;\II"I'. ·08D" ('O~N .. ;t -:T'C1JT 

Så här såg ARRL:s HQ-station ut på 30-talet, och det fanns säkert inte många 
likheter med denna och den anläggning -AZQ såg. Signalen var tidigare 
W1MK. Red. 
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ABC för SSA-medlemmar 

skulle det ha stått på de stadgar som 
följde med nr 11 som bilaga. P g a kort
slutning e dyl blev det "radioamatörer" . 
Det här ABC-et skall så småningom bli en 
handbok, och det skall innehålla sådant 
som är av "varaktigt värde". Där skall 
finnas regler för CW-proven, för OSL
verksamheten, uppgifter om reciprocitet 
etc. Vi hoppas att medlemmarna skall 
samla bilagorna i en pärm, men vi har tills 
vidare inte velat binda oss för ett visst 
system. En del är ju "samlare", en del är 
det inte. Man kan slå hål i ryggen med 
ett hålslag eller man kan klistra på en 
"Avery-remsa" med hålslag. Och på så 
sätt samla bilagorna. Det är SM3AVO som 
håller i det här projektet, och har ni någ
ra förslag så tag kontakt med honom. 

OTC årgång 48 

kan vi skriva på januarinumret 1976. Under 
ett antal år, när OTC utgavs "under knapp
hetens kalla stjärna" var omslaget endast 
i en färg. Under jubileumsåret tyckte vi att 
vi skulle kosta på oss ytterligare en färg 
vilket, enligt min mening, piggat upp ut
seendet. Nu har "beslutsfattarna i SSA" 
sagt att vi även under 1976 kan få ha 
"färg på framsidan", och jag hoppas att 
det uppskattas, trots att det inte ökar tid
ningens läsvärde. 

OTC-pärmen, 

OTH-Iocatorkartan och DXCC-listan liksom 
Rothammels Antennbuch är slutsålda f 'n. 
En "nybliven 2 m-ham" som jagar "rutor" 
har ondgjort sig över det svaret från 
kansliet och kräver nu en förklaring över 
att föreningen inte tryckt upp nya kartor. 
Enklast är det då att låta det gå ut över 
kanslipersonalen! Kanslipersonalen är 
emellertid inte "beslutsfattare" utan en
bart expeditionspersonal som har att vi
darebefordra till kanslichefen när "beställ
ningspunkten" är inne d v s då man 
erfarenhetsmässigt vet att om fyra vec
kor är artikeln slutsåld. Han tar kon-
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.. . iag har eH 
meddelande till er ... 

takt med den funktionär som artikeln när
mast hör hemma hos och tar reda på om 
det finns några önskemål om ändringar 
etc varefter det görs offertförfrågan hos ett 
antal firmor. Sådant brukar ta ett par vec
kor. Offerten granskas vid påföljande VU
sammanträde och beställning görs. Innan 
varan levereras kan det ta upp till fyra 
månader. För fortfarande gäller att funk
tionärer och SSA:s styrelse gör det här 
SSA-jobbet på sin fritid, och att de kanske 
också har andra och viktigare saker att 
syssla med för att klara det dagliga brö
det. Och de kan naturligtvis inte uppfatta 
det som en katastrof om en nybliven VHF
ham saknar en OTH-Iocatorkarta eller en 
DXCC-jägare saknar en DXCC-lista. 

Styrelsen har beställt en färsk DXCC
lista av SM0CER, och i avvaktan på den 
har gjorts en "offsetkopia" av 1972 års ut
gåva. 

På sidan 464 

i nr 11 talas om en "liten landsortsgrabb". 
Det skall vara "landsortsklubb" ! ! ! 

Annonsen 

i OTC nr 10 där redaktörssysslan "ledig
förklarades" gav ett svar. När detta skrivs 
har denne emellertid "backat ur", vilket är 
synd eftersom jag tror att denne, som bl a 
är klubbtidningsutgivare, skulle både p~~
sa för jobbet och även klara av det. Ar 
det ingen som ställer upp så är det risk 
för att det inte blir något februarinummer 
1976. 

Emellanåt 

råkar det i OTC stå att vissa klubb- eller 
distriktsevenemang "går av stapeln". En 
västkustens "vän av ordning" har påpekat 
denna språkliga oformlighet och förmodat 
alt det beror på okunnighet hos dem som 
bor "på landets baksida". "Gå av stapeln" 
hör ju samman med "sjösättningar från 
stapelbädd". Det var därför mycket "ska
deglädjande" att i "ORO - Föreningsblad 
för Göteborgs Sändare Amatörer" hitta föl-

-+ 519 



Radioresa • 
I Europa 

För 50 år sedan gjorde en engelsk kapten L. F. Plugge en " radioresa" i 
Europa, huvudsakligen i avsikt att få en uppfattning om räckvidden av de 
engelska rundrad iostationerna. Han skreven artikel om resan och tidningen 
Rad io-amatören införde den i februarinumret 1925 med motiveringen : " Det 
ovanliga i en sådan färd gör skild'ringen intressant även för svenska läsare". 
Den återges här i sammandrag. 

Trots att jag rönte föga uppmuntran 
från dem, med vilka jag diskuterade min 
avsikt att ge mig utrikes med en av mina 
radiomottagare, visade det sig att svå
righeterna icke voro fullt så stora som jag 
fruktat. Detta berodde kanske på att jag 
utrustade mig med en mängd introduk
tionsbrev. 

Då jag emellertid nu ser tillbaka på min 
resa och all uppståndelse vid varje gräns
station, som min utrustning förorsakade, 
är jag böjd för att avråda var och en från 
att göra om försöket. 

Vid ett tillfälle t. ex. hade jag så när 
blivit arresterad - men det är en annan 
historia - det må vara nog att säga, att 
jag ständigt befann mig i strid med tull
funktionärer, som "endast kunde följa sina 
instruktioner". 

Min mottagare är en 2-rörs reflexappa
rat. Samma afton jag anlände gjorde jag 

~ 

jande i novembernumret : "Denna månads 
möte går som vanligt av stapeln . . . " För 
Göteborg ligger ju på landets framsida. 
Hm. 

De sista sidorna 

i årets sista nummer upptas aven inne
hållsförteckning över 1975 års QTC. Trots 
att tidningen har haft rätt många sidor är 
innehållsförteckningen inte särskilt om
fångsrik. Men då vi under året har haft en 
regelbundet återkommande RTTY-spalt, en 
CW-hörna förutom VHF och tester så 
gagnas ju inte artikelsökandet aven upp
räkning över i vilket nummer sådant in
förts. Samma sak gäller AMSAT samt Tek
niska notiser. 

mitt första prov med densamma. Hotellets 
matsal var belägen i bottenvåningen och 
tämligen liten, endast 12 m lång, och upp
värmd med värmeledning. För en radio
intresserad voro dessa iakttagelser givet
vis av vikt. 

Framemot kl. 9 e.m., då de flesta gäs
terna avlägsnat sig, sträckte jag en isole
rad tråd tvärs över rummet och satte en 
klämma på ett värmeelement, vilket var 
gjort på ett par minuter. Efter att ha kopp
lat in min mottagare satte jag i mina låg
temperaturrör. Det matta skenet från ka
toderna värmde mitt hjärta - jag hade 
fruktat att de blivit förstörda genom den 
omilda behandlingen under den 800 km 
långa resan. 

Inom mindre än 50 sekunder hade jag 
fått in 5XX, storstationen Chelmsford. 

Det var söndag kväll och ett nummer 
av Radio Times, som naturligtvis hörde 

~ 

Man måste tyvärr konstatera att antalet 
byggbeskrivningar minskat. Svårigheten är 
där att finna personer som är intresserade 
av att i skrift delge oss sina kunskaper. 

Postkontoret I L)usdal 

har varit hyggligt och meddelat att de
cembernumret av QTC måste postas den 
12 december om vi skall vara säkra på att 
det kommer till medlemmarna före jul. Det 
kan innebära att en del artiklar eller noti
ser måste stå över till januari numret. 

SM3WB 

som önskar en God Jul för sig själv och 
andra. 
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till min utrustning, upplyste mig om att jag 
lyssnade till orkestern i Piccadilly Hotel 
i London. Förtjusningen var stor och ny
heten spred sig som en löpeld genom ho
tellet. Till och med hotelläkaren blev efter
skickad, och de tvenne telefoner jag hade 
ha aldrig gått så ivrigt från huvud till hu
vud som den kvällen. 

Nyheterna kommo lika klart som van
ligt. samma röst, samma nyhetsbyråer -
då jag slöt ögonen kände jag mig på ett 
ögonblick förflyttad tillbaka till den plats 
jag lämnat 24 timmar tidigare. 

De mera tekniskt intresserade av läsar
na kanske önska höra något om detaljer
na vid mottagningen. Antenntråden bestod 
av 10m isolerad telefonsladd-tråd och 
jordledningen av 2 m av samma slag. 
Rören vora av typen D. E. R. Glödström
men togs från ett 3-voltsbatteri. bestående 
av 4 st. 1.5 volts torrelement. Anodspän
ningen var 30 volt. Ljudstyrkan var unge
fär att jämföra med en kristallmottagares 
på 15 km:s avstånd från 2LO, London. 

Några störningar kunde icke iakttagas. 
och de återkopplingsvisslingar. SOni man 
eljest är så van att höra, lyste med sin 
frånvaro. 

På sin färd kom han även till Venedig 

Också en R-4 

och skriver: 
Med kännedom om de stränga bestäm

melserna rörande radiomottagare i Ve
nedig kände jag mig litet kuslig till mods 
då motorbåten, som fört mig från St 
Juliana, närmade sig den marina tull
stationen. Jag hade hört talas om att man 
t o m kastat radioapparater över bord. 
Jag var emellertid djärv att påstå. att mitt 
bagage icke innehöll något att förtulla. 
Vad som sedan hände skulle det bli en 
lång historia att relatera - men slut
ligen kom jag lyckligt ur äventyret. 

Emellertid hade jag fått ge mitt heders
ord på att inte öppna läderkappsäcken 
med den trådlösa under min vistelse i gon
dolernas stad. Jag fick därför nöja mig 
med att beskåda de antenner, som en del 
venezianare tydligen bestodo sig med. 

Kapten Plugge hade en chaufför med 
sig vars ena uppgift var att hjälpa till med 
att sätta upp antenner, oftast upp till fem
tio meter långa I Han konstaterade också 
att Chelmsford hördes över hela Europa, 
och efter en del motgångar. på grund av 
åskväder fick han i Innsbruck, efter ett 
par timmars tålmodig lyssning, slutligen 
höra "God Save the King" klart och tyd
ligt. 

SM3WB • 

Drake R4 har tydligen haft en föregångare, skriver SM5FND som hittat 
denna annons i tidningen "Vetenskapen och Livet" av år 1925. 
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SM5ZY 
• minns ... 

aTe nr 10175 
Bilden är från 1935. Utöver den vackra "radiomöbeln" 
fanns det i garderoben en enankaromformare som läm
nade 220 volt växelström. Vilket var nog så viktigt! 

Genom forskning i gamla handlingar tror 
jag mig kunna fastslå att fotot ifråga togs 
vid ett FRO-meeting i Kristianstad den 18 
maj 1947. Undertecknad, iklädd "äppel
knyckarbyxor" förekommer längst ut i hö
gerkanten . Den bredaxlade ynglingen till 
vänster om mig är SM7PQ/ Lave, som så 
vitt jag vet fortfarand e lever och verkar 
i Fjälkinge. 

Jag bodde på den tiden i den stora sjö
och stapelstaden Kalmar, där vi då hade 
ett " salt " FRO-gäng bestående av SM7EJ , 
SM7YO, SM7ACO och undertecknad, samt
liga fortfarande aktiva amatörer. Vi deltog 

Inspirerad av FR O-bilden från 1974 har 
SM7JP för avsikt att försöka samla " det 
salta gänget" till ett FR O-meeting. Det är 
egentligen samma bild som i OTC nr 10. 
Men framför -ZY har den lätt igenkände 

under fl e ra år med våra hembyggda riggar 
i det s k riksnätet , som vi passade en 
kväl l i veckan. Huvudstationen fanns i 
Stockholm med exSM5MU, numera 
SM6DGR, Erik Bergsten , som entusiastisk 
nätchef och med SM5BAG , Barbro Sagnell , 
som sekreterare. 

I slutet av 1956 lämnade jag hembygden 
och flyttade till Uppsala. Där är jag nu " en 
glad pensionär" men fortfarande aktiv som 
amatör, dock inte inom FRO. Jag hoppas 
att fler hör av sig så att så småningom 
alla på bilden kan identifieras. 

73 fm SM5ZY ISven 

SM70Y ställt upp. Så här ser -ZY ut dag! 
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Repeatertransceiver 

Bruno Rlngf/ord, SM7EY 
TImmermansgatan 37 
381 00 KALMAR 

Denna transceiver konstruerades med målsättningen att nå en räckvidd 
mot den lokala repeatern på 10-15 km. Räckvidden blev 25 km. I princip 
består apparaten aven sändare vars oscillator även utnyttjas för att ge lokal
oscillatorsignal vid mottagning. Mottagarens mellanfrekvens är därför given 
d v s 600 KHz. 

Apparatlådans dimensioner bestämdes huvudsakligen av det utrymme som 
högtalare, mikrofon och två ficklampsbatterier fordrade. 

Sändaren 

I den av kolkornsmikrofonen frekvens
modulerade oscillatorn ingår en PR-kristall 
som frekvensvalts enl formeln : 
Repeaterinfrekvens . 3 

16 = PR-frekvens. 

För R 8 blir PR-frekvensen : 
145,2' 3 

16 27.225 MHz. 

För övriga kanaler väljes den närmast läg
re PR-frekvensen. 

Kristallen som är av typ överton svänger 
här på grundtonen omkring 9 MHz. Den
na frekvens fyrfaldas till 36 MHz och dubb
las därefter två gånger i de två frekvens
dubblarna. Första dubblaren drives på ba-

Ant 

145-145,6 MRz 

Transeeiverns blockschema. 
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sen och andra dubblaren drives på emit
tern eftersom prov utvisade att detta to
talt gav bästa drivning till slutsteget som 
ger 200 mW uteffekt. 

Mottagaren 

Antennsignalen påföres blandaren 40673. 
Denna blandare får lokaloscillatorsignalen 
ca 145 MHz från en fyrfaldare som består 
av bas-emitterdioden i sändarens första 
dubblare. 

Mellanfrekvensen förstärks och detekte
ras i TBA 120 S. 

Den extra transistorn som ingår i TBA 
120 S fungerar som talfrekvensförstärkare. 

~~ht 
~/~ 
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Antennen 

Antennen består av 2 mm hårddragen 
koppartråd med längden 53 cm mätt från 
punkten där tråden lämnar phonokon
takten. Antenntoppen är skyddsutformad. 

Konstruktion 

Lådan är utförd som en ELFA minibox 
med innermåtten 42 . 62 . 186 mm. Om
kopplaren (typ "rävsax") är monterad på 
den längsgående falsen och en rektangu
lär del av locket har avlägsnats för att ge 
plats åt manöverknappen. Högtalaren och 
mikrofonen är placerade i lådans botten. 
Skruvhålen för fastsättningen av locket 
borras efter provplacering av batterier och 
kretskort. 

Kretskortet är av glasfiberlaminat och 
hålen borras m h t komponenternas stor
lek och placering innan mönstret ritas. 
Mönsterledningarna visas streckade på 
placeringsskissen. 

Tunn coax förbinder sändarutgång och 
mottagaringång med omkopplaren. Om
kopplaren är förbunden med antennkon
takten med emaljerad koppartråd som är 
dragen längst in i vinkeln mellan lådans 
botten och längsgående fals. Omkopplar
kontakterna närmast lådans botten an
vänds för antennskifte och kontakterna 
närmast kortet sköter växlingen av spän
ningen. 

Stiften på TBA 120 S är växelvis bocka
de för att ge mesta utrymme för lednings
mönstret. Märk att stift 6 och 10 "hänger 
i luften". 

0,22 uF-kondensatorn och 330 Kohms
motståndet ligger tvärs över IC-kretsen 
och endast anslutningspunkterna för des
sa komponenter är markerade på place
ringsskissen. 150 pF-kondensatorn är pla
cerad på mönstersidan under MF-trans
formatorn. Detektorspolen är en 10,7 MHz 
transformator med båda lindningarna 
seriekopplade. Parallellkondensatorn på 
6,8 nF är placerad på kortets mönstersida. 
1 K ohm-motståndet och 1 nF-kondensa
torn är placerade vid mikrofonen. 

Batterierna är seriekopplade och ut
gående plus befinner sig mitt för motta
garens antenntrimmer. Utgående minus
bleck är omböjt och ger kontakt med lå
dans längsgående fals. Batterierna är 
hoptejpade eftersom endast undre batteriet 
stoppas aven klack nära lådans botten. 

Trimning 

Tillverka ett trimverktyg av 1 dm 2,5 mm 
krympslang i vars ändar insättes dels en 
8 mm lång 2 mm koppartråd och dels en 
ferritkärna med samma dimensioner. Löd 
tillfälligt ett 50 ohms motstånd över sän
darutgången. 

.... (!) 

~I 
/~UI1-

Placeringsskiss. Kretskortet är 120x220 mm. F = fribärande lödpunkI. - - - - Möns
terledning med 1 mm avstånd till omgivande jordfolie. 
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Griddippa 36 MHz-kretsarna för att kon
trollera att de ligger någorlunda rätt . För 
att veta vilken av kretsarna som ger vilket 
av de två dippen kan man tillfälligt flytta 
ner den ena kretsen i frekvens genom att 
sätta trimverktygets ferritkärna i spolen . 

Spänningsätt oscillatorn och kontrollera 
att den svänger. Lyssna på 9 MHz och no
tera det vassa griddippet på 36 MHz. Öv
riga delen av sändaren spänningsättes ge
nom en mA-meter och en HF-prob anslu
tes över 50 ohms-motståndet. Genom trim
ning av 36 MHz-kretsarna med hjälp av 
trimverktyget och en plastmejsel som an
vänds för att vid behov trycka ihop eller 
sära spolvarven trimmas till max ström 
som till en början bör uppgå till de ca 10 
mA som första dubblaren drar. Därefter 
trimmas 72- och 145 MHz-kretsarna en
ligt samma metodik till max ström som till 
slut bör uppgå till ca 55 mA. Allteftersom 
strömmen ökar bör HF-indikering erhållas 
varvid trimrarna ställes på max uteffekt. 

Efter det att max uteffekt erhållits kon
trolleras 72 och 145 MHz-kretsarna med 
griddippan i läge absorbtion. Ar kretsar
na rätt avstämda dippar HF-spänningen då 
griddippan tar energi från respektive krets . 

Grovjustering av sändarfrekvensen sker 
genom att ändra storleken på kondensa
torn mellan oscillatorns bas och emitter 
(100 pF) . Finjustering mot lägre frekvens 
utföres genom att öka L 1. (Max 10 tät
lindade varv). P g a återverkan bör sän
daren vara trimmad och klar innan mot
tagartrimning påbörjas. 

Spänningsätt mottagaren och koppla 
några mV från en FM-modulerad signaI
generator till 40673 metallhölje. Sök upp 
signalen och trimma de båda transforma
torerna till 600 KHz under successiv re-

SpolIabell 

L 1 1 varv 0,3 mm EE 5 mm diam 
L 2 25 3 
L 3 28 " 3 
L 4 8 0,8 

" 
6 

L 5 3 0,5 plastis. 8 

L 6 7 0,8 mm EE 6 
L 7 2 0,5 plastis. 8 

L 8 6 0,8 mm EE 6 
L 9 5 0,3 
L 10 3 0,8 

" 6 
L 11 6 0,5 blank 5 
L 12 6 0,5 5 

duktion av generatorsignalen . Skulle t ex 
trimområdet för detektorkretsen ej räcka 
till ändras värdet på dennas parallellkon
densator (6,8 nF). På TBA 120 S stift 8 
där spänningen är ca + 6 V återfinnes de
tektorns diskriminatorkurva ca ± 0,1 V med 
nollgenomgång. 

Rätt funktion ger en brusfri signal vid ca 
20 flV på 40673 metallhölje. LF-transistorns 
ström är med basmotståndet 330 K ställd 
till 4 mA. (Max 5 mA). 

Löd tillfälligt ett 50 ohms motstånd över 
mottagaringången och påför en 145,6-
145,8 MHz FM-signal samt sök upp den 
exakta frekvensen. Trimma 145 MHz-kret
sen idubblarens emitter med trimverktyg 
och plastmejsel till max signalstyrka. Trim
ma ingångskretsen på samma sätt med 
olika inställningar på antenntrimmern till 
max signalstyrka. Genom att öka storle
ken på kopplingskondensatorn (2 ,2 p) er
hålles en återkopplingseffekt så att mot
tagarens känslighet kan optimeras. För 
stor kondensator resulterar i självsväng
ning. 

Rätt fungerande mottagare ger en brus
fri signal med ca 20 flV på ingången. 

Övrigt 

P g a att ljudstyrkan ur originalappara
tens högtalare obetydligt överstiger ljudet 
från en vanlig telefon har SM7GMD försett 
en annan variant av denna konstruktion 
med ett komplimentärt par för att få mera 
ljud. Han använder även högtalaren som 
mikrofon med en zenerstabiliserad och 
motkopplad TAA 263 som mikrofonförstär
kare. TBA 120 S stift 11 matas här genom 
82 ohm och avkopplas med 80 uF för att 
eliminera viss ostabilitet. 

Se text 
Tätlindad 
Uttag vid 6 varv från jord . Tätlindad 
Tätlindad 
På L 4 jordände med samma lindnings-
riktning. Tät koppling. 
Tätlindad. Uttag 1 v. 
På L 6 jordände med samma lindnings-
riktning. Tät koppling. 
Tätlindad 
På ferritpärla 
Tråddiam. mellan varv 
Längd 12 mm. Mittuttag 

12 mm. Uttag 1,5 varv från jord . 

Samtliga spolar är luftlindade. MF-transformatorerna ur äldre AM/ FM-mottagare. 

• 
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En annorlunda 
för 2 m FM 
Bruno Ringfjord, SM7EY 
Timmermansgatan 37 
381 00 Kalmar 

Nedanstående rader och figurer är 
exempel på hur undertecknad med hjälp 
av befintliga QTC-beskrivningar kryddade 
med lite egna ideer och enligt tesen "MAN 
TAGER VAD MAN HAVER" konstruerat en 
funktionell FM-transceiver. 

Eftersom kanaltrafiken på 2 m försig
går dels på samma frekvens och dels via 
repeater med frekvensavståndet 600 KHz 
mellan ut- och insignalerna har jag vänt 
superheterodynmottagarens nackdel 
spegelfrekvensen - till att bli en fördel 
genom att välja sista MF till 300 KHz. Med 
"repeateromkopplaren" väljer jag 1. MF 
antingen 300 KHz över (repeatertrafik) 
eller 300 KHz under (direkttrafik) lokal
oscillatorfrekvensen. 

Att fylla en standardtransceiver med 
kristaller för 8 repeaterkanaler och ett 
flertal direktkanaler där man alltid saknar 
den nyaste tilltalad e mig inte utan jag val
de i stället en "kanal-VFO" att gemensamt 
styra sändare och mottagare. 

Kanalinställningen sker dels med en 1-
polig 1Q-vägs omkopplare som bestämmer 
önskat 100 KHz-område och dels med en 
variabel kondensator (utväxlad till 1,5 varv 
på utgående axel) så saxad med trimmern 
på VFOn att rattmarkeringen rakt upp ger' 
00, moturs till rakt ner ger I 25 KHz, at 
sidan (klockan 3) ger I 50 KHz och rakt 
upp igen efter ett varv moturs I 75 KHz. 
Förlängda låsskruvar ger känselmarkering 

Fig. 1. Den extra blandaren. 

526 

transceiver 

på rattarna så att kanalomställning kan 
ske utan att apparaten behöver betraktas. 

Utöver av vad som framgår av place
ringsskiss och delschema kan nämnas att 
apparatdimensionerna blev 75x155x225 
mm. 

M h t sändar- och mottagarkristallernas 
frekvensskillnad trimmas lokaloscillator
frekvensen (1600 KHz) så att mottagning i 
direktläget sker på sändningsfrekvensen. 

I detta sammanhang kan nämnas att 
PR-kristallers grundton ligger på omkring 
9 MHz och att de svänger utmärkt på 5:e 
tonen d v s omkring 45 MHz. 

Om ett PR-kanal par används blir lokal
oscillatorfrekvensen 2275 KHz med 1. MF 
2275 ± 300 KHz. 

I skrivande stund kom jag att tänka på 
möjligheten att förenkla stationen genom 
att använda samma kristalloscillatorkedja 
och balanserade blandare för både sända
re och mottagare med diodswitchning av 
sändar- och mottagarkristallerna. 

Den extra blandaren på converterplat
tan består aven germaniumdiod. Fig 1. 

VFO-spolen utgörs av ca 40 tätlindade 
varv med 0,2 mm EE pä 5 mm keramisk 
stomme. Spänningsdelarkondensatorerna 
är pä vardera 300 p . Seriekondensatorn 
består av de parallellkopplade 50p + 10p 
N750 + 3 - 30 P trimmer. Vridkonden
satorn ersättes enl fig . Märk att läge 7 (9) 
är tomt eftersom 145,700 lägges tillråtta 



Fig. 2. 

med hjälp av 3 - 30p trimmern . Läge B 
kopplas direkt till vrid kondensatorn och 
ger därmed kontinuerlig VFO-täckning av 
hela FM-bandet. Övriga 100 KHz-områden 
lägges tillrätta med resp trimmer på 
2 - 22 p. Fig. 2. 

1. MF-förstärkaren som styr S-meter 
och brusspärr visas nedan. Transistortyp 
okänd plastkapslad . 0,6 volt på emittern 
utan signal. 

FM-detektorn visas på annan plats i 
denna publikation . Jfr QTC 12/73. TBA 120 
S rekommenderas eftersom den dels har 
högre förstärkning och dels fordrar färre 
komponenter. 

Mikrofonförstärkarens första transistor är 
förstärkarkopplad för att med lågohmig dy
namisk mikrofon ge tillräckligt sving. Kopp-

.ulO b,i I( 

~c-.,..;--

Fig. 3. 

:1"1.°12.D ., 

x/Utprova. 

'-30 

lingskondensatorn från förstärkaren till F
modulatorn är minskad till 0,1 uF för att 
den utsända signalen ej ska " åka" in på 
rätt frekvens vid tillslag. Dioden över 12-
volten bränner säkringen vid fel polaritet. 

BL YB7 A bas är jordad via ca 10 ohm 
(potentiometern) vilket ger något högre 
uteffekt jämfört med jordning enbart ge
nom drosseln . 

Stationen har fungerat felfritt under ett 
halvt års mobil och stationär användning. 

Som hjälp vid bygget har jag på nästa 
sida tagit med ett förslag till komponent
placering med hänvisning till vilket nr av 
QTC varifrån " byggbiten " hämtats. Front
plattan är 170x55 mm och apparatens djup 
är 110 mm . 
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LF-slutsteg med 
effekt för 12 V 

hög 

Bertil Sundqvist, SM2FZM 
Axtorpsvägen 29 C 
90234 UMEA 

Särskilt mobilfantasten känner ibland 
behov av ett kraftigt LF-slutsteg för att 
överrösta lokalt ORM från omgivningen 
(motor. pratsamma passagerare etc.). För 
den intresserade följer här en beskrivning 
av ett sådant. Steget kan användas som 
komplettering till befintlig mottagare eller 
t ex till bilstereon. 

I de flesta fall har man till sitt förfogan
de en 4 eller 8 ohms högtalare. Med 12 V 
drivspänning kan man då teoretiskt få 4.5 
resp. 2.25 W ut. I praktiken får man på 
grund av oundvikliga förluster drygt 3 resp . 
1.5 W. 

Fig. 1 visar schemat för en förstärkare 
som lämnar > 3 W i 4 ohms last. Om 
någon undrar varför i ( ... ) någon skulle 
använda så antika komponenter som Ge
transistorer, så är svaren: 1). Lågt pris . 

2). Matchande par finns lätt tillgängliga 
3). Låga restspänningar. Skall man vara 
riktigt modern bör man ju använda någon 
effekt-le. men dessa kan i allmänhet inte 
ge mer än 1 W i 4 ohm vid 12 V. Med 
Si-transistorer i en diskret uppbyggd för
stärkare kan man nå c:a 1.5 W, med Ge
transistorer 3 W. Nackdelen med Ge är 
materialets temperaturberoende. men detta 
kan ju kompenseras. 

För nybörjaren är en krets som denna 
idealisk att ge sig på. då den är tämligen 
okritisk och lätt att modifiera. För den som 
vill "skräddarsy" sin krets följer här en 
kort genomgång av de vitala punkterna. 

Transistorn 01 är det första förstärkar
steget. Den bestämmer också likspännings
potentialen i A, ty denna är = pot. på 
01:s bas + 0.6 V + R4 . 01:s kollektor-

-----------_------...--0 -+ /2 - 1'1 V 

Cz 
r - -11- --
I 

Fig. 1. 
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ström. Potentialen i A kan alltså ställas in 
med hjälp av R1 eller R2. För att slippa 
brum på ingången filtreras drivspänning
en till 01:s bas med hjälp av 27 kohm + 
100 LIF. 

02 fungerar som drivsteg för sluttran
sistorerna. C3 och RS har till uppgift att 
minska förstärkningen vid höga frekvenser 
och därmed hindra kretsen från att oscil
lera. C3 kan väljas 600-1000 pF (i fall av 
oscillation större) medan RS kan uteslu
tas eller väljas 50-100 ohm. 

När det gäller själva slutsteget finns det 
i denna effektklass två vanliga typer - se 
fig. 2. I båda fallen är problemet att spän
ningen i punkten P måste kunna gå ända 
till + 12 V eller högre för att transistorn 
04 skall kunna styras ut helt och ge maxi
mal uteffekt. I 2A löses problemet genom 
att P ansluts via en stor kondensator, C, 
till utgången . Spänningen över C håller sig 
konstant, och om utspänningen i A stiger 
"lyfts" alltså också spänningen i P så att 
04 hela tiden får styrström. I 2B löser man 
problemet på ett annat sätt; 04 får sin 
basström via lasten. Om utspänningen sti
ger, "lyfter" den alltså också här poten
tialen på 04 :s bas . Relativt kretsen i A 

.v--~------__ ~ ________ _ 
A 

IN -4-----4--+-l 

~ ------------~----~-

B 

I N -----If--i 

Fig. 2. 
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sparar vi ett motstånd och en kondensa
tor, men vi får två nackdelar : Dels får vi 
en likström i högtalaren vilket kan ge 
distortion, dels går förstärkaren inte att 
prova utan last. I fig . 1 används kretsen 
i 2A. 

För att temperaturstabilisera sluttransis
torerna används 03, som måste fästas på 
samma kylfläns som 04 och 05. 03 funge
rar som en variabel zenerdiod och ger 
tillsammans med motstånden 0.5 ohm 
konstant förspänning åt 04-5. Zener
spänningen beror av BE-spänningen hos 
03, och om den har samma temperatur
beroende som 04-5 blir kretsen tempera
turstabiliserad. Den visade kombinationen 
gav goda resultat i prototypen . 04 och 05 
måste monteras på en ordentlig kylfläns; 
om AC 187/188 K används bör den vara 
bättre än 5 C/W. AD 161 /2 tål mera. 

Den totala förs tä rkningen bestäms av 
R3 och R4 och är ungefär F = (R3 + R4) / 
R3 (en I. fig. 1-6.5 ggr) 

Någon krets layout eller färdigt mönster 
vill jag inte ge. Dels är kretsen okritisk 
(ingen HF), dels är kretskortsritandet i sig 
ett ibland roligt och alltid lärorikt pussel. 
Intrimningen är enkel: R1 + R2 kan bytas 
ut mot en 100k potentiometer och spän
ningen i A trimmas till symmetrisk klipp
ning på ett oscilloskop. Pot'en byts sedan 
mot fasta motstånd. Saknas oscilloskop, 
vilket vanligen är fallet . gör det ingenting; 
med de givna motstånden får man nog 
ändå ut mera än 2.5 W. Den som vill ha 
3 W eller mera kan med en voltmeter 
trimma punkten A till + 5.9 V. 

Viloströmmen genom 04-5 ställs till 
10 mA för AC 187/8 och till 25 mA för 
AD 161/2 med hjälp av 1 kohm-potentio
metern på 03 :s bas. 

Data för kretsen i f ig. 1 är bl. a: Frek
vensområde 20 Hz - 30 kHz, distortion 
vid 2.5 W c:a 1%. För den som vill modi
fiera frekvensomfånget gäller fu ,,_ 1/ (2.-rC1 
. R3) (20-Hz-gränsen ges dock av utgångs
kondensatorn). fö . c 1/ (2rrC2 R4) < 30 
kHz ; 250-3000 Hz passar bättre l Den som 
vill ha Hi-F i väljer AD 161 /2 eller Si-tran
sistorer. 

Skulle någon vilja ha ut mer än 3 W 
med 12 V drivspänning kan han prova två 
vägar: 1). Antingen minska högtalarimpe
dansen till 2 ohm (parallellkoppling av två 
x 4 ohm). Detta kan ge 6 W, men OBS 
att detta betyder 4 . 5 A (I) i toppström. 
Använd ordentliga effekttransistorer l 2). 
Eller prova kretsen i fig. 3, en brygg kopp
ling av två effektförstärkare. Vardera av 
förstärkarna F i fig. är en förstärkare 



enligt fig . med utgångskondensatorn 
borttagen. Förstärkarna drivs enl. fig . 4 av 
signaler i motlas och fördubblar i prakti
ken spänningssvinget över högtalaren. 
Nackdelen är att utgången är likspännings
kopplad , så att utgångsvilospänningarna 
måste trimmas in exakt lika (ingen lik
ström i högtalaren - den brinner upp I). 
I detta fall rekommenderas Si-transistorer 
med tanke på temperaturstabiliteten . Lycka 
till med experimenten I 

. 72V .72V 

8 ohm 
B 

F F 

6W 

av av 
Fig. 3. 

V .. 

Fig. 4. 

Komponenter : 
01 = BC 178, BC 308, BC 558 elI. likn. 
02 '-'" BC 108, BC 238. BC 548 elI. likn. 
03 = AC 125, AC 151 etc. 

A 

04, 05 = matchat par AC 187K. AD 161 /16~ 
R1 - R5, C1. C2, se text. 
C3 = 680 pF, se text. 

• 

Feed back 
I converterschemat i nr 10 fattas en 

del uppgifter. Trimmern vid L4 skall vara 
på 2-20 pF. L, lindas med 0,7 mm tråd 
och koaxialkabeln är en 50 cm lång bit 
RG8U. Till artikeln hörde även en krets
kortslayout som inte kunde återges i origi
nalskick. SM7EY kan tillhandahålla kort för 
de som är intresserade. 

BC-Iokalmottagning (OTC 8/75) 

AFC på EF5603-tunern ordnas sålunda: 
1 . Tag loss botten plåten med 2 jordningar, 

som lödes loss temporärt. 
2. Håll tunern med spolarna uppåt och 

tag reda på den trim mer, som sitter 
närmast oscillatorspolen, vilken har 
aluminiumkärna. 

3. Vänd tunern upp och ner och löd ne
danstående koppling till trimmerns när
mast BB104 befintliga ben. Mata in 
AFCn via genomföring - ledigt hål 
finns mellan MF-utgången och mitt 
( = jord) stiftet. 

4. Oscillatorkärnan skruvas in något varv. 

BUGMANIPULATORN 

i nr 10 saknar mått. Men plattan är enligt 
texten 60x90 mm och med ledning därav 
bör det kunna gå att proportionera. 

100 k 5-10 pF 

AFC~--if-
F'I 1l'35~ ~ :JA 121 ell. , I lOn 1 mot sv. 

----::l-

"ill 
trir.:",ern 
(se Lxt) 

SM7COS 

PRISTÄVLING 
Under 1976 utlyser SSA en pristävling om 

BÄSTA TEKNISKA ARTIKEL 
med priser - utöver sedvanligt honorar _. om 500 kr, 300 kr och 200 kr. 
Mer om tävlingen i janu arinumret. 
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Räknedosa som 
antennindikator 
Bo Carnerius, SM3CRY 
Havregränd 3, 
81100 SANDVIKEN 

I tidigare nummer av OTC har beskrivits 
hur manöverboxen t il l antennrotorn AR-
22 kan modifieras för tystare gång. ("Ro
tera tystare " OTC 1972). Här följer en be
skrivning hur rotationen kan ske helt ljud
löst. Beskrivningen kan ev. ha ett visst 
intresse för andra applikationer i ett radio
amatörschack. 

Iden bygger på att använda en elek
tronisk räknedosa som antennindikator. 
Redan nu finns en viss surplusmarknad på 
detta område och framtiden kommer sä
kert att ge oss massor av möjligheter att 
utnyttja den "föråldrade" elektronik som 
slås ut i samma takt som nyutvecklingen 
framskrider. Ofta är det idag billigare att 
införskaffa en ny modern räknedosa som 
bygger på LSI-tekniken , än att låta repa
rera den äldre räknaren med alla dess 
hybridkretsar och diskreta komponenter. 
Här ligger vår marknad! Ibland räcker det 
att ha ögonen med sig för att komma över 
en ca fem år gammal elektronisk räknare 
till priset för nätsladden. (I den Facit
räknare jag fick tag på, och som jag nu 
använder som antennindikator hade en fin
säkring gått !) 

Displayerna med massor av fina "nixie
rör" är med största sannolikhet helt intakta 
och användbara för olika ändamål. Fre
kvensräknare, multimetrar, termometrar, 
vindmätare etc kan relativt lätt åstadkom
mas om man experimenterar sig fram till 
var ingångarna till displayerna med sina 
decoder finns. 

En elektronisk räknedosa har nästan 
alltid en konstantfunktion . Detta betyrler 
att den kan användas som uppi nedräkna
re. Om siffran 1 slås in som konstant, 
adderar räknaren med 1 varje gång plus
tangenten aktiveras. Trycks minustangen
ten in subtraherar räknaren med 1. Vi har 
vår upp/ nedräknare! Tar vi reda på vilka 
tåtar som sluts av tangenterna kan vi pa
rallellt med dessa löda på ett par extra 
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ledningar för extern påverkan av funk
tionen, t ex med hjälp av ett tung relä, 
switchtransistor el. dylikt. Fantasin och 
omständigheterna får i de olika fallen av
göra vad som kommer till användning. 

Från AR-22 rotorn kommer var sjätte 
grad en växelströmspuls som har till upp
gift att aktivera en drag magnet. Det är 
den som låter så illa, plus att " gnistbild
ning" orsakar lokala QRN. Därför tas 
dragmagneten och hela " grammofonver
ket" bort. Kvar i lådan finns trafon (220/24 
volt) och kondensatorn som bestämmer 
vilken lindning i rotorn som skall använ
das. Medurs eller moturs rotation . Dess
utom måste vi ha kvar tåten som växel
strömspulsen kommer från . Ett stycke 
switch för tvåpolig växling införskaffas. 

De trådar vi nu har över lödes in som 
skissen anger. 

Växelströmspulsen måste helvågs-inrik
tas på känt sätt samt spänningen glättas 
med en " lyt " på ca 50-75 ~l F . Därmed 
uppnås att reläspolen känner pulsen som 
en likspänning och bara aktiverar en gång 

/"looQverbox 220 Rotor 

TRAro 1--h~1\I 
220/24 

PUI..5- Pul.5+ 
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per puls (-tåg) . Vid försök utan glättning 
studsade tungan flera gånger per puls, 
vilket inte uppskattades av räknaren. 

Till resp . reläkontakter dras de led
ningar vi tidigare lött in på plus- resp. 
minustangentens kontaktpunkter. 

En huvudströmbrytare för 220 V ersät
ter den brytningsfunktion som tidigare 
fanns i lådan. Med den tvåpoliga växlings
kontakten i neutralläge kan nätströmbry
taren slås till utan att rotorn börjar gå. 
När den tvåpoliga switchen slås till åt nå
got håll börjar rotorn gå. Min rotor släp
per ner 62 pulser på ett fullt varv. 360: 62 
= 5,8. Siffrorna 5,8 slås in på räknaren 
som en konstant funktion. Antennen bör 
då stå i sitt O-läge, d v s mot norr för 
rotation i riktning mot 360. När rotorn bör
jar gå visar räknaren var antennen är. 
Oberoende av var antennen stannas, står 
sedan den sista indikationen kvar. Vid ro
tation i minusriktningen subtraherar räk
naren tills antennen stannar i sitt ändläge. 
En finess är att räknarens övriga funktio
ner är intakta. En ev. korrektion av indi
katorutslaget kan alltså företagas med den 
normala plus- eller minustangenten. 

Enda begränsningen med här beskriv-

1/1/rokoedoso 

/'I 

Ro~doSO' 

173 5J'f .ulfil 

eJ m " .. 0
.360-; " 

V + O 

~ 
S 

na system är att räknaren glömmer bort 
siffrorna om nätspänningen slås av. An
tingen köres antennen alltid till O-läget 
före start, eller också noteras det aktuella 
läget vid avslutat QSO:ande, varpå mot
svarande siffror programmeras fram genom 
att slå in 5,8 = K och trycka erforderligt 
antal gånger på räknarens normala plus
tangent. 

Vilken fickräknare som helst bör gå att 
använda utan att dess normala funktio
ner påverkas. För den mer erfarne hem
byggaren finns det t. ex. hos Poly-Pak 
räknarchips och billiga displayer som bör 
kunna komma till användning för här be
skrivet eller andra liknande användnings
områden. En vindmätare med tungelemen ~ 
och små magneter på rotorn behöver inte 
ens ha spänning för att man under en 
viss tidsperiod skall kunna mäta antalet 
varv rotorn gör och därmed med räk
narens hjälp beräkna vindhastigheten. 
Plats för flera ideer och artiklar i QTC. 
För övrigt hoppas jag att du kör mycket 
CW. 

Di-d i-d i-da-di-da. 

• 
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VJHF 
Folke Råsvall, SM5AGM 
Svinningehöjden 
18020 AKERS RUNö 
Tel 0764-27638 ej efter kl 20 

AKTiVITETSTESTEN 
Novemberomgången 

1. SK7DD 
2. SM7WT 
3. SM4DLT/4 
4. SM5LE 
5. SK3AH 
6. SK7CE 
7. SM4AXY 
8. SMODFP 
9. SM6CKU 

10. SM5CNF 

Il. SM6BGP/P 1373 
12. SM5BUZ/5 1277 
13. SM5DWF 1254 
14. SM3BYA 1220 
15. SM5CUI 1145 
16. SM4DHN/4 1139 
17. SM5BKA 1094 
18. SMOFFS 1067 
19. SM6DYK 1031 
20. SM6GTF 990 
21. SM6FYU 969 
22. SM3AVO 912 
23. SM7BPM/7 900 
24. SM4DHF 895 
25. SMOFUO 883 
26. SM5CJF 859 
21. SM3EUS 831 
28. SM7ARC 811 
29. SM4FXR 791 
30. SM7BEP 784 
31. SMOGMG 740 
32. SM4GSM/4P 726 
33. SM3AZV 106 
34. SM6EKL 100 
35. SM5AUS/5 658 
36. SM2DXH 649 
37 . SM5DSV/5 630 
38. SM3B I U 622 
39. SM5CPV 612 
40. SMOEJY 611 
41. SM3CXS 606 
42. SM3FKL 584 

SM4GPL 584 
44. SM3CWE 560 
45. SMOB YC 553 
46. SM6BOO 541 
47. SKOCS 545 
48. SM4KL 538 
49 SM4AMM/4 513 
50. SM6FBO/M 499 
51 SM4EIM 494 
52. SM5FND 41,5 
51. SMICIO 461 
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Antal OSO,n 
144 432 1296 
109 
83 
93 
86 10 
66 
96 
lO 4 
57 lO 
51 4 
63 5 

54. SM3GHD/3M 
55. SM3FSK/3 
56. SM3FGL 
57. SMOCTU/O 
58. SM6GWA 
59. SM3GXM 
60. SM7CBA 
61. SM3GOC 
62. SM3GNH 
63. SMOBJV 
64. SM3RF 
65. SK6DG 
66. SM4EGB/4 
67. SK3GA 
68. SM3FML 
69. SM3GSK 
70. SM6DRA 

71. SM4G LX/4P 
72. SM3GXG 
73. SM5FHF 
14. SMOFDA 
75. SL5BO 
76. SM6BWH 
77. SM2EZT 
78. SMOFL T 
79. SJ9WL 
80. SM7EYO 
81. SM3DXC 
82. SM7BYU 
83. SM3ESS 
84. SM60P 
85. SMOEUI 
86. SM5DOD 
87. SM7CFE 
88. SM2ALH 
89. SM5DYC 
90. SM4FWY 
91. SM3DVN 
92 SMOFNT 

SM2EKA 
SM3DAL 

95 SM?GTL 
Y6 . SMODBO 

paäng 
2524 
2331 
1955 
1901 
1731 
1646 
1611 
1520 
1438 
1427 

444 
442 
428 
411 
395 
390 
351 
343 
325 
324 
314 
295 
274 
269 
264 
250 
241 
232 
224 
223 
215 
211 
204 
194 
190 
177 
176 
168 
167 
165 
164 
163 
160 
158 
150 
149 
136 
134 
132 
132 
132 
128 
120 

AKTIVITETSTESTEN går första tjs
dagen varje månad kl . 19-24 SNT på 
144 MHz och första torsdagen kl. 19-
23 SNT på 432 och 1296 MHz. Regler 

detta nummer. 

97. SM3AST 
SM4BTF 

99. SMOELF 
100. SM6DTN 
101. SM4PG 
102. SM3GOM 
103. SM2HTF 

SM5CCY 
105. SM3DXO 
106. SM1BSA 
107. SM3GBA 
108. SM6DOE 
109. SM3GGN 
110. SM5AGM 
111. SM4DHB 
112. SM6FJB 
113. SM4DYD 

114 
114 
95 
91 
88 
87 
86 
86 
82 
80 
79 
70 
61 
64 
60 
55 
48 

114. SM5EKZ 
115. SM4HJ 
116. SM3UL 
117. SMONI 

SM4FME 
SM6FAM 

120. SM6GDA 
121. SM2CKR 
122. SMODJL 
123. SM7AVJ 
124. SMlHBC 
125. SM6EYK 
126. SM2DMU 

SM5CZD 
128. SMOFOB 

SM4FXC 

47 
44 
40 
35 
35 
35 
32 
29 
25 
22 
21 
20 
15 
15 
10 
10 

ORV på 432 MHz, SM5LE, SM4AXY, SMODFP, 
SM6CKU, SM5CNF, SM5BUZ/5, SM5CU I, SMOEJY, 
SM7CFE, SMOELF, SM5CCY, SM1BSA , SM6GDA 
och SMOFOB 

ORV på 1296 MHz, SM5CCY. 

Kommentarer 

SK7DD, Konds normala. Lite tyskar igång och 
ORT i en timme av testen gjorde att resultatet 
inte blev vad det kunde blivit. Hoppas grejorna 
funkar nösta gång. En god jul es gatt nytt år 
önskas alla testdeltagare. 

SM5DWF, Jog kör just nu bara CW. Vor lin:,s 
alla SM7·or? 

SM3BYA, Conds under norma la - årets po· 
ängmässigt sämsta test. Hörde OZ2GM i OSO 
med ·4CFL, men inget OSO; svart att ta sig 
igenom den täta aktiviteten i SM4·5 en kväll 
-som denna. 

SM7ARC, Da liga condx och mycket splatter. 
Jag tror att en viss sanering Ov SSB-tx är nöd· 
vändig. 

SM6FBO/M, Körde mobilt med ·GXV:s grejor. å 
inte visste vi vCJvivo. 

SM5FND, Ponera ott testen varit en vecka 
tidigare . Då hade nog stora ko laboliken utbru· 
tit. 

SM3FSK/3, Statistik: I SM3 22,4 %, 2 SM4 
18,9 %, 3. SM0 15,4 %. An leder SM3, men se 
upp med SM4, Hi. 

SM7CBA: Min törsto test som jog själv skiCKar 
in. Kul utt träffa sa m6ngo "friends", men vor 
haller dom till me l lon testernu? Körde även 
RTTY "nrop p6 144,600 utan resultat. 

Sl5BO, Operatörer vor SM5FMS och SM2FZA. 
Vi vur ORV c:u 2 tim med FT·220 och 15 el yogi. 
Vi ör ORV lite då och dö p6 144 CW/SSB es FM. 

SM6BWH, Hcllvbru conus men d6 1ig oklivitet 
frön SM7. Boro 3 7 :or hörde jnQ, hor ni era 
(lntenner buru söderöver, det är klcnt vi SM60r 
ger inte de lellpaong som DK m "' ger, är ondå 



KOM IHAG 

Skriv kommentarer till testloggarna 
direkt på testloggen , inte på små lösa 
lappar som är svåra eller omöjliga att 
sätta in i en pärm . 

Övriga bidrag till spalten måste skri
vas på separata papper och helst ol ika 
blad för varje ämnesområde om flera 
behandlas. 

rö tt nöid med min 3die test, endast SSB ei CW 
kunnig. 

SM2HTf , Dåligt med kond itionerna hö r uppe 
oc h inte många igång på bande t. Rolig t· med 
test i alla fa ll . 

SMONI , Det böriode dåligt, riggen på 432 
MHz slutade att fungera p recis lagom till kl. 1900 
56 gissa hur humöret va r sedan. 

SM2DMU , No comments. 

Rättelse. I septemberomgången hade 
SM4HZC 16 poäng, SM3AST 15 och 
SMOETV 5. 

RESULTAT AV UK7:s JULITEST 1975 
1. OZ3WU/P 
2. SK6AB 
3. O Z5TE/A 
4. SM6CKU 
5. SM7F JE 
6. OZ3GW 
7. OZ5DD/P 
8. LA9D I 
9. SM7WT 

10. OZ90R 
11. OZ5TG 
12. O Z6HY 
13. OZIAB F 
14. SM6CWM 
15. SM6P F 
16. SM4DYD/6 
17. OZ9ZJ 
18. SM6FUD 
19. SM6BZC 
20. OZ5ZC 
21. O Z2YE 
22. O Zl AYI 
23. OZ8WK 
24. SM4ARQ 

325267 
323273 
278752 
204680 
187320 
180090 
169730 
144130 
134050 
104575 
100126 
85870 
83750 
79738 
70859 
70530 
66315 
65108 
54455 
53285 
52780 
44280 
43325 
39010 

25 . OZ3M 
26. OZ5VO 
27. OZ3VJ 
28. SM6FJB 
29. OZlAAH 
30. SM7BHH 
31. OZ9 F ~ 
32. SM7BPM!7 
33. SM6DE I 
34. OZ8QD 
35. SM7BHM/7 
36. OZ8RY/A 
37 . SM6G PV 
38. LA80J 
39. SM7BYU 
40. OZ7UV 
41. SM7ENC 
42. OZIAGN/A 
43. SM5DSV/5 
44. SM5FH F 
45. OZ9CR 
46. OZ8T 
47. SMOBTV 

33990 
31513 
313:25 
30560 
2947\0 
19288 
16300 
15676 
15040 
14505 
14216 
11 541 
11414 
6635 
6469 
4432 
4239 
3736 
1831 
11 66 
750 
585 
329 

Testen gynnades av utomordentliga ko ndi t ioner 
mat En g land och Frankr ike. Den god o oktiv i· 
teten i Eu ropa giorde testen oerhört a rbetsam. 
Segrande OZ3WU körde 558 QSO l! Vi gratulerar 
ti ll de t ve rkl igt f ina resultatet. 

UKl testkommitte 

UNDVIK 144,200 

Sedan många år används 144,200 MHz 
som en slags anrops- och OSO-frekvens 
för SSB-trafiken. Sedan Warszawakonfe
rensen i våras är emellertid 144,200 cent
rumfrekvens för meteor-OSO :n på SSB 
utan sked, varför det inte alls är lyckat att 
ligga och köra vanliga OSO :n där. Som 
ny anropsfrekvens för SSB gäller numera 
144,300 vilket också har den fördelen att 
tyngdpunkten för SSB:n dras upp en bil. 

AKTIVITETSTESTEN 1976 

Det råder praktiskt taget 100 % -ig enig
het om att dela upp testen i en 144-del 
och en 432- och 1296-del. I sam råd med 
OZ9SW, VHF-manager i Danmark, har där
för nedanstående tid valts. En annan fråga 
som också blir aktuell är frågan om se
parat fon i-test. Ar efter år ökar trycket 
även om det också är många som avråder 
från en uppdelning. Låt oss diskutera frå
gan under 1976 för en eventuell ändring 
fr o m 1977. 

144 MHz 
Deltagare: Radiosändaramatörer med 

giltigt tillståndsbevis i Sverige. Alla för
bindelser skall ha genomförts från svenskt 
territorium. 

Tid: Första tisdagen varje månad kl. 
18.00-23.00 GMT. 

Trafiksätt: Enligt televerkets bestämmel
ser, dock får trafik via repeater ej före
komma. Vid multioperator-multitransmitter
trafik får högst en sändare användas sam
tidigt och gemensam logg måste föras. 

Testmeddelande: Rapport och OTH, an
givet enligt OTH-Iocatorsystemet eller på 
annat sätt. 

Poängberäl-:nlng: 0- 50 km = 5 poäng, 
50 -60 km = 6 poäng o s v upp till max. 
200 poäng. 

Loggar: Skall innehålla följande kolum
ner : Tid , motstation, sänt meddelande, 
mottaget meddelande, poäng samt en tom 
kolumn. Den sammanlagda poängsumman 
skall anges längst ner under poängkolum
nen . Glöm inte att sätta ut egen anrops
signal. Loggar som saknar någon eller 
några av ovanstående uppgifter medräknas 
ej. Loggarna skall insändas senast den 
12 :e samma månad ti ll SM5AGM. 

Segrare: Den som deltagit i minst nio 
tester och därvid erhållit flest poäng. Seg
raren erhåller SSA:s diplom. Dessutom 
koras bästa station i övriga distrikt. 

432 MHz och 1296 MHz 
Deltagare: Se ovan. 
Tid: Första torsdagen varje månad kl. 

18.00-22.00 GMT. Lägg märke till att förs
ta torsdagen ibland inträffar före första 
tisdagen. 

Trafiksätt: Se ovan. 
Testmeddelande: Se ovan . 
Poängberäkning: Se ovan, dock ger för-

bindelser på 1296 MHz 3 x den ang ivna 
poängen . 

Loggar: Se ovan , dock ~kall även frek
vensband anges. 

Segrare: Se ovan. 
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TROPOCONDSEN 24-29 OKTOBER 

"I really hate amateur radio righl now" 
var en kommentar som hördes mol slutet 
av den fantastiska öppningen 24-29 ok
tober. Vad som avsågs var att det hela 
aldrig ville ta slut någon gång! 

Stora höstöppningar förefaller ha en 
tendens att inträffa under oktober månad 
och i år blev det efterlängtade oktober
högtrycket ovanligt långlivat. Sett från 
Stockholms horisont började det på kväl
len den 24 :e med att stationer i gräns
trakterna mellan Östtyskiand, Västtysk I and 
och Tjeckoslovakien kom in med måttlig 
signalstyrka och under 5 dygn låg vi hela 
tiden precis i utkanten av det hela vilket 
ledde till att signalstyrkorna aldrig nådde 
några högre nivåer. Det sista som hördes 
var ett par engelska och västtyska statio
ner på kvällen den 29:e. I SM7 däremot 
gick S-metrarna upp till helt fantastiska 
nivåer. SM7WT berättar att engelsmän på 
över 1000 km avstånd pressade hans 
"snåla" S-meter i botten , vilket tyder på 
signalstyrkor på kanske 80 dB över bruset 
eller mer (på foni)! Sten skriver: 

Episoder, I) Jag frågade en mobil GC8 hur 
hon fick sin 5/8 att sitta horisontellt - "Den 
sitter vertikalt" vor svaret. 2) G3101 vor t o m 
lösbar på SSB = 100 % på CW = med 200 milli · 
watt och 4 el 31 Jag bad "FIEO?" komma igen. 
och fick svor från Fl EOK och Fl EOL - i helt 
01 i ko rutor. 

S + M + Ti, Låg i princip stilla på samma 
frekvens och svarade s6 m6nga som möiligt 
av dem som ropade. Fick ofta fråga efter G i 
prefixordning, G2, G3, G4, etc. utom G8 - de 
fick komma G8A, G8B. etc. annars blev det bara 
kakofoni av a llt sammans. Har aldrig haft några 
liknande pile-ups I IHo r dock ARR L-testen 1968 
i gott minne, 28 MHz, 0,0 400 OSO ,n på 4 tim
mar .) 

Det blev sammanlagt 261 G, 152 F, 25 
ON, 57 PA, 61 DL, 9 GC, 1 GO, 1 El, 24 
SP, 29 OK, 3 OE, 7 DM, 2 UB, 8 GW + 
SM + OZ!! 

För att återgå till Stockholms horisont 
ledde skipeffekter till att det enda som 
hördes ibland var det allra mest avlägsna 
DX:et under det att bandet i övrigt var 
dött. En dag vid 12-tiden var F1 AGO i 
ruta AG (avstånd ung. 1900 km!) ensam 
på bandet i närmare en timme. Vid ett 
annal tillfälle var G3KFN i ruta XK (Eng
lands sydvästs pets) enda hörbara engels
man. Det finns väldigt mycket att säga 
om den här öppningen, men eftersom 
dead-line tidigarelagts för decembernum
ret hinner vi nog bara ta med några rap
porter den här gången. 

SK7CE (op. SM7EBC, SM7ECM, SM7EOL, 
SM7GAB, SM7GOR) körde c:a 350 OSO:n, 
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Drömläget. Det av alla VHF-amatörer ef
terlängtade Oktoberhögtrycket har intagit 
sin plats över Centraleuropa med omfat
tande dimområden och milda västvindar 
som följd. Allt är klart för Den Stora Fes
ten som den här gången varade i dagarna 
fem. 

50 DA, DB, DC, OF, OJ, OK, DL, 26 DM, 
1 El, 29 F, 132 G, 2 GC, 1 GO, 3 GM, 7 
GW, 1 LA, 1 OE, 23 OK, 13 ON, 27 PA 
och 20 SP. Bästa OSO: EI90 (WM65d) 
139 mil. 

SM6GTF (GS68d) körde 39 rutor och 
längsta OSO en fransman i ruta Yl, 1540 
km. 

SM5CCY (HS36f) satte nytt europarekord 
på 1296 MHz! Den 26:e kördes G3LOR 
(AM58f) över en distans av 1100 km. Rap
porter: 559 och 429. I övrigt kördes diver
se fransmän och engelsmän på 432. 

SM7CFE (H068d) körde endast 70 cm 
och fick 48 G, GM, 36 PA, 55 DM, DL, 
8 F, 4 ON, 2 OK och 2 SM. ODX G3AUS 
(YK32j) 1400 km. 

SM6GWA (FS06c) körde ett 35-tal F i 
lutorna Al, AG, CH , Yl, ZI, ZG, ZH, AK, 
AJ, BK, BJ , BH , DI och ZJ. Vidare diver
se G, ett hundratal OJ , DL, OK, DB, PA, 
ON, LX m m. 

SM4DHN (GU70f) arbetade ett 50-tal DX 
omkring 1000 km, bl.a. OK, DM, PA, SP 
mm. 

Plus ett antal rapporter på baksidan av 
test loggar o d. Skriv rapporter avsedda för 
publicering på särskilt papper! 



TROPOÖPPNINGEN 9-10 NOVEMBER 
NORRSKENET 9 NOVEMBER ' 

. Denna var signalstyrkemässigt mycket 
Imponerande och ingen av sommarens 
"småöppningar" över Östersjön kom upp 
i liknande nivåer. Dessutom kunde vi för 
första gången köra UA3 på tropo vilket 
måste anses mycket glädjande. Det disku
teras ju ibland huruvida goda tropoöpp
nmgar endast uppträder i kustområden, 
men även in över kontinenter kan det tyd
ligen öppna. SM4DHN (GU70f) - UA3LBO 
(0020h) är inte mindre än 1364 km. UR2DL 
(NS74h) - LA1VHF (ET13c, beacon) är 
också ett gott stycke. LA1VHF var stund
tals starkaste station på bandet hos 
UR2DL! Söderut sträckte sig öppningen 
ung . till Warszawa, norrut till SM3, österut 
till UA3 och västerut till LA. 

Mitt under öppningen kom årets kanske 
starkaste norrsken, som österut gick till 
UA3 (rykten om UA4 och t o m UA9 cir
kulerar) och västerut till England. SM4DHN 
körde DJ , G, PA, ON och GD3YEO (X067e) 

OH2BNE:s lösning på antennproblemet. 
En tvåmetersantenn ska ju som bekant 
sitta högt! Lägg förresten märke till att 
kanaltrafiken går horisontellt i Finland. 

som längsta OSO (1300 km). SM7WT hör
de HB900 vilket tyder på att norrskenet 
gick långt söderut, d v s var mycket starkt. 
Enligt uppgift skulle SM3BYA ha kört 
G3POI i London, vilket är mycket ovanligt 
(alltså SM3 - G). 

OTH-Iocatortävlingen har nog lett till en 
påtaglig ökning av aktiviteten och DX
jagandet, men har också i viss mån haft 
en del "negativa" konsekvenser. Den för 
kortvågsbanden mycket vanliga striden på 
liv och död så fort ett sällsynt land dyker 
upp har hittills varit ganska okänd på 
VHF, men även vi har nu råkat ut för 
tendenser åt samma håll. Om plötsligt 
UA3MBJ i ruta SS dyker upp och ett 20-
tal rut jägare samtidigt upptäcker honom 
kan ju var och en räkna ut hur det går ... 

För att det inte ska bli kaos av alltsam
mans måste alla ropa ungefär lika länge 
och det är här problemen kommer: Den 
som slår sin signal flest gånger har tyvärr 
störst chans att få OSO eftersom det är 
rent när han slutar. Det gör att många 
frestas ropa onödigt länge för att öka sina 
chanser. Jag antar att åtskilliga känner 
igen situationen: När man skiftat ligger det 
någon och ger sin signal flera gånger och 
får 3edan ase. Som god regel i sådana 
här situationer bör gälla : Motstationens 
signal högst en gång, sedan sin egen två 
eller högst tre gånger. Speciellt vid auro
ra är problemen särskilt stora eftersom sig
nalen blir så bred. 

Tyvärr händer det ibland att någon slår 
motstationens signal tre gånger, sin egen 
tiO , på nytt motstationens tre gånger och 
sin egen tio, kom. Urk! 

TOPPLISTAN 

Nästa lista kommer i februari-OTG och 
skall gälla situationen den 6 januari 1976 
kl. 24 SNT. Bidragen måste vara framme 
senast den 13 januari för att hinna med. 
I fortsättningen kommer antalet stationer 
på 432 att begränsas till 20 st. för att ge 
plats åt fler på högre band. 

MINNESLISTA FöR AKTIVITETS
TESTEN 

• Glöm inte att sätta ut egen anrops
signal 

• Glöm inte att sätta ut poäng 
• Glöm inte att sätt aut total poäng

summa 
• Glöm inte att posta loggen senast 

den 12:e samma månad 
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Spaltredaktör 
Kjell Nerlich, SM6CTa 
Parkvägen 9 
54600 KARLSBORG 

Månad 
Datum Tid i GMT 

December 
14 1000-1100 
21 2100-2200 
25 0700-1000 
26 0700-1000 
27 1815-1930 

Januari 
3 1300-1500 
3 1530-1730 
3 1900-2100 
3 2130-2330 
4 0500-0700 
4 0730-0930 
6 1800-2300 

10-11 1800-1500 
10-11 2100-2100 

17 1300-1600 
17 1500-2300 
24 0700-1500 
24 0800-1100 
25 0800-1100 

TESTER 
I och 
DIPLOM' 

Testledare 
Jan Hallenberg, SM0DJZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Trafik- Senaste 

Test sätt regler aso med 

Månadstest nr 10, 7 MHz CW 1975:4 SM 
Provtest 80 Meter CW Bullen SM 
SSA jultest pass 1 CW 1975:12 SM 
SSA jultest pass 2 CW 1975:12 SM 
SARTG Månadstest RTTY 1974:2 WW 

NRAU-testen 1 CW 1975:12 LA/OH/OZ 
NRAU-testen 1 SSB 1975:12 LA/OH/OZ 
NRAU-testen 2 CW 1975:12 LA/OH/OZ 
NRAU-testen 2 SSB 1975:12 LA/OH/OZ 
NRAU-teslen 3 CW 1975:12 LA/OH/OZ 
NRAU-testen 3 SSB 1975:12 LA/OH/OZ 
Aktivitetstesten VHF/UHF Alla 1974:12 WW 
ORP Winter Contest CW 1974:5 WW 
YU DX Contest RTTY 1974:11 WW 
DAFG KURZ-testen HF RTTY 1975:1 WW 
GlANT RTTY 1975:1 WW 
GlANT RTTY 1975:1 WW 
SCA Vintertest SSB 1975 :12 SM 
SCA Vintertest CW 1975:12 SM 

Resultat MT SSB nr 8, 5 okt. 1975 Resultat MT nr 8 CW, 19 okt. 1975 
l SM2FMR 21 1156 10 SK2BF 12 50 l SM0GMG 23 1154 Il SM0GBB 17 
2 SM2CAA 18 52 Il SM0GGF Il 23 2 SM0CER 20 55 12 SM3CBR 17 
3 SK2AT 17 53 12 SM0TW Il 51 3SM5FUG 20 56 13 SL7AZ 16 
4 SM5CLE 16 59 13 SM7ENF 10 26 4 SM5CLE 19 45 14 SM01X 16 
5 SM0CER 15 58 14SM6ATK 9 59 5 SK2AT 19 50 15 SM2EKM 16 
6 SM2EKM 14 23 15 SM5EKQ 8 25 6 SM2BJE 19 57 16SM7GTD 15 
7 SM5BMB 14 57 16 SM4BTF 4 29 7SM0GGF 18 53 17 SM6EUZ 15 
8SM00Y 14 58 17 SM5FTH 3 12 8SM0DJZ 18 54 18SM0DXT l 
9 SM2BYW 13 43 9 SM2FZA 18 59 19SM0GNU l 

Ej insända logga" SK2CI, SM2AHJ, SM2DHG, 10 SM0BDS 17 36 

44 
49 
40 
55 
56 
57 
58 
01 
45 

5M2OMU, SM3AF, SM3ALR/0, SM3EVR, SM5DUS, Ej insända loggar, SM2FMR, SM2FYZ, SM4GLC, 
SM60P, SM0NR, SM0BZR, SM0FOD. SM7DCY, SM7BDB, SK0EJ, SM0FLX, SM0FSO. 
Totalt deltog minst, 30 ,totioner. Totalt deltag minst: 26 stationer . 

SM2EKM • 
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Mästerlig kallar man en enastående prestation och hos ICOM är detta resultatet av konstruktörernas begåvning 
och hängivenhet för sin uppgift. ICOM-konstruktörernas skapelse är en: Stjärn produkt. 

, ilIICOMI® 
ICOM - Glädjen att äga 

Ensamförsäljning i Europa : 

~~~~~~~~ ~~~~TIrn~~~~~ ~~~~ ~m 
Corso ItaIia 14 Telefon : 091 (Lugano) - 689555 

Telex: CH 73639 ELCA 
Skandinavisk representant : SWEDISH RADIO SUPPL y 

BOX 208 55102 KARLSTAD CH - 6911 Campione 







NEC 
önskar vi alla läsare och ber att få tacka för det gångna årets förtroende. 
Vi har under 1975 ytterligare ökat vår kapacitet för kundernas bästa och 
ser fram emot ett NYTT GOTT AR 1976. 
Som skandinavisk representant för ICOM NEC TONO, kan vi under komman
de år lova Er den bifsta service på dessa fabrikat . Full lagerhållning av reserv
delar och tillbehör. 

Pris : 2720:- inkl moms. 

IC-22S marknadens absolut förnämligaste 2m syntesstation. 80 kanaler, 144-
146 MHz, 10 Watt uteffekt. Levereras med mikrofon, mobilfäste. engelsk
språkig handbok. 
Kristaller till samtliga ICOM:s produkter finns i lager. 

När det gäller ICOM-, NEC-, TONO-produkter kontakta våra återförsäljare som 
finns från söder till norr i vårt avlånga land . 
Bejoken , Svebry, EL-tema, Eldafo. och Radio Rex längst i norr. 
Exklusiv ICOM-NEC-agent för Scandinavien : 

SWEDISH RADIO SUPPL y 

~ BOX 208 

U /ICOJY!J® 65102 KARLSTAD NEC 



Resultat MT nr 7 SSB, 7 sept. 1975 

l SM2FMR 25 1115 13 SM2DQS 13 59 
2 SM2EKM 25 28 14 SM5FUG Il 55 
3 SM0CER/0 25 35 15 SM5FEX Il 56 
4 SL2AN 25 37 16 SM5BGO/5 9 56 
5 SM2DMU 25 41 17 SM4BTF 9 57 
6 SM2EKA 22 55 18 SM5EKQ 7 31 
7 SM0NR 18 43 19 SM7DCY 6 59 
8 SM5CLE 18 57 20 SM3CBR 6 56 
9 SM7EHC 16 42 21 SM0DJZ 3 09 

10 SK2BF 15 44 22 SM5BKA 3 36 
11 SM6CVT 14 37 23 SM5FDD 2 41 
12 SM2DHG 14 50 

Ei insända loggar: SK2AT, SK2CI, SM2AHJ, 
SM2CEW, SM3CJA, SM3EVR, SM4ERN, SM4FLK/0, 
SL5AB, SM5DSV/5, SM6QP, SM7EXA, SK0AR, 
SM0FI/0 SM0EES/0, SM0EJR/0, SM0ELK, 
SM0EPX/0, SM0FAE, SM0FFS/0 , SM0FLV/0, 
SM0GRD, 

Totalt deltog minst, 46 stns, också fantastiskt, 
men så dål ig t med logginsöndondet och ganska 
skumt med 0 110 SM0/0 si gnale r! 

Resultat MT CW nr 7, 14 sept. 1975 

I SM2DLZ 25 1124 17 SM0 GG F 17 59 
2 SK2AT 25 51 SM6EUZ 17 59 
3 SM5CLE 25 54 18 SM0BDS 16 59 
4 SM0CCE 24 29 19 SM6CVT 15 57 
5SM0GMG 24 33 20 SM7GVJ 14 58 
6 SM2FZA 24 49 21 SM3CBR 13 49 
7 SM2DQS 23 53 22 SM7DCY 13 59 
8 SM2FMR 23 54 23 SM0GN U 12 58 
9 SM0DSF 22 52 24 SM5ADS 10 51 

10 SM0COP 21 59 25 SM7GTD 10 56 
I I SM7BKH 20 58 26 SM6DER 9 58 

SM3EVR 20 58 27 SM2GIV 9 59 
12 SK0EJ 20 59 28 SK2BF 7 35 
13 SM2GXN 19 59 29 SL2AN 5 33 
14 SM2EKM 18 49 30 SM7EHC 4 59 
15 SM01G 18 58 31 SK2C I 3 56 
16 SM5FUG 17 56 32 SM0DXT I 17 

Checklogg , SK5EU 
Ei insända loggar: SM2ALH, SM2CDW, SM2EIL, 
SM5DUL, SM7DUZ, 
SM0FLJ. 

SM7FOL, SM0TW, SM0FLV, 

Totalt deltog minst: 44 stat ione r IgOIlSKO fClnlos -
tiskt), 

RESULTAT PORTABELTESTEN II 

Portabel stotion 

l. SM0DYP/0 668 
2, SM5BOF/5 813 
3, SM7BGX/7 629 
4. SM6DOK/6 649 
5, SM0DFP/0 340 
6. SM7BEP/7 458 
7. SM5AZE/5 393 
Fast station 
I. SM0GMG 250 
2, SK7BD 321 
3, SM5ALJ 183 
4. SM4GHT 54 
5. SM5EUF 183 

Check logg a r , SM3CFV, SM0DSF. 

10 
7 
8 
6 

10 
7 
7 

6 
2 
3 
7 
3 

Suknode logga r, SM2FMR, SK2AT/2, 
SM5CFM/0, SM6fKf, SM0TW, 
SM0GGF. 

Mörsto I okt 1975 
J"n Hollenberg ·0DJZ 

6680 
5691 
5032 
3894 
3400 
3206 
275 1 

1500 
642 
549 
378 
354 

SM4fI F/4, 
SM0GNU, 

EUROPA - FIELD - DAY 1974 CW 
Kloss F = fost stotion 
I, I 81 SM5BNX 
2, 1231 SM0CGO 

JULTESTEN 1975 

11480 
1488 

116 
25 

20 
12 

Tider: Juldagen 25 dec, 0700-1000 GMT 
Annandag Jul 26 dec, 0700-1000 GMT, 

Frekvenser: 3,5 och 7 MHz, endast CW, 
Testanrop: ca SMTEST DE"" , 
Testmeddelande: En bokstavsgrupp och 

en siffergrupp av typen 13579 KARLO skall 
utväxlas, De två första siffrorna är löpnum
mer på förbindelsen och de tre sista är 
RST -rapporten, Om antalet OSO överskri
der 100, utelämnas hundratalssiffran, Efter 
99 kommer således 01 02 03 osv, Bokstavs
gruppen består av godtyckligt valda och 
sammanställda bokstäver (ej A Ä och Öj , 
.som oregelbundet varieras för varje OSO. 

Poängberäkning: Endast en förbindelse 
är tillåten med en och samma station per 
band och 'tävlingspass, Varje godkänt OSO 
ger en poäng och dessutom erhålles en 
poäng för varje rätt mottaget testmedde
lande, OSO med station som ej sänder 
in logg ger inga poäng. 

Klassindelning: De tre olika certifikat
klasserna A, B, och C tävlar var för sig, 
dvs särskild resultatlista upprättas för var
dera klassen, Alla tävlingsdeltagare kon
taktar dock varandra efter bästa förmåga 
oavsett certifikatklass. 

t.yssnartest: För SSA lyssnarmedlemmar 
utlyses samtidigt lyssnartävling. SWLs skall 
anteckna hela testmeddelandet, band, tid 
och stationsnamn. En poäng erhålles för 
varje godkänt loggat testmeddelande. 

Loggar: Helst av SSA typ, innehållande 
de vanliga loggutdragen samt uppgift om 
deltagarens CERTIFIKATKLASS. 

Beräknad slutpoäng uträknas och an
tecknas. Loggarna skall vara poststämpla
de SENAST 15 JAN 1976 och skickas till: 
SSAs Testledare , SM0DJZ Jan Hallenberg, 
Box 3036, 19503 MÄRSTA. 

EN RIKTIGT GOD JUL, OCH ETT 
GOTT NYTT TESTAR MED FINA RE
SULTAT, 

SM6CTQ SM0DJZ SM2EKM 
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I NRAU TESTEN 1976 behöver du inte 

göra såhär, tävlingen är nämligen uppde
Ilad i 3 olika pass. 
I Köp hem något gott och bjud på när 
det är tävlingsfritt . 

NRAU-TESTEN 1976 

Här följer så reglerna för vinterns NRAU
test. Hoppas Ni ställer upp och visar fram
fötterna ordenlligt. 

Frekvenser 
CW 3510-3560 khz + 7010-7040 khz 
FONI 3600-3700 khz + 7040-7100 khz 
Respektera bandgränserna 

Anrop NRAU de SM9XXX 

Klasser Klass A - CW 
Klass B - FONI 
Klass C - CW + FONI 

Testmeddelande RS(T) + löpnummer 
samt en femställig bokstavsgrupp, som väl
jes valfritt vid den första kontakten. Däref
ter sänder man den grupp man sist tog 
emot. Använd EJ bokstäverna A Ä Ö. Om 
man tappar eller mottager en grupp ofull
ständigt sändes den sist korrekt mottagna 
gruppen. Utmärk detta tydligt i loggen. 
Löpnummerserierna skall börja med 001 
och vara skilda på CW och FONI men obe
roende av band byten eller sändningspass. 

Poängberäkning Endast ett OSO med 
samma station per band och sändnings
pass är tillåtet. Varje sänt och rätt mot
taget testmeddelande ger vardera en po-
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äng. Varje OSO kan således ge max två 
poäng. Deltagare som haft OSO med sta
tion som inte sänder in logg, gottskrives 
en poäng förutsatt att även andra delta
gande stationer har haft OSO med sam
ma station. OSO med det egna landetE 
stationer är inte tillåtet. 

Landskamp. Summan av deltagarnas CW 
och FON l-poäng sammanräknas landsvis 
och utgör underlag för landskampstäv
lingen. 

Individuella vinnare Individuella vinnare 
utses i de tre klasserna A B och C. 

Priser Det segrande landets fören ing 
mottager en vandringspokal och de fem 
bästa i varje klass och varje land erhål
ler diplom . 

Loggar Loggarna skall skrivas på A4-
papper på högkant och skall innehålla 
följande uppgifter: datum och tid i GMT, 
band, körd station , sänt testmeddelande, 
mottaget testmeddelande och poäng. An
vänd separata loggar för CW och FONI. 
Checkloggar räknas som vanliga loggar. 
Tänk på att skriva tydligt. 

Övriga bestämmelser Deltagare i NRAU
testen får icke ha hjälp med loggskriv
ning eller dylikt. Han skall genomföra täv
lingen ensam och utan någon hjälp. Multi
operator-stationer får således ej deltaga. 
Därför måste t ex en klubbstation betjä
nas av bara en man och han skall då upp
ge sin signal. Varje deltagare skall avge 
följande försäkran : "Härmed förklarar jag, 
SM .. .. , på heder och samvete att jag 
har deltagit i NRAU-testen i överensstäm
melse med dess regler och att min station 
har använts enligt mitt lands och inter
nationella regler för amatörradio. 

Stoppdatum: Poststämplat senast 31 ja
nuari 1976, och sändes till NRRL CONTEST 
MANAGER, Alf Almedal - LA50K, N-4052 
Röyneberg Norge. 

SRAL brukar vinna . Tror ni inte att det 
vore på tiden att slå dom nu?? 

Låt oss försöka . Lycka till .. 

TOPS CW CONTEST 1975 

Deadline: 31 januari 1976, och loggar 
skall skickas till G31RM , Peter Lumb, 14 
Linton Gardens, Bury Saint Edmunds, 
Suffolk IP33 2DZ, England. 



Regler för SCA Vintertest 1976 
Club SK5AJ inbjuder härmed till sed

vanlig kommuntest. Tävlingen går som två 
separata tester, en på FONI och en på 
CW. 

Tider: Foni Lördag 24 januari 1976 kl. 
0900-1200 SNT. 

CW: Söndag 25 januari 1976 kl. 0900-
1200 SNT. 

Band: 3,5-7-144 MHz. 
FONI: 3740-3790, 7040-7090, 144200-

146000 kHz. 
CW ' 3510--3550, 7010-7050, 144000-

144200 kHz. 
OBS Respektera bandgränserna. 
Klasser: A, B, C och T enligt licens

klasserna. 
Meddelande: RS(T) + kommunbeteck

ning (BD11) . 
Poäng: En poäng per kontakt. Varje sta

tion får räknas en gång per band. 
Multiplier: Summan av antalet kontakta

de kommuner per band. 
Slutpoäng: OSO-poäng x multiplier. 

Priser: Inteckning i SM7CRW:s vand
ringspris för den portabel/mobil-station, 
som befinner sig utanför ordinarie hem
kommun och som i fonidelen erhåller 
högsta slutpoäng. OBS anropssignal av 
typ SM7XXX/7 eller SM7XXX17M ska!.1 an
vändas. Tre inteckningar erfordras for att 
vandringspriset slutligen skall erhållas ... 

Inteckning i SM5CAK:s vandringspns for 
den station, som i CW-delen erhåller högs
ta slutpoäng . Tre inteckningar erfordras 
för att vandringspriset slutligen skall er
hållas. 

Inteckning i SM5CNO:s vandringspris 
för den station, som i CW-delen, Klass C, 
erhåller högsta slutpoäng. Tre inteck
ningar erfordras för att vandringspriset 
slutligen skall erhållas. 

Diplom: Segraren i varje klass erhåller 
SCA Testdiplom. Kontakter med stationer 
i SCA-Testen vilka insänt tävlings- eller 
checklogg kan för ansökan om SCA
diplomet betraktas som konfirmerade. An
ge i RECORD-BOOK att det är test-OSO. 

Loggar: Loggarna, vilka skall vara post
stämplade senast 14 dagar efter test~n, 
skall innehålla uppgift om en egen sig
nal, namn och adress, licensklass, datum, 
tid, kontaktade stationer, sänt och motta
get meddelande, poäng och multipler. 

Använd separata loggar för varje band 
och bifoga sammanställningsblad. .. Varje 
deltagare räknar själv ut sin slutpoang. 

Loggarna skickas till: 
Club SK5AJ, Box 46, 59101 MOTALA 1. 

DIPLOMSPALTEN 

A 350 - AKTIVITETSDIPLOM 350 
För att befrämja aktiviteten på 80- och 

40-meters banden har SSA instiftat detta 
diplom som utdelas om följande fordringar 
uppfylles: 

1. Diplomet utdelas enbart till med
lemmar i SSA. 

2. Medlem, som under ett år, räknat 
fr. o. m. 1/1-31/12 kan uppvisa 350 OSO 
på 3,5 och 7 MHz, får ansöka om detta 
diplom, OSO-fördelningen skall vara så
dan, att inget av banden har mindre än 150 
ase. 

3. Stickers utdelas för 400, 450, 500, 
600 800, 1000, 1500, 2000, 3000 och 5000 
OSO, dessutom kommer till de två bäst.a 
poängplockarna varje år att utdelas pn
ser. 

4. Diplomen numreras i löpande följd 
årsvis och innehavarna publiceras i OTC. 

Ansökan:' Uppgift om antalet OSO för
delade på 3,5 och 7 MHz. Ansökan kan 
insändas när som helst under året, men 
skall ha inkommit senast den 31 /1 1976. 
Loggbok eller loggutdrag och svarsporto 
skall medfölja. 

Adress: SSA A 350 DIPLOM MANAGER, 
Östmarksgatan 43, 12342 Farsta. 

REGLER FÖR WANCA 

"Worked All Norwegian Communes Award" 

WANCA utges av Vadsögruppen av 
NRRL, och tilldelas alla sändaramatörer 
och SWL's. 

Certifikatet utställes för kontakter med 
25 olika norska kommuner, och därefter 
stickers för var 25 kommun. Det är för 
närvarande 443 norska kommuner. Alla 
kontakter efter den 1 januari 1975 gäller 
för detta diplom. . 

Alla band och trafiksätt tillåtes, dock ej 
Cross-band och reapeater kontakter. Mi
nium rapporter RST 338 RS 33. 

OSL-kort är ej nödvändiga, det räcker 
med en lista över förbindelserna. För att 
underlätta ansökan och OSO, bör du be
ställa " Record Book" där alla norska kom
muner är uppställda i fylkesvis och alfa
betisk ordning. Boken beställs av Award 
Manager WANCA LA1QK, Postboks 3, 9801 
Vadsö och kostar 5 kr. 

Ja, nu hoppas jag ni fått lite Julpyssel, 
om inte detta räcker så kanske jag får 
föreslå deltagande i NRAU-testen det bör 
ge en hel del LA-OSQ, och en massa vik
tiga SM-poäng. SM6CTQ • 
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A9XBD 

D2- D3 

ORV 21280 SSB. Han lär också 
ha varit flitigt aktiv på 7 MHz 
SSB. 
CR6-stationer använder D2A-pre
fix f.o.m. nov 11 . 
D3A-prefix användes endast i 
tester. 

HK0BKX San Andres ORV på 7MHz CW. 
PJ8YFO Har varit ORV på 80 och 40 me

VX9A 
YV0A 
ZK2 

ter SSB. OSL via WA4BTC. 
Sable I OSL via VE3GMT. 
St. Paul I OSL via VE3GMT. 
ORV nov 7-dec 5, Opr VK5XK. 
OSL via W0JRN. 

Hörl på Banden 

CG3GCO har varit ORV på 20 meter, opr 
var VE3GCO. 

HUl är ett prefix för El Salvador. 
IB0JN på Ventotere Island var Joe 18JN. 
IM0BVS på Maddalena Island var 12BVS. 
LB3P har varit ORV på 14 MHz CW, pre-

fixet är förmodligen ett special prefix för 
Norge. 

OSL-Informalion 

A3SFF Via Bruce Giunta, W6KLI , 16933 
Loukelton , Valinda , CA 91744. 

HK0AA Via clo L.C.RA, P.O. Box 584, 
Bogota Columbia . 

KX6ZZ Via VE3GUS, 72 Woodward Ave., 
Thornhill Ontario , Canada L3T 1 E7. 

OXSBW Via Box 543, APO, New York, 
N.Y. 09023. 

SM6CTO • 

VI GRATULERAR 

SBDXCC 

1. SM0AJU nr 30 8. SM6CKU nr 318 
2. SM5BHW nr 92 9. SM7CMC nr 333 
3. SM3BIZ nr 93 10. SM5CBN nr 360 
4. SM5EXE nr 229 11. SM5CAK nr 361 
5. SM6CKS nr 251 12. SM6CVX nr 366 
6. SM0CCE nr 270 13. SM5CMP nr 415 
7. SM4CAN nr 293 14. SM6CWK nr 417 
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DXCC - MIXED 

Länder Länder 
1. SM3BIZ 342 26. SM6EOC 292 
2. SM5BCO 333 27. SM5AM 289 
3. SM7ANB 331 28. SM0MC 281 
4. SM5BCE 325 29. SM7TV 280 
5. SM5BPJ 324 30. SM7ASN 269 
6. SM0AJU 324 31. SM5AOB 262 
7. SM0CCE 324 32. SM6EOS 260 
8. SM70Y 322 33. SM4CMG 257 
9. SM6AEK 322 34. SM7TO 256 

10. SM5CZY 320 35. SM5BFJ 254 
11. SM5AZU 320 36. SM2EKM 253 
12. SM0KV 320 37. SM3RL 250 
13. SM6CKS 319 38. SM7 ACB 246 
14. SM5RK 317 39. SM6CAW 243 
15. SM6CWK 315 40. SM3BNV 243 
16. SM5FC 311 41. SM5BNZ 243 
17. SM6CKU 310 42. SM5BZH 237 
18. SM1CXE 310 43. SM7ANE 231 
19. SM5WJ 310 44. SM5A YY 224 
20. SM6DHU 310 45. SM7BWZ 222 
21. SM7BEM 303 46. SM6DBB 220 
22. SM6AFH 300 47. SM6EVE 217 
23. SM6CVX 300 48. SM5BFC 206 
24. SM6CJK 298 49. SM5BMB 200 
25. SM5CBN 298 

Om det är någon som saknas i listan , 
då kanske det är på tiden att bättra på 
resultatet, så nya uppgifter kommer med 
i OST, som är källan till denna statistik. 

SM6CTO • 

Arets sista blomma vill jag tilldela alla 
mina spaltbröder. Säcken är tom . . . Men 
ett stort TACK alla ni som hjälpt till. Väl 
mött 1976 - Kjell SM6CTO. 
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RTTV Erik Nilsson, SM5EIT 
Lundvägen 3, 
15200 STRÄNGNÄS 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 

Den här gången känner jag mig verk
ligen som spaltredaktör. D v s jag har 
inte behövt fundera så mycket över var
ifrån och vad spalten skall innehålla. Det 
har under november varit en test. Jag 
kunde inte själv delta. Har inte heller fått 
några kommentarer till den. Så mycket 
mer glädjande att andra har fattat pennan. 
Det kommer mest att röra sig om RTTY på 
två meter den här gången. Först ... 

FJÄRRSKRIFT VIA REPEATER 

Vi har i Skandinavien fått en blomstran
de utveckling av repeaterstationer både på 
145 och på 435 MHz. Den enklaste lilla 
station kan fås att fungera med stor räck
vidd via en repeater. Hyresgästen som ej 
får lov att sätta upp en utomhusantenn 
kan ofta fortsätta att idka sin radiohobby 
tack vare att han kan nå en repeater med 
inomhusantenn. I Sverige har vi en något 
olycklig utformning av bestämmelserna för 
repeatertrafiken, eftersom dessa favorise
rar telefonförbindelser mellan mobila sta
tioner. Så är inte fallet i hela Skandina
vien, i OZ-Iand får man köra alla trafik
sätt över repeatern. För mig som bor i 
södern och har minst 8 olika repeatersta
tioner att köra över visar det sig att tra
'Iiken över de danska är bra mycket större 
än över de svenska stationerna. Följakt
ligen finns det all möjlig trafik över de 
danska repeaterstationerna; SSTV, RTTY 
och även Morse. Under en period i fjol 
vinter sändes f ö den svenska SSA-bulle
tinen över en dansk repeaterstation på 
RTTY. 

Den allra enklaste repeaterstationen för 
RTTY är helt enkelt en vanlig "telefoni
repeater" som sänder RTTY i form av 
tonfrekvensskift (AFSK). Den sändande 
stationen modulerar med RTTY-toner i 
stället för tal och repeatern återutsänder 
på vanligt sätt. Ar den sändande statio
nens signalstyrka bra hos repeatern blir 
också den återutsända signalens kva litet 
god. Ar signalstyrkan dålig kan denna enk
la form för RTTY-repeater inte göra något 
för att förbättra resultatet. 

Fjärrskrift har en avgjord fördel före 
tal , i det att fjärrskriften kan bara uppträ
da i några få och mycket noga specifice
rade former, tal är mycket komplext och 
kan förekomma i snart sagt alla tänkbara 
former. Fjärrskriften kan med tekniska 
medel bättras så att alla de störningar, 
brus och förvrängningar som uppkommer 
på en förbindelse, i praktiken ej får nå
gon inverkan på det slutliga resultatet. Tal 
som utsättes för störningar eller förvräng
ningar kan (med dagens teknik) ej åter
ställas (regenereras) utan man måste 
kraftsamia till att göra överföringen så 
störningsfri och så lite förvanskande som 
möjligt. Fjärrskriften låter sig däremot 
med lätthet regenereras. Den allra enklas
te form av regenerering är den där man 
låter det mottagna meddelandet inta for
men aven hålremsa. När hålremsan så 
"läses" blir fjärrskriften lika bra som om 
den hade sänts direkt. En sådan regenere
ring kallas för "hålremsöverdrag" och har 
under många år använts på de kommer
siella fjärrskriftsförbindelserna. HåIrems
överdraget har f ö en annan intressant 
fördel , det kan användas som hastighets
konverter mellan olika telegrafsystem. Så
lunda har telextrafiken mellan Europa (50 
baud - 400 tecken/min) och USA (45 
baud - 368 tecken/ minut) konverterats 
med " hålremsöverdrag ". I dag görs detta 
helelektroniskt. 

Om man placerar ett hålremsöverdrag, 
tillsammans med en terminalenhet för fjärr
skrift , i en repeaterstation, kan fjärrskrif
ten regenereras och sändas ut med per
fekt kvalitet även om signalen in till repea
tern var brusig och kanske ganska för
vrängd. Hur en sådan repeaterstation kan 
se ut ser du på vidstående skiss. Hål
remsöverdraget kräver tillsyn, mekaniken 
måste underhållas, remsorna måste fyllas 
på. Därför är ett hålremsöverdrag en 
mindre lyckad lösning i en repeater för 
fjärrskrift . Repeaterstationerna brukar ofta 
vara placerade på otillgängliga punkter 
( == bra radioläge) och helst skall stations
föreståndaren ej behöva besöka stationen 
mer än nödvändigt. Därför väljer man ofta 
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att använda en helelektronisk regenerativ 
krets. En sådan har bl a varit beskriven i 
SARTG-news, en annan konstruktion fanns 
i OZ för inte så länge sedan . Denna re
generativa krets kan klara en distortion 
på 45 %. Tänk på att, om du har mer än 
5 % distortion på en talförb indelse låter 
det inte bra. Redan vid 20 % distortion 
blir talet svårförståeligt. 

I USA, där repeaterstationerna är betyd
ligt fler, finns ett flertal stationer för 
RTTY. Dessa stationer är ofta komplettera
de med mycket sofistikerade finesser som 

Radiorx 
"R2" 

145.050 
MHz 

RTTYtu 
"ST-5" 
AFSK 

t ex möjligheter att lagra ett meddelande 
och när så den mottagande stationen "ro
par upp repeatern " kommer det lagrade 
meddelandet. Just fjärrskriftens logiska 
uppbyggnad med klart definierade enheter 
gör att sådana här konstruktioner kan 
byggas ut i all oändl ighet. Kombinationen 
fjärrskrift - radio - repeaterstation är 
mycket lite utprövad kommersiellt. Här är 
ett område där utvecklingen ledes av ra
dioamatörerna. När får vi vår första fjärr
skriftsrepeater i Sverige? 

RTTYtu 
"AK-l" 
AFSK 

Radiotx 
"R2" 

145.650 
MHz 

>::: ; ii .: :--;;> 
Hålremsa 

Radiorx 
RTTYtu 
" ST-5" 
TT 14 
TO 14 
RTTYtu 
"AK-1 " 
Radiotx 

radiomottagare för repeaterkanal " R2" (145.050 MHz) 
Terminalenhet, omvandlar tonfrekvensskift (AFSK) till strömimpulser för 
en teleprinter/ remsstans. En lämplig konstrukt ion heter ST-5 
Remsstans, t ex Teletype model 14 
Remsläsare , t ex Teletype model 14 
Terminalenhet, omvandlar strömimpulser från en remsläsare/tangentbord 
till tonfrekvensskift (AFSK). En lämplig konstruktion heter " AK-1 " 
radiosändare för repeaterkanal "R2" (145.650 MHz) 

RTTY-TEST PA TvA METER OCH 70 CM 

DAFG inbjuder på nytt t i ll rubr test. Det 
finns dessutom en särskild klass för 3,5 
och 7 MHz. Alla bestämmelser är lika med 
de som gällde förra året. De återfinns i 
OTC nr 1/75 sid 36. 

HF-delen äger rum : 

Lördagen 17 jan 
Söndagen 21 mars 
Lördagen 12 juni 
Söndagen 12 sept 

VHF : 

Söndagen 18 jan 
Lördagen 20 mars 
Söndagen 13 juni 
Lördagen 11 sept 
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kl 1300-1600 GMT 
kl 0800- 1100 GMT 
kl 1300-1600 GMT 
kl 0800-1100 GMT 

kl 0800-1100 GMT 
kl 1300-1600 GMT 
kl 0800-1100 GMT 
kl 1300-1600 GMT 

Eskil/SM1DMG 

WAC PA RTTY 

Enligt RTTY-JOURNALEN har SM6AEN 
fått nr 15 på 14 MHz och nr 3 på 21 
MHz. GRATTIS!! DL0TD har fått nr 1 på 7 
MHz. Vem får nr 1 på 3,5 MHz frågas 
det??? 

2-METERSOPPN I NGEN I OKTOBER 
SM7CBA be,kriver den ,å hör, 
Jag vill berötta am min första dag ,om RTTY

are. Jag hor införskaffat en Siemen, T-37 och 
en MS K- l OB. Den 26/10 försökte iag få i hop 
g reio rna . Efter ett tag f ick iag kontakt med 
7EXQ på 3,5 M Hz. Vi be,tömde tröff på 144,600 
MHz om en t imme. 

Jag kopplade prylarna till 2-metersriggen. Min 
xy l , som ö r konto r ist hade lovat lö ra mig lite 
mask i nskri vni ng. Vi gick i n och slog pö maskinen 
och ,krev 'CQ CQ DE SM7CBA" på ca 2 meter 
papper. Sen ville inte f ing rarna löngre, så iag 
slog av mask inen. Ti ll min fö rvånin g hade allt 



gatt ut i luften. Nu sv",ade minst 10 st olika 
RTTY-stationer pö en gång. Nr ett blev G3MW I 
i Monchester med rs t 539. Hon talade om på c 'o 
2 mete r p ap per hur man skall göra ett anrop 
på 2 meter, HI HI. OSO,e: vmade i en timme, 
iag ör iu nybö r iare. Sen körde iClg G3lWW, 
DB70M, DB2BP, DC8AM, DK4L I, DC5DE och 
DKIAO . 

Hos samtliga vor iag förste SM,ore. In ga 
ondra stationer från Ol- eller SM-land hördes 
med undantog aven pö Tiörn. Det ör Cllldeles för 
lite aktivitet på den hör sidon. Gissa alt jog i 
övrig t är nöid med törstCl dClgens RTTY. Fick 
t o m G-land som iog önnu inte kär t på SSB. 

Det bäriade med ott vi var 6 kill", på 27 
MHz som tyckte ott vi skulle törsäka f6 ama
törlicens. Vi beslö t ott tröffas varannan vecka 
hemma hos någon av oss. Vi snackade radio, 
åt mockor och trönc,de CW. Först fördig blev 
Clas/7AAC, sedan iog siälv. Jörgen/7DPV hor 
ocks6 blivit klar. Nils Gunn", hor bestölit sig
nalen SM7NG till de n 1/1 76. 4 av 6 hor a lltså 
klor0t det red an Vid ett möte j somrC1S kom 
Krister Stenbocko SM0CBZ från A B Ferner på 
besök. Hon demonstrerade mossor av RTTY -gre
ior. Snabbt inhandlades T-37,on och en TU. 
Sed an blev det mest RTTY på mötena . De övr iga 
hor beställt maskiner av SM7AP, men hon som 
många andra kör med viss :everonstid. Själv 
kör iag med en TS700 ti II en 2x 10 el yogi 

Jag har inte hört RTTY på någon dansk repeo
ter ön, men dörem ot hört de tyska Hor försökt 
otl öppna dem men inte lyckats. Vet någon hur 
mon skol I göro?? Hor inte heller fått någon 
konlakt pö FM-kanolen ännu trots mycket kClI
lande. SI6 på 145,300 och vönd antennen söderu t 
någon g6ng. Efterlyser månadstest pa RTTY 2 
meter. 

SM6fYU, Hör lite om den fina kanonöppning
en. Den böriode pa lördog en den 25, men de 
första RTTY -si gnolern a hördes inte förrön på 
söndags em. Frekvense n vor omkring 144,600 
OSO hördes mellan DL- och G-land med fina 
rapporter. 

Jag kollade långe men ingen ville svorQ. Först 
k l 1725 svmade DCILS/U lrich. Rappo rt erna vor 
599 åt bada ha!len . Kl 1840 vor det dogs för 
DC400/Josef, rst 579 i bada riktningarna. Di
rekt på det kollade DK3VW/Monfred med som
mo rst. Efter det OSO ,et fortSCltte SM6GVV/ 
Lennart på Tjörn att köro, med sommn godo 
rapporter. Efter vod jog kunde hörCl var det 
endast vi två som vor igång från SM~It1nd. Det 
går iöttefint att kÖrG DX-RTTY öven pö 2-meters 
bondel, synd bara nIt C1ktivitelen ör s6 dålig 
Min utr ust ning, Tx HG 70 C, CCl 70 wntt in, 4 
g6nger 8 el hari pol 22 m över marken, ST ·5, 
AFSK och Creed 7 B. 

Jag ör öven ORV med RTTY på 432 MHz 
SM6GVV, Jog hor vmit ORV pö 2-rnei er sed"n 

juli 75 och körl en hel del sIntioner, s6 nk l ivi 
let finns om den born bl ir väckt. Under Ilorlllolu 
konds hm ing kört ett ontcd SM6, SM7, LA4 och 
OZI. Under den finn öppningen den 26 ok! 
körd e jng 6 sI tysko sIn. Del fonns mnngo f ler 
s!(1tioner igöng mell jog Iror de gick QRT r g C1 
den löq<! nk'ivilelell fron SM·LClnd. Jog sog en 
dmt SM6FYU och en SM7 igcing Iron vört Innd. 
Den 7/11 Iyckndes iug körn mitt först" RTTY· 
OSO vin Osc:nr 7 Det vnr DJIQT som svornde 
pö 'ni" CQ kl i555. Vi hnde QSO C:(1 5 mill 
vinn el! t:'lldn mi .... \jHinl Det gC"lr <1IIIS0 IIlrnnrkt 
(111 köru RY VI(l O-;cnr. Rupporlerno vor 579--559. 
DJ10T skrev hl 1I (,II del v(Jr h'l!lS 1\7 0500 Vi(1 

su telli!. Vi kördl~ i mod e A, d v :-. ') Ilwler lIPP 
och 10 I11cl(!r !led SIl(lI! kOlllll1t'l i(I~J uti VlIrtl 

ORV I mode n ocbb, d v s 10 (111 lI l'J) oth ") Illl' 

ler l1(!(f. 

tJ l rll .... tlli,lu IX le '/01 Itlt'\l lllllll 1'1\ l II j!l w()ll 

in, ont kryssyogi lO el örk pol 7 m över mark 
och 85 m över hovet, ST-6, GNT-5 och en Sie
mens T-37 

Sta ti oner som iClg kör t , SM6FYU, 6FLR, 6EBM , 
6EZD, 6AEN, 6CAL, 4FVD, 7BHM, LA4WN, OlIGIl, 
OZIAWH, DC30Z. DB2BP, DK3VW, DKIAO, 
DB70M, DC8AM och så DJIOl via Oscar. From 
för större aktivitet pö b\..lndef. 

• 
ENKEL AFSK-GENERATOR MED SN7400 

Denna AFSK-generator består av två st 
SN7400 som är kopplade som astabila 
vippor. Frekvensbestämmande komponen
ter är C1 , C2, R1, R2 och R5 för "space" 
170- resp . a50-skift. För "mark"-signalen 
är C3, R3 de frekvensbestämmande kom
ponenterna. 

IC 1 " gatas" från den ena grinden av 
den andra 7400 d v s IC 2 som också fun
gerar som spänn ings- och isolationssteg 
från oscillatorn. 

Det bör inte vara någon svårighet med 
att förstå dessa integrerade kretsar, då 
dessa har varit presenterade i QTC många 
gånger. 

R7 

.. sv r ill sllft 

" på leJ och I 

fel -~1(~7rc7 f-- ~b-i 
~~~ j 

Sk,ftkonfakt 

'70 Hz- 8S0H ;-

" 'lV Jord rlfl pnnfkont 
sandarkon r. till jor d 

Kompl ett komponentsats enligt schemat, 
inkl. kretskort kan erhå llas från SM6FLR. 
Rolf Lind , Myrsjöväg en 20. 66006 BÄCKE
FORS. Tel. 0530-603 ao ankn 74 (arb). 
60565 bost. 

SM6FLR 
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~ ~=' AMSAT 

EKVATOR PASSAGETIDER FÖR VARA AMATÖRSATELLlTER 

OSCAR 6 OSCAR 7 
Dag Varv Tid Z Long W Varv Tid Z Long W Mod 

Dec 

25 596 0650 153 5068 0521 170 A 
26 608 0550 138 5081 0615 184 B 
27 620 0450 123 5093 0515 169 A 
28 633 0545 137 5106 0609 182 B 
29 646 0640 151 5118 0508 167 A 
30 658 0540 136 5131 0603 181 B 
31 670 0440 121 5143 0502 165 X 

Jan 

1 14683 0534 135 5156 0556 179 A 
2 696 0623 148 5168 0456 164 B 
3 708 0529 133 5181 0550 177 A 
4 721 0624 147 5134 0644 191 B 
5 733 0524 132 5206 0544 176 A 
6 746 0619 146 5219 0638 189 B 
7 764 1649 303 5237 1707 347 X 
8 777 1744 317 5250 1801 000 B 
9 789 1644 302 5262 1701 345 A 

10 796 0609 143 5268 0430 157 B 
11 802 0509 128 5281 0524 171 A 
12 827 1734 314 5300 1748 357 B 
13 839 1634 299 5312 1648 342 A 
14 852 1729 313 5325 1742 355 X 
15 864 1628 298 5337 1641 340 A 
16 877 1723 312 5350 1736 354 B 
17 884 0648 153 5356 0505 166 A 
18 896 0548 138 5369 0600 180 B 
19 915 1813 324 5387 1629 337 A 

Mod . 
A = ' 2/10 mtr, B 70 cm/2 mtr, X ~ repeatrarna fär ej användas . 

Omloppstid OSCAR 6 OSCAR 7 
Ekvatorförskj utn i ng 114 .99449 min 114 .9478 min 
In klinat ion 28.7486 /varv 287362 /varv 

101 .6015 101.7010 

bl. a . av OTC 12/74 och 3/75 . Hur man utnyttjar tabel lens information framgår 
SM5CJF 
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Rapporter om genomfö rd a OSO :n, hörda stationer ell e r mottagen telemetri 

bör sändas till AMSAT, P.O. Box 27, WASHINGTON DC, 20044, USA. 



Recensioner 
MIXERBYGGBOKEN 

heter en nyutkommen "teknisk pocketbok" 
på 140 sidor. Boken beskriver funktion och 
uppbyggnad hos olika typer av mixrar, från 
mycket enkla med endast två kanaler till 
flera blandningsmöjligheter. Flertalet en
heter ingår i ett modulsystem, vilket gör 
det lätt att bygga ut eller ändra mixer
funktionerna när så önskas. Boken inne
håller inte bara mixerbeskrivningar, utan 
man finner anvisningar hur man kopplar på 
hålrasterplatta eller Veroboard-platta, och 
även råd för ledningsförbindning och 
kretskortsframställn ing. Strömförsörj nings
utrustningar för olika slag av elektroniska 
apparter är även beskrivna , likaså kopp
lingar för "efterklangs- och vibrato-grejo r". 
En trevlig sak är schemat på ett "akustiskt 
relä" som inte bara är av intresse för 
"ljudfantaster" , utan även kan finna an
vändning i amatörsammanhang. Olika slag 

av "signalkällor" d v s mikrofoner behand
las ingående. Aven decibel-begreppet har 
förklarats på ett rätt lättförståeligt sätt. 
Det är en trev lig liten bok, men kanske 
tycker en del att "kilopriset" är rät! högt. 

SM3WB 

AMATÖRRADIO av Kur! Forshäger. 

Som radioamatör får man ofta försöka 
förklara för intresserade vänner och be
kanta hur amatörradio egentligen fungerar. 
Med den här boken har Kurt Forshäger, 
SM6AE/WA6NHW, velat ge svar på en 
rad sådana frågor. Tyvärr blev inte boken 
den sakliga information man väntat sig och 
underrubriken " Vägen till amatörcertifikat" 
borde bytts ut mot en mindre anspråks
full titel. Kapitlet "Sändning" om hur man 
bör telegrafera är rent undermåligt. 

SM0KV 

NÄR HÖRS JAG VAR? 
RAD I OTRAF I KPROG NOS; (mitten decem ber-mitten jonun r i ) SM5BKZ 
Solilöckstal 16 

I 
Tid i GMT I Max S på band 

Riktning 

I QO-{)3 03---06 06-<J9 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 10 15 20 40 80 

JA ooon 00020 00384 00078 00066 00044- 00043 00022 08 08 08 09 09 

VU 00076 00440 03810 28720 03872 00278 00067 00066 09 09 13 14- 15 

VK (kort) 00000 00200 03500 03762 00487 00056 00054 00020 09 og 10 12 13 

VK (Iå ngi 00200 00120 00362 04542 03300 02200 00100 00000 11 n 10 09 09 

MP4 00498 00573 26960 28940 04983 00499 00188 00388 og og Og 17 16 

EL 00282 00067 02362 27730 27730 02650 00486 00277 12 12 08 05 07 

ZS 00177 00142 05600 27600 06600 02740 00476 00077 10 10 16 19 03 

W2 00066 00065 00036 00385 03870 00670 00264 00066 14 14 14 09 09 

W6 00055 00045 00024 00076 00065 00264 00050 00053 15 15 15 10 10 

XE 00055 00045 00047 00385 02730 00600 00120 00040 14- 14- 13 09 og 

PY 00066 00055 00295 06600 06600 02500 oono 00055 11 11 08 07 07 

OA 00066 00056 00066 0134 1 05500 02400 00210 00053 14 14- 10 08 08 

KH6 (kort) 00020 00044 00014 00068 00288 00041 00000 00000 13 13 13 13 11 

KH6 IIångi 00500 02400 26300 36200 06400 02500 00400 00400 09 08 14 17 17 

F (Pori,) 00076 00066 00277 00795 00696 00287 00066 00066 n 11 11 og 07 

Huvudtabellen , Förvöntat S-meterulSlag på )G-1S-:lG-4D--80 mb vid varje tretimmarsintervall. 
Högra tabellen, Tidpunkt för kr a ftigaste signal,ty rka för aktuellt bo nd . 
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Från distrikt och klubbar 

SM2-MÖTE 

Amatörerna i andra distriktet träffades 
18 och 19 oktober i fritidsanläggningen 
Dundret i Gällivare för sedvanligt höst
möte. 

Gällivare-Malmbergets Radioklubb bjöd 
på utomordentliga arrangemang i en miljö 
som nog knappast något distriktsmöte nå
gonstans iWlm SM har sett maken till. 

Efter incheckning under lördag förmid
dag inleddes mötet med ett antal valären
den. 

Eftersom val förestår på DL-posten ut
såg mötet SM2DOS. SM2FJG och SM2DMU 
till distriktsvalberdning. SM2AHJ valdes till 
hand ikappfu nktionär. 

Störningsarbetet som SM5BML så för
tjänstfullt sköter, håller på att växa i om
fång . Det är därför hans önskan att funk
tionärer ute i distrikten hjälper till med 
dessa frågor. Mötet valde SM2A YE till 
distriktsstörningsfunktionär för SM2. 

Till mötet hade inlämnats ett förslag att 
ett UK2 skulle bildas. Efter ingående dis
kussion rekommenderade mötet klubbarna 
inom distriktet att om intresse fin ;)s , bilda 
VH F/UH F-sektioner. 

Även OSL-servicen diskuterades ingåen
de. Beslutet blev att korten skall sändas 
ut till medlemmarna varje månad utom un
der sommarmånaderna och uttalade sam
tidigt ett stort tack till SM2EKM för dennes 
arbete med OSL-servicen. 

SM0CWC och SM5BML var särskilt väl
komna gäster vid mötet. Stig informerade 
om det aktuella arbetet inom SSA styrelse, 
särskilt förberedelsearbetet Inför våg
längdskonferensen. Bosse redogjorde för 
sitt arbete med störningsfrågorna. 

Mötet avslutades med beslut att träffas 
nästa gång i Skelleftea i månadsskiftet 
mars---april nästa ar 

"Bejoken" hade åter sökt sig norrut för 
att visa sina produkter vilka flitigt bekika
des under mötesdagarna 

Rundtur i Gällivare och bastubad med 
öl och swimmingpool tillhörde förlustelser
na under lördag eftermiddag . På lördag 
kväll samlades de 40 mötesdeltagarna och 
nästan lika många till i den underbart 
trevliga storstugan, Björnfällan för trev-
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SM2SU och SSA:s sekreterare SM0CWC 
förfriskar sig, 

lig samvaro långt ut pa småtimmarna. På 
lördag besöktes klubblokalen och gruv
museet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att detta SM2-möte bara hade ett "fel" 
det blir mycket svårt att överträffa eller 
ens leva upp till det förnämliga arrange
mang som Gällivare-Malmberget-grabbarna 
bjöd på, vid framtida SM2-möten 

SM2CYGi DL2 

KOMMUNJAKT 

är en uppskattad sport. Inte överallt finns 
det emellertid aktiva amatörer, och då hän
der det att någ on åker ut för att aktivera 
dessa kommuner. Det går till på så sätt 
att man sätter sig i sin bil och placerar 
s:;J på ett bra läge i den eftersökta kom
munen och sedan kör så länge som ork 
och batterier håller. Den fåkunnige kan 
ju undra varför ett osa blir mer vä rd e
fullt därför att motstationen förflyttat sig 
några meter in i en eftersökt kommun, 
men sådana prestationer bör man ju inte 
diskutera med sådana som är roade av 
tävlande av olika slag. 



På bilderna här nedan ser vi SM5CAK 
och SM5BNZ stä i startgroparna för att ge 
sig ut på en sådan expedition Pa den 
andra bilden ser VI SM4ASD i färd med 
att "aktivera" Ljusnarsbergs och Hälle
fors kommuner. Bilderna kommer från 
SM5CAK resp SM4BMX. 

----------------------------, 

"

FRIVILLIGA 
RADIO 
ORGANISATIONEN 

FRO avd . 111 i Malmö 

startilr telegraferingskurs den 7 jallUill I 
1976 melliln kl 19-22. LokCllfragan iir 
ej klar men kiln i'lntingen bil LV4 ellel 
Jol1ilnnesskolnn. N:irmilrc i SSA -blllle 
linen . 

Avdelningschefen 

Åstölägret 1975 

Sä här i vintertid är det skönt att min
nas de härliga veckorna på Ästön. Det har 
varit väldigt stimulerande att på detta sätt 
få trätta sa många intressanta människor, 
att de dessutom har någon form av ra
dioanknytning gör ju inte saken sämre. 
Som historia kan jag berätta följande. 

Vid juletid blev det aktuellt med Jan
nes flyttning till Ostersund, då måste ju 
någon ta över båten, eftersom jag arbetar 
på Lv 5 så blev det naturligt att jag b lev 
rorsman. Att jag inte förut hade varit på 
något liknande skulle inte vara till hinder. 
De medarbetare som anmälde sig hade 
varit med förut. Planeringen fortskred, in
bjudan sändes ut till sa manga som mÖJ
ligt. Jag hittade adresser till klubbar i en 
bok. en hel del av dessa brev kom till
baka med "Adressat okänd" påstämplad. 
Vidare S8 såndes till de i den lilla ad ress
förteckning som var från föregående år. 

Allt blir ju dyrare. I början var det väl 
digt "knackigt" för att priset inte skulle 
vara astronomiskt, sä var vi tvungna att 
sätta det så lågt som 190- för "veckan" 
Lägret blev inte bättre när vi fick pris
höjning pä förläggningen och även pä 
maten. Dä såg det verkligen mörkt ut. 
Anmälningslistan säg heller inte rolig ut. 
Men det sades, att det skulle komma fler 
än som anmälde sig (OM DET GJORDE) 
III Tiden närmar sig snabbt i brada tider. 
Det är sa mycket som maste klaffa. Fara 
runt och leta materiel, alll mäste ju finnas 
inom räckhall när det 'brakar sta" 

Efter en solig helg med mycket arbele, 
ett varmt tack riktar jag till SM6CJK med 
familj. som utförde en stralande insats un
der helgen. Att nämna nägon bland a lla 
ar kanske lite vagat men de Vilr där ti
digast. Pä mandag dä allt skulle rulla 
igang, lärde jag mig forstn lilxan Att tit
ta pä filmer sjillv först Innan man visiH 
dem för publik. Da slipper miln "gil pa" 
andras omdöme. 

En Silk som hör till dylika arrangeman~ 
är JU festerna Alli'I vill nu IIlte ha fest 
nilstiln varje kv,ill, det finns möjlighet at t 
köra radio, ilndra aktiviteter kan också 
komma upp II11PIOVlserilt illlt efter Intresse. 
Dit hÖI bollspel 0,,11 andra lekilr . Mitt 
tycke '11 <ltt det lektes för lite Ell uppgift 
som jag Inle kunde 111tt" nägon som Vär 
villig att cngager;\ sig I Vill lekled,He 
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Om Du har några andra intressanta ob
jekt som vi skulle kunna "kika" på så 
skriven rad. SM3ATX sade att det skulle 
nog vara intressant att själv "kapa till " 
och moniera antenner. Att dessutom mäta 
dem så att man har ett antenndiagram på 
sin antenn vore väl något för nästa läger. 

Ett annat intressant fö rslag som i da
garna håller på att växa fram och tar allt 
fastare form är möj ligheten att under lä
gertiden kunna avlägga amatörradiocerti
fikatprov i olika klasser samt att kunna av
lägga eW-prov för högre certifikat eller 
annat eW-prov. 

Något som jag saknat är reportage från 
lägret. Det verkar i aTe som om lägret 
inte blev av. Det är ju inte så att ar
rangören själv skall skriva. Det är ju 
trevligare om någon som var där skriver 
om hur det var där. Om jag skall säga det 
själv, så var det skojigt och JÄTTE
ROLIGT men jobbigt. 

Upphittat : 

Vem saknar en uppsättning kläder be· 
stående av byxor, jacka och mössa. Det 
upphittades en morgon vid " markan ". En 
ring i silver finns också. Hör av dig (om 
Du törs). 

Efter lägret så kom Astöringen 3,5 MHz 
(jag tror det var kl 0930) på söndagar. Jag 
hoppas att kanalen kommer att aktiveras 
på vårkanten. Där finns möjligheter att få 
fram informat ioner om lägret samt knyta 
kontakter till nästa läger. Lägret är ett 
utmärkt sätt att träffas på. 

För 1976 planeras lägret att vara samma 
veckonummer alltså vecka nr 28. Det blir 
alltså 5/7 till den 11 /7 på samma under
bara plats . För att ha möjlighet att ordna 
före så börjar vi lite smått redan på fre
dag i veckan före. Allt kan ju inte bara 
sluta på söndag. Sist så gick jag där så 
ensam i sanden när alla for hem eller for 
vidare på resan . En del av deltagarna be
höver ta det lugnt till måndag eller tisdag . 
Därför har vi lägret till tisdag, så vi kan 
lämna in prylarna efter oss. De som har 
möjlighet och intresse kan ju höra av sig 
om denna förlängning. 

Ett orosmoln på himlen är ombyggna
der. Det kan bli så att matsalen kommer 
att vara ur drift i sommar. Om matsalen 
ändå skulle vara ur drift så är vi utan 
alla möj ligheter att med befintliga utrust
ningar hålla kylvaror där. Detta kommer 
alt medföra svårberäknade kostnader. Vi 
måste planera för delta alternativ. Det kan 
vara lite svårt att sätta priset med tanke 
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på delta. Hoppas alltså på förståelse , om 
priset kommer senare. 

En annan sak är också den att vi i läger
kommitten, innan lägret startade , allvarligt 
övervägde att avbryta, då det inte hade 
kommit in anmälningar så deltagarantalet 
kom över den kritiska punkten , som är vid 
50-75 vuxna deltagare. Vi alla som var 
där, kan ju minnas hur många som var 
där. Ett exempel kan ju nämnas: SM3DE 
skulle åka ner och se hur där var, men 
.han kom inte hem, så XYL var tvungen 
att åka och se efter vart han tog vägen. 
" Trot eller inte" men hon blev kvar hon 
också. 

Så när inbjudan kommer i tryck så sänd 
in Din anmälan i tid så vi slipper sitta och 
oroa oss. Om Du vill så kan Du skriva en 
rad till mig för information eller om Du 
har synpunkter på olika saker om förut
varande eller kommande läger. 

Jag hoppas på ett lyckat läger 1976 med 
trevliga människor. Ett tack för all hjälp, 
som jag fick från alla håll, utan den hade 
det gått sämre. Ett lyckat läger förutsätter 
aktivt deltagande. Väl mött Astölägret 
1976. VÄLKOMMEN . 

Slutligen vill jag önska alla gamla och 
nya Astövänner en God Jul och ett Gott 
Nytt Ar. 

SM3GVV/ Billy 

Tranås Radioklubb 

Tranås Radioklubb hade årsmöte den 11 
november. Samtliga funktionärer i styrelsen 
omvaldes vilket betyder att Oskar Larsson 
SM7AKD står kvar som ordförande ännu 
ett år. Bosse Tahlen SM7Gye vice ord
förande. Egon Ericsson sekreterare och 
Ivan Uhrnell SM7GWD kassör. Till reviso
rer valdes Ake Astrand SM7AWK och Stig 
Nilsson. Vidare diskuterades medlemsav
giften som bestämdes till 60 kr för licensie
rad amatör, 30 kr för icke licensierad vil
ket är oförändrat från föregående år. En 
omplacering av kortvågsriggen dryftades 
också. 

Efter sammanträdet blev vi underhållna 
av Ake Gustavsson som spelade på bl a 
cykelpump, blomkrukor, säg, munspel , gi
tarr och fiol . Ett mycket uppskattat upp
trädande. Slutligen blev det kaffe o "dopp" 

SM7GNT/ Per 



Silent key 
Oscar Bölin, SM21V 

har efter en lång tids sjukdom avlidi t , 58 
år gammal. 

. Med Oscar har en av dom gamla " expe
rimenterande amatörerna" gått ur tiden. 

I början av 60-talet drabbades Oscar 
av tilltagande ohälsa, vilket ledde till sjuk
pensionering 1965. Trots det var han fort
farande intresserad och entusiastisk för 
det som han älskade över allt annat -
amatörradion. Hans favoritband var 80 mb 
men den senaste tiden hördes han int~ 
så ofta där då hans sjukdom mer och mer 
tog på hans krafter. 

Oscar -IV, eller som Ditt tidigare call 
var SM2A YH, vi skall i våra minnen be
vara alla de intressanta och trevliga 
OSO :n vi haft. Tack och farväl. 

SM2BNS 

Insänt 
HJÄLP 

Finns det någon i läsekretsen som kan 
hjälpa mig med ett kopplingsschema på en 
elektronisk varvtalsregulator för en en-fas 
asynkronomotor? 

Problemet är en biografprojektor som 
måste vevas igång för mjuk start. 

Finns att köpa, men det vore trevligare 
att bygga den själv. 

Kom ihåg avstörning av tyristorer för vår 
optiska ljudförstärkare. 

"Mjuk start" SM7EHC Arne Möllerstedt, 
PI, 1834 Vanneberga, 29034 FJÄLKINGE. 

EFTERL YSNING 

Jag har haft ett OSO med PY7PO. Han 
berättade att hans hus i juli i fjol blev 
översvämmat. Han hade två meter djupt 
vatten i sitt shack. Resultatet blev bland 
annat att han förlorade alla sina loggar 
och kort. Han måste alltså nu börja om 
på nytt och bad mig meddela alla svenska 
amatörer han haft kontakt med att han 
skulle bli mycket glad att få nya OSL för 
tidigare OSO. Det finns säkert också 
många som väntar på OSL från honom. 
Skicka i så fall ett nytt kort. Det går bra 
via byrån , men om någon föredrar att 
skriva direkt är ad ressen: Jose Alexandre 
Filho . PY7PO. Rua Antonio Novis 174. 
Gracas 50000. Recife-Pernambuco, Brasil. 

SM0CCE/Kjell 

Ett borgarbrev är en bra julklapp 

Genom att bli medborgare i Fristaten 

Morokulien stöder man Hans Eliaesons 

Minnesfond. Minnesfonden sat sa r pä ut

bildning, materiel oc h ekonomi sk t stöd till 

enskilda handikappade samt till skolo r. 

vårdhem och reh abili teri ngsanstalt er inom 

landet. Ett borgarbrev kost ar bara 20 kro-

nor. 

1 .. 1111111 .. " . .....,."'._.---.. , ............. " .... . -" 
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Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstäver sillror -eller tecken, dock lägst 20:- kr. Med
lemmar i SSA åtnjuter SO % rabatt. Text och likvid sändes till SSA, Ostmarksgatan 43, 12342 fARSTA. Postgiro 27388-8. Sista dog den 15:e i månaden löre inlärondet. Bilogo alltid postens kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller anropssignal skall alltid anges i annonstexten -enbart gatuadress eller postbox godtas inte som odress . För kommersiell onnons gäller aTe ordi
narie annonstaxa. 

• CW/AM TX DX60B, VFO HG10 3-144 
MHz. W3DZZ 600:-. Z-match + SWR
meter 100:-. Xtal CW TX 144MHz 03/ 12 
10 W 200:-. SOUEEZE-KEY 250:-. 
SM5EOX Leif. Tel. 011-72272. 

• KW 2000 1000:-. KW 600 500:-. HY
gain quad 600:-. Frekvensnormal faslåst 
på Motala 500-. SM0AHR. Tel 08-193735 
efter 18. 

• Lämplig nybörjarstation, DX 40 m VFO 
inkl spartrafo 127 V, 250 :- , RX 57, 350:-. 
SM5CUS, Lars Erik Brandt , Liegatan 36, 
72467 VÄSTERAS. Tel. 021-148913. 

• Drake TR4 - RV3 - nätdel - 25 m 
RG8 - W3DZZ 3.000:-. Drake R4A -
MS4 - kristaller för 1,5-12 MHz 1.500:-. 
IC22 med repeaterkanalerna + 350 - 400 
- 450 - 550 - 00 - 700 + Heathkit 
slutsteg HA202 1.200:-. High, Gain Beam 
203 BA för 20 m med balun (mycket gott 
skick) 400 :-. Elektronik bug modell 
Squeeze Key (ny) 300:-. Göran/ SM5CKI, 
tel. 018-101610. 

• Beg . coaxrelä Coll ins gar. 200 W vid 
432 MHz med N & BNC kontakter. Har 
några stycken. SM6CKU. Tel. 0300-44389. 
• Beg. TA33jr beam , Alliance rotor m. 
stödlager och tralo o. manöverbox. SM501. 
Tel. 08-7554565. 

• Galaxy V MK 2 med nätaggregat. 
SM3FCX. Tel. 0270-12615. 

• AM/ FM signalgenerator upp till 500 
MHz. Frekvensräknare 500 MHz, 8 siffror. 
FM deviationsmeter och Bird effektmeter. 
SM2AL T K-E Lundgren. Tel. 0911 /65975. 

• Transceiver FT 200 med nätagg i fb 
skick 1900:- . SMlTM Göte Lindell. Tel. 
044-125216. 
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• 2 m. Storno COM 19-50, kanal 145.000, 
· 550, . 700, R7, R8. Inbyggt toncall, org.
mik. 650:-. SM5FSA/ Hugo. 0171 /36214 eft. 
1800. 

• Aktivt CW-filter enligt OTC 5/74. Fär
digbyggt, och trimmat 68:- Skr. Skriv till 
DJ8FR/SM8-5696. Jurgen FriedriCh , D 23 
Kiel 1, Manrade 14, Tyskland. Skriv gärna 
på svenska. 

• Ex -AOH:s utrustning: FL 100-B, HRO 
50 T1 m. högtalare och 5 st spolkass., 
A, A, B, C och D, 1,7-30 MHz, signalgen. 
"Silver", Nyckel LME. Anbud till Fru S. 
Ericsson, N. Esplanaden 27, 35233 Växjö. 

• Storno Viking COM 19-25 TX 700 
RX 145.0, 145,700. Med extra H F steg myc
ket känslig. InkL reservrör 550:-. Köpes 
TR2200G. SM4FPD. Tel. 0563-14374. 

• Rx JR-599 använd bara 8 månader 
säljes. Risto Kiviluoto , Ostergatan 17, 
151 43 Södertälje. 

• HW-100 med CW-filter + HP23B + 
SB600. SM6CGI / Lars-Ake. Tel. 0532-14424 
eft. 1600. 

• Matchbox Drake MN-4. Konstantenn 
Heathkit HN-31 . Rotor CDE Typ AR-22L. 
Hansen SWR-3. SM7ENR/ Evert. Tel. 0380-
411 68. 

• Signal One CX7A 6.800:-. Slutsteg 3-
1000z med PS 2.5 KV 1A kont., 2.700:-. 
Johnson Viking Matchbox stora modellen 
800:-.4 el. Vagi för 14 MHz, 9 m 3" boom 
1.100:-. 2 el. Vagi för 7 MHz, Hy-Gain 
402BA med BN-86 balun 1000:-. Electro
Voice mic model 676 350:-. Squeeze-Key 
200:-. SM1 CNS Thomas Bevenheim. Tel. 
0498-80240. 

• IC-20 med X-tals 145,0; 145,5; 145,7 ; 
R2, R6 och R8 1000:-. Kenwood KP-202 
med X-tals 145,0 ; 145,7 och R6 800:-. 
SM1 APV/ Uffe. Tel. 0498-21520. 

• Bytes: Teleprinter Lorenz. Remsläsare 
Creed, bägge med huv och bord + kon
tantp.r bytes mot 2 m station HW 202, 
TR 2200 el. likn. SM0AWV/Johnny. Tel. 
08-996341. 

• SB-301 inkl. högt. 1500:-. SB-401 inkl. 
mikr. 1500 :-. SB-200 1300 :- . Allt för 
4.000:-. Ev. kredit. SM5DD. Tel. 08-
7123222 e. 17. 

• En Storno COM 19 (Viking) med mikr. 
och X-tals för R8 och 145.550, 800:-. 
SM7GXO/ Peter. Tel. 0481-121 45. 



• 2-m FM transceiver IC-20X, X-tals: 
144,9, 145,0 -100 -550-700, R1, R2, R5, R6, 
R7 och R8. 1750 kHz repeateröppnare. 25 
kHz X-talfilter. Mod. i HF- och slutsteg. 
Ca 200 W ut. 2-m transverfer SSM Europa, 
AM/CW/SSB. 200 W input, med fläkt och 
koax.relä. 2-m PA QQE 06/40 i delar. Div. 
rör, hållare, vrid kondensatorer etc till dito. 
Trafos. In 220 V, ut 2 x 425 V/250 mA. 
Spartrafos 110/220 V, lA. Högspännings
kondensatorer 3 kV ISO pF med utväxling. 
Aven andra med varierande värden . An
tennwire, 525-trådig, 1 mm2. Mycket mjuk 
och stark. Stagwire 16 mm2. Stag isolatorer, 
mycket kraftiga. SB-l0l + nätagg. es högt. 
X-talfilter. SM5FVH/Anders. Tel. 0171-47015 
eft. 1700. 

• ATLAS 210 som ny med mic 3000:-. 
Sommerkamp FT DX 150 med mic o högt. 
prima skick 2000:-. Ev byte slutsteg 3,5-
30 Mhz eller TS 520. SM3RF. Tel. affärs
tid 0651-102 93. 

• Microwave conv. 432/28 nästan ny, 
190:-. 0:0 var.tripl. 432 MHz 185:-, con
verter 5DJH 432/ 144 125:-, Var.tripl, 432 
125:-. Olivetti T2-CN teleprinter med stans 
inbyggd, mycket fint skick 450:-. Polaroid
kamera SX-70 mod 1, 6 mån gammal , med 
garanti 675 :-, Pol-kamera mod 82. Obs ny 
ej använd, med väska 200 :-. SM6FYUI 
JanEric. Tel. 0346-12558 efter kl. 19.30. 

• Beg. Trcvr FT DX 401. CW/SSB TX 
Trio TX-310 20 W X-tal VXO 700:-. 6 X
tals 60 kcl s täckning CW delen alla band 
80:-. 3,5 MHz dipol med balun 120:-. 
7 MHz dipol med balun 110:-. Ring 
SM3DNI, Bertil Berglind 026-677 90 efter 
1800. 

• HEATHKIT HW-202 ,ned PS säljes. 
Tonecall och 4 X-tal-par mont. SM6GPV, 
Joakim Johansson, PI 3815, 51035 BOL
LEBYGD. Tel. 033-86021 e. 18. 

• P.g.a. ändrade förhållanden säljer jag 
min stn. med tillbehör. Heathkit transceiver 
SB104 med tbh. Frekvensräknare 250 MHz. 
SWR-meter med två inst. Nya komponenter 
såsom TTL-kretsar, 7 segment display, 
VHF transistor Motorola MM1553 90w ut 
2m, 10 räknare 200 MHz 95H90, Centralab 
kond. 100, 1000 pf 5kV, Dioder 8kV Piv 
1A, S-meter instr. plus massor med andra 
komp. SM0APR Jörgen. Tel. 0760-83670. 

• RX DRAKE 28 eller 2C önskas köpa. 
Aven andra förslag beaktas. PSE kontakta : 
SM0FDL/Mats. Tel. 08-7603536. 

• KÖPES: SP600 IX i gott skick. SM0HP, 
Rolf Folkesson. Tel. 08-7567938 eft. 1900. 

• RX + TX till nybörjare samt ORP-stn, 
12 V. SM5CAH, Stig 0223-21955. 

• Bugmanipulator Braun eller liknande 
CW-nyckel, t.ex. LME. Slutrör 3-500 Z el
ler 3-1000 z. SM5FVH/Anders. Tel. 0171-
47015 elt. 1700. 

• Transceiver Heathkit HW 12 för han
dikappändamål. Skövde Amatörradioklubb, 
SM6AWI/ Douglas. Tel. 0500-17169. 

Du som säljer eller tänker köpa sän
dare genom annonser i OTC känner 
väl till att det erfordras tillståndsbevis 
för att inneha och nyttja radiosändare. 

Nya medlemmar och signaler 

Nya signaler per den 7 okt 1975 

SM0Elf AllolI Strömstedt, Kumlllillvögell 35, 
14573 Norsborg ..... .... . . . 

SM7fMD Per -Arne Olofsson, Trödgårdsgoton 
25, 571 00 Nässiö . ... ....... T 

SM7fDP Kurt Voigt, V. BernodottesgCltoll 23 C. 
216 12 Molmö ... .. . . . B 

SM6HHF Bernhard ErikSSOIl, Biörllbergsvögell 4, 
43300 Portiiie A 

SM0HJf Hons Lorsson, Stiörnlnllsvägell 23, 
16354 Spånga A 

SM2HQf Peler Lilldström, Vilbergsvägen 4, 
93 1 00 Skellefteå . T 

SM7HWf Gösta Strandberg, PI. 3860 Bökestad, 
29037 Arkel storp. ... .... .. ..... T 

SM0HXf Leil Wennerbo, fröjos väg 7, 14900 
NynäshClmn . .... .... ..... .. .. T 

SM0HYf GustClI Alrnroth, Bergtorpsvägen 66, 
Sir, 18364 Täby.. . ......... T 

SM2Hlf ~~i~~oTonvoll, Wuopiogotan 8, 970 40 C 

SM2HAG lex-58701 JOII Holmgren, Onsdags-
vägen 7, 90590 Umeå T 
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SM4HBG lex-5456) Rolf Tjäder, Forsgolon 23, 
660 91 Skived ........................ T 

SM4HCG Bjärn Hindrum, Box 670, 77073 Gor-
penberg ,........................... B 

SM0HDG Sigvord Johonnesson, Almvägen 8, 
19500 Märsta ........................ A 

SM0HEG Yosh io Kasamatsu, Granängsringen 
54 B, 13500 Tyresä ......... .. ....... B 

SM2HFG Tord Ove Kristoffersson, Skolvägen 21, 
92040 Kristineberg .. T 

SM2HGG Jim Salvin, Kirunavägen 5, 97040 
Pajala ....... . . .. . ..... ..... . . .. .... C 

SM7HIG Staffan Bulow-Hube, Fredsgatan 2, 
35240 Växjä . ... . ... . ... . ... . ... . ... B 

SM0HKG Gästa Sandgren, Solleftegaton 40, 
16229 Vällingby............. A 

Namnändring 

SM6DlG Bo Carlsson, Vråkst igen 6, 54600 KarIs
borg, har antagit släktnamnet Stig rat. 

Nya medlemmar per den 13 november 1975 

SM6CVV Carl Georg Ladsträm, Skjutbanegatan 
24, 41321 Gätebarg 

SM4DJM Kåre Falkevik, Ingesundsvögen 5 B, 
671 00 Arvika 

SM0ETA Henrik Lilliestierna, Vinghästvögen 5, 
161 40 Bromma 

SM6EUW Ingvor Edvardssan, Varmblodsgatan 
5 A, 431 32 Mölndal 

SM7FMD Per-Arne Olofsson, Trödgårdsgatan 25, 
571 00 Nössjö 

SM3GVH Torsten Bertilsan, Selggrensvögen 17, 
80359 Gövle 

SM3GSJ Roger Hedin, Kastellgatan 26, 871 00 
Hörnösand 

SM5GSR Björn Horaidsan, Vilbergsgatan 22, 
60357 Norrköping 

SM6GXV Ulf Bergström, Lundegrensgata 19 I, 
434 00 Kungsbacka 

SM2GIW Börje Soutukarva, V. Pilgatan 16, 951 36 
Luleå 

SM2GYW Tommy Ahlkvist, Kvarnböcksvögen 3 
951 40 Luleå ' 

SM2GNX Roland Berglund, PI. 8965, 94100 Piteå 
SM0GOZ Hermann Gattwald, Arstavögen 121, 

121 71 Johanneshov 
SM7HMA Kenneth Lundgren, Skördevögen 10, 

37300 Kallinge 
SM3HYA Jan Nilsson, Korsnösvögen 142, 80240 

Gövle 
SM7HWD Lars Schultz, Sigrids väg 17, 26083 

Vejbystrand 
SM0HXD Johan Oun, Vedevågslingon 26, 12447 

Bandhagen 
SM7HRE Tony Olofsson, Mölloregården, S. Aby, 

230 20 Klagstorp 
SM5HTE Göran Eriksson, Bondelyckan Varv, 591 00 

Motala 
SM4HCF Peter Hu ltqvist, Utmarksgatan 2, 781 00 

Borlönge 
SM2HDF Hans Erik Karlsson, Brönnbergsvögen 

12 B, 921 00 Lycksele 
SM6HHF Bernhard Eriksson, Hedåsgatan 3, 41253 

Göteborg 
SM1HRF Juha Pehkanen, Lilla Bruket, 57200 Os

karshamn 
SM1HSF Urpo Pehkanen, lilla Bruket, 572 00 Os

karshamn 
SM2HZF Harry Tonvall, Wuopiagatan 8, 97040 

Pajala 
SM2HFG Tord Ove Kristofferssan, Skalvögen 21, 

92040 Kristineberg 
SM2HGG Jim Salvin, Kirunavögen 5, 97040 

Pajala 
SM0HlG (lI2BGA) Bengt Hallden, Cosa Nr G-2, 

Monte Cloro, Desamparadas, San Jose, 
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Costa Rico 
SM1HPG Ulf Bolander , Fredsgatan 28, 35240 

Vöxjö 
SM6HZG Sven Johansson, Björkstigen 3, 311 00 

Falkenberg 
SM6-5928 Lars-Dieter Wolk, Bokbindaregatan 4, 

441 00 Alingsås 
SM6-5929 Bert Carlssor,. Box 823, 43091 Hönön 
SMl-5930 Sven Loven, !>~yttegalan 18 B, 59300 

Vöstervik 
SM6-5931 Roland Andersson, Sjömansvögen 13 B, 

441 00 Al i ngsås 
SM3-5932 Torgny Björklund, Bornvögen 24, 82200 

Alfta 
SM4-5933 Rolf Thor, PI. 112, 69050 Vretstorp 
SM6-5934 Mammas Georgios, Peppargatan 25, 

424 39 Angered 
SM3-5935 Olle Söder, O. Kyrkogatan 18 A, 

82200 Alfta 
SM3-5936 Stig Persson, Sofiedalsvögen 3, 81800 

Valbo 
SM0-5931 Jan-Eric Olsson, Smedstorp, 17015 

Stenhamra 
SM7-5938 Lors-Jörgen Sandberg, Nexövögen 21, 

29400 Sölvesborg 
SM7-5939 Kjell-Olof Nilsson, Trollbackagatan l, 

310 80 Hyltebruk 
SM7-5940 Tord Axelsson, 

Ängelholm 
SMl-5941 O ll e Ramström, 

37020 Lyckeby 

Knutsvögen l , 26200 

Egnahemsvögen 7, 

SM3-5942 Leif Aronsson, Vintervögen Il A, 83200 
Frösön 

SM8-5943 IH(l NFI Gunnar Forsberg, Box 691 
Quito, Ec uador, South America 

SM5-5944 Carl-G ustav Ohman , Strandgatan 16 A, 
59700 Atvidaberg 

SM0-5945 Tore Lundqvist, Broöngsbacken 64, 
14700 Tumbo 

SM4-5946 Sture Sundin, PI. 503, 69021 Granbergs
dal 

SM6-5941 IWA4HNC) (raig Hampton Kall, Stor
gatan 7, 44060 Skörhamn 

SM7-5948 Thomas Svensson, Bondstorpsvögen 28, 
560 12 Vaggeryd 

SM0-5949 Gunnar Forsberg, Stockholmsvögen 7, 
19400 Upplands Vösby 

SM7-5950 Hans Riborg, Blekingevögen 3 A, 22225 
Lund 

SM7-5951 Göran Korlsson, Norregaton 107, 23100 
Trelleborg 

SMl-5952 Lars-Göran Larsson, Ugglestigen l, 
34300 Älmhult 

SM2-5953 Kenneth Sandberg, Bigatan l, 94200 
Älvsbyn 

SK4BW Borlönge Söndareamatörer, c/o Johans
son, Stoltsgatan 9, 781 00 Borlönge 

SK1IR Vöskolan, Hallarödsvögen 24, 291 65 Kris
tianstad 

GOD JUL och GOTT NYTT ARI 
Byt ut Din skramlande printer mot DJ6HP's 
tysta TV-display, då blir familjen glad! 
Handbok på svenska 30,-
Kretskort 18 st) . . . . . . . . 370,-
Komponentsats inkl. kretskort 1.990,-
Vi lagerför öven DJ6HP's övriga enheter, 
terminalenhet, CW-Notch-filter m m. 
Tyvärr tvingas vi höja priserna l ian. 
Kontakta oss för information och priser. 

EAC ELECTRONICS 
Box 6, 59500 MJOlBY 

Te l. 0142/720 30 
OBS! Vi har julstöngt 13-31 dec. 



Försäliningsdetalien 
Telefon 08/644006 

SSA (postgiro 52217-1) 

Östmarksgatan 43 

12342 FARSTA 
Böcker 

• Grundlöggande Amatörradioteknik 
• CQ-Vög en till C-certi f ikat utg iven 

av Sveri g es Rad io 
• Amatör Radio - vögen ti ll 

amatörcertifikat av Ku rt Farshöger 
• A matörl isten, Sver iges Rad io 
• Ham's Interpreter, 10 språk 
• Diplombak. Ny uppla ga 
• Loggbo k AS-format 
• Loggbok A 4-fo rmat 
• Televerkets författningssamling, 

Q-förko rtningar 
• Bestömme iser fö r amatörradio

ve rksamheten, B ,90 
• Televerkets författn ingssaml ing B,29, 

utdrog ur internationella 
tel ekonve nt ionen 

• DXCC-l ista 

Kartor 
• Pref ixka rta l00x90 cm 
• Studiec irkelkorta, svartvit 
• Storcirkelkarta, fö rglogd 

loggblad etc. 

• Te stloggblad i 20-sotser 
• VHF-Iogg blad 20-satser 
• CPR -Ioggb lad i 20-satser 
• Registerkor t i SOO-buntar 

Diverse 

35 :S0 

18 :-

30,-
3 :-

10:60 
25:-
S:60 

17:-

3:20 

6 ,-

1,-
1,50 

S,-
5:-
5:-

18:50 

• Telegrafnyckel 140,-
• SMSSSA telegrof i kurs på kasette r. 290,-

Bandku rsen t i llf. slut 
• SSA-du k, 39x39 cm i fem fö rger 7,40 
~ QTC-pö rm, tillf. slut 

För SSA-medlemmar 
• Blazermö rk e SSA , 10 cm högt, S cm 

b rett , blå botten och vit ant.kre ts 
• SSA -dekol (avd rogsbildi S,S cm 

högt, 2,S cm bre tt , 5 st 
• SSA med I emsnå I 
• QS L-mörken i karto r om 100 st 
• OTC-nål 
• N å l med anrop 
• N ålstoppar 
• QSL·mö rken "Moroku li en" 100 st 

A l la p ri ser i nkludera r me rvä rdes kat t. 

20,-

2:-
15,
S,-

10,-
10 ,-
5,-

10,-

Enklaste söllet att köpa från försä l iningsdeta l
ien är att sä tto in beloppet på postgirokonto 
S 22 77 - 1 och på baksidan av talollgen Imot
taga rdeleni skriva ordern. Allo bestöllningar 
expedieros portof r itt. Vid postförskott tillkom
mer kr 2,40 för korsbonds· och brevpostförskott 
och kr 2,80 för po ketpostförskott. Undvik (ltt 
bestöiia mot postförskott dö det förorsokor 
merarbete för konsliet och blir dyrborore för 
Dei ! Skriv namn, signal ach adress tydligt. 

ULKLAPP. 
39:-

Nej det hinner Du inte. men skaffa en 
till Jultesten nästa år redan nu. Tyvärr 
måste vi höja priset till 44:- nästa år. 
I alla fall önskar vi Dig en God Jul och 
Ett Gott Nytt Ar! 

FIRMA KUNGSIMPORT 
SM6CKU 

0300-443 89 

RABATT 
får Du om Du tillsammans med någon 
av våra konvertrar eller transvertrar 
köper en antenn av något av följande 
fabrikat : 

JAYBEAM, WISI eller CUSH CRAFT. 

Ex. 
495 :-
755 :-
240 :-
230 :-
220 :-
245 :-

OM 70. 10-2 m transverter 
OM 70, 10m - 70 cm 
Konverter VHF 001 2-10m 
Transverter VHF 002 10-2m 
PA VHF 003 2m 5W 
Konverter UHF 001 70cm-2m 
50JH 2m-70cm transverter 1.110:-

GOD JUL och GOTT NYTT AR! 

AB VHF TEKNIK 
Box 101 23501 Vellinge 

Tel. 040-420430 (70TT säkrast 08.30-
12.00. 18 .00-20.00) 
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Programerbar Julklapp 

Du räknar ut avstånd mellan QTH
lokatorrutorna på 10 sek. Programer
bar i 102 steg. Trigonometriska funk
tioner (are, sin, eos, tan) yx, eX, In, 
log, 1/x, pi, kvadratroten. Ring eller 
skriv till Anders, SM6EYD, för utförliga
re data. Pris: 449:- inkl moms. 
Vi har även Digitalur från 349:- inkl 
moms. 

KOMMUNIKA TlONSRADIOSERVICE 

BOX 26 

43201 VARBERG 

TEL.: 0340/80661 Ett. 18.00 
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SSB - CW 
Sändare och mottagare garan terade nya el· 
ler nyvärdiga. Priser na inkl f lygfrakt och fär
säkring. Tull och mervärdeskatt til lkommer. 

O B S! Priserna i sv. kr. den 15/10 1975 

Halli~rafters 

FPM300 MKII SD-lOm 250 w pep 
inb ps 13 vdc, 117/234 Vac $ 526 (2.370,-) 

R.l.Drake 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 16D-l0m 
T4XC 16D-l0m 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C SD-l0m 300 w pep 
TR4C w N/B 
AC4 115/230V pwr sup 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C vfa 
W4 2-30 mc wtmtr Ivi a pp l 

$ 560 
$ 527 
$ 551 
$ 835 
$ 571 
$ 666 
$ 139 
$ 139 
$ 117 
$ 65 

(2.520,-) 
(2.375,-) 
(2.4S0,-) 
(3.760,-) 
(2 .570,-) 
(3.000,-) 

(630 ,-) 
(630,-) 
(530,-) 
(295,-) 

MN2000 ant.onpclSSlu,nh . $ 222 (1.000,-) 

Hy-Gain/Galaxy 
R1530 100 kHz-30MHz $ 1390 (6.255,-) 

P&H Electron ics 
LA500M Mobile Linear SD-

10m lkW pep w/115V ac 
& 12 V dc ps $ 310 (1.395,-) 

Rotorer-115V ac Ivia postpaket) 
HAM-II $ 138 (625,-) 
CD44 $ 101 (455,-) 

Clegg FM, Robot SSTV, HAL RTTY, Atlas, 
Ten-Tec, Alpha, Magnum etc. Pris på fär
frclgCln . 

Antenner-Master: 

Telrex. Mosley. Hy-Gain, E-Z Way 
pris på färfråga n 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar och får ändå de senaste 
modellerna nör Du köper direkt från USA. 
Priset Du betalar är i dollar. 
Skriv till W9ADN 

ORGANS and ElECTRONICS 
po. Box 117 

Lackport. I llinoi s 60441 USA 

TELEGRAFIKURS 
Ett självinstruera nde kurspaket bestående av 
8 st kassetter och en lärobok. Kursen passar 
för såvöl nybörjare som för dem som vill nå 
högre hastighet i telegrafi. 
Kursen ör ' utarbetad av lörare med lång er
farenhet av telegrafi utbildning ISM7VGI. 
Du kan lätt och snabbt till ägna Dig kun
skaper från grunden upp till 150 tokf. 
Allt Du behöver ör en kassettbonspelare . 
Kursen kOstar endast 340,-. 
Du kan öven rekvirera bandspelare m m från 
oss. 

UUDBANDSINSTRUKT10NER A.B . 
Box 21 

280 63 SIBBHULT 



2 mtr antenner från USA 
nu åter i lager: 
CUSH-CRAFT: 11 element FM-antenn, 

Pris: kr 185:- inkl moms. 

CUSH-CRAFT: Kryssyagi: 10 element vertikalt (centerfrek
vens 145.5 MHz), plus 10 element horison
talt (centerfrekvens 144.2 MHz). 

Pris: kr 295:- inkl moms. 

f··: 
" 

JJ .•..•. 

i 

.• 

HY-GAIN: Mobilantenner för 2 mtr med magnettot 
(inga borrhål), 

Pris: kr 145:- inkl moms. 

r~ KENWOOD: -stationer finns som vanligt i lager, 

t VARGAR DA RADIO AB 
KUNGSGATAN 54, 44020 VARGAR DA. TEL. 0322/20500 

NYTT 
RX DRAKE RR-2 6.500:-
RX DRAKE R-4C 2.925:-
RX DRAKE SSR-1 1.750:
TX DRAKE T-4XC 3.075:
TRX DRAKE TR-4C 3.225:
TRX KENWOOD TS-520 

3.800:
TRX KENWOOD TS-700 

3.750:-
TRX KENWOOD TR-2200 

1.175:-
Vi tackar alla för det gånana året 
och önska ETT GOTT NYTT AR' 

BEGAGNAT 
TRX HEATHKIT SB-102, 
pwr, ht, CW-filter 3.200:-
TRX HEATHKIT SB-102, 
pwr, ht, CW-filter 2.800:-
TRX HEATHKIT HW-101 , 
pwr, CW-filter 1.900:
DRAKE TR-3, pwr, VFO 2.850:
KENWOOD TR-7200 m. 
5 xtalpar 1.500:-
SBE SB-34 m. transf. 
220/ 110V 1.300:-
RX DRAKE SPR-4 
m. kalibrator 2.600:-
RX DRAKE 2-NT 1.100:-
All a pris er ink l moms 

PK ELECTRONICSAB 
Upplands .93 Sthlm Tel 338940 
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BÄTTRE TRANSCEIVER FAR DU LETA EFTER • • • 
KENWOOD 

TS-S20 

CW-SSB Transceiver 
80-10 mtr. 220112 V. 

T5-7oo 2-mtr transceiver, SSB, CW, FM, A M, VFO, 12/220 V 
1750 Hz tank. 600 kHz repeaterseparatian 

TR-22ooG, TR-72oo m fl stat ioner i lager X-ta ller 2 mtr ti ll Kenwaad 

Mobi llösten , stöllba ra, för KV-a ntenner, nya 25 ,-

Antennlina special 3-st6lwire + 5 CU-Iedare - ,40/m 

8egognot , genomgånget, 

HEATHKIT 58-102 m fl 

och ett flertal 2 m stationer. 
Till rötta priser! 

BEGAR SPECIAL
PROSPEKT 
GRATIS 

~adio~eJ(. 063-124835 vx 

öSTERSUND 

Inför 1976 satsar vi på : 

KENWOOD 

SOMMERKAMP 

ICOM 

NEC 

UNIDEN 

Tack för det gångna året! 

Ett ri kt igt gott nytt 1976! 

®ISVEBRY ELECTRONICAB 
VALLEVÄGEN 21 BOX 120 541 01 SKÖVDE 1 TEL 0500-800 40 

Högklassiga schottky diod konvertrar 
144 MHz 

Beteckn. 
MF ut (MHz) 

Först. (dB) 
Brusf. (dB) 
Storl. (mm) 
Pris 

för 
432 MHz 1296 MHz 

conv 144* conv 432 conv 1296 
28--30 144--146 144--146 
el. 14--16 el. 28--30 
typ. 20 typ. 15 typ. 2 
typ. 1.8 typ. 2.9 typ. 4.6 
60 X 75 60 X 75 60 x 120 

inkl. moms 250 :- 265 :- 330:-
*oscillatoruttag för sändarblandare 

FIRMA UHF UNITS 
O. Holmstrand SM5DJH 

Ö. Esplanaden 28, 591 00 Motala 
Tel.nr. 0141-53430, kl. 18--21 



SU RPLUS-FYN D! 
vart genom tiderna mest avancerade elektronik-fynd! 

350:-

MED MÄNGDER 

AV VÄRDEFULLA 

KOMPONENTER! ! 

Bilden visar den äldsta mo
dellen av v6 ra apparater, Fa
cit typ 1121. 

Ett parti bards-ELEKTRONR1\KNARE. Fob. Facit m. fl. av 6rg6ng 1966-71. INypris upp till 
6.80()'-). Dessa apparater med mängder av värdefulla komponenter. II vissa modeller 800 
transistorer, 1.700 dioder somt tusentals kondensatorer & motstånd). Stabiliserade nättaggregat 
Stora siflerindikatarrär, normalt 12-16 per apparat. Fina glasfiberkretskort, med guld
pläterade kontakter . Robusta tangentbord med upp till 30 tangenter och silverkontakter. I 
senare modelle' förekommer det rikligt md IC-kretsa r, minnesmoduler etc. etc. 

De flesta apparater är helt kompletta och många är helt OK . 

Bortslumpas NU för en bråkdel av ny-priset. ENDAST 350,- per apparat. IFraktkostnad till
kommer) . 

Ett fantastiskt tillfälle för 0110 som vill bygga och experimentera .. 

Skriv eller ring och beställ I DAG, medan Du hor chansen. Föredrar Du att ringo s6 är v6rt 

'HO'BBy:'i~'['EkTRONIK 
Fältgatan 5, 902 33 UMEÅ. 

~---tl. •• ELEKTRONIK TILL LÄGSTA PRIS! 

Mer än lovligt försenad är nya 

KATALOG 1975/76 
men nu finns törsta bitarna. Hela 

katalogprogrammet mot 3:- kr i trim 
eller till postgiro 90535-6 

BHIAB ELECTRONICS 
Box 216, 761 00 Norrtälje. 

Tfn 0176-18425 

TORaiDER 
Vi lagerför samtliga AMIDONs 
Prisex. - 2 - 3 
T 200 22 :50 22 :50 
T 94 5:- 6 :-
T 68 3:50 3 :75 
T 50 3:15 3.25 
T 37 2 :75 2:75 

toroider. 
-6 
25:-
6:25 
4:25 
3 :75 

Toroid för BMLs balun T200-3B 
3:-

38 :-

WWE Box 271fi8 

10252 STOCKHOLM 
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Kristallfilter för 9 och 10,7 MHz 
Standardfilter : 

9 MHz 
SSB 2,2 kHz 
CW 0,4 kHz 
AM 4 kHz 
FM 15 kHz 
10,7 MHz 

YF90F 
YF90FC 
YF90FA 
YF90H15 

FM 15 kHz YF107H15 
par bärvågskristaller 
9 MHz LSB, USB 

172:95 
207:05 
172:95 
209:40 

209:40 

41 :15 

Monolitiska filter: 

10,7 MHz 15, 20, 30 kHz för FM 
Typ A 2 poler 37:65 
Typ B 4 poler 63 :55 
Typ C 6 poler 95:30 
Typ D 8 poler 127:05 
Nyhet : 
Kristalldiskriminator 
HF in - LF ut 88 :25 

P.S. Du vet väl hur Du enklast tillverkar egna kretskort? 

Med R - 41 gnuggsymboler direkt på laminatet. 

Fråga våra distributörer om R - 41 bl.a.: Svebry 0500-80040 
Bejoken 040-119560 
El.tjänst 0503-12394 

avitec 0758-15447 
Box 4035 17504 Järfälla OBS! Ny adress! 

QSL-kort KRISTALLER 
AFFÄRS 
INDUSTRI 
R E K LA M TRYCK Till IC-22, TR-2200 och Multi, alla re· 

peatrar och många direktfrekvenser. 
Vissa frekvenser till : Standard, KP-202, 
TR-7200, Autofon, HW-202. 

560 

SM7APO 

STRANDBERGS 
TRYCKERI 

Box 153 

57022 FORSERUM 

Tel 0380-20440 

Pris: 20 kr inkl. moms per styck . 

L. Westerlunds elektronik 
Gulsparvsgatan 63 F 

41267 Göteborg 

tel 031-831071 end. kvällstid . 



Annu en god bi t i vå r RTTY -linje. 
Demodulatarn M SK- lOB - nögot 
för de n ve rkli ge finsmakaren. 

Demod ulatorn passar till o ll a type r av print rar, remsläsare och stansar med loop-ström 30-60 

mA. I ng en mod i fiering av söndare och mottagare erfo rdras för att ansluta M SK-lOB. 

En kabe l till mik ro foningången på sä ndaren och en f rån högta laru tgången ö r allt som behövs. 

Priset på MSK-lOB är 2.645:- inkl. moms . 

Andra RTTY ·produkter 
T onge,ntbord 

Videoenhet 

RKB I 
DKB2010 
RVD 1005 

RTTY -demoduloto r 5T6 
även i byggsats 

RTTY -demodu lotor ST5 
end ost i byggsats 

Sänkta priser! Begär vår 
nya pri::.listo. 

Korta data: 
o 170 oc h 850 Hz shiit p lus varia belt 100-

1000 Hz. 

• Inbyggt katod str6 1erör fö r löllore av-
stämning. 

O AKt iva filter, i nga torioder 

• Inbyggd outostart, an ti space 

Även en del 
bortslumpas. 

begagnade RTTY-prylar I 

_ FER.-.ER 
Box 56, 161 26 Bromma I 
08/80 25 40 
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AUTOMATISK SWR - INDIKATOR (-METER): SWR - CM-l1 

AUTOMATIC SWR-METER 

© 

e ?RA:.: 

Beräknar och visor SVF (SWR) utein manuell in$tällning och oberoende av variationer i 
sänd a rens uteffekt. Indikatorenheten matas med de två positiva l ikspänni ngar (FRAM, 
BACKI , som en riktk opplare läm na r, se figuren ovan. 
OBS! Riktkopplaren ingår ej i SWR-CM-ll-typen, varfär den riktkoppl are som finns i Din 
vanliga SVF-meter skal l anvöndas. 
SWR·CM-ll är speciellt användbar vid intrimning av antenner och inställning (W on
passningsenheter då rött SVF avlöses hela tiden. SWK-CM-11 är utan konkurrens vid 
svepmätning av SVF eller kabeldömpningen fär ett frekvensområde. 
Batteridriven 12x4,5V), låg strömförbrukning, indikatorenhet och riktkopplare, åtskilda, 
lysdiod indikerar TILL -läge och att batterispänningen är tillräck lig, dB-skola Ireflektions· 
koefficient) fär enkelisubtraktion) korrigering av kabeldämpningens inverkan på SVF
värdet, indikering av SVF sker endast nör spönningen FRAM når till räcklig nivå (c:o 
+0,5V), +5-+35' C, 12xlOx5 cm, 0,5 kg. 

Byggsats med samtliga detaljer fär en färdig enhet. 
Låda ach krets<ort borrade . 

Pris 235,- (inkl. moms) 
Sändes mot postfärskatt. 

ULFIA Elektronik o. Strandgata n 3, l e l. 0455/80596 
S-371 00 KARLSKRONA 

SK5GY 

el-ternaab 
tillönskar Er alla 

en rik tigt 

SM5GOD - JORGEN 
SM5GUD - RONALD 

VÄL 
MÖTT 

76 
$KENVVOOD 



SOMMERKAMP FL-2277 

Linjä rt slu t.\teg 1200'1'1 pep SS~, 10COW CW, AM/RTTY 600W. Driveffekt 30-100'1'1. Slut rör 
2 st 572 B i parallell gallerjordude. Innehåller öve n 2 st tystgående fläktar, 2 st stora, 
tydliga instrument som visor anodström, onodspönning och SVf, individuellt avstömda 
ing clflgskretsar för varje bond för ott uppnå mox effektivitet och minimum di storsion. 380x 
160.290 mm. 20 kg. Pris kr 2.79J,-
Tills vid(He g611er följonde priser inkl in om s : 
50MMERKAMP 
FT-221 Såndlogore 20'1'1 SSb , ~M. CW fär 2 m, 12/L20V 
fl -224 Söndlogore 20'1'1 f M lär 2 m, 12V .. . . 
FT-250 Sär'dlog are 240'1'1 SSB, CW fär kor tv og, rn nätoggregot . 
FT·277E Sändlcgme 240'1'1 SSB, CW, för kortv åg, !2/220V med RF speech processor 
FT -277EE Som ovan men ulan Rf Speech processor . .. . .. .. . ... 
FT-501 Sändlogore 560'1'1 SSB, CW fö r kortvåg med nötoggregol och digitnlavlösning 
FT-5055 Sändt:1gare 560'1'1 SSB, CW fb r kortvåg, 22Gv 
fL -IOI Söndare 240'1'1 SSB, CW fö r kortvåg, ffi speech proc. 220V 
FL-2277 SlulSleg 1200'1'1 SS6, CW fbr kortvåg, 220V 
FR-50 Mollogore 80-10 m b o nden, 220V 
FR -101 0L Mollogore, 17 kortve gsbond + 2 In brrnclel , 220V 
FR· l01DIG Som avon men med digitoi uviösning 
UNIOEN 
2020 Söndlogure 200'1'1 SSB, (W för korlvåg 12/220V 
KENWOOO 
TR-2200G SÖllcllC>QCtre 'lW f M för 2 m, börb"r 
TR-nOOG SönJfugore 20'1'1 FM fö' 2 m 
T5-520 SClndl"gore 160'1'1 SSR , CW för kor tvög, 
TS -700 Söndlngore 20'1'1 SSB/FM/AM/CW lör 2 m, 
QR-666 MOllugme för lV, MV, KV 3.5--30 MHl. 
ICOM 
IC -2IA Siindt(1gure 20'1'1 f M för 2 In, 12/220V 
IC-22 Sönd tC1gore ?OW FM för 2 'n . 12V 
IC-22A Söndlngwe 20'1'1 fl'v\ för 2111, ItV 
IC-30A Sänc!llIgure 20'1'1 f M för 0.1 ro, 12V 
IC -3IA Sonc!lngore '20'1'1 f M for 07 m 1?/nOV 

12moV 
12/220V 
121220V 

IC -201 Scindtngnre ?OW SSB/fM/CW för '2 rn, 1?/2'20V 
IC-21O Sönr.!l(lg"re 20'1'1 f M för 2 rn, l/OLOV 
IC-225 Si,ndt"gmc 'LOW FM lö r 2 m , 'y"lcs, 12V 
NEC 
CQ- 11O Söndlu9",e 180'1'1 SSi\/CW lor korlvGg , 12/nOV 
TEN -TEC 
Argonaut )(illdtngnrA SW SSB. CW. lör ko~tv6r), 12V 
405 Linjmt slu lsley 100'1'1 5SI\/CW fo r korlvc"g, I?V 
Triton I S -IIHltngn[C 100W SSH/CW lör kortvng, hellrUrlSlstoriser(Ic1, 

brp,!t)(tlld':>( lvstDmd, 1'2 V 
210 Nö t(19uregot lA fö r Argoll\ll'i 
251 Nöl(lggreg(d 9A lör I,iton I 
55M 
Europa B rrunsvcrlpr I')~ - 200W för '2 m 
AmOr!8 r iny po upp till 3 or knn,ordll\15 po g00u villkor 
r ing DClrJlCl till SM5KC. Kln') Co r\lll D(lh lbnrg. IH."1 

ELDAFD 
INGENJÖRSFIRMA AB 

3,950,-
2 ,190,-
3.435,-
5_250,-
4 ,950,-
6.315,-
4 _490 ,-
3,99J,-
2.790,-
1.450,-
4.650,-
5.950,-

3,975,-

1.170,-
1.790,-
3,870,-
4.100,-
1.575,-

2_465,-
1.195,-
1.625 ,-
2.750 ,-
3,300,-
3,650,-
2,975,-
2.720,-

2.140,-
1,060,-

3,490,-
195,-
690,-

Kvarnhagsgatan 126 (Hässelby Gård), 16230 Vällingby_ Tel. 08 - 89 65 00,89 72 00 
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CMOS 
BATTERIDRIFT 

Ett vanligt 9V 

transistorbatteri 
räcker 1/2-1 6r. 

SÄNDNINGS

HASTIGHET 

ICl-175 tokt 

PRIORITETSNYCKLING 

medger sändningsföljden 
kor>, lång, korl, lång, karl. 

FYSISKT PROGRAMMERAD 

Exakta teckenlöngder och 
teckenme ll onrum 

RELÄUTGANG 

EL- BUG 

1 ARS GARANTI 

Pris 195:- inkl. moms 

Välkommen med er beslnlln ing! 
73 DE SM0DFC Kiel l 

F:a ELECTROPULS Kjell Moum 
Angsull sväg en 6? 

16246 VÄLLINGBY 
Te l . 08/7605563 s(,kros t e 17. 

HEATHKIT 
önskar 

alla amatörer en riktigt 

GOD .JUL. 
och 

GOTT NYTT ÅR 
Vi tackar för alla goda affärsförbindelser under det gångna året och hoppas 
på många nya för 1976. 

Det kommer mycket nytt under den närmaste tiden . Skall Du skaffa Dig 
något nytt , hör med oss, det lönar sig alltid. 

HEATHKIT, Schlumberger AB 

73 de SM0DNK 

ValJe Grivans 

HEATH HEATH 

Box 12081 - Norr Mälarstrand 76 

10223 Stockholm - Tel. 08/520770 
Schlumberger 



(fJTRIO 

2m TRANSVERTER (Connected to TS-520j TV -S02 SPECIFICATION (Connecled lo TS-S20) 

Tv-soe '"p", "",p",,, i,,,,,,-,,,, ____________ -== ________ lvrt' 01 ("m""on 

1. TV· 502 is a 144i\\Hz ban n tran-.vprtC'r for eX (l ll ~jVt> u:-.e 
w,th the T5 -S20. 

R,IIC'cI outpul 
'\l1t('onol "'pul output 'mpNI,Hl(I' 
l.m"lntt,r! ' ,HI ' ,1\ 1011 

1n1,'~" 

1.J4_1.J~ :t,\ IHI 
14 'i (l_ 14b(J,\\H1 (upt lonl 
180 -1<))\ 11"11 

~SB ( >\ IJ) 

C\V (Al) 
8W (Af opNatlon) 
~(J n 

I .. ~, than -hO aR 
\Iurr th ,ln lpV dl ') N IOnB 
\lor!"thanbllnB 
\Iort' th,ln cOdB 

2. The working fH'quenry range ,<, lrorn 14..JO,\\Hz 10 14,.7 
MHl, and can be w idl'ned to 1-l6.0,\ \H I by <lddmg ,llnea l 
osrillating cry~tal 
An amplifying Ale I') t'rnr1oyerl lo brl og bad, thC' ALe 
voltage to that of thp TS-)20 -'0 th,l! distortion nu!' to 
ovcrdrive can be C'ffelt iv€'ly 'urrfC' ..... (·r! ,lmi Ih.l l hlgh 
quaiity si gnal s ( ,tn be f,lfiiat('c! dl .111 tlnw~ 

II 1"lt'll:on 
fft'r]u.·nc"t.l bol'll lt'~~thdn ±2.'iU1l durmg l-bO mm .. hjOr 

pow!"! ~"It(h " O"'" ,md w,th,n lSOHl ( per 
lt)mll"l)th('r<.' dttl" 

4. Solid state con struction using FH's in the major ci rcuits. 

5 Can be used on a ear 
6 Thc excell ent performancl' of the TS ·'20 ( dn be pnJoy(·rl 

on the 144 MHz band by slmply connec t ing Il to the 
TS-\20. 
A h 'gh -selectlvity tuning ri rnJil is MiortPo a~ ,l rt~(('lvlng 
antcnna circuit for rf'duci ng interfe({'n({~ to ,I rTltllHnUIll 

The mechanlcill, funct ional dt~~lgn thelt Ill,ltl hes th(' TS-S10, 
VfO-S20 or SP-S20. 
Some change ~ in wiring permi! ~t'lt'(!IOf1 01 Hr or VH~ 
with the power sWi tch oi thC' TV-SOl ,dun t' 

I' L""" "'qu ,,,'nWII! 

.... 'tn ,·IOnnu.lor 

-\c :2("1 l.!OV 
Tr,\rl,ml~)'Un ~o\.-v m .. , 
R,'(('ptlon I l\\' m a \ 

l)C ' 18\ 
rr,l n~ml~"on 1"\ m,l _ 
Rt'(l'pllOn {)4A m,H 

-\C 21(1 I.!(lV 
DC 12 - 16\ ( 'I.!ndard ~()lldltt' 118V) 
Hr :; 
Tf iln ~l,tor l; 
l)lont' lO 
W,nth Ib/:lm m (6-'i /:Im) 
I"1l'lght 1'1lmrn( 6 ,n ) 
Dl'pth llhmm (l l·1 4111) 
'i !lJ\ (I I '>Ib, \ 

FINAL TRANSISTOR SPECIFICATION 
(2SC12 4 2 ... "'B SOLUTE ...... X. RATINGS ) 

V(hn l;\ 

\("0 IHV 
\ .. bo I "i \ 

4"'" 
I, 
hl!o( 

IOW ( h - l"-(J 
l;c, · C 

1,~ _l-;' C 

d <10 SII/I'l[131 
LJ I " S ~ :ldbcr9 
Splrlf) ~1r ev . 10 
G/1 00 r.rWil(A 
l el O~70 11'5 l-l (sa " r. 18 --20) 
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DIGITAL II FM TRANSCEIVER 

ElllllllMHl 

NU presenterar vi morgondagens FM transceivGr - helt digital syntes med 5 kHz kanalavstånd ger 400 kanaler 
från 144-146 MHz. 
TX: 10W ut • Spurious/grannkanalstörning bättre än - 60dB 
RX : Känslighet bättre än 0.5uV för 20 dB quieting (uppmätt 0.15uV) • 

Selektivitet ± 8 kHz - 6dB ± 15 kHz - 70dB 
Direkt avläsning av frekvensen med 6 st ljusstarka LED. 600 kHz upp eller ner för repeater • Inbyggd 1750 Hz 
• Scanner för alla repeaterkanaler och några simplexkanaler kommer som option • 55 mm hög • 165 mm 
bred • 195 mm djup 
Fotot ovan är i skala 1:1 Klipp ur - prova i bilen - vi är säkra på att det finns plats tör DIGITAL II . 

Gen . agent för Skandinavien 

Komplett med tillbehör 2090:- inkl moms 
(Vi förbehåller oss rätten till ändringar) 

Dala-Alarm ab 
BOX 442 19404 UPPLANDS VÄSBY TEL 0760-858 73 



Innehåll 

QTC 1975 årg. 47 

Byggbeskrivningar Nr Sid. Antenner Nr Sid. 

Z-matchfilter 1 14 Ant.system för låga frekvenser 3 123 
Programmerbar nyckel 1 18 Mobilantenn för 80 mb 3 176 
Vi löder i TS-700 2 65 "Skeleton-cone"-antenn 4 179 
Bugmanipulator 2 66 Tvåbands trådquad 8 315 
Z-matchfilter, modifikation 2 67 Collinear 2 m-antenn 10 427 
HF-klipper 4 175 Antennrotorindikator 12 532 
Vi löder i HO 145 4 177 
MICEK - el bug 5 222 Operationellt 
Impedansbrygga för HF 6/7 266 
RF-clipping 6/7 269 CW-prov nr 10, resultat 2 83 

Digital skala, del 1 8 311 CW-prov nr 11 o 12, resultat 8 340 

VHF-scanner 8 313 För lyssnare m fl 3 141 

Rak mottagare för 80 mb 8 316 Radiotrafik på amatörläger mm 10 421 

Slutsteg till HW-7 8 321 
Balun - vad är det? 9 368 Rymdradio 
COMBIPA - kortvågstransceiver 9 372 OSCAR-7, kalibreringsekvationer 1 10 
Digital skala, del 2 9 377 Mottagn. av RTTY-telemetri 3 126 
Entonsmottagare med repeater Morsecode-telemetri, OSCAR-7 8 343 
logik 9 380 
Bugmanipulator 10 426 
FM-konverter för 2 m 10 429 Rävjakt 

VFO till "Antilopen" 11 476 VRK och SRJ 2 85 
Repeatertransceiver 12 522 NM mm 4 190 
Transceiver för 2 mb 12 526 Rävjakt - RPO 5 244 
LF-slutsteg för 12 V 12 529 NM, FM och SM 6/7 281 
Anten n rotorind i kator 12 532 SM 10 443 

Träningsråd 10 443 

Rättelser eller ändringar SM - resultat 11 487 
4-stadsjakt i Falun 11 488 

Programerbara nyckeln 1/75 4 173 RPO i Västerås 11 489 
Meteorscatter 3/75 4 173 
HF-klipper 3/75 5 221 
FM-konverter för 2 m 10/75 12 531 Allmänt 

Bugmanipulator 10/75 12 531 Möte med SM6UA 1 7 
BC-Iokalmottagning 8/75 12 531 Chalmers ETA 50 år 1 8 

"Kriminalfall" 1 13 

Teknik "The Hams Wide World" 2 53 
SM5ZF minns 2 56 

Slow-scan-television SSTV 2 68 SRRL - föregångare till SSA 2 57 
HF-klipper eller slutsteg 4 174 Radiobladet - 1925 2 58 
HF-klippning igen 11 473 Reciprok resa till DL-land 2 61 

SL4BP i Falun 2 86 

Antenner 
SM6-or på DX-pedition 2 86 
SM7UV - 75 år 3 116 

Jordnät för vertikalantenner 16 "Jag minns" 3 118 
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Allmänt, forts. Nr Sid. Medlemsinformation Nr Sid. 

För lyssnare m fl 3 141 Medlemsinformation 
Sovjetsignaler 3 142 Styrelse- och DL-val Adalens Sändaramatörer 3 145 2 51 

VRK - Västerås årsmöte 3 145 "The Hams Wide World" 2 53 

FRO - efterlysning 3 148 CW-prov nr 10, resultat 2 83 

Jubileumsprefix 4 164 Arsmötets dagordning m m 3 99 

Anropssignal typ EM-SM 4 165 Verksamhetsberättelse mm 

Den oföränderlige amatören 4 172 för 1974 3 100 

BKR - Bräcke 4 193 Arsmötesmotioner 3 103 

SM4-Vålberg 4 194 "Verkets lista" mm 3 112 

SKRA - Skellefteå 4 194 Stadgeänd ringsförslag 4 163 

SK6BA - Marbogänget 15 år 4 194 Jubileumsprefix 4 164 

Trollhättan - Vänersborg 30 år 4 195 IARU Region 1 4 167 

Radioscouting 4 197 Old Timers Club 4 196 

LRA - Linköping 5 241 QSL inom SM0 4 198 

SM2-möte i Luleå 5 241 Arsmötesprotokollet 5 255 

Morokulien Award 5 243 QSL inom SM5 6/7 288 

SM6UJ minns 6/7 265 Semester-QSL 6/7 290 

Radioscouting, Nordjamb 6/7 284 IARU, Warszawakonferensen 8 303 

SM4-Borlänge 6/7 289 I ntruder Watch 8 305 

FRO riksstämma 8 309 Reciprokt SM - YB0 8 306 

BC-Iokalmottagning 8 324 CW-prov nr 11 o. 12, resultat 8 340 

Edsel Murphys lag 8 326 QSL-information 9 395 

ÖSA - Örebro 8 347 Old Timers Club 9 400 

Boden - Radio 8 348 Styrelsemöte 1975-09-5-6 10 415 

SRA - Stockholm 9 364 ITU och amatörradion 10 417 

FRO Fårökurs 9 366 Styrelsevalproceduren 10 459 

Jag minns - årsmötet 1930 9 367 Styrelse- och DL-val, förslag 11 460 

Radiotrafik på amatörläger 10 421 Old Timers Club 11 460 

Världsjamboreen i Lillehammer 10 422 Intruder Watch 11 461 

Med 144 MHz på semester 10 424 Från styrelsen 12 511 

Old Timers Club 11 460 
Intruder Watch 11 461 
SSTV - efterlysning 11 463 

SSA 50 år Radioekon med fördröjningar 11 465 
Medvetande om amatörradio 11 489 Möte med SM6UA 1 7 
SM5-möte i Motala 11 494 Chalmers ETA 50 år 1 8 
Privatradio i USA 11 496 SM5ZF minns 2 56 
TELECOM 75 12 512 SRRL 2 57 
Operation 3C1 12 514 Radiobladet - 1925 2 58 
Besök vid W1AW 12 516 SM7UV - 75 år 3 116 
Radioresa i Europa 12 519 "Jag minns" 3 118 
Jag minns .. . SM5ZY 12 521 Jubileumsprefix 4 164 
SM2-möte i Gällivare 12 548 "EM-SM" 4 165 
Kommunjakt 12 548 SM6UJ minns 6/7 265 
Astölägret 1975 12 549 Arsmötet 1930 9 367 
Tranås radioklubb 12 550 ISM5YZ minns 12 521 
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5 BAND ATLAS-2tOX 
Täckande 3.5 - 4,0 

7.0 - 7.5 
14.0 - 14.5 
21.0 - 21.5 
28.5 - 29.3 

Med ny skala 

Selektiv och mycket känslig mottagare utan risk för korsmodulering . Ingen 
avstämning på sändaren - helt bredbandig och VSWR skyddad. Speciell 
skala för synskadade. Specifikationer i övrigt som för ATLAS-180. 
Svensktillverkat powersupply 12V/20A som tillbehör. 
Paketpris på ATLAS och powersupply eller G-WHIP mobil antenn. 
PA och antenner (kryss- och long yagis) för 2m. på lager. 
Begär prospekt. 

VHF-UHF NYHETER 

KlM 140-150-12C 
Gain 9,2 dB. 

KlM 432-16 Bom 3,60 m 
Gain 15 dB. 

10 WATTS IN 

140 WATTS OUT 
liniärt PA tör 144 
70-140 W ut 55 B, FM. 

KlM 144-148-14 
vain 14,2 dB. 

Även andra mörken som Henry Rod io, A ll ns, Swon, Dra ke, Hnl!icrofters mm. 
Rot o rer, conx, CW-f il te r pClssnnde 01 10 f rClnsceivro r . 
Koli n vå rCl rris e r inn rlll DII köpp r flngot i Hn m-rnrli o och srn r [lf>ngo r 

Side Band Communication AB 
5·64020 BJORKVIK, 5WEDEN 
PHONE 0155-71254 efter kl. 1500 



Best .nr 

TS 520 Komplett SSB trnn .\c eiver 78-7 110-6 3.e70 
T'I 5022-m tronwer'er 78- 711 5-5 1..,50 
SP 520 Extro högtnlnre 78 -1120-5 170 
VFO 520 Ext ra VFO 18-7130- ~ 110 
MC 50 Mikrolon 788061)-/ i?'j 


