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ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

ta upp kampen mot dåliga condx . 
Special korrosionsfri aluminium 
och rostfritt. Robust utförande. 
Beamer för 10-15-20 med lerritbalun, 
FB 23 2-el., 2,5 m bom (lj 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el 5,0 m bom (lj 2" 8/8,5{7 dB 
FB 53 S-el 7,5 m bom (lj 2" 10110/8,5 dB 
Vertikaler, Iristående med radialer 

765,-
1.150,-
1.525,-

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

höjd 3,55 m 2 kW PEP 225,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 325:-

10-15-20-40-80 höjd5,45 m 2 kW PEP 
TRAOANTENNER M FERRITBALUN 
W3Dll 80-40 120-15-101 5DO W PEP 
W3Dll 80-40 120-15-101 2 kW PEP 
80/40 d i pol 2 kW PEP 
FD-4 windom 80-40-20-10 500 W PEP 
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m 
5/8 ground plane 
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 
lO-el hor 2,8 m bom 11 d B 
Filter & kablar lör 1014) över 10141 +3dB 
0:0 för 70 cm : 
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB 
Nu öven KW Eleclronics: 

' 85, 
"5: 
175:-
148 -

135:-
75:-

148:-
65:-

153:-

El-match, Antennfilter 500 W PEP 
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, 

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

350:
konstantenn 

875:-

men lör 1000 W 
KW 1000 linear Amplilier 1000 W PEP 
Alla priser inkl. moms Iritt lidingö . 
Leverans Irån lager öven av rotorer, 
HAM-M, TR-44, koaxkabel, baluner etc. 

1.150:-
2.150:-

BOX 755, 181 07 lIOINGO, 08-7652250 
Per Wikström SMSNU, 08-7662250 (e kl 17.DO) 
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ANNONSER (UTOM HAM-ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4Gl 
Box 12, 791 01 FALUN 
Tel. 023 - 11469 

HAM-ANNONSER 
SSA, Jön6kersvögen 12, 122 46 ENSKEDE 
Postgiro 273 BB - 6 

PRENUMERATION 
SSA, Jön6kersvägen 12, 12246 ENSKEDE 
Postgiro 52277 - l 

Omslaget 
visar "SM6DGR - med litet elektronik om
given". Bilden visar bl a laserkanoner på 
Max Plancks institutet i Munchen där man 
försöker lösa gåtan med fusionsreaktorn 
-nämligen att av fyra tunga väteatomer 
göra en heliumaton och sedan lösa energi
frågan för evärderliga tider (annars får vi 
snart börja köra ORP med solceller ... ). 
Erik berättar längre fram i tidningen om en 
reportageresa i Tyskland för " Sveriges 
Bästa Radio " . 

Som bekant har Max Planck institutet en 
liten " filial " i Dalarna. Sedan 1967 driver 
institutet VHF-fyren SK4MPI på Spåns
berget. 

FOTO: SR. 

ANSVARIG UTGIVARE 
Einar Braune, SM50X 
Fenixvägen 11 
160 10 ENEBYBERG 

REDAKTOR 
Sven Gronberg, SM3WB 
Kungsbäcksvägen 29 
80228 GÄVLE 
Tel. 026 - 184913 bost. 
026 - 129860 onkn 2260 

Denna upplaga är tryckt i 4900 ex. 
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SVERIGES 

SÄNDAREAMATÖRER 

KANSLI: JONAKERSVÄGEN 12 
12248 ENS KEDE 
TELEFON: 08-48 72 77 
POSTGIRO: 52277-1 

EXPEDITION OCH TELEFONTID 10-12, 14-15. 

LORDAGAR STÄNGT 

QSL : Sista tandogen varie månad 18-2U 

Styrelseledamöter och suppleanter 
Ordf. : Einar Broune, SM50X, Fenixvägen 11. 

180 10 ENEBYBERG. Tel. OS-768 3122. 
V. ordf. : Berndt Thiseli, SM1AWD, Suder-

gårds, Stenkyrka, 62033 TINGSTADE 
Tel. 0498-721 40. Arb. 0250-11900. 

Sekr .: Stig Johansson, SMIZICWC, Gransfigen 
4, 2 tr., 13700 VASTERHANINGE. Tel. 
0750-215 52. 

Kossoförv. : Martin Höglund, SM5LN, Spann
vägen 42/nb, 161 43 BROMMA. Tel. 08-
253899. 

Ledamot: Klos Eriksson, SMSAQB, Svanvägen 
6, 61100 NYKOPING. Tel. 0155-19316 
Arb. 0155-800 00. -

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

SuppI. : Olle Ekblom, SMIZIKV, Forshagagatan 
28, 12348 FARSTA. Tel. 08-64 5810. 

Tillika distriktsledare 

DL0 : Jon-Eric Rehn, SM0CER, Norsträms Väg 
13, 6 tr., 14200 TRANGSUND. 08-771 1947. 

DL0-suppl.: Hans-Olov Olsson, SM0JS, Vire
bergsvägen 26, 6 tr., 171 40 SOLNA. Tel. 
08-837544. 

DU : Roland Engberg, SM1CXE. Box 27. 62012 
HEMSE. Tel. 0498-804 24. 

DU-suppl.: Tomas Bevenheim, SM1CNS. Box 
40, 620 12 HEMSE. Tel. 0498-80240. 

DL2: Sigvard Sällman, SM2CYG, Räfsarstigen 
72, 95010 GAMMELSTAD. Tel 0920-511 05. 

DL2-s uppl.: Karl-Erik Biörnfot, SM2CEV, Miölk
uddsv. 237, 95100 LULEA. Tel. 0920-27288 

DL3 : Sven Jonsson, SM3BHT, Box 5008, B6024 
ALNO. Tel. 060-58 54 55, 170800. 

DL3-suppl.: Osten Edholm, SM3BYJ, Prost· 
vägen 26, B71 00 HARNOSAND. 

DL4 : Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 12, 791 01 
FALUN 1. Tel. 023-114B9, 17631. 

DL4-suppl. : Verner Hortvig Sörensen, SM4DTL, 
Innersvängen 20, 654 6B KARLSTAD. Tel. 
054-130638. 

DL5 : Kurt Franzen, SM5TK, Box 13, 150 13 
TROSA. Tel. 0156-12596. 

DL5-suppl.: Donald Olofsson, SMSACQ. 
Malmabergsgatan 79. 72335 VASTERAS 

DL6: Ingemar Jonsson, SM6CPO, Hagarnevä
gen 24, 45100 UDDEVALLA. Tel. 0522-13884. 
DL6-suppl.: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, 

Kandidatvägen 3, 52300 Ulricehamn. Tel. 
0321-12686. 

DLl: Bengt Fröiander, SMlBNL, Torsgatan 1, 
27300 TOMELILLA. Te1.0417/121 OS. 

DL7-suppl.: Nils-Eric Forsberg, SM7ACR, V 
Hasselb. 22, 561 00 HUSKVARNA. 
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Funktionärer 

QSL: Uno Söder, SM5CPD, Advokatbocken 24, 
4 tr., 14556 NORSBORG. Tel. 0753-806 43. 

Kanslichef: Martin Höglund, SMSLN, Spannvö· 
gen 42/nb, 161 43 BROMMA. Tel. 08253899. 

Tekn. sekr .: Olle Ekblom, SMIZIKV, Forshaga
gatan 28 , 12348 FARSTA. Tel. OS-64 58 10. 

Bitr. tekn. sekr. Rolf Svensson, SM0DOJ, Sol· 
hemsvägen 13, 13700 VASTERHANINGE. 
Tel. 0750-264 14, 

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

I ntruder Watch : Viola Erkenberg , SM0EYL, 
Nynäsvägen 41, 16137 Bromma . 

Tesfer: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Sleipner· 
gatan 64, 7 tr., 19500 MARSTA. Tel. 0760-
17937. 

MT, SSA månadstester: Jon Holm, SM2EKM, 
Gröngatan 5, 961 00 BODEN . Tel. 0921-
14034, 192 87. 

WASM I: Kiell Edvardsson, SM0CCE ,Hälie
skåran 43, 12657 HAGERSTEN, 

WASM II : SM6ID, KarlO. Friden , Västgöta
gatan 3, 411 39 GOTEBORG. 

Diplom: Ake M Sundvik, SM5BNX, Spelvägen 
3, 8 tr., 14200 TRANGSUND. 

SWL-frågar: Jon Korsgren, SM4ANV, Tvise
gaton 20, 781 00 BORLÄNGE. Tel. 0243-
15657. 

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

Räviakt: Leif Zettervall, SM5EZM, Stångiärns
gatan 139,72473 VÄSTERAS, Tel. bast. 021-
3511 65, arb. 021-10 61 60, 

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

Reciprokt: Klos-Göran Dahlberg, SM5KG, 
Vårdkasevägen 14 B, 17561 JARFALLA 
Tel. 08-89 33 88. 

Handikappsfrågor: Vakant. 
Störningsfrågor: Bo Jakobsson, SM5BML, Vil· 

lavägen 192, 13700 VÄSTERHANINGE. 
Tel. 0750-24912. Arb . OS-2529 00/109. 

OTC : SM5AD, Staffan Söderberg, Sparresvä
gen 2, Strålsnäs, 59500 MJOLBY. 

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

INTRUDER WATCH - INTERNATIONELLA 
KVINNOARET 

Vid VU-mötet den 25 januari 1975 ut· 
sågs Viola Erkenberg, SM0EYL till IW
funktionär efter SM0MC. 

Viola är inte den allra första kvinnliga 
funktionären i SSA:s 50-åriga historia, men 
näst intill. Och eftersom det är det inter
nationella kvinnoåret så är glädjen desto 
större att å styrelsens vägnar hälsa Viola 
välkommen som IW-funktionär och önska 
henne lycka till med denna arbetsuppgift. 

Styrelsen vill också tacka Sten Lars
son , SM0MC för hans insatser under mer 
än tre år som SSA:s IW-funktionär. 

SM0CWC/Sekr. 



SSA - iubileumsåret 1975 
ArsmöteskommittEm är tacksam över förhandsbeställningar till årsmötes

festen den 26 april på Hotel Flamingo i Solna, samt även rumsbeställning för 
de som vill övernatta. Ring SM0CER, tel. 08-771 1947. 

INFÖR STYRElSE- och REVISORVALET 
1975. 

Utnyttjande möjligheten att förlänge be
tänketiden publicerar Styrelsen härmed i 
avvaktan på utsändandet av vallistor och 
valkuvert Styrelsevalberedningens och Di
striktsvelberedningarnas (i SM1 , 3, 5 och 
7) förslag till dandidater för styrelseleda
möter med suppleanter samt för revisor 
och revisorsuppleant. 

Styrelseledamöter med suppleanter 
(utom DL och DL-suppleanter) samt rev i
sor och revisorsuppleant avser arbetsåret 
1975 (ett år) och DL och DL-suppleanter i 
distrikt med udda nummer (1, 3, 5 och 7) 
avser arbetsåren 1975-76 (två år) . 

DL och DL-suppleanter för distrikt med 
jämna nummer (0, 2, 4 och 6) valdes 1974 
för arbetsåren 1974-75 (två år) och åter
kommer nytt val för dessa 1976. 

Senast den 1 mars 1975 kommer varje 
medlem att få sig tillsänt vallistor och val
kuvert med anvisningar. 

Poststämplat före den 15 mars 1975 äger 
medlem att såsom röstsedel (röstsedlar) 
avge vallistan (vallistorna). 

DL och DL-suppleanterna kommer att 
presenteras på en särskild vallista efter
som endast medlemmar mantalsskrivna i 
de aktuella distrikten får rösta på " sin " DL 
respektive DL-suppleant. 

KANDIDATLISTOR 

Styrelseledamöter med suppleanter för 
1975 (enligt § 16:1a): 
(utom DL och DL-suppleanter) 

ORDFÖRANDE. Valberedningens förslag : 
SM50X Einar Braune. Övriga avgivna för
slag : Inga. 

VICE ORDFÖRANDE. Valberedningens 
förslag : SM1AWD Berndt ThiselI. Övriga 
avgivna förslag : SM5AA Lars Hallberg. 

SEKRETERARE. Valberedningens för
slag: SM0CWC Stig Johansson. Övriga av
givna förslag: Inga. 

KASSAFÖRVALTARE. Valberedningens 
förslag: SM5LN Martin Höglund. Övriga av
givna förslag: Inga. 

ÖVRIG STYRELSELEDAMOT: Valbered-

ningens förslag : SM5AA Lars Hallberg. Öv
riga avgivna förslag: SM5CJF Lennart 
Arndtsson . 

TvA STYRELSESUPPLEANTER. Valbe
redningens förslag : SM3AVQ Lars Olsson, 
SM5CJF Lennart Arndtsson . Övriga avgiv
na förslag: SM0COD Göte Edlund, 
SM5CAK Lars-Erik Bohm. 

Revisor och revisorsuppleant för 1975 (en
ligt § 16:1b): 

REVISOR. Valberedningens förslag : 
SM50V Curt Holm. Övriga avgivna förslag : 
Inga. 

REVISORSUPPLEANT. Valberedningens 
förslag: SM0ATN Kjell Karlerus. Övriga 
avgivna förslag: Inga. 

Dl och Dl-suppleanter i SM1, 3, 5 och 7 
för 1975-76 (enligt § 16:1c): 
(gäller 1975 endast för distrikt med udda 
nummer). 

DL 1. Valberedningens förslag : SM1 CXE 
Roland Engberg. Övriga förslag : Inga. 

DL 1-SUPPLEANT. Valberedningens för
slag: SM1 CJV Bert Larsson. Övriga avgiv
na förslag : Inga. 

DL3. Valberedningens förslag : SM3CWE 
Owe Persson. Övriga avgivna förslag: Inga. 

DL3-SUPPLEANT. Valberedningens för
slag: SM3CRY Bo Varnerius. Övriga avgiv
na förslag : Inga. 

DL5. Valberedningens förslag : SM5TK 
Kurt Franzen. Övriga avgivna förslag : Inga. 

DL5-SUPPLEANT. Valberedningens för
slag : SM5ACQ Donald Andersson . Övriga 
avgivna förslag : Inga. 

DL7. Valberedningens förslag : SM7CRW 
John-Ivar Winbladh. Övriga avgivna för
slag: SM7BNL Bengt Fröiander. 

DL7-SUPPLEANT. Valberedningens för
slag : SM7CXI Lars-Erik Andersson. Övriga 
avgivna förslag: SM7ACR Nils-Eric Fors
berg . 

På vallistorna får inga tillägg göras, en
dast strykningar. Finns det då några val
möjligheter? Ja, förutom valberedningar
nas förslag så föreligger förslag på vissa 
poster avgivna av övriga medlemmar och 
återfinns dessa förslag under respektive 
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rubrik " Övriga avgivna förslag" . Alla kan
didatgrupper utom " två styrelsesupplean
ter" omfattar vardera en post. Kandidat
gruppen " två styrelsesuppleanter" omfat
tar två poster. 

Vid röstsammanräkningen räknas på var
je röstsedel en röst för det första icke 
strukna namnet i vardera kandidatgrupp 
(utom för " två styrelsesuppleanter") och 
efter den slutliga sammanräkningen blir 
den vald som fått det högsta röstetalet 
inom sin kandidatgrupp. 

För kandidatgruppen " två styrelsesupp
leanter" räknas de två första icke strukna 
namnen och efter den slutliga samman
räkningen blir de två med högsta röste
talen i tur och ordning valda efter anta
let röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 
Vill Du rösta helt enligt valberedningarnas 
förslag så behöver Du inte göra några 
strykningar. Vill Du inte rösta enligt val
beredningarnas förslag så stryker Du det 
eller de namn som står under rubriken 
" Valberedningens förslag " respektive 
kandidatgrupp. 

Om det förekommer mer än ett förslag 
under rubriken " Övriga avgivna förslag " 
och D uvill rösta på det andra av de öv
riga avgivna förslagen så måste Du dels 
stryka namnet under " Valberedningens 
förslag " och dels det första namnet under 
" Övriga avgivna förslag ". 

Om Du inte vill rösta efter valberedning
ens förslag och det inte finns några övri
ga förslag , ja, då finns ingen valmöjlighet. 
Men det är i detta fall även tillåtet att 
stryka namnet under "Valberedningens för
slag " och därmed inte rösta på någon i 
den kandidatgruppen. 

I det fall samma namn förekommer i 
flera kandidatgrupper gäller att vederbö
rande automatiskt blir vald till den högsta 
posten som denne har högst röstetal för 
och vederbörandes namn utgår på de övri
ga posterna. 

Styrelsevalberedningen vill också näm
na att under " Övriga avgivna förslag " har i 
vissa fall inkommit samma kandidatförslag 
från flera medlemmar men redovisas ve
derbörandes namn endast en gång i sam
ma kandidatgrupp. 

Enligt nu gällande stadgar kan valbered
ningarna föreslå nya kandidater till poster 
på vilka nu sittande inte har avsagt sig 
omval vilket också har skett på vissa pos
ter i de avgivna förslagen. 

Styrelsen vädjar till er att ni noggrant 
följer de anvisningar som ni får tillsam
mans med vallistorna, valkuvert och ytter
kuvertet (svarskuvertet) . Dessa kommer till 
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er senast den 1 mars 1975. 
Styrelsen tackar för det arbete som så

väl de aktuella distriktsvalberedningarna 
som styrelsevalberedningen utfört för att 
få fram de nu presenterade kandidatlistor
na. 

Styrelsevalberedningen består av 
SM5DUS Anders Grahn (samankallande) , 
SM6UG Per-Ebbe Ankarvärn och SM6CPI 
Kjell Ström . 

Efter förrättat val kommer valresultatet 
att meddelas vid årsmötet i Solna sön
dagen den 27 april 1975. 

Styrelsen genom SM0CWC/sekr. 

HANDIKAPPSNYTT - NYA HORISONTER 
Från och med årsskiftet övertager 

SM0FFH Ake Svanfeldt arbetet som ma
terialförvaltare inom SM5WL-fonden. Vi får 
alltmer materiel och det är mycket jobb 
med att hålla den i trim , anpassa den till 
vederbörandes handikapp, sända ut och 
taga emot etc . Ake har i många år syss
lat med liknande jobb på Handikappsinsti
tutet och vi är glada att han velat hoppa 
in och hjälpa oss. Akes OTH är : Skogssti
gen 31, 14041 SORUNDA. Tel. 0753-44644. 
Han kvarstår också som HK-kontaktman 
för distrikt 0 . 

Från årsskiften frånträder jag ordföran
deposten i WL-fonden och jag tackar för 
allt gott samarbete jag rönt från amatörer 
och andra, ingen nämnd och ingen glömd, 
under uppbyggnadsåren. Måtte fonden nu 
växa sig stark och växa till de handikappa
des fromma . Under en kort övergångs
period kommer jag att, om SSA styrelse 
så finner lämpligt, att hjälpa till litet inom 
fondens styrelse. 77 de SM1AWO/Berndt 
EFTERLYSNING - ANTENNTILLSTAND 

I OTC 74:10, sid . 367, informerade sty
relsen om en resolution antagen av SM7-
meeting i maj -74 med anledning av ett 
föredrag av SM7CRW vid samma tillfälle. 
Vid kontakt med planverket i augusti ef
terlystes konkreta exempel på negativ 
resp. positiv behandling av fall , som hand
lagts av byggnadsnämnder och länsstyrel
ser. 

De av föredragshållaren innehavda hand
lingarna, gällande kontakter med resp. 
myndigheter, har styrelsen vid upprepade 
tillfällen försökt få tillgång till - dock 
hittills utan resultat. För att kunna gå vi
dare i ärendet vänder sig därför styrelsen 
nu till de enskilda medlemmar, vars an
sökningar om antennuppsättningstillstånd, 
av ovannämnda myndigheter, bemötts ne
gativt resp. positivt, att meddela sig med 
SSA:s kansli. SSA:s verkst. utskott 



THE HAMS WIDE WORLD 
ARRL har gjort en film kallad "The 

Ham's Wide World " som behandlar ama
törradioverksamheten , kanske mest sett ur 
amerikansk synvinkel. Filmen är emellertid 
så pass intressant att det inköpts en kopia 
som förvaltas av PA-distribution (PAD) , 
Box 5007, 10241 STOCKHOLM 5. Vill man 
låna filmen så gäller följande : 

Telefontid. Tel 08-141400 måndagar
fredagar 0830- 1200 och 1300-1630, med 
vissa inskränkningar vid helgerna. 

Vid beställning uppge: 
Filmens nummer och titel : PAF 2761 , 

" The Ham's Wide World ". 
Leverans- och debiteringsadress : 
Beställare (referent) och dennes telefon

numer: 
Visningsdatum : 
Beställning måste för att kunna effektue

ras samma dag vara PAD tillhanda senast 
kl 1200. 

Orderbekräftelse : 

Beställning bekräftas skriftligt av PAD. 

Debiteringsrutiner: 
Hyrespriset för denna film är för när

varande kronor 85 :- per visningsdag. Till
kommer avgifter enligt nedan. Hyrespriset 
berättigar till disponerande av filmen under 
en dag. Disponeras filmen av låntagare 
mer än en dag utgår en hyresavgift för 
första dagen samt därefter en hyresavgift 
för varje påbörjad tre-dagarsperiod (ex : 
disponeras fi lmen den 3-10 i en månad 
debiteras låntagaren fyra hyresavgifter) . 
Under den tid låntagaren enligt överens
kommelse disponerar filmen får obegrän
sat antal visningar ske. Expeditionsavgift 
kronor 5:- uttages för varje försändelse 
(per faktura) . Fraktavgifter debiteras lån
tagare. Avg ift kronor 3:- uttages för att 
täcka kostnader för reparation av skador 
som eventuellt uppkommit i samband med 
utlåningen . Hyresavgift uttages även om 
filmen icke visats under den tid den dis
ponerats. 

EXTRA DEBITERING sker därest filmen 
icke kommit i retur till PAD fastställd dag. 
Normerna för denna extradebitering finns 
angivna på den orderbekräftelse och pack
nota som kund erhållit från PAD. 

Returnering: 

Returnering av hyrd film skall ske i en
lighet med vad som angivits på den order
bekräftelse och packnota som kund er
håller från PAD. (jfr bestämmelser angåen
de " Extra debitering" ovan). 

Distributionsrätt : 

Hyrd film får icke utlånas, uthyras eller 
försäljas, därest icke särskild överenskom
melse därom träffats med PA-rådet. Icke 
heller får förhyrd film förevisas för beta
lande publik eller i TV. 

Kopiering: 

Hyrd film - eller del därav - får icke 
kopieras eller bandas. 
övriga uppgifter om filmen: 

Filmen 'The Ham 's Wide World " är i färg, 
16 mm, med amerikanskt tal och med vis
ningstid 28 minuter. 

SSA subventionerar hyra av filmen för 
SSA-medlemmar och -klubbar: 

SSA har beslutat att subventionera hyra 
av filmen med 35 :- kronor per hyrestiII
fälle för SSA-medlemmar och -klubbar. 

För att komma i åtnjutande av denna 
subventionering skall ansökan ställas till 
SSA med uppgifter om : 

Sökandens (och eventuella klubbens) 
namn, adress och telefonnummer : 

Eventuellt postgironummer : 
Visningsdatum : 
Plats för (och eventuell typ av möte, 

distriktsmöte, årsmöte, klubbmöte, månads
möte etc) då filmen visades : 

Antal deltagare (cirka) : 
Samt dessutom skall till ansökan bifo

gas betald faktura, kvitto eller fotokopia 
av handling som visar att hyresavgiften er
lagts till PAD. 

Var ute i god tid med bokning av filmen! 

För närvarande har PAD endast ett 
exemplar av filmen varför ni bör vara ute 
i god tid med beställning. Det brukar ju 
vara en anhopning av möten just på vå
ren och hösten . 

SM0CWc/sekr. 
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För femtiotvå år sen -

var det en ung radioentusiast vid namn 
Tor Pehrson som startade en radiotidning 
" Radiobladet". De två första årgångarna 
kom ut " på billigaste sätt", i tabloidformat, 
men 1925 blev det " kvarto " med omslaget 
i färg. 

Tor Pehrson var tidigt intresserad av 
teknik och redan som 15-åring år 1911 
hamnade han, förmodligen som spring
eller telegrampojke, i Kungl. Telegrafver
ket. 

Tor blev Verket trogen, men om en ung 
skrivkunnig man i ett Kungligt Verk skri
ver kontroversiella artiklar i sin tidning om 
det Kungliga Verkets agerande i radio
frågor och rubricerar artiklarna : "Varför 
sänder man icke från Telegrafverket?", 
" Vem bär skulden?", " Förstår man icke 
följderna?" så var det helt naturligt att 
den unge Tor blev uppkallad till det Kung
liga Verkets Generaldirektör - som läste 
Radiobladet - för att inför denne mäktige 
potentat stå till svars för "anklagelserna". 

Men Tor Pehrson kunde tydligen svara 
för sig , för han vandrade vidare på det 
Kungliga Verkets karriärstege, men han 
lämnade så småningom tekniken, och var 
vid sin pensionering år 1962 byrådirektör 
vid Verkets ekonomiavdelning. 

Tor Pehrsons "Radioblad" uppslukades 
rätt snart av tidningen " Radio" som ägdes 
av "Det Stora Förlaget". 

Och Tor Pehrsons " ungdomssynd" skul
le kanske ha blivit glömd med det. Men 
Tor gifte sig med flickan Vera som var 
lärare i telegrafi vid Televerkets undervis
ningsanstalt. Det kom en elev som hette 
Gunnar, och som blev Veras "favoritelev". 
Och Gunnar blev så småningom SM4GL. 

Efter många år återknöts kontakterna 
och Tor överlämnade sina arkivexemplar 
av " Radiobladet" till Gunnar för att de 
skulle komma "i goda händer om det hän
der". Och ur de årgångarna kring tiden 
för SSA:s bildande har jag i detta num
mer saxat en del om vad som hände "när 
radion var ung". 

Det är emellertid rätt förunderligt att Tor 
Pehrson och hans medarbetare, redan, år 
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.. . iag har ett 
meddelande till er ... 

1925, kunde förutse att t ex televisionen 
- när den skulle komma - helt skulle 
förändra människornas liv och vanor, som 
den faktiskt gjort. 

Tor Pehrson är i dag 78 år gammal men 
har fortfarande ett gott minne av "när den 
nya uppfinningen föddes" . Uppfinningen 
som skulle revolutionera samhället. 

TVI 

Televerket sammanställer varje år en 
statistik över anmälda störningar på ljud
radio och television. Hela den senaste 
listan, för 1973, kan tyvärr ej återges, men 
det är anmärkningsvärt att av 8921 anmäl
da TV-störningar så härrör sig 3744 fall 
från felaktigheter i den egna anläggningen, 
d v s mottagaren, antennen resp. central 
antennanläggningen. Starkströmsstörning
ar från motorer, kontaktorer och regulato
rer svarade för 1353 TV-störningar. I 304 
fall visade det sig vara grannarnas TV
apparater som var störningskällor. 

För oss är ju störningar alstrade av sän
dare av speciellt intresse, och här ser 
TVI-statistiken ut så här: 

Sändare 
Amatörradio 
Annan trafik 
Privatradio 

Ant. störnJall 
208 
466 
431 

Summa 1105 

Som synes så ligger vi inte särdeles illa 
till som störningsalstrare. Förvånansvärt är 
att privatradion med sina fabriksbyggda 
och godkända apparater, med små effek
ter, orsakat så många störningsfall , men 
det är väl " mängden som gör det". 

-WB 

I varje nummer av aTe 
finns det ca 20 st Hamannonser där olika 
radioprylar bjuds ut till försäljning . Oav
sett när tidningen kommer ut så finns det 
i)ara en teoretisk chans för 20 st av de 
4000 SSA-medlemmarna att komma över 
den åtråvärda radioprylen. D v s chansen 
är mindre än att få en vinst i penning
lotteriet. Rent cyniskt kan man säga, att 
säljaren, som betalt annonsen, är helt 

--~ 



AMSAT 

Arbetsschema för OSCAR 6 och 7. 

OSCAR 6 är normalt tillslagen på efter
middagarna måndag, torsdag och lördag 
samt på söndag förmiddag. Övriga dagar 
får OSCAR 6 ej användas även om den 
är tillslagen . 

OSCAR 7 arbetar i mod A (2 till 10 m) på 
udda dagsnummer och i mod B (70 cm 
till 2 m) på jämna dagsnummer. 

Onsdagar är reservarade för schemalag
da experiment och OSCAR 7 får inte nytt
jas även om den är tillslagen. 

Att signalerna på 10 m ofta verkar sva
gare från OSCAR 7 än från OSCAR 6 be
ror troligtvis på att en eller flera stationer 
använder för hög effekt vilket kan utlä
sas av AGC-funktionen i telemetrimedde
landet. Alltså: använd inte över 100 W 
ERP. 100 W ERP max gäller även för 70 
cm till 2 m-repeatern. 

Morse-telemetri för kanalerna 1A, 1B, 1C, 
1 D och 2A (solcellernas strömmar) störs av 
H F från repeatrarna och ger felaktiga vär
den. 

RTTY-telemetri sänds som SPACE-only. 
Spårsändaren på 435,1 MHz går tidvis 

snabbt ner i uteffekt och det fordras bra 
utrustning för att kunna läsa den vid des
sa tillfällen. 

--~ 

ointresserad av var hans pryl hamnar. Han 
är bara intresserad av att få den såld . 

Vid ett besök 

på SSA:s kansli i december fick jag se 
några postgirotalonger för insänd med
lemsavgift för 1975. På ett par av dem 
stod som avsändare : " Föreningen Sveriges 
Sändareamatörer". Sådana insända års
avgifter är omöjliga att identifiera, och ve
derbörande kommer alltså att få sitt post
förskott på avgiften. De blir alltså "fly för
bannade" på kansliet och ringer och und
rar " hur det är med ordningen"? 

SM3WB 

AMSAT - OSCAR 7 
./" 
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Ekvatorpassagetider för OSCAR 7 
Följande tider har baserats på omlopps

tiden 114,9450 minuter som meddelats från 
AMSAT den 8:e december 1974. 

Varv Dag Dag- GMT 

1153 
1160 
1178 
1191 
1203 
1216 
1228 
1235 
1247 
1266 
1279 
1291 
1303 
1316 

1323 
1335 
1353 
1366 
1379 
1391 
1404 
1410 
1423 
1441 
1454 
1466 
1479 
1491 
1498 
1511 
1529 
1541 

Febr. nummer 
15 46 
16 47 
17 48 
18 49 
19 50 
20 51 
21 52 
22 53 
23 54 
24 55 
25 56 
26 57 
27 58 
28 59 

Mars 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

1712 
0637 
1706 
1800 
1700 
1754 
1653 
0618 
0517 
1741 
1836 
1735 
1634 
1728 

0653 
0552 
1621 
1716 
1810 
1709 
1804 
0533 
0628 
1657 
1751 
1650 
1745 
1644 
0608 
0703 
1732 
1631 

308 
149 
306 
320 
305 
318 
303 
144 
129 
315 
329 
314 
298 
312 

153 
138 
295 
309 
322 
307 
321 
133 
147 
304 
318 
302 
316 
301 
142 
155 
313 
298 

Udda dagnummer mod A (2 m-10 m) 
Jämna dagnummer mod B (70 m-2 m) 
Onsdagar får translatorerna ej användas 

av andra än de som är involverade i spe
ciella experiment och prov. Rapportera 
gärna telemetri och andra iakttagelser. 

SM5CJF 
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Jag 
• minns • • • 

QRT-perioden 1939-1965 

Den dag det andra världskriget bröt ut, 
d v s den 2 september 1939 fick man en 
anmodan att lämna in sin amatörutrust
ning till ortens landsfiskalskontor, och där 
stod den i gott förvar i sex år. 

Utan hobby kunde man dock inte existe
ra de gånger man var hemma från inkal
lelserna. Valet föll på amatörastronomi och 
då Clas Ohlson i Insjön hade en lämp
lig byggsats för tillverkning av teleskop 
var saken klar och jag satte igång med 
slipning av spegeln och tillverkning av 
annan utrustning. Slipning och korrigering 
av spegeln tog jämt ett år i anspråk. Som 
prov på upplösningsförmågan användes 
som objekt en tall på ca 500 meters av
stånd. När jag kunde räkna barren på 
kvistarna var det tid att skicka bort spe
geln för försilvring . Och sen kunde jag 
börja studera Jupiters månar, Saturnus 
ring, polarkalotterna på Mars m m i världs
rymden. ("Sikta på stjärnorna och hamna 
i trädtopparna" blev alltså omvänt den 
gången. Hi). 

Så småningom kom den dag då vi fick 
hämta tillbaka sändaren och då tog ju in
tresset för amatörradion överhanden igen . 
Men på ett kanske originellt sätt kopplades 
de båda intressena ihop en gång. Omkring 

ONA - K. SVENSSON, VIGGE. !NEDEN 
tat.6? n " 2{j· · :-:. l<>n!'(. 14 IS'F 
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1949 hade jag klar min 3-el beam för 20 
mb och den kunde hissas upp och ned 
längs en räls som var fäst på den egen
händigt huggna 15-metersmasten. Telesko
pet kom då till pass. Fältstyrkemetern sat
tes upp ca 400 m från antennen och det 
var en lätt sak att avläsa den vid injuste
ringen av antennen. 

Mitt intresse för amatörastronomi sitter 
i, och på -WB :s förfrågan vid jultiden, om 
vad jag sysslar med som pensionär, så var 
jag tvungen erkänna att jag f n läser astro
nomi vid Lunds universitet! Men det hind
rar ju inte att jag fortfarande tycker det 
är roligt att köra CW-DX. Och eftersom det 
nu kretsar både OSCAR 6 och OSCAR 7 
omkring vår planet, "moon bounce"-dx blir 
allt vanligare o s v, så kanske dessa båda 
hobbyn kan komplettera varandra. 

Karl Winnerlid, SM7ZF 

Denna bild ur -WB:s "amatöralbum" visar 
"Kalle i Vigge" under "surplusperioden". 



SRRL 
- föregångaren till SSA 

SRRL - THE SCANDINAVIAN RADIO 
RELAY LEAGUE 

Som i dagspressen redan meddelats, ha 
de skandinaviska amatörsändarna nyligen 
sammanslutit sig till en förening, vars 
namn blivit The Scandinavian Radio Relay 
League. De förberedande överläggningarna 
ha givetvis till största delen hållits per 
radio , liksom även det konstituerande 
"sammanträdets" förhandlingar. 

Enligt vad RADIO-AMATÖREN inhämtat, 
är föreningen tillkommen som en motsva
righet till den amerikanska amatörorganisa
tionen ARRL. En av de uppgifter, som den
na senare förelagt sig - att reläa privat
telegram - kan dock icke gärna ifråga
komma hos oss. Syftemålet blir istället en 
enhetlig skandinavisk representation utåt, 
studerandet av vissa med kortvågssänd
ning förknippade vetenskapliga program 
och f ö en sportmässig självdisciplinering 
hos medlemmarna beträffande sändnings
effekter, sändningstider och våglängder 
m m rörande vilka förhållanden endast 
sparsamma allmänna föreskrifter finnas. 
Organisationen ämnar även verka för att 
åstadkomma förenkling i behandlingen av 
licensärenden samt för sänkning av licens
kostnaderna. 

Till president är designerad sekretera
ren i Sydsvenska Radiosäilskapet, Dr G. 
Albin Nilsson, Skolgatan 5, Lund. Svensk 
sekreterare blir förmodligen teknolog 
Elmqvist, Stockholm, och som "Traffic 
Manager" kommer den kände danske ama
tören 7EG att fungera. Den finske resp. 
norske sekreteraren har ännu icke defini
tivt utsetts - norrmännen ha knappast 
någon amatörsändning ännu - och vem 
som skall bli generalsekreterare har heller 
icke blivit bestämt när detta skrives. 

För att bli medlem i SRRL skulle man 

KANSLIET MEDDELAR 

kunna ta emot och sända telegrafi med en 
hastighet av 10 ord pr minut. Den som 
inte innehade denna färdighet kunde än
dock bli medlem under förutsättning att 
han försäkrade att han hade för avsikt att 
lära sig telegrafi inom ett halvt år. " Upp
fyllda de icke detta senare villkor upphör 
deras medlemsskap vid halvårets slut". 
Varje land skulle indelas i distrikt under 
överinseende aven distriktschef, och till
sammans med sektionens sekreterare 
skulle de bilda styrelse. Sverige skulle in
delas i fem distrikt. En av SRRL:s första 
avgifter " var att söka utverka en lägre 
licensavgift för sändare än den nuvarande 
på 40 kronor". (Och den avgiften har stått 
sig i femtio år). 

SRRL blev inte gammal. Finland hade 
varit igång sedan 1921 som en av världens 
tidigaste amatörländer. Norge hade ännu 
icke kommit igång, i Sverige fanns det väl 
också intresse av att bilda en svensk för
ening. Och i september 1925 bildades allt
så SSA och först 1936 återupptogs den 
nordiska iden då NRAU föddes. 

Olovligt begagnande av amatörsignal 
Vi har erhållit kännedom om att en ama

törsändare på Djurgården i Stockholm an
vänder anropssignalen SMXU, som emel
lertid av telegrafverket är tilldelad annan 
amatör. Vi uppmana Djurgårdsamatören att 
omedelbart taga annan signal, som ej in
nehaves av annan amatör. De som ännu 
icke tilldelats signal av telegrafverket böra 
sammansätta en provisorisk sådan genom 
att till SM foga sina initialer eller andra 
karaktäristiska bokstäver. Härvid bör upp
märksammas om att om på så sätt er
hållen signal redan förut är upptagen och 
kollisioner härutinnan skola till varje pris 
undvikas. 

(Radiobladet Nr 2 den 31 jan 1925). 

att det skulle underlätta deras arbete avsevärt om klubbarna kunde betala 
in sin årsavgift utan att invänta faktura. Är inte detta möjligt så meddela 
kansliet. 

Rothammels Antennenbuch är f n slutsåld. 
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RADIO-BLADET 
N ,r 2: 31 JANUARI 1925 Årg. 3 

PRENUMERATlONRPRIS: 
R e daklr·o.ll : 

8 kr. 
(; kl'. 
4 kr. 
2 kr. 

Brunkebergstorg 15 - Stockholm 
1'e1. Norr 400.1 

:l5 öre pr mm . 

Ansvarig rllgil1al'e: Större fllllwiuengagemenl 
efler särskild tariff. Tall PEHllSON 

Tor Pehrson, 78, radiopionjär och redaktör 
för RADIO-BLADET. 

Ur Radiobladet har saxats en del rubri
ker och utdrag ur artiklar från år 1924 och 
1925. I oktober 1924 läses följande: 

Eterns kommande 
konungadöme 

Kännedom om radio ännu sin 
linda 

Radio revolutionerar samhället 

Det torde väl knappast finnas något tvi
velom, att ingen uppfinning sedan urmin
nes tider utvecklats med sådan hastighet 
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som radio. Den har redan visat sig vara 
en av de största krafter människan någon
sin haft kontroll över, och den har oöver
skådliga utvecklingsmöjligheter - så sto
ra, att vetenskapsmännen ännu ej kunna 
förutsäga dess utveckling. Kännedomen 
om radio kan ännu betraktas vara i sin 
linda. 

Televisionen 

Radiotekniken har utvecklat sig till dags 
dato därhän, att ett meddelande numera 
kan sändas runt jorden på sjundedelen av 
en sekund. När sålunda denna del är re
lativt väl löst torde nästa steg vara att 
få se den eller de personer, som man 
står i förbindelse med; med andra ord 
television eller radioseendet, om man så 
får kalla det, är nästa steg och torde 
komma att uppnås relativt snart. 

När så skett komma våra vanor att för
ändras i enastående grad, många resor 
blir onödiga, affärslivet kommer att få en 
rastlösare prägel och icke ens sjukdom 
kommer att hindra kontakten med det pul
serande livet. 

Mesta och kanske bästa inflytandet kom
mer dessa problems lösande att hava inom 
uppfostringens område. Intet kommer då 
att hindra att kunskap även i högre mått 
blir möjlig att erhålla för var och en. 

En brottsling måtte få det prekärt i 
framtiden. Trådlös telefon kommer att på 
en blink kunna sprida meddelanden sam
tidigt med att televisionen likaledes på 
kort tid kan sända signalement och foto
grafier. 

Radioskrift 

Många experiment göras för närvarande 



för att söka möjliggöra att skriva per 
radio. När detta såväl som annat verkli
gen lyckas, vilka vyer öppna sig ej . Tänk 
bara på en framtidens affärsman, som ej 
endast talar och ser per radio utan även 
kan på vilket avstånd som helst under
teckna sina handlingar. Då fattas endast en 
skrivmaskin som direkt kontrolleras per 
radio för att önskemålet skall vara upp
nått! 

Svårigheten för närvarande är att vi en
dast kunna uppfånga en sådan liten del 
av all den kraft som utnyttjas vid radio
sändningen, enär, som bekant, radiovågor
na fortplanta sig åt alla håll. I framtiden 
kommer detta troligen att övervinnas ge
nom direktiv sändning åt önskat håll . 

Den 15 november 1924 skrives följande: 

Radiorörelsens betydelse för vår 
utveckling 
En andlig idrottsrörelse för ungdomen 

Radio lovar att bliva en träningsskola av 
stora mått för ett kommande släkte av fors
kare. En yngling , som nu kommer in vid 
en teknisk lärdomsanstalt, och som under 
ett par års tid haft tillfälle att experimen
tera med hemmagjorda radioapparater, 
månne han inte redan då har mera prak
tiska kunskaper i den moderna elektrici
tetsläran än den, som endast för ett tjugo
tal år sedan utexaminerades. Han har re
dan mycket mera av vetenskapligt intres
se samt har fått impulser för forskning på 
egen hand av största räckvidd. Detta är 
av största sociala och ekonomiska bety
delse. 

Uppfostrande och karaktärsdanande 

Den pojke, som genom rad io kommer in 
i elektronikens underbara värld , torde san
nolikt mer än någon ha utsikt att behålla 
en genom egna experiment vaken blick 
samtidigt som tanken erhållit en viss fri
het att gå andra vägar än gamla, utsta
kade. Inget område kan uppvisa så litet 
" föregående" praxis som just radio. Många 
fakta äro ej klassificerade eller äro litet 
kända, kanske ännu mindre förklarade om 
det är just sådana saker, som om de kan 
tagas upp och fullföljas giva intressant ar
bete och fruktbärande resultat. 

Sport och radio 

Vi har ju ett parallellfall i sporten. Det 
är helt enkelt en viss normal reaktion och 

dessutom två ting, som alltid stimulerat 
intresset hos människan, nämligen käns
lan av inbördes tävlan och sällskap i ar
betet. 

Det är dessa skäl, som gjort att sporten 
fått ett sådant grepp på ungdomen som 
den nu har och det är samma skäl, som 
att giva kraft åt radioröreisen bland ama
törerna. 

Vägen till vetenskapligt tänkande 

Radioamatörens övning i vetenskapligt 
tänkande och tvingande kännedom om ve
tenskapliga fakta torde utan tvivel vara av 
största betydelse för såväl den rena ve
tenskapen som för vårt land. 

I Sverige är ännu ej utvecklingen i nivå 
med exempelvis Amerika eller England och 
mycket mera skäl finnes därför för varje 
radioentusiast att grundligt sätta sig in i 
hithörande frågor för att söka var och en 
i sin stad bidraga. 

Särskilt måste man tänka på ett kom
mande släktes utveckling och se till att 
redan i ungdomen just de egenskaperna 
framkallas och fostras, som göra själen 
vaken och redo för utvecklingsmöjligheter 
och dymedelst ge vapen åt varje individ i 
den alltid pågående kampen för tillvaron . 

Så finns det en del smånotiser: 

"Radioflugan har krävt sitt första döds
offer" 

stod det som rubrik i en tidning år 1924 
över en olycka där en ung man råkade 
komma i kontakt med en 10000 volts hög
spänningsledning. Men Radiobladet skri
ver: " Att säga i rubriken någonting så
dant som att radion eller radioflugan krävt 
sitt första dödsoffer är möjligt endast för 
den, som antingen är sorgligt okunnig om 
vad han rubr icerar eller som bär på ett 
oreflekterat hat mot · rad ion". 

Den 1 februari 1925 

fanns i Sverige 44.300 betalade radiolicen
ser. " Om vi efter utländskt mönster räkna 
med fyra lyssnare vid varje apparat, så 
skulle i vårt land finnas ej mindre än 
177.000 radiolyssnare! Dock, trots all är
lighet hos svenska folket lär det nog allt
jämt finnas åtskilliga som " glömt" att taga 
ut licens för sina mottagningsapparater." 
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I Amerika, där ju som bekant allt går i 
tecken av " biggest in the world " omtalas 
att ej mindre än 364.000 radioapparater 
innehavas av lantbrukare. Motsvarande siff
ra för fjolåret var 145.000 stycken. 

I Ryssland , som har en folkmängd av 
cirka 125 miljoner, lär ej finnas mer än 
högst ett dussin amatörmottagare. Och 
så ordas om Sovjets intresse för bildning 
och vetenskap. 

Det nyaste om radio 

I Chicago skall nu byggas ett hotell, som 
lovar att bli det mest fulländade tekniskt 
sett, världen har. I alla resanderummen 
skall utom telefon nämligen inmonteras 
radioapparater. Denna nyhet har självfallet 
väckt det största intresse ej blott i hotell
kretsar utan ock bland radiointresserade. 
Och det är ju snart hela världen. 

En del tekniska artiklar 

fanns det också i Radiobladet. Att ladda 
glödströmsackumulatorn var en omständ
lig historia om man inte hade en egen 
laddningslikriktare. Och en sådan beskriv
ning - utprovad av författaren - fanns i 
ett nummer. Som likriktare användes en 
tvåtråds glödlampa som användes i strål
kastarna på Fordbilar, samt en vanlig 110 
volts 25 ljus metalltrådslampa. " På strål
kastarlampan skall den minsta glödtråden 
brännas av. Härvid bör man med en spän
ning av högt 6 volt prova vilka kontak
terna till denna tråd är, så att man ej av 
misstag bränner av fel tråd . Sedan detta 
är gjort kan man med ett batteri av 10 
volt eller däröver bränna av den rätta 
tråden. Huru likriktaren sedan skall kopp
las framgår av figuren . Det är av vikt att 
110-voltslampan ej tages större än vad som 
ovan angivits, ty annars kan lätt den lilla 
lampan förstöras och dess likriktarverkan 
upphöra". 
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Ett åskskydd av ett gammalt tändstift 

Ett synnerligen effektivt åskskydd kan 
göras av tändstift till bensinmotorer. Jor
den kopplas till kåpan och antennen till 
kontaktskruven, eller tvärtom. Man kan 
också taga isär ett (d v s ett som går att 
taga isär) och bara använda gnistgapet. 
En ide, och det vore ej likt Herrar Amatö
rer att låta den gå outnyttjad till efter
världen . 

Och redan 1925 fanns följande funde
ringar : 

Är det amatörmässigt att sätta DX-rekord 
med hög effekt? 

För endast några månader sedan an
vändes som regel av amatörsändarna i 
Europa endast jämförelsevis ringa tillförd 
effekt ; det var blott ett fåtal stationer, som 
då sände med mer än ca 50 watt input. 

Under sista tiden ha emellertid förhål
landena hastigt ändrat sig; så gott som 
varje dag uppträder en ny station med 
hög sändareffekt, så att det för närvaran
de är nästan omöjligt för stationer med 
mindre effekt än bortåt 50 watt att göra 
sig hörda eller rättare uppmärksammade. 

Men kunna sådana stationer verkligen 
räknas till amatörstationer? 

... för egen del kan jag ej finna annat 
än att amatörrörelsen härigenom kommit 
på avvägar, från vilka åtminstone vi i 
Sverige bör hålla oss borta. 

Artikeln slutar med redovisning av prov 
mellan svenska och utländska stationer 
där effekten bara var 0,12 watt d v s " Ut
tryckt på det i Amerika vanliga sättet skul
le betyda en " räckvidd" av 7000 km pr 
watt' . 

Håll ebonitskivan blank! 

Bästa putsmedel rör ebonitskivan på. 
Eder ' radloapparat är torrputsduken 

DOKTON 

Generalagenter: 

Handelsbol. Nordstaterna 
Brunkebergstorg 15, Stockholm 

Tel. N. 4003 



Reciprok 
DL-land • 

I 
Erik Bergsten SM60GR 

resa 

Vi höll på med de sedvanliga förbere
delserna för höstens TV-inspelningar. Un
der de senaste åren har Bengt Feldreich, 
SM0GU och undertecknad, delat upp året 
när det gäller Tekniskt magasin och na
turvetenskap i TV. 

Jag tänkte mig en resa till Västtyskiand 
i år. Landet är intressant i flera avseen
den. Ett av de få länder som inte berörts 
särskilt av inflationen. Visserligen har pri
serna stigit för tyskarna, men någon in
dustriell avmattning hade vi inte kunnat 
spåra i de forskningsrapporter som vi 
ställt samman före resan. 

Fyra veckor tänkte vi vara borta. Fyra 
helger under senare delen av november 
och december verkade vara som upplagda 
för amatörradio. Vad gör man annars när 
regnet står som spön i backen och vin
den sveper kring slätterna i Nordtysk
Iand? 

Reciprok-licens alltså. -KV kände till de 
rätta vägarna. 16 D-mark kostade det, plus 
ett telefonsamtal till de vänliga damerna 
på DARG i Baunatal. För den som är in
tresserad är adressen : DARG, Internatio
nal Affairs, Postfach 1155, 0-3501 BAUNA
TAL 1, Västtyskiand. 

De 16 D-marken skickar man enklast 
per internationellt postgiro till DARG, 
ESSEN, 5613-430. 

Fjorton dagar senare kom ett artigt brev 
från tyska Oberpostdirektion - motsvaran
de Telestyrelsen - med bifogad licens. Vill 
man av någon anledning korrespondera 
med det tyska ämbetsverket skriver man 
till : Deutsche Bundespost, Oberpostdirek
tio n Diisseldorf, Postfach 9900, 4 oOS
SELOORF 1. 

Tillståndet gäller tre månader och i det 
sägs bland annat, att amatörradioverksam
het får utövas antingen fast uppställd inom 
Förbundsrepubliken, eller i bil eller båt 
eller buren som portabel apparat. Till den 
vanliga anropssignalen läggs /DL - allt
så SM6DGR/ DL. Alla band mellan 3500 
kHz och 440 MHz är öppna. 

Den medhavda stationen blev en HW-? 
som tillsammans med sitt lilla nätaggre
gat får lagom plats i en attacheväska. 
Dessutom fixades till tre stycken inverted 
Vee-antenner, för 7, 14 och 21 MHz. 

En Qskärmad stereoledning som låg och 
skräpade i en låda revs itu. Vardera tam
pen limmades fast i en plexiglasbit och 
fixerades i rätt vinkel för inverted Vee. I 
plexiglaset limmades också en BNG-kon
takt och de bägge ändarna i halvvågs
dipolen löddes fast. Och i andra änden 
en ägg isolator var. I plexiglasbiten borra
des ett hål , som sedan visade sig kom
ma väl till pass. Som matningskabel med
togs två 1 O-meters, 50 ohms koaxer, dels 
en RG-58 dels en extratunn av typ RG196U. 
Bägge koaxerna fick hanar av typ BNG 
med bajonettfattning, så att dom inte ram
lar ur, när man hissar upp antennerna. 

I väskan fick dessutom plats en liten 
extra koaxstump med en reducering mel
lan phonokontakt och SO-239. Den visa
de sig ovärderlig, när man skulle koppla 
in sig på stora, fast uppriggade antenner 
i klubbstationer. 

En rulle kastlina och tillhörande kast
lod ska man inte glömma och framför allt: 
segelgarnssnöre och tältpinnar. Viktigt för 
QRP-mannen utanför främmande hotell och 
gräsmattor. 

Det här skulle bli HW-7ans generalprov. 
Tyvärr hade den lidit av diverse barnsjuk
domar. Bland annat hade Heathkits ser
viceman SM5RK upptäckt att spolkärnor
na till vissa toroidspolar var av så dålig 
ferromagnetisk kvalitet att flera måst by
tas. Mottagardelen i HW-7an är ganska 
unik. RX-en är en rak mottagare och ge
nom en trestegs IG-kaskadförstärkare upp
når man icke föraktliga 100 db :s förstärk
ning. Men då spelar också all världens 
rundradiostationer med i telegrafisignaler
na. Avstämningen är hårfin, men ska man 
kunna ta emot GW någorlunda obehindrat, 
så måste man använda ett speciellt GW
kristallfilter. 
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I en gammal junkbox från efterkrigstiden 
hittades ett gammalt FL-B-filter som kom 
utmärkt väl till pass. Och sedan var mot
tagningen inget problem längre. 

Första etappen gick till Hamburg. Vi 
bodde på den danska räddningskåren 
Falcks hotell i närheten av Hagenbecks. 
Jag avvaktade kvällen, när mörkret hade 
fallit innan jag vågade granska hotellets 
antennmöjligheter. Inga träd kunde siktas, 
inte ens någon storväxt buske. Men utan
för mitt fönster sträckte sig en fortfarande 
grön gräsmatta, kantad av sommarens sis
ta frusna rosor. Försiktigt släppte jag ner 
antennen ut genom fönstret. Försiktigt, så 
att ingen annan hotellgäst skulle bli 
skrämd. För vad gör man när man sakta 
ser en antenn halas ner framför ens föns
ter? Ringer man inte polisen så larmar 
man kanske ändå portieren . .. 

Men allt gick väl - i skydd av mörk
ret. Snabbt på med ytterrocken, för kli
matet i Hamburg var bistert, och så ner 
på gräsmattan, försiktigt tryckande utmed 
hotellfasaden så man inte blir tagen för 
fönstertittare. Utan att slå ihjäl sig, ska 
man sedan försöka hitta antenntamparna. 
Med en medhavd ficklampa går det bätt
re och kommer någon och frågar: "Was 
machen Sie eigentlich da?" så kan man 
ju alltid svara att man letar efter dagg
mask. Med tältpinnarnas hjälp sträcker 
man sedan ut dipolbenen och drar dom 
litet från husväggen, men försiktigt så att 
inte någon nattvakt snubblar över dom. 

Till slut ser det riktigt snyggt ut och 
man smyger sig tillbaka upp på rummet. 

Då tillstöter ett nytt problem. De flesta 
fönster har inte någon hake och koaxen 
ska in någonstans. På sommaren gör det 
ingenting, men när det är -4 grader, som 
det var i Hamburg, fryser man snart, om 
man inte föredrar att sitta med överrock 
på och med hatt och handskar, medan 
man för första gången slår på pytsen. Li
tet ström stjäl man från hotellet, men vad 
gör 12 volt, 450 ma på en elräkning, så 
saftiga som hotellpriserna är nuförtiden! 

Det första man då hör är rå växelström, 
plus ett rytmiskt brusande och susande 
av lysrör, diskmaskiner, jukeboxar, elekt
riska cocktailvispar i baren samt det nya 
tyska förlustelsemedlet, sängvibratorn som 
finns på alla välrenommerade hotell. Man 
lägger i en slant och vips börjar sängen 
darra och skaka. Tyskarna säger det gör 
gott för det allmänna välbefinnandet, däm
par neuroserna och förbereder kroppen 
för en god sömn. Tyvärr låter eländet som 
Niagara i öronen när man försöker hitta 
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någon cq-ropande stn i det tyska landet. 
Hamburg blev en bra förberedelse för 

den fortsatta resan. Störningsdimman låg 
tät och den enda DL-station jag hörde 
i bruset, hörde inte mig och klockan 2 på 
natten gick jag ner och rev antennen. 

Nästa anhalt blev jaktslottet Kranich
stein i Darmstadt. Rummet hade beställts 
av våra tyska kolleger, annars hade vi 
aldrig hamnat på ett sådant märkligt stäl
le. Intill hotellet låg nämligen en privat 
jaktpark. Den middagsgäst, som kom strax 
efter lunch, kunde få låna gevär, full jakt
utrustning med stövlar och kruthorn och 
egenhändigt få knalla ner en hjort om så 
önskades. Det nedlagda djuret anrättades 
sedan till middagen åt det ärade herrska
pet! 

Men längs jaktslottet sträckte sig också 
byggnadsställningar. Man skulle snygga 
upp chateauet inför den kommande sä
songen och dessa ställningar lämpade sig 
utomordentligt väl för att hissa upp en 
inverted Vee för 40. 

Darmstadt är centrum för tyska telegraf
verket - här finns också Fernseh GmbH, 
som vi besökte och Darmstadt led inte av 
samma störningsd imma som Hamburg. Två 
svenskar plockades, SM5CFM i Täby och 
SM6CUF i Göteborg med rapport 569, resp 
579. Inte dåligt för 2 watts input! QSO:na 
utväxlades vid B-tiden på morgonen då 7 
MHz v.erkar vara bäst för avståndet 100 mil. 

Nästa fredageftermiddag körde vi Auto
bahn mot Baden-Baden, där vi tog oss 
upp i Schwarzwald och råkade in i sä
songens värsta snöstorm med stora snö
drivor längs den slingrande alpvägen. Ho
tell var beställt i Triberg, centrum I 
Schwarzwald. Har Du gått längs en stor
gata med 53 affärer som säljer gökur? 
- Det har vi. 

Parkhotell Wehrle i Triburg visade sig 
vara en fullträff. Hotellet var byggt i den 
typiska schwarzwaldstilen med långt ut
skjutande tak och infällda stora soloitaner. 
Allt i trä. Längs med hotellet sträckte sig 
en swimmingpool på 30 meter och nedan
för mitt fönster fanns en stor trädgård och 
runt omkring kantades horisonten av 
Schwarzwalds nästan 1700 meter höga 
berg. 

Lyckligtvis snöade det och ingen hotell
gäst använde vare sig solaltanerna eller 
gräsmattorna. Genom att stå på balkong
räcket nådde jag upp till takstolarna och 
kunde fästa 40-metersantennens plexiglas
bit där. Dipolbenen drogs ut i 45 graders 
vinkel från hotellet, fixerades med hjälp 
av tältpinnarna och allt var klart, när jag 



Parkhotell Wehrle I Trlburg där "den osyn
liga dipolen" riggades upp tör aH kunna 
ta emot svensk TV. Hm. 

upptäckte en svartklädd herre nedanför 
som såg misstänksam ut. Bättre att före
komma än förekommas. Jag gick ner, bu
gade mig artigt och presenterade mig: 
Bergsten, Schwedisches Fernsehen guten 
Abend! "Sind Sie auch Gast hier?" 

Nein, han ägde hotellet. 
"Ni förstår", förklarade jag, "vi är från 

svensk television och jag måste rigga upp 
en special antenn för att kunna se svensk 
TV. Ni har väl ingenting emot det?" 

" Ach wo! Ich dachte nur jemand hatte 
etwas verloren", sa den nu vänligare herrn. 

"Nej. då" - jag har inte förlorat något, 
"jag satte bara fast antennen." 

" Achso - ja bitte, viel Vergnugen, also", 
sade den numera helt vänlige ägaren till 
Parkhotell Wehrle. 

Och märkligt nog gick antennen för
träffligt söderut, över Schwarzwald och 
Alperna. YU3BUV, YU2ACD, F2FS (väster
ut) och G2HKU (nordvästut) med rappor
ter mellan 449 och 579. 

Det skulle nog ha blivit fler, om inte 
jag fått tag på denne G2HKU som bodde 
på Isle of Sheppey och med vilken ut
växlades ett aso (fortfarande input 2 
watt) mellan klockan 0910-1136! 

Sedan hade jag fullständig kramp i 
armen. Handpump på sådana här mobil
expeditioner tar ut sin rätt. Man är ju bort
skämd med elbugg hemma ... 

Vi mellanlandade också i Stuttgart och 
besökte Bosch' nya klubbstation DK0RB 
(RB står för Robert Bosch). Den befinner 
sig i Leinfelden, där Bosch gör alla hobby
verktyg (besök rekommenderas - det 
finns direktköpbutik ... ) 

Där träffade jag DL21E (Hans Salzmann) 

som visade sig vara en utomordentligt 
trevlig kille i 40-årsåldern. Han berättade 
bland annat att den militära radiokontroll
anstalten MAD (Militärische Abschirm 
Dienst) tränar sina rekryter på att checka 
in på amatörfrekvenserna och anmäla alla 
lagöverträdelser för Oberpostdirektion i 
Darmstadt, som inte lägger fingrarna emel
lan. Om någon amatör slarvar med pre
fixen och säger zwei I E i stället för 
DL21E så kommer ett brev på posten med 
hot om indragen licens. Ibland gör posten 
hembesök hos amatörerna. Hittar man 2 
kW slutsteg eller något dylikt så blir det 
beslag. Högsta effekten är fortfarande bara 
150 watt och alla som säger att dom har 
mer, bryter mot lagen. 

-lE lånade mig en liten 2 metersstation 
på 1/8 watt. Med selektivt anrop "blåste" 
vi upp repeaterstationen i Funkturm i 
Stuttgart cirka 40 km därifrån och över 
denna körde jag DF1 SO och DC0PZ, nå
gonstans i Wurtemburg . 

2 meter är något fruktansvärt i Tysk
land. Det finns sålunda 6 fyrar på 145 
MHz, 82 repeaterstationer för 2 meter, 4 
repeatrar för RTTY och 36 repeatrar för 
70 cm. Alla amatörer har 2 meter. Det är 
ett konstant pratande över hela Tyskland. 
Man får ju också använda repeatrarna 
för fast trafik och det ger möjlighet till 
relätrafik från Hamburg och ända ner till 
Garmisch-Partenkirchen. 

Repeaterkanalerna ska ändras delvis 
den 1 mars 1975, men det gör knappast 
någonting för syntesstationerna går åt som 
smör i solen. Den som har 2 meter och 
ska bila genom Tyskland (och andra kon
tinentala länder f ö) kan använda kanal 
S 22 som är vad tyskarna kallar "Europa 
Reisewelle". (145,550) Slår man ett cq de 
SM .. . innan man åker in till någon stad, 
får man svar direkt. Dels av dom som ald
rig kör annat än tyska stationer och vill 
ha aSL och dels av dom som gärna bju
der på en öl eller två om man kör in till 
klubblokalen ... 

Klubbväsendet är enormt utbrett. Det 
har tycke av herrklubb. Man äter och dric
ker och kommer farande i sina Mercedes 
450 SL. I Stuttgart hade man meeting. När
varande 741 amatörer! 

I Stuttgart träffade jag också DL 1 DA 
- en av grundarna av DARC och upp
satt man i Bosch' direktion. Han var en 
sådan höjdare att den PR-chef jag träffa
de på Bosch, bara hade hört talas om 
honom i hans direktionsrum 18 våningar 
upp i komplexet vid Schillerhöhe i Stutt
gart. 
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Det blev mig alltså ett sant nöje att 
sammanföra herrarna vid en lunch, där 
DL 1 DA, Kurt Schips visade sig vara en 
herre med glimten i ögat. Han hade också 
en HW-7. och hade just varit och semest
rat på Malta. Även han hade halat ut en 
dipol från sitt hotellfönster i La Val etta. 
Men oförsiktigt nog på dagen och en jeep 
med fyra militärpoliser kom omedelbart fa
rande och bad att herr Schips skulle vara 
vänlig att komma med till polisstationen! 
Reciprok-licens m m hjälpte föga. Natten 
fick tillbringas i finkan bland knivskärare 
och våldtäktsmän i La Val etta. Nästa mor
gon kom västtyska generalkonsuln och 
löste ut den olycklige DL 1 DA. 

Han berättade att en annan uppsatt per
son i Förbundsrepubliken, nämligen Gott
fried KOgler, vars signal jag inte har, men 
som är generaldirektör för Siemens järn
vägsutrustningar i Braunsweig brukar åka 
omkring med en Argonaut i väskan och 
att alla svenska amatörer var välkomna till 
honom. 

Nästa helg tillbringades i skuggan av 
Alperna i den lilla bayerska staden Prien 
vid Chiemsee. 

Nettoresultatet blev ett QSO med 151Z 
i Livorno. Antennen gick alltså bättre sö
derut över Alperna, än uppemot Nord
tyskland och Skandinavien; samt ett sked 
på förmodligen markvåg mellan DL1 DA i 
Stuttgart och SM6DGR/DL 30 mil österut 
i Bayern. Visserligen bara med 429, men 
det räckte. 

Sedan tystnade HW-7an definitivt, men 
dagen därpå jobbade vi hos Siemens i 
MOnchen och med 26.000 anställda, håller 
man sig givetvis med en klubbstation -
DL0SA, vars föreståndare Bert Söllter, 
DL3HC såg ut precis som en tomte (med 
röd nästipp) utan att vara det minsta ut
klädd . Han var gammal proffs från Tredje 
Rikets dagar och hade setat som telegra
fist hos Oberkommando der Heer i Berlin. 

. FT501, FP501 
FTdx505 
Ten Tec Argonaut 
Hy Gain Quad 3 band 
W3DZZ 
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BAUER 

2.325 D-mark 
1.160 D-mark 

490 D-mark 
105 D-mark == 

Han beställde upp en civilingenjör som 
nödtorftigt lappade ihop en pajad IC. He
der och tack till hamsen vid Siemens i 
MOnchen! 

Sista helgen tillbringade vi på Holiday 
Inn i Hannover. Med ett rum fem trappor 
upp med utsikt över flygfältet var allt till
rättalagt för en liten CW-stund. Det blev 
en del tyska stationer, men vid 8-tiden dog 
condxen ut och vi beslöt att ta en taxi 
och åka in och äta en bit mat i Hannover. 
Döm om min fasa när jag återvände till 
Holiday Inn senare på kvällen. Hela det 
nya lyxhotellet badade i fasadbelysning 
och tvärs över den pampiga fasaden 
sträckte sig en intverted Vee för 40 meter! 

Gudskelov hade jag varskott receptionen 
och som vanligt framfört mitt behov aven 
speciell TV-antenn! 

Västtyskiand är ett intressant land för 
radiointresserade. Ska man titta på vad 
som finns att köpa så kan man fara till 
Hannes Bauer i Bamberg, som är ytterst 
välsorterad . Bauer själv är gammal tele
grafist och jobbade på Abwehr hos Cana
ris under kriget. Nu är han välbeställd köp
man med fina förbindelser med bland an
nat USA och Japan och säljer bl a både 
Hallicrafter och National HRO. Han bor 
Hornthalstrasse 8 (Postfach 2387) 8600 
BAMBERG. 

Välrenommerade är också Richter och 
Co, Alemannsstrasse 17 i HANNOVER. 
Bägge företagen ger ut kataloger och ur 
dom har jag slutligen saxat litet priser : 

Från den tyska firman Hael hade Hannes 
Bauer ett helt byggsatsprogram, mest för 
2 meter, medan Richter säljer en telegraf
nyckel av märke Juncker, som verkade 
vara det mest precisionsmässiga jag nå
gonsin sett, tillsammans med en japansk 
bug, typ BK 100, som föreföll vara ett strå 
vassare än VibroPlex. 

3.999 kr 
1.995 kr 

842 kr 
180 kr 

Richter och Co 

2.700 D-mark 
2.250 D-mark 
1.100 D-mark 

688 D-mark 
97 D-mark == 

4.644 kr 
3.870 kr 
1.892 kr 
1.183 kr 

166 kr 

Erik/SM6DGR (ex-MU) • 



Vi löder 
TS-700 

• 
I 

Christer Jacobsson, SM1 EJM 
Box 57, 620 12 HEMSE 

Att TS-700 är en av de bästa 2 m-statio
nerna i världen , det är inget att resonera 
om. Ännu bättre blir den emellertid, om 
man löder in det kretskort som beskrivs 
i denna artikel. 

Vad som tyvärr saknas i TS-700 är med
hörning på telegrafi. Likaså är det inte 
helt bra med att kristallkalibratorn ger 1 
MHz. Det hade varit mycket bättre med 
kalibrering var 100:e kHz. Eller varför inte 
var 25 :e kHz? Då kan man ju kalibrera 
på alla FM-kanalerna. 

Fig. 1 visar kretslösningen. 1 MHz tas 
ut från stift TP i MARKER UNIT. Den 
frekvensen delas med 10 i en SN7490N 
och sedan med 4 i en SN7473N. Utsigna
len bl ir 25 kHz fyrkantvåg, som kopplas 
till den skärmade ledning som normalt är 
ansluten till stift MO. Drivspänningen till 
kretsarna hämtas från stift 9V i MARKER 
UNIT. 

Fig. 1. 

Fig . 2 visar medhörningsoscillatorn. 
Från stift CWT i CARRIER UNIT hämtas 
drivspänningen till kretsen. Denna spän
ning (9 volt) finns endast då transceivern 
står i läge CW och i sändnings läge. 

Vid uppsläppt telegrafinyckel finns ca 
-3V på stift KEY i MIX UNIT. Den spän-

330 
7. ~~-e:::::::J-r-~ 

(C WT) 

(K'V). 

Fig.2. 

470 

~6.(MV) 

r 5. (C,NO) 

Tillsatsen är det ljusa kortet i mitten av 
bilden. 

ningen kopplas via 330 kohm till basen 
på en transistor och drar då ner bas
emitterspänningen till noll . Då man tryc
ker ner telegrafinyckeln blir stift KEY jor
dat och bas-emitterspänningen ökar så att 
transistorn börjar leda. På kollektorn får 
man då låg spänning och efter en inverte
ring får man hög spänning. Då släpps to
nen från oscillatorn, bestående av de två 
undre grindarna i schemat, fram till ut
gången. Via 100 pF kopplas tonen till LF
potten, dvs stift AFV i AF UNIT. 

Mönsterkort (fig. 3) är 5x7 cm och pas
sar på en ledig plats i botten av TS-700. 
Fig. 4 visar komponentplaceringen . 

Fig.3. 
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Bugmanipulator 
med brytarspetsar 

Hans Llliequist, SM2AHY 
Kungsgatan 46 B 
90245 UMEA 

I föreningen Umeå Radioamatörers 
klubbtidning "FURA-Aktuellt", mars 1974, 
har jag beskrivit en manipulator av bry
tarspetsar. Sedan dess har vissa förbätt
ringar gjorts och här är en ny beskriv
ning. 

"Man tager" två enkla brytarspetsar, 
vänster resp. höger (bäst: Bosch till Volvo 
B 28 A resp B) . Fjädern klippes av någon 
centimeter från fästet och förses med hål. 
Brytarens axel är nitad i övre änden med 
en bricka. Fila ned axeländen till brickan 
så att armen kan lossas. Ett hål borras 
och gängas för 3 mm skruv rakt ned i 
axeln. Armen fastsättes på axeln med 
skruv och bricka. Fila först ned axeländen 
för minsta möjliga spel i axiell riktning . 

Brytarna placeras på en 10 mm tjock 
plexiglasplatta, 70 x 50 mm enligt skis
sen. I plattan borras hål för den utskju
tande axel ändan på undersidan. För att 
paddlarna skall komma tillräckligt nära 

+--

O 10~O ... (.10rt, .) 0 
~ -D.QQ]-

5 - 1oop[\T 1ft [IJ [l] 
. , 

(,.c:Ji g + -l. 

10e8 ~ 9 - .3 
8- -4 

ec'oS8 
~ ~ 

O --t:::ri:il- O 

Fig.4. 

Komponenter : SN7400N, SN7473N, 
SN7490N, BC108B. 

Motstånd: 100 ohm, 330 ohm, 470 ohm, 
330 kohm, 1 Mohm. 

Kondensatorer: 100 pF, 10 nF, 1flF, 10 
flF. 
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Skiss till manipulator av "brytarspetsar". 
Plattans storlek 50 x 70 mm. 

varandra - ca 20 mm - bör man fila av 
brytarpiattans insida vid axeln. 

Paddlarna kan tillverkas av 3 mm färgat 
plexiglas. De kan fästas vid brytararmar
nas axlar med t ex klammer av 1,5 mm 
aluminium. För injusteringen erfordras ett 
par justerskruvar med stoppmuttrar. För 
att hålla skruvara användes 3 mm plexi
glasbitar som skruvas fast på brytarnas 
uppvikta flänsar vilket bör framgå av fi
guren. 

Vanligtvis brukar man använda spiral
fjädrar för att hålla manipulatorn i vilo
läge, men i den här konstruktionen har 
använts ett par små permanentmagneter 
av den typ som används för anslagstavlor. 
Dessa limmas fast på paddlarna på så 
sätt att magneterna repellera varandra. 

Manipulatorn används i flera exemplar 
inom SM2. Eftersom den har små dimen
sioner, särskilt i höjdled, lämpar den sig 
för inbyggnad. Själv har jag den i en 
låda 130 x 120 x 60 mm tillsammans med 
ICEK-buggen och nätdel. Kostnaden för 
manipulatorn ligger på omkring 20 kronor. 

• 



Apropå Z-match 
- modifierat "återbruk" Bo Jakobsson, SM5BML 

Villavägen 192 

I förra numret av QTC återuppstod en 
artikel om en Z-match. Jag har använt en 
sådan i flera år och funnit den bland de 
bättre lösningarna på matchboxproblemet. 
Dock har teknologin gjort framsteg sedan 
sist; sedan c:a ett halvår har jag använt 
ett filter med induktanserna lindade på 
toroider fabrikat Amidon. Dessa erbjuder 
sådana fördelar att envar som skall bygga 
en Z-match bör läsa detta. 

Förutom att man slipper borrningen av 
stödplattorna får man också en match box 
med mindre genomgångsdämpning p g a 
dels hårdare koppling mellan primär- och 
sekundärlindningar, dels mindre påverkan 
av omgivande metallföremål och dessutom 
kan man utan risk för induktiv koppling 
placera toroiderna intill varandra. Det se
nare innebär också att man kan bygga 
filtret betydligt kompaktare. En av de sa
ker jag befarade när jag lindade toroider
na har ännu ej inträffat - överslag mel
lan lindningarna eller mellan lindningar 
och kärna. För att gardera sig bör man 

Ilf 11 
11 l3 
II 
11 

QTC ÖNSKAR OMGAENDE: 

Tekniska artiklar, lämpliga för nybörjare. 

13700 VÄSTERHANINGE 

använda teflonisolerad tråd med minst 
600 V isolationsförmåga. 

Låt oss övergå till hantverket: 
Använd 2 st järnpuvertoroider. Den ena 

skall lindas bifilärt, d v s två parallella 
lindningar 2x11 varv - L2/L4 i original
schemat i förra numret; L 1/L3 lindas trifi
lärt = tre parallella lindningar 3x11 varv, 
av dessa skall två seriekopplas för att bilda 
L 1 = 22 varv. OBS! Tvinna trådarna före 
lindningen på kärnorna. 

Spolarna kan sedan monteras intill var
andra sida vid sida med 10 mm distans 
och med 10 mm till chassie. Använd el
klammer av plast, distansrör och genom
gående skruv. 

Materiel: (för spolarna, resten efter eget 
gottfinnande). 

2 st Toroidkärnor Amidon T 200-6 gul. 
3 m Teflonisolerad mångtrådig kopp

lingstråd 2 mm2 600 V. 
Fotnot : Kärnor och tråd finns hos: WWE, 

Box 27168, 10252 Stockholm. 

• 

Byggbeskrivning till Transceiver, (10-2 m), för OSCAR 7-kommunikation. 
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Slow-scan-television 
rekapitulation och trend 

Ake Backman SM0BUO 
Hagalundsvägen 46/3 
17150 SOLNA 

De aktiva amatörbröderna som kör SSB 
har säkert märkt att SSTV gått framåt 
starkt de senaste åren. Det irriterande 
kvittret runt 14230 har tilltagit och många 
har nog önskat sig möjligheten att åt
minstone kunna ta emot bilder. 

Vad är det då som gjort att aktiviteten 
på SSTV har ökat så pass? Ja, den 
främsta orsaken är väl att så många fab
riksbyggda apparater och kanske också 
byggsatser blivit tillgängliga. SSTV är inte 
längre förbehållet de mer tekniskt avan
cerade och de som råkar vara välförsedda 
med mätutrustning. Man kan till och med 
påstå att det inte borde vara någon match 
för den någorlunda tekniskt begåvade att 
åstadkomma en SSTV-monitor eller en 
flying-spot scanner. 

Vad kan man vänta sig för utvecklings
tendenser inom SSTV de närmaste åren? 
Från USA rapporteras en hel del sofisti
kerade saker, men innan vi går in på det 
vore det kanske bäst att rekapitulera sys
temets elementära principer. 

För den helt otekniske kunde man be
skriva SSTV som en teknik där bilder om
vandlas till ljud och där ljudet sänds per 
amatörradio och sedan omvandlas till 
bilder igen sedan det mottagits. 

Mer tekniskt beskrivet kan man säga att 
SSTV är ett smalbands bildsändningssys
tem som använder tv-teknik för bildgene
rering och bildpresentation och audio
faksimilteknik för själva sändningen. 

Det är ingen magik med den smala 
bandbredden. Bilden i våra hemmamot
tagare innehåller cirka 230.000 bildele
ment eller punkter. Varje sådan punkt kan 
vara ljusare eller mörkare än den som är 
närmast intill och motsvarar en positiv el
ler negativ ändring i videosignalen. 

Förhållandet mellan mönster och video 
för ett fint mönster av vertikala ränder vi
sas i figur 1. I ett mönster med de allra 
finaste detaljer motsvaras ett bildelement 
aven ändring i videosignalen eller en 

68 

halv cykel hos den maximala videofrek
vensen. Med konventionell tv sänds 25 
kompletta bilder per sekund för att man 
skall bibehålla illusionen av rörelse i sce
nen, och den maximala videofrekvensen 
är ca 5 MHz. 

J\IVV\/'u 

tinjcQvsökn. ----... Riktning/ö, 1I1111 
Alstrad videosignal 

gaO Hz om totalt 120 rllnd.r 
.60 svarta. 60 vita QV$Öks 

p6 1115 .... und. 

Fig. 1. Max videofrekvens är proportionell 
mot antal blidelement och avlänknIngs
frekvens. 

SSTV däremot har färre detaljer I bil
den eftersom linjetalet bara är 120. En så
dan bild innehåller bara cirka 14.000 bild
element. I stället för 25 bilder per sekund 
använder man cirka åtta sekunder för att 
sända en enda bild - 1/8 bild per se
kund . Den maximala videofrekvensen blir 
därför 900 Hz. 

Denna videosignal kunde sändas direkt 
om inte svaret i sändaren för låga frek
venser vore så dåligt och om man inte 
hade problemet med aSB. Eftersom en 
SSTV-signal kan innehålla mycket låga 
frekvenser använder man en audiounder
bärvåg. Underbärvågen frekvensmoduleras 
av videosignalen vars basband har ett 
spektrum från O till 900 Hz och därigenom 
reduceras effekten av aSB och brus till 
ett minimum. 

I konventionell tv liksom i film utnytt
jar man ögats tröghet för att åstadkomma 
rörelse i scenen. Man sänder i snabb följd 
en rad stillbilder som skiljer sig något 
från varandra och på grund av ögats trög
het flyter bilderna ihop till en kontinuerligt 
rörlig bild . ögat kan sägas ha förmågan att 
lagra en bild. Inom SSTV måste man ha 
något yttre medel för bildiagringen - man 
använder efterlysningen hos bildrörets fos
for. 



Det blir ett någorlunda tillfredsställande 
resultat med fosfortypen Pl, men såvida 
omgivningen inte är helt mörklagd har 
ljusstyrkan på skärmens övre del avtagit 
rätt mycket när avsökningen nått den ned
re delen. Det krävs alltså ett ganska lågt 
omg ivningsljus eller en huva omkring 
bildskärmen för att få bra ljus och god 
kontrast på bilden. 

Ett katodstrålerör av minnestyp, ett s k 
direktvisande minnesrör vore idealet för 
SSTV om man vill ha ett ljusstarkt display 
i dagsljus, men ett sådant rör har dålig 
gråskaleåtergivning och kostar flera tusen 
kronor. Olika lösningar på detta problem 
diskuteras längre fram, så läs vidare. 

En SSTV-bild kan genereras på flera 
sätt. Kamerarör som plumbiconen och 
speciella slow-scan vidikoner kan scannas 
direkt med de låga avlänkningsfrekvenser
na hos SSTV. De flesta standardvidikoner 
ger ett dåligt resultat vid så låga frekven
ser. Däremot får man mycket bra resul
tat med en standardvidikon i en konven
tionell ITV-kamera som används tillsam
mans med en SSTV-sampler (se OTC nr 1 
och 2, 1972). 

Den enklaste SSTV-bildgeneratorn är 
flying-spot scannern (OTC nr 3, 1969 och 
Slow-scan Television Handbook) . På skär
men hos ett elektrostatiskt eller magne
tiskt katodstrålerör formas ett SSTV-raster 
som används för att avsöka det bildmate
rial som skall sändas. Bildmaterialet kan 
antingen vara transparent eller ogenom
skinligt och ljuset från rastret som passe
rar igenom bilden respektive reflekteras 
från den varierar i ljusstyrka beroende på 
vilken del av bilden som just scannas. Ett 
litet fotomultiplikatorrör fångar upp det 
svaga ljuset som förstärks och på utgång
en erhålls spänningspulser vilka tillsam
mans med synkpulserna får styra den 
spänningskontrollerade underbärvågsoscil
latorn. Denna oscillator är så inställd att 
dess utsignal blir 1200 Hz när endast synk
pulser inmatas. När synkpulserna blandas 
med video pulser kommer oscillatorns ut
signal att variera i frekvens mellan 1500 
och 2300 Hz med avbrott för 1200 Hz för 
varje synkpuls. 

SSTV-signalen kopplas till mikrofonin
gången på SSB-sändaren vars sid bands
filter begränsar utsignalens bandbredd till 
mindre än 3 kHz. 

SSTV-signalen som kommer ur SSB
mottagaren är bara en approximation av 
den ursprungliga signalen. I SSTV-monitorn 
begränsas dess amplitud i en limiter och 
återfår efter frekvensd iskriminering sitt 

exakta ursprungliga utseende. Synk sepa
reras från video och får styra de horison
tella och vertikala svepförstärkarna. Video
signalen förstärks och får modulera bild
rörets stråle och därmed ljusstyrkan. 

Om mottagningen är fri från störningar 
och " multiplath propagation " och signalen 
är relativt stark så kan bilderna få nästan 
lika god kvalitet som om monitorn varit 
ansluten direkt till bildgeneratorn. Bilder
na kan fortfarande vara godtagbara under 
förhållanden med moderat ORM, låga sig
nalstyrkor och massor med multipath . 

Den ursprungliga iden med SSTV var 
delvis att kombinera syn och ljud och där
igenom få till stånd ett kommunikations
medel som skulle vara mer effektivt än 
ettdera ensamt. SSTV har än så länge bara 
några få år på nacken och det lär väl 
dröja innan det blir var mans egendom. 

Den nyblivne SSTV-amatören sänder i 
sin entusiasm bilder stup i ett och glöm
mer kanske ofta att identifiera sig genom 
att tala om sin anropssignal på SSB. En 
närliggande station kan ofta bli förgrym
mad på det främmande ljudet antingen för 
att den inte känner till SSTV eller för att 
den ej har apparatur för att ta emot det, 
och så kan störningskarusellen komma 
igång. 

SSTV-entusiasten ledsnar snart på att 
bara sända och ta emot bilder - att an
vända SSTV som det primära i ett OSO. 
Han inser kanske så småningom att SSTV 
får ett större värde om han använder det 
för att sända några bilder för att illustrera 
något som diskuteras i ett SSB-OSO, dvs 
att använda SSTV som ett komplement. 

I fortsättningen av artikeln tänkte jag 
beröra de två stora nackdelar som vidlåder 
SSTV-systemet, nämligen störningskänslig
heten och den dåliga presentationen. Trots 
att lösningen på dessa problem måste an
ses som sofistikerade och dyrbara är de 
ändå intressanta eftersom de lär komma 
till användning kanske tidigare än man 
kan ana. 

Enligt min åsikt finns det bara en sak 
man kan göra för att minska störnings
känsligheten och det är att radikalt mins
ka bildsändningstiden. Om man nöjer sig 
med att sända en enda bild per gång så 
måste ju under dessa åtta sekunder möj
ligheterna vara mycket större att få ige
nom ostörda signaler. Men den mottagan
de stationen kan väl inte hinna se mycket 
på åtta sekunder? Jo, om man använder 
bildlagringsteknik så kan man under flera 
minuter betrakta den mottagna lagrade bil
den och vad mera är, man kan göra det 
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på ett ljusstarkt dagsljusdisplay alltmedan 
den sändande stationen kommenterar bil
den. Man kan således slå två flugor i en 
smäll - minska störningskänsligheten och 
förbättra bildpresentationen. 

Hur går då bildlagringen till? Ja, det 
finns två sätt, varav digitallagringsteknik 
är det mest sofistikerade och minnesrörs
teknik det mer eller mindre klassiska. 

Vi börjar med den digitala tekniken och 
hänvisar till blockschemat i figur 2 som 
visar en slow-to-fast sca n converter konst
ruerad av W0LMD. Den inkommande fm 
underbärvågen går genom en limiter, de
moduleras och omvandlas till en fyra bi
tars digital kod i en Gray Code analog
till-digital konverter. Den digitaliserade vi
deon från varje udda videolinje lagras i en 
"udda linjers memory buffer" allt efter 
som den kommer in och varje "jämna 
nummers linje" går till ett " jämnt nummers 
minne". De inkommande synkpulserna se
pareras och får styra vissa delar av pro
cessen. 

Bildminnet på 67.584 bitar består av 64 
stycken typ 2525 LSI MOS dynamiska 
skiftregister med vardera 1024 bitars min
ne och fyra stycken 512 bitars register. 

S5TV in 

2525:orna som kostar nio dollar per styck 
skulle alltså kosta 576 dollars tillsammans. 

Eftersom varje bildelement hos den in
kommande videon tilldelats en fyra bitars 
digitalkod som återger gråskalan används 
ett separat 16.896 bitars recirkulerande 
minne för varje bit av koden, och dessa 
klockas igenom synkront. Bland det vansk
ligaste i konstruktionen är att linje för 
linje ersätta gammal recirkulerande video 
med just inkommande utan att avbryta re
cirkuleringsprocessen. Eftersom det inte 
finns något direkt tidsförhållande mellan 
den inkommande SSTV:n och den utgåen
de FSTV:n används två separata klockor 
- en långsam som styr videoinformations
förändringen till bufferregistren och en 
snabb som styr videoförändringen ut från 
buffren och in till huvudminnet, recirkule
rar huvudminnet och utgångsvideon till 
FSTV-monitorn. Buffren måste alltså tjänst
göra som hastighetslänk, dvs arbeta lång
samt, snabbt eller inte alls och utan att 
någonsin tappa någon videoinformatioon. 

"Dummy line multiplexern" är kretsar 
som duplicerar varje FSTV-linje så att TV
presentationen innehåller 240 eller 256 lin
jer istället för bara 120 eller 128. Arrange
manget gör bilden trevligare att betrakta 

H & V s ne. 

Most signi!. bit 

16.886 bits 
meomory 

FSTV out 

-TK 

Fig. 2. Blockschema över W0LMD:s "Receiving and" scan-converter. 
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speciellt om skärmen är av större format, 

men förbättrar inte upplösningen. 
Hur ser då bilden ut på tv skärmen? 

Enligt W0LMD innebär uppdateringen av 

det kontinuerligt recirkulerande huvud
minnet från den inkommande SSTV-signa

len att man får en kontinuerlig presenta
tion av bilden på skärmen. Den enda gång 

som någon påtaglig videoändring inträf
far är när en komplett ny bild anländer. 

När en bra bild har mottagits kan SSTV:n 
kopplas ifrån och bilden kvarstår tills 
scan-convertern slås av. Minnet kan upp

dateras fullständigt aven ny SSTV-bild, 
dvs på nominellt åtta sekunder. Processen 
liknar mottagning med P7 fosfor, men 

med skillnaden att de redan skrivna lin

jerna är lika ljusstarka som den linje som 
just håller på att skrivas. Vidare försvinner 

den gamla videon så fort en ny linje upp
daterats. 

TV-bilder kan också lagras med hjälp 

av minnesrör. Ett minnesrör är en sorts 
katodstrålerör som tar emot och lagrar 

information i form av laddningsmönster 
och som presenterar denna information i 

form aven optisk bild eller en videosignal. 
Den typ av minnesrör som lämpar sig för 

omvandling av SSTV till FSTV och vice 
versa tillhör en familj som kallas för re
gistrerande minnesrör och har följande 
karakteristiska egenskaper: 

den lagrade informationen presenteras 
i form aven videosignal och utläsningen 
är icke-förstörande, dvs minnestiden är 
teoretiskt oändlig. 
I sammanhanget kanske det kan vara 

av intresse att reda ut skillnaden mellan 
registrerande minnesrör och andra slag av 
minnesrör. 

Det direktvisande minnesröret (DVST = 
direct view storage tube) ser ut som ett 
oscilloskoprör, har icke-förstörande utläs
ning och ger en mycket ljusstark optisk 

bild. DVST används t ex i samband med 
väderradar på flygplan. Scan-converter
röret av EBIC-typ (EBIC = electron bom

bard ment by induced conduction) är ett 
långsmalt rör med två elektron kanoner, ger 
elektrisk utsignal och har förstörande ut
läsning. Används speciellt i samband med 
dagsljusdisplay för trafikövervakning på 
flygplatser. Den förstörande utläsningen 

innebär att flygplanens ekon får en svans 
efter sig så att kursen kan bedömas. 

De registrerande minnesrören har di

mensioner som är jämförbara med 1" och 

1 1/2" vidikoner. Som hos vidikonen är 
avlänkning och fokusering elektromagne

tisk och man kan därför använda vidikon-

avlänkningsspolar. Utgångskapacitansen 
är vidare ungefär densamma som hos vidi

koner och därför kan videoförstärkare av 
vidikontyp användas. Det finns registreran

de minnesrör med en elektronkanon eller 

med två sådana. I rör med en kanon de
poneras laddningsmönstret på en sida av 

laddningsplattan eller target och radering, 
skrivning och utläsning sker i en sekvens. 

Ett s k dubbeländat rör har två kanoner 
och laddningsmönstret kan läggas på en
dera sidan av target. Skrivning och utläs

ning sker simultant av respektive kanon 
och raderingen kan utföras med endera 

av dem. Registrerande minnesrör tillverc 
kas bl a av det franska företaget Thomson
CSF. Vi kallar dem i fortsättningen för en

kelhetens skull för TME-rör efter den 
franska benämningen "tu bes il memoire 
enregistreur". 

Ett en kanons TME-rör med avlänknings
spole ser i princip ut som i figur 3. De 

väsentliga beståndsdelarna är elektron
kanonen och lagringsplattan (target). I 
kanonen finns en katod, ett styrgaller Gl, 

en accelerationselektrod G2, en raderings
elektrod G3, en fokuseringselektrod G4 och 
ett finmaskigt fältgaller G5 som är place

rat mycket nära target. 
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Fig. 3. Intern geometri för TME-rör. 

Video 

Target, som också är utgångselektrod 
för videosignalen, består aven metallplat

ta täckt av ett stort antal fyrkantiga öar av 
kiseldioxid som etsats ut liksom vid IC
tillverkning. Varje fyrkant har cirka 10 !lm 

sida och delningen är 15 !lm, se fig. 4. 
Innan vi går in på den intrikata meka

nismen hos TME-rör är det nödvändigt att 
redogöra för de fysikaliska principer på 
vilka funktionen hos de flesta minnesrör 
baseras. 

När ett material bombarderas aven 
elektronstråle avges sekundärelektroner. 

Förhållandet mellan antalet sekundäreIek
troner och primärelektroner kallas 6, se
kundäremissionsförhållandet. 6 kan vara 
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15 

Fig. 4. Target. 

olika stort beroende på material, men är 
för ett givet material en funktion av ener
gin hos primärelektronerna. För en låg 
energi är 6 mindre än 1. Okar energin, så 
ökar 6 och blir lika med 1 vid en energi 
som svarar mot en accelerationsspänning 
som benämns "cross-over spänningen" 
och fortsätter sedan att öka till värden 
större än 1. Om det bombarderade mate
rialet är ett dielektrikum kan två fall in
träffa. Om accelerationsspänningen är läg
re än cross-over spänningen är 6 mindre 
än 1 och antalet sekundäreiektroner är 
lägre än antalet primärelektroner och ne
gativa laddningar uppstår på materialet. 
Om däremot accelerationsspänningen är 
högre än cross-over spänningen så blir 
resultatet positiva laddningar. I de flesta 
minnesrör utnyttjas denna process för att 
styra bildandet av negativa eller positiva 
laddningar. Cross-over spänningen är van
ligen några tiotal volt. 

I TME-rören hålls den emitterande ka
toden alltid på jord potential och target
spänningen justeras för ändring av 6. Den 
inkommande videosignalen som skall lag
ras kopplas till styrgallret G,. Rörets elek
tronstråle avlänkas och fokuseras magne
tiskt och kollimeras så att elektronbanor
na blir vinkelräta mot ytan hos target. 
Metallplattan på target används som elek
trod för den videosignal man tar ut från 
röret. 

Figur 5 visar spänningen hos dielektri
kum och hos targets metallplatta under 
raderings-, skrivnings- och utläsningssek
venserna. 

Radering (figur Sa) 

Under detta moment scannas target i 
t ex normal TV standard av elektronstrå
len. Katoden är jordad och targetspänning
en är ca 15 V, dvs något lägre än cross
over spänningen, och 6 är alltså mindre 
än 1. Target blir nu negativt laddat och 
potentialen utmed dess yta sänks till sam
ma potential som hos katoden. De emitte
rande elektronerna från katoden kan alltså 
inte nå target. 

Skrivning (figur 5b) 

Targetspänningen ökas nu från 15 V 
till 200 V. Okningen på 185 V överförs 
kapacitivt från metallplattan till targetytan. 
Elektronstrålen, som intensitetsmoduleras 
av den inkommande videosignalen kopplad 
till G l, avsöker target. Accelerationsspän
ningen har ett sådant värde att 6 är stör
re än 1 och positiva laddningar uppstår 
därför på target. Potentialen i varje punkt 
utmed targetytan blir nu beroende på in-

a) 

~7!JO 
I "S~. b) 
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Fig. 5. Potentialerna hos metall-
~) plattan och dielektrikum vid 

a. radering 
b. skrivning 
c. utläsning 



tensiteten hos den skrivande elektronstrå
len som träffar den. Efter en skrivnings
sekvens kan potentialen hos vissa mera 
"starkt inskrivna" punkter vara t ex 195 V, 
hos de mindre starkt skrivna 190 V me
dan de oskrivna punkterna kommer att 
ha bibehållit 185 V. Man ser därför att 
potentialmönstret på target kommer att 
reproducera den videosignal som skall 
lagras. 

Utläsning (figur 5e) 

Potentialen på targets metallplatta sänks 
nu t ill 5 V, vilket motsvarar en sänkning 
av 195 V i förhållande till nivån vid skriv
ning. Potentialändringen överförs igen ka
pacitivt till targets isolerade yta. De "starkt 
skrivna" punkterna ligger nu på O V, de 
mindre starkt skrivna på -5 V och de 
oskrivna punkterna på -10 V. Elektron
strålen, som vi nu kan kalla lässtrålen och 
som nu också kan avlänkas i vilken TV 
standard som helst, kommer att moduleras 
lokalt av potentialen hos den yta den träf
far. I områden där potentialen är -10 V 
(oskrivna punkter) kommer elektronerna 
att repelleras av target och därefter upp
fångas av fältgallret Gs. I de starkt skrivna 

SSTV 
FSTV 

SSTV 
FSTV 

SSTV 

Modes 

Erase 
Write 
Read 

områdena där potentialen är O V kommer 
ett stort antal elektroner att nå metallplat
tan som ju ligger på +5 V. I områden 
med mindre starkt skrivna punkter kom
mer vissa elektroner att repelleras av tar
get och uppfångas av Gs och bara en del 
av läselektronerna kommer att nå metall
plattan . 

Elektronströmmen som når metallplattan 
kommer som synes att troget återge den 
lagrade informationen. Den isolerade ytan 
hos target kan sägas verka på lässtrålen 
som gallret i en vanlig triod. Över belast
ningsmotståndet som är anslutet till metall
plattan hos target kommer en proportio
nell spänning att bildas av signaIström
men. Efter förstärkning ansluts denna 
spänning till en TV monitor där den lag
rade bilden presenteras på skärmen. 

Då lässtrålen avsöker target kommer 
den till att börja med inte påverka ladd
ningsmönstret som bildats vid skrivningen 
eftersom potentialen hos ytan alltid är 
lägre eller lika med O V och därför inte 
kan nås av elektroner. Successiva utläs
ningar kommer därför att lämna identiska 
videosignaler vilket ger TME-rören deras 
s k icke-förstörande utläsningsegenskap. 

Output 

1+---4 0mp. 
Torget 

sw. 

Fig. 6. Bloeksehema över sean-eonverlern med TME-rör. 
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I praktiken blir lästiden aven lagrad bild 
begränsad på grund av att strålen efter
hand kommer att jonisera molekyler av 
kvarvarande gas i röret och på grund av 
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Fig. 7. Lagrad bild från TME-rör. 
Fig. 8. Zoomeffekt. 
Fig. 9. Raderingseffekt. 

att target progressivt urladdas genom 
läckning i dielektrikum. 

Blockschemat i figur 6 visar ett typiskt 
arrangemang med ett enkanons TME-rör 
för konvertering av SSTV till FSTV. Om
kopplingen av elektrodspänningarna för de 
olika moderna läsning-radering-sskrivning
läsning kan styras antingen av TTL-Iogik 
enligt blockschemat eller genom mekanisk 
omkoppling. Om man viii konvertera båda 
vägarna, dvs från SS TV till FSTV och om
vänt måste in- och utgång för video 
switch as mellan var sin SSTV respektive 
FSTV-förstärkare. 

Några gimmicks som inte kan utföras 
med digitalteknik kan nämnas i samman
hanget: 

Zoomning (figur 7 och 8) 

Om man manipulerar svepförstärkar
nas amplitud- och centreringskontroller 
kan man zooma in, dvs förstora upp vii
ken del av den lagrade bilden som helst. 

Selektiv radering (figur 9) 

Med samma kontroller kan man rade
ra vilken del som helst av den lagrade 
bilden och sedan skriva in en lokalt 
genererad bild på det raderade stället. 
Det är helt klart att nästa stora steg i 

SSTV-utvecklingen är scan-conversion, 
men vare sig det görs med digitalteknik 
eller minnesrörsteknik är kostnaderna 
ännu ganska stora. Bara minnena i 
W0LMD:s scan converter kostade nästan 
3000 kronor och ett TME-rör kostar mel
lan 3000 och 4000 kronor. Men allteftersom 
tekniken går framåt så går priserna ned 
och man kan därför vänta sig att dessa 
avancerade system snart kan förverkligas 
av den tekniskt intresserade radioamatö-
ren . 

• 

Kom igång på 1296 MHz 

laTe 4/74 sid. 321 beskrev SM7FBJ 
ombyggnad av APX-6, och han har fått en 
del förfrågningar. Ombyggnadsbeskrivning
en kan erhållas från Ab Hobbex, Box 
22006, 50002 BORAS till ett pris av 7:50 
kr. 

-FBJ kan även ordna en beskrivning 
med fina bilder för 6 :- kr mot postför
skott. 



Folke Råsvall, SM5AGM 
Svinningehöjden 
180 20 AKERS RUNö 
Tel 0764-276 38 ej efter kl 20 

AKTIVITETSTESTEN 
Januariomgången 

l. SM7WT 
2. SM5LE 
3. SM7DEZ 
4. SM5CU I 
5. SM7 DTE 
6. SM5FRH 
7. SM4AXY 
8. SM5CNF 
9. SMOAP R 

10. SM6FBQ 

11. SK3AH 684 
12. SMOFUO 635 
13. SM6PF 584 
14. SM5FTN 532 
15. SMOFFS 503 
16. SK6CKU 501 
17. SKOHB 487 
18. SM2CKR 486 
19. SM3BIU 480 
20. SM3DVN 475 
21 . SM6EGX 464 
22. SM4KL 459 
23. SM7ECJ 455 
24. SM4EIM 453 
25. SM4AMM/4 443 
26. SM6GKD 430 
27 . SM7BEP 417 
28. SM7DVR 400 
29. SM4FXR 395 
30. SM6FHZ 381 
31. SMOCKV 380 
32. SM7EYW 370 
33. SM6GLL/6 364 
34. SM5QA 361 
35. SM4EB I 342 
36. SM3AZV 333 
37. SM3CWE 330 
38. SM3AVQ 328 
39. SM4FXH 325 
40. SM5FUR 321 
41. SK3BG 315 
42. SM3CXS 303 
43. SM4FVD ZfJ9 
44. SM3CPV 281 
45. SM4FGN 270 
46. SMOFOB 262 
47. SM5DSV 261 
48. SM7BHH 252 
49. SKOCC 250 
50. SM6FYU 242 
51. SM4GPL 240 
52. SM5BKZ 239 
53. SMON I 235 

Antal QSO :n 
144 432 1296 poäng 

1571 
1437 
1363 
1039 
1035 
1032 
1029 
917 
805 
742 

67 
80 12 
67 3 
67 3 
46 2 
60 
63 
58 3 
45 
38 2 

66. SM6GWA 165 
67. SM3GOM 177 
68. SMOFDA 175 
69. SM7AVJ 171 
70. SM6GKC 170 
7l. SM5DYC 168 

SM5FND 168 
73. SM3BNV 166 

SM3BZS 166 
75. SM3DAL 156 
76. SM4GL T 149 
77. SM3GBA 140 
78. SM3ESS 138 
79. SM5GH 136 
80. SM3GQC/3M 130 
81. SM3GAN 126 
82. SM3GFN 108 

SM4PG lOB 
84. SM2BBW 106 
85. SM4GSD 101 
86. SM7BHM/7 99 
87. SM3GIQ 95 
88. SM4DYD 93 
89. SK7GC 92 
90. SM4EGB 91 
91. SK5AA 86 

SM5DMX 86 
93. SM3FSK 84 
94. SM3UL 83 
95. SM3EQZ 81 
96. SMOFHQ 77 
97. SM3GSK 75 

SM4FME 75 
SM4FWY 75 

100. SMOEWF 71 
101. SM3EVR 70 

SM4AZN 70 
103. SM2ELK 69 
104. SM3GT 65 
105. SM7FEJ 53 
106. SM6FRS 51 
107. SM7GWD 49 
108. SM5AGM 48 

AK~IVITETSTESTEN går första tjsdagen 
varje månad kl. 19-24. Regler j QTC 
nr 12 1974 + nr 1 1975. 

54. SM4GDN 233 109. SM2AID 45 
55. SM6EKL 229 110. SM6EYK 42 
S6. SM40J 228 111. SM4AOM 40 
S7 . S K2A T 227 112. SM2BA I 30 

SMSFHF 227 SM6FJB 30 
S9. SM3DKL 223 114. SMOFKG 20 
60. SM6GQQ/6 218 SM3AST 20 
61 . SMOEES 217 SM7DRF 20 
62. SM5CZD 208 117. SM1CIO lS 
63. SMODCX 205 118. SMOCTE 10 
64. SMOFNT 19S SMODJL/OM 10 
6S. SM3GBN 191 SMOFLT 10 

QRV på 432 MHz: SMSLE, SM7DEZ SMSCUl 
SM7DTE, SMSCNF, SM6FBQ, SM6CKU: SMOCKV: 
SMSQA, SM4FXH, SMOFOB, SM3DKL, SM4PG och 
SM2AID. 

QRV på 1296 MHz : SMSLE och SMSQA. 

Kommentarer 
SMlWT: ~rots ott det v.ar så dåliga condx, att 

t. o. m: stationer på 20 mils avstånd stundtals för
svan~ I QSB, gick det att genomföra QSO:n på 
70 mil. DK1FGA IFJ26d 67 mil) gick över på SSB 
och. låg s!undtals på S8.! Poängmässigt är det en 
dåll!;! affar m~d I.ångdlstanssked i en testl Jag 
.~eho~de c:?, tl? ml~ute~ per station, vilket gjorde 
test~mmen till min samsta timme i poäng/tim

me raknat. Fem 70-mils QSOn är dock trevligare 
än tio 35-mils I 

SM5lE: Undvik att sända i fyrbandet. 
SM5CUI: Goda Conds Norrut 11 st. SM3 med 

SM3BZS som längst i HY, samt 2CKR och 2DXH i 
KX. 

SM5CNF: Hörde både 0CKV och 6FBQ pö 432 
men SRI tripplaren strejkade tidvis. 

SM6CKU : Mycket dåliga conds och få aktiva 
pö vöstkusten, kanske problem efter stormen 
trettonhelgen. Här klarade det sig med ett nöd
rop och lite böner. 
. SM2CKR: Skoj med många SM30r igång. Hygg

liga conds längs kusten säderut men dåligt mot 
OH-land! Härde nögro fler SMS:or men nil QSO! 
SK2VHF avstöngd fär närvaronde. Kommer snort 
igång igen . 
SM3~VN, Premiärtest. Rig. DJH conv. 100 W, 10 

el yogi . Valkommen med beamarna mot IW här 
finns ett tiotal stns på CW/SSB att hämta. Hörde 
SM7DTE och SM6FBQ. 

SM4EIM: Ganska dåliga condx es act. i min 
RX. Resultat måttligt. Ang. resultattabellen: Det 
skulle vara intressant all veta pwr. som användes. 
Är det alldeles för krångligt att pula in en extra 
kolumn för det? Varför inte antenn oxo? 
ISMSAGM: Det torde vara svårt eftersom det är 
så få som talar om det.) 

SM7EYW: QRP därför all Versa-towern blåste 
ned. Så körde baro med 10 el på lS m mot nor
malt 40 el på 22 m. 
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SM6G LL/6: Min första test. Uppfattade cands 
sam mycket döliga. Hade en hel del problem 
med saltbeläggning efter stormen. Fick ta fram 
trödgårdsslangen och spola antennen, trotts mi 
nusgrader. 

SM4EBI : Hela 7 LA:stnr. Kul . F. ö. magert 
Betr. resultatlistan: Vill gärna se vilka som kör 
432 etc. Varför inte poäng för högre band inom 
parentes efter totala summan? Annars är en sta
tion pö varie rad det viktiga. För några ör se
dan var listan hoptryckt av utrymmesskäl . Ei 
lyckat! ISM5AGM: Vad iag har härt var det av 
ekonomiska skäl eftersom det lör ha kostat mer 
att sötta kolumner ön rader. Vad betröffar listan 

, i ävri gt hoppas iag att ovanstående variant är 
till belåtenhet.I 

SM3CWE : Summa 14 CW-kantakter, 7 SSB-kon
takter och 10 FM-kantakter. 

SM4FXH: Min första test. Körde frön SM4DHN·s 
station. Kommer snart igång med egna greior. 

SMOFOB : Är nu QRV på 70 m med ca 10 W och 
14 el. 

SM5BKZ : Om man skulle införa multipler i lik
het med vissa kv-teste r. Multiplicera poängen 
med antalet rutor = slutpoöng. Okad DX-trofik? 

SK2AT : SK2AT ör nu åter igen aktiv på 2 m 
elter flyttning av lokalen och stationsombyggnad. 
Trofiksätt som klubben ä r QRV pö: SSB, CW, FM. 

SM6GQQ/6 : Min fä rsta test, stad pö Bi ll ingen 
300 m över havet. 

SM4GLT : Min första test. Kör med 20 W SSB, 
FM, 5 e lement kryssyogi på balkongen ! 

SM3FSK: Ganska rol igt denna gång. Kö rde en
dast FM, men hörde en del på CW och SS B ock
sö. Få se om min x-tal till DJH sändaren kommer 
till nösta test. Dö ni! 

Endast ytterligare fyra synpunkter kom 
på frågan om listan, två för vardera alter
nativet. Eftersom det tydl igen för 90 % av 
deltagarna inte spelar någon större roll 
hur listan ser ut hoppas jag att ovanståen
de presentation är OK. 

Ni som skriver kommentarer, skriv helst 
dessa direkt på loggbladet, inte på små 
lösa pappersremsor som är svåra eller 
omöjliga att sätta in i en pärm. 

Närvarande vid ERF:s 50-års
Jubileum var bl a (från 
vänster): UR2EQ, UR2BU, 
SM5AGM, UA1MC, UA1?, 
UB5WN, UA1WW, UR2FX, 
UR2 och RA1ASA. 
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VHF-MöTE i TALLIN 

Efter att i flera år gått och funderat på 
att göra en resa till Sovjetunionen kunde 
jag inte låta bli att passa på tillfället när 
man i somras introducerade weekend
resor direkt mellan Stockholm och Tallin . 
Några dar före resan hade jag fått tag 
på UR2DZ, Endel , på två meter och kom
mit överens om att han skulle möta mig 
vid hamnen med sin bil. Aven tillfällig
het hade det råkat bl i den 7 september 
1974. 

När jag kom fram till Tallin mötte mig 
en verklig överraskning. Det visade sig 
nämligen att Estlands radioamatörer firade 
sitt SO-årsjubileum samma dag med stor 
pompa och ståt och med 180 deltagare 
f rån hela Sovjetunionen! På dagen hölls 
flera föredrag av framstående ryska radio
amatörer i Tall ins tekniska högskola och 
på kvällen var det bankett där jag fick 
tillfälle att bekanta mig med många in
tressanta signaler. 

Förutom UR2DZ var hela raden av kän
da estniska VHF-amatörer närvarande, t ex 
UR2NW, UR2EO, UR2BU, UR2RC, dess
utom UA1WW med XYL UA1XX, UA1MC, 
RA1ASA, UBSWN, U02AO och många till. 

UR2BU visade sig vara en mycket kun
nig och initierad tvåmetersamatör som 
hade många intressanta saker att berätta. 
UBSWN:s korridorföredrag om vad som 
stod i Dubus samlade en stor klunga ny
fikna, speciellt när han slog upp mittsidan 
och berättade om sporadiskt E-öppningen 
9 jul i. För många var det första mötet med 
en utländsk amatör och av förklarliga skäl 
hamnade man i centrum för uppmärksam-



heten , men tyvärr hade jag inte med mig 
några OTC eller Dubus att dela ut då jag 
inte direkt hade väntat mig att hamna på 
ett 50-årsjubileum! 

UR2DZ var en mycket trevlig och hjälp
sam person som ägnade åtskilliga timmar 
åt att skjutsa runt mig och att följa med 
i varuhus och affärer. Som väl alla vet 
talar Endel svenska vilket gjorde att man 
hade en utmärkt tolk med sig överallt. 
Dessutom kan han engelska, finska, ryska 
och kanske fler språk också. Jag har fått 
uppfattningen att estniska radioamatörer 
ofta är mycket språkkunniga. Förutom mo
dersmålet estniska kan många också fins
ka som är estniskans närmaste släktspråk. 
Ryska är en nödvändighet eftersom man 
bor i Sovjet. Engelska är självklart för en 
radioamatör. Många kan tyska eftersom 
det tyska inflytandet under århundradenas 
lopp varit mycket stort och lämnat många 
spår i estniskan. Därtill har somliga, t ex 
UR2DZ, lärt sig svenska och andra språk. 

Många tack till UR2DZ och andra som 
gjorde besöket i Tallin till en verklig upp
levelse! 

KANALTRAFIKEN PÄ 144,900 

När dåvarande SKODZ för ungefär två 
år sedan flyttade upp sin infrekvens från 
144,900 till 145,200 var det många som 
fick sändarkristaller över för 144,900. I 
samband därmed vädjade jag i OTC nr 
12 1972 om att dessa inte skulle komplet
teras med motsvarande mottagarkristaller 
vilket många hörsammade, men tyvärr har 
somliga allt sedan dess använt 144,900 
som privat trafikkanal. Inför uppsändandet 
av Oscar 7 kom många fyrar ner från sa
tellitbandet och enligt en nordisk över
enskommelse har dessa lagts runt 144,900. 
OH6VHF har t o m legat på exakt 144,900 
ända sedan 1962. 

På senaste tiden har många upprörda 
amatörer ringt och begärt krafttag mot 
den kvarvarande kanaltrafiken som förstör 
en stor del av fyrbandet, men vi kanske 
kan gå mjukt fram och påpeka att fyrar
na är av mycket stort värde som kondi
tionsvarnare både för tropo, norrsken och 
meteorer, vilket berörda kanaltrafikanter 
förhoppningsvis inser. Varför inte ligga 
mellan 145,250-145,575 som är helt ledigt 
för kanaltrafiken (med undantag för 
145,300 RTTY och 145,500 anropsfre
kvens)? Här finns över en kvarts MHz som 
är nästan helt oanvänt. Den som vill ha en 
privat trafikfrekvens har alla möjligheter att 
hitta en ledig kanal. 

Detta är DK1 KO (FN12g), europaetta på att 
köra QTH-rutor, 186 st. Reinhards längsta 
QSO:n är: Tropo 1550 km, Aurora 1745 
km, Meteor 1745 km, Sporadiskt E 1215 
km och Moonbounce okänt. Bilden via 
SM5LE. 

TOPPLISTAN 

Efter att gång för gång ha närmat sig 
SM5BSZ har SM7AED nu lagt beslag på 
förstaplatsen med sina 182 rutor, ett akt
ningsvärt antal och bara fyra rutor från 
europatoppen som innehas av DK1 KO med 
186. Kanske vi får en svensk station på 
första plats inom kort! När tiden för listan 
gick ut hade inga tilläggsuppgifter kom
mit från SM5BSZ som alltså står kvar på 
172. SM5LE har lagt beslag på tredjeplat
sen efter att ha "stått över" sedan mitten 
av juli. SK6AB:s och SM7WT:s uppgifter 
är aktuella, men SM7FJE:s 148 är en tre 
månader gammal siffra. 

När nu motsvarande listor publiceras re
gelbundet i en rad olika utländska amatör
tidskrifter och europalistan i Dubus sam
manställs från dessa har det blivit nöd
vändigt att reformera vårt sätt att avrun
da avstånd så att jämföreser blir rättvisan
de. Från och med denna lista har därför 
matematisk avrundning tillämpats, alltså 0,5 
och större avrundas uppåt och mindre 
neråt (undantag : avstånd under 5 km skrivs 
som 1). Därigenom har i genomsnitt hälf
ten av alla tidigare avstånd fått sista siff
ran minskad en enhet. Dessutom har några 
fel upptäckts och rättats till varigenom 
listan förhoppningsvis nu blivit riktig . 

På 432 MHz har SM7BAE gått in " from 
nowhere to number one" som det brukar 
heta på Radio Luxemburg med hela 47 
rutor som torde vara europarekord. Ändå 
fattas några rutor som Kjell är säker på 
att han kört men som inte kunnat hittas. 
I bästa fall får vi även en notering på 144, 
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144 MHz 

l. SM7AED 
2. SM5BSZ 
3. SM5LE 
4. SK6AB 
5. SM7WT 
6. SM7FJE 
7. SM6CYZ/7 
8. SMODRV/5 
9. SM5AII 

10. SM4ARQ 
11. SM5DWF 
12. SMODRV 
13. CHOAA 

SM4COK 
SM5FND 

16. SM3BIU 
SM4AXY 

18. SM5AGM 
19. SMOFOB 

SM6PF 
SM7AGP 

22 . SMOAGP 
SM5CJF 

24. SM5CPD 
25. SM4CMG 

SM5CFS 
27. SMODME 
28. SM4EBI 
29. OHONC 

SM6FBQ 
31. SM6CKU 
32. SM4FVD 
33. SK6AB/7 

SM2DXH 
35. SM4DHN 
36. SM2CFG 
37. SM1EJM 
38. SM2CKR 

SM4PG 
SM5DJH 

41 . SM6BCD 
42 . SM5AFE 
43. SMOCPA 

TOPPLISTAN 
läget den 7 januari 1975 

Antal längsta 
rutor T A 
182 122 153 
172 140 172 
162 144 147 
159 130 121 
155 155 139 
148 122 116 
132 112 120 

QSO (mil) 44. OHOAZZ 
M E MB 45. OHONB 

216 
189 
189 

176 46. SM5DYC 
208 787 SM7DQB 

184 164 
160 163 
176 176 

125 133 95 181 
118 139 145 189 
114 138 159 151 
108 113 154 189 
106 143 140 153 
99 153 89 
99 113 103 
99 89 159 
92 79 104 187 
92 96 117 
90 193 113 
86 69 146 

97 

159 

207 

188 

188 
197 

86 117 120 
86 110 112 
85 59 171 
85 137 92 
84 113 119 
82 128 139 
82 138 129 
80 130 120 
78 94 117 

130 196 

147 196 
146 

75 139 92 
75 71 95 
74 53 156 109 
73 85 99 
71 104 
71 148 106 
69 87 106 
67 154 105 161 
65 100 85 
62 156 86 
62 129 90 
62 121 88 
56 116 
55 99 86 
49 96 102 

194 

176 

48. SMlCUZ 
49 . OHONI 
50. OHONF 

432 MHz 

1. SM7BAE 
2. SM5LE 
3. SM5AII 
4. SM7AED 
5. SM6FHZ 
6. SM4CMG 

SM5BSZ 
8. SK6AB 

SMOCPA 
10. SM5DJH 
11. SM4DHN 

SM5CPD 
SM6FBQ 

14 . SM2DXH 
15. SM6CKU 

SM6FBQ/4 
17. SMOFOB 

1296 MHz 

1. SM5DJH 
2. SM5CCY 

SM5LE 
4. SM5AIJ 

2304 MHz 

l. SM5CCY 
SM5DJH 

10368 MHz 

l. SM5CCY 
SM5DJH 

48 111 64 
47 88 105 
39 62 91 
39 99 
35 84 85 
32 111 63 
22 108 66 

Antal längsta QSO (mil) 
rutor T A M MS 

47 104 
31 139 71 
23 81 
14 98 
13 70 
12 60 
12 95 38 
10 25 
10 40 
9 35 
7 26 
7 39 
7 25 
6 63 
5 18 
5 26 
4 16 

Antal längsta QSO (mil) 
rutor T MB 

3 18 
2 18 
2 1 
1 1 

Antal längsta QSO 1m
B

" , 
rutor T M 

1 1 
1 1 

Antal längsta QSO (mil) 
rutor T MB 

1 1 
1 1 

The above ehar! shows the number of QTH-Ioeator squares (main squaresl worked by different 
stations on different bands. It also shows the best DX in units of 10 km via different types of 
wave propagation, e .g . 122 meons 1220 km. All distonees are eomputed. For wo ve propagation 
the following abbreviations are used : T = tropo, A = aurora, M = meteor, E = sporodie E and 
MB = moonbounee. It is published every third month in QTC, the Swedish amoteur radio ma
gozine. 

VHF-MÖTE I TALLIN 
EDR MARTS VHF-UHF TEST 

men då måste vintern vara lång och snö
rik tör det är tusentals OSO:n att gå 
igenom! 

Ett par stationer har fallit ur på 144 se
dan 50-gränsen uppnåtts. På 432 blir det 
lagom med 25 st. men än ryms det någ
ra till. 

Dato 1.-2. marts 1975 kl. 1600-1600 

Nästa lista ska gälla läget den 1 april 
(skämt undanbedes!) och måste vara mig 
tillhanda senast måndagen den 7 april. 
För sent inkomna bidrag står över till 
augusti-OTC. 
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GMT. 
Reg. 1 reglerne anvendes. 
144 MHz == 1 points pr. km. 
432 MHz == 5 points pr. km. 
1296 MHz == 25 points pr. km. 
Logs senest d. 25. marts til: J0rgen 

Brandi, OZ9SW, Vorgod 0sterby, 7400 Her
ning, Danmark. 

• 



Spaltredaktör 
Kjell NerIIch, SM6CTO 
Parkvägen 9 
546 00 KARLSBORG 

Månad 
Datum Tid I GMT 

Februari 
22-23 1400-2200 

23 1000-1100 
26 1815-1930 

Mars 
1- 2 0001-2359 

9 1000-1100 
15 1300-1600 
16 0800-1100 

15-16 0001-2359 
22-24 0200-0200 

23 1000-1100 
22-23 0000-2400 

26 1815-1930 

April 
6 1000-1100 

12-13 1500-1700 

RESULTAT 

H22·CONTEST 1974 

1. SM0CCM 6045 p 
2. SM2DMU 4095 
3. SM4ALB 2322 
4. SM5QG 1122 
5. SM5ARR 714 

TESTER 
och 

IPLOM 
Teslledare 
Jan Hallenberg, SM"DJZ 
Sleipnersgatan 64, 7 tr 
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937 

TESTRUTAN 
Traflk- Senaste 

Test sätt regler OSO med 

REF Contest FONI 1974:1 F/DU F-länder 
Månadstest nr 2 CW 1974:2 SM 
SARTG Månadstest 3,5 RTTY 1974:2/3 WW 
MHz 

ARRL DX Competition 2 FONI 1975:2 WIVE 
Månadstest nr 3 FONI 1974:2 SM 
DARF KURZ-testen VHF RTTY 1975:1 WW 
DARF KURZ-testen HF RTTY 1975:1 WW 
ARRL DX Competition 2 CW 1975:2 WIVE 
BARTG Vårtest RTTY 1975:2 WW 
Månadstest nr 3 CW 1974:2 SM 
ca WPX Contest FONI 1972:2 WW 
SARTG Månadstest 3,5 RTTY 1974:2 WW 
MHz 

Månadstest nr 4 FONI Kommer SM 
H22-Contest CW/FONI Kommer HB9 stationer 

Tider: 001 GMT Lördag till 2359 GMT 
Söndag. 

6. SM0KV 
7. SMlYO 
8. SMlAIL 
9. SM6CVN 

462 P 
216 
60 
18 

Klasser: Single operator a) All-band, 
b) High-band (20 15 10), c) Low-band (80 
40). Multi operator: a) Single transmitter, 
b) Multi transmitter. 

ARRL INTERNATIONAL DX COMPETITION 
1975 

OSO: DX-stationer skall kontakta så 
många av de olika USA-staterna och ka
nadensiska call-areas som möjligt. 

Alla amatörer världen över inbjuds att 
deltaga i ARRLs 41:a Internationella DX 
Competition. Här följer reglerna inklusive 
de nyheter som introduceras f o m i år. 

Datum FONI: Febr. 1-2. Mars 1-2. 
CW: Febr. 15-16. Mars 15-16. 

Poäng: Varje komplett asa ger 3 poäng. 
Felaktigt eller ej komplett asa ger 2 po
äng. 

Testmeddelande: DX-stationer sänder 
RS(T) + input power. WIVE-stns sänder 
RS(T) + stat/provins. 
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Multipler: På varje band blir din multi
plier de 48 olika US-staterna + VO och 
VE1-VE8 eller totalt 57 stycken. OBS KH6 
och Kl7 räknas i detta sammanhang till 
DX. Den slutliga multipliern är summan av 
multipliers som du erhållit på varje band . 
OSO-poängen gånger den slutliga mul
tipliern är det uppnådda slutresultatet. 

Loggar: loggarna måste innehålla da
tum, tid i GMT, band, sänt och mottaget 
testrneddelande samt poäng. logg med 
sammandrag samt multiplier- checklist 
måste postas senast den 28 april 1975 till 
ARR l, 225 Maine Street, Newington, 
CONN, USA 06111 . 

Tillägg: Till nyheterna i denna test kan 
nämnas förutom att det har blivit två nya 
klasser för Single operator (se ovan). att 
ytterligare en klass finns att tävla i. Det 
gäller alla de stns som kör från ett annat 
land än det han är medborgare i. Denna 
klass kallas "One-weekend-DXpedition". 
Den tredje nyheten gäller och jag citerar : 
Any DX entrant that makes over 1000 OSOs 
on either mode will receive a certificate 
award if he does not win the country cer
tificate. 

SM0DJZ 

OK LONG-TERM ED CONTEST 

Med anledning av 30-års minnet av 
Tjeckoslovakiens befrielse från den tyska 
ockupationen 1945, kommer CRCC att ar
rangera en special-test mellan Jan. 1 och 
Maj 9. Under testen kommer OK-stationer 
att använda prefixen OK 30 (samt Ol 30 
på VHF) . Alla band och modes är tillåtna 
och det finns två diplom att tävla om. 

a) Kontakt med minst 50 olika OK 30 
/ Ol 30 stationer. 

b) Kontakt med 20 OK 30 / Ol 30 sta
tioner på VHF-banden. 

Ansökningarna skall vara CRCC tillhan
da senast 31 Dec. 1975. Det går bra att 
skriva en avskrift av loggen . Adressen är: 
C.R.C.C., P.O. Box 69, 11327 PRAHA 1, 
CZECHOSlOVAKIA. 

Till den som kontaktar flest OK 30 / 
Ol30 stationer från varje kontinent kom
mer en kristall-Cup att utdelas. För att 
komma ifråga om denna Cup måste din 
ansökan vara framme senast 15 Juni 1975. 

SM0DJZ 

BARTG RTTY test 

Tider: lördagen den 22 mars 0200 GMT 
till måndagen den 24 mars 0200 GMT. To
tal testperiod 48 timmar, men endast 30 
timmar får utnyttjas. 
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Viloperioder: De 18 vilotimmarna får de
las upp i perioder enligt fritt val, dock 
skall varje period vara minst 3 timmar 
lång. Tid för lyssning räknas inte som vilo
period. Viloperioderna måste anges och 
summeras på logg- och summablad. 

Klasser: Särskilda klasser för multi opr 
stn och lyssnare. 

Band: 3,5-28 MHz amatörbanden. 
Testmeddelande: Tid GMT (OBS fyra 

siffror), rst och löpnummer (tre siffror med 
början på 001). 

Poäng: Endast en kontakt per stn och 
band. OSO med stn i eget land ger 2 
poäng, alla övriga OSO ger 10 poäng. 

Bonus: Alla stn erhåller 200 poäng för 
varje kört land , inkl SM. Varje land räknas 
en gång per band. 

Länder: Sista ARR l COUNTRIES LIST 
gäller, dock räknas distrikten i W/K och 
VENO som separata länder. 

Poäng beräkning : 
A) Totala antalet OSO-poäng gånger to

tala antalet länder. 
B) Totala antalet länder gånger bonus

poängen 200 gånger antalet körda konti
nenter. 

C) lägg ihop A) och B) . 
OBS att kontinenterna räknas endast 

en gång oberoende av hur många band 
de körts på. Exempel: A) OSO-poäng 302 
x länder 10 = 3020. B) länder 10 x 200 
x kontinenter 3 = 6000. C) Slutsumma = 
9020. 

Loggar och summablad: Särskilt logg
blad för varje band. Sätt ut start- och 
stopptid . Summera tiden på summabladet. 
loggarna skall innehålla datum, sänt och 
mottaget meddelande (tid GMT, rst och 
löpnummer) samt poäng. 

Deatline: loggar framme före 31 maj 
1975. Sändes till : Ted Double G8CDW, 89 
Lindens Gardens, ENFIElD, Middlesex, 
England EN1 4DX. 

Diplom: Till den bäste i varje klass och 
till den bäste i varje kontinent. 

Märk: Du kan få OCA- och WAC-diplo
men genom att uppfylla fordringarna för 
dem i den här testen. Motstationernas log
gar måste ha kommit in. För att få OCA 
måste 8 IRC :s bifogas loggen. 

• SM5EIT 

Tankar och kommentarer 

I skrivande stund har loggarna för 
NRAU-testen börjat att strömma in! Vän
nen Janne -DJZ kanske får sin finska fri
märkssamling komplett? Själv deltog jag i 
testen, och det är inte utan att man för-



vånas över den finska kämpaandan , den 
är stor, mycket stor. Vi får försöka träna 
till nästa år, kanske kunde nya månads
testen ge en injektion? 

Nye testledaren för MT Janne -EKM, har 
pejlat läget och här kommer de tankar 
som vi gemensamt kommit fram till : 

Datum och tider: 1:a lördagen varje må
nad, fon i kl 1200-1300 SNT. 1:a söndagen 
varje månad, CW kl 1200-1300 SNT. 

QRG: 80m : CW 3510-3550, FONI 3750-
3790. 

40m : CW 7010-7040, FONI 7060-
7090. 

(Alt. 80m : CW 3560-3590, FONI 3620-
3660) . 

Anrop: ca MT. 
Medd : RST + löp nr. 
Poäng: aso på 80m = 1 p, 40m = 2 p. 

Inga multipliers. 
Klasser: Enl Cert klasser och endast 

single op. Foni : Endast A-cert, CW: A, B, 
C-cert. 

Loggar: Av sedvanlig typ, stopdate 1 
vecka senare. 

Arstävling : Segraren i varje klass/mån 
får 10 p, 2:an 9 o s v. Bäst av 10 om
gångar bl ir årssegrare. 

Ja, nu är det sagt, och nu gäller det 
för Er som har någon annan ide, förslag, 
eller synpunkt att skriva några rader till 
SM2EKM. Vi hade tänkt nya MT starten 
i april, och skall det ändras så måste det 
göras före starten. 

Testrutan denna gången innehåller ett 
frågetecken . Osäker uppgift är ca WPX
testen, den går ju normalt sista helgen i 
mars men då är det Påsk. 

De svenska testerna är fastställda till 
följande datum : SSA UA-test April 19-20, 
och portabeltesten Maj 25. Tider kommer 
i test rutan nästa gång. 

SM6CTQ • 

DX-NYHETER 

CT2BN Är aRV på 3505-08 samt på 
7001-05 CW aSL via WA9PZU. 

CESAT S. Shetland Is 14115 SSB 2250z. 
CF3 Den 31 dec. 74 upphörde detta pre

fix . Har du haft aso med 3 st CF3-statio
ner kan du ansöka för diplom. 

CG3 VE3GCO, VE3HH, VE3HLL, VE3LSS 
kommer att använda detta special prefix 
f .o.m. 1975. Ett diplom utdelas för aso 
med 2 st CG3-stationer. 

FB8W .. Crozet Is kommer att vara aRV 
16 jan.-16 feb. 

FG7XT Har varit aRV på 7050 SSB. Han 
vill ha aSL via F6FH. 

FG0BKZ aSL via F6BBJ. 
FR7AI/T Är ofta aRV på CW 21030-040 

13-14z. aSL via hans FR7AI aTH. 
GC8HT Guernsey Är aktiv senare delen 

av jan. Vill ha aSL till P.O. Box 100, 
Guernsey, Channel, Isl. 

HH2V Har varit aktiv på 3793 SS B, 
060O-Q800z, aSL till Victor M. Lemoine, 
P.O. Box 428, Port-Au-Prince. 

HH2WF aRV, 14175 SSB 12z. aSL via 
W3HNK. 

JT Zon 23. UA9VH/JT1 aRV 3605 SSB 
22-23z. 
KS6DH Jerry, är aRV på 3799 SSB, 07z. 

KS6FF Mike, är aRV på 14280 SSB 08z, 
aSL via W6KLJ. 

KX6NB Majuro I aRV 14317 SSB 07z, 
aSL t ill Ricky loshia, Rita, Majuro, Marshall 
Islands 96960. 

PJSJT aRV ca Con test, aSL via W1 BIH. 
PY0YS Trindade Joe, aRV 7082 SSB 

23z. aSL via PY7YS. 
PY0ZAE Hal, aRV 15 och 20m. SSB. 
TJ1EZ aRV 3518 CW 21z. 
VK2BZM/s Norfolk I lan är aRV dag

ligen för EU 14175-195 SSB 0600-1200z. 
aSL via VE3GUS. 

VK0DM Macquarie I aSL via WA4NRE 
R.C. Crawley, Box 1895, Knoxville, Ten
nessee. 37901 USA. 

VP5WW aSL via WB4EYX William T. 
Walker III , 1730 Woodmere Drive, Jackson
vilie, Florida 32210, USA. 

XU1DX Don, aRV 3780 SSB 23z aSL 
via W1YRC. 

ZD7FT Peter, 21285 SSB 14-15z. 
3D2AJ John, 14196 SSB 0730z, aSL via 

P.O. Box 1220 Suva. 
7P8AT aTH : Akira Matsukawa, P.O. Box 

1098, Meseru. aSL mgr är JA2KLT. 
SG1LZ Andrew, aSL till P.O. Box 3785 

Kumasi . 
SG1JD Ray, aSL till P.O. Box 3247 

Kumasi. 

HÖRT PA BANDEN 

80m SSB: PZ1AP 0026 VP2DM 0127 
VP2SG 0130 VP7DF 0130 8P6CX 0145 
HP1AC 0400 9G1DY 0530 6W8DY 0730 
OX300 0900 JW4EJ 1440 JX2HK 1730 
EA6CN 1840 UA9VHI JT1 2300 XU1 DX 
2330 ZB2A 2355. 

40m CW: VP2SAH 0050 HK3ASJ 0500 
CT2BN 2130 F2EO/5U7 2230 JX2HK 2230 
va9M 2240 9X5PT 2300. 

40m SSB: CN8HD 0020 HH2WF 0030 
VP1FF 0055 FM7WN 2100 FG7AO 2100 
PJ2MI 2200 ZD7FT 2200. 

• SM6CTQ 
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DXCC MIXED 

Några t immars plockande med DXCC 
uppgifterna i OST, gav följande lista. Jag 
skall försöka att månatligen publicera änd
ringar. Om det är någon som saknas i lis
tan , så kanske det är på tiden att bättra på 
resultatet , så nya uppgifter kommer med 
i OST, som är källan till denna statist ik. 

341 SM3B IZ 
333 SM3BCO 
330 SM7ANB 
326 SM6AEK 
325 SM5BCE 
322 SM7QY 
320 SM0 CCE 
320 SM5BPJ 
320 SM5CZY 
320 SM5AZU 
320 SM0AJU 
320 SM0 KV 
318 SM6CKS 
317 SM5RK 
310 SM6CKU 
310 SM5FC 
310 SMlCXE 
300 SM6AFH 
300 SM6CVX 
300 SM7B EM 
300 SM5WJ 

DXCC MIXED 
290 SM6CJK 
281 SM5AM 
280 SM6EOC 
280 SM7TV 
280 SM0MC 
260 SM7ASN 
260 SM5AQB 
257 SM4CMG 
254 SM5BFJ 
253 SM2EKM 
250 SM3RL 

243 SM6CAW 
240 SM7ACB 
240 SM3BNV 
237 SM5BZH 
231 SM7ANE 
222 SM7BWZ 
220 SM6EQS 
220 SM6DBB 
206 SM5BFC 

Della ä r en utmaning I 
Fram till bevis, få r du 
plats i listan? 
Glöm inte bort in forma
tionen om nya kostnader 
fö r DXCC nö r d u skickar 
d in ansökan . Se QTC 
74,12. 

5BDXCC = Länder på S-Band 

Passa på och komplettera upp antalet 
länder på 80 och 40 m, medan konditio
nerna är så goda. Hittills är 369 diplom ut
färdade och ställningen inom SM är som 
följer : 

1. SM0AJU 
2. SM5BHW 
3. SM3B IZ 
4. SM5EXE 
5. SM6CKS 

Sune/SM4XL 

nr 30 
nr 92 
nr 93 
nr 229 
nr 251 

6. SM6CKU nr 318 
7. SM7CMC nr 333 
8. SM5CBN nr 360 
9. SM5CAK nr 361 

-CTQ 

har till SSA :s styrelse påtalat att man ofta 
använder ett felakt igt uttalande av anrops
signalerna i de nya serierna, A2, A5, C2, 
C3 etc. Det skall naturligtvis inte heta " A 
femtioett BC" eller " A trettiofem XV" för 
signaler som bokstaveras "A51 BC" resp. 
" A35XV". Första siffran tillhör ju landpre
fixet. Det skall alltså heta " A fem ett BC" 
o s v. 

Det gäller alltså att tänka sig för, och 
det är inte alltid så : " PA25LVK" uttalas 
" PA tjugofem LVK" för det härrör sig till 
25-års-jubileet av drottning Julianas rege
ring. Och det finns fler sådana : SP25, 
HA30, UA50. 

De här " fantasis ignalerna" underlättar 
inte tillvaron! 

Red. 
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CW-hörnan 

SMH - SSA nyårsträff den 1 jan. 1975 

samlade, efter vad ett hastigt överslag gav 
vid handen, c irka 100-talet deltagare. 20 
st brev och brevkort inkom och kommen
tarerna är entydigt entusiastiska och man 
vill ha en upprepning av handpumps-träf
fen, som den också kunde kallas. Resulta
tet av " röstningen " för bästa handstil pla
nerar vi att återkomma med i marsnumret. 

SCANDINAVIAN CW ACTIVITY GROUP. 

Gruppen räknar idag snart 90-talet med
lemmar, en månad efter starten i dec. för
ra året. En sträng har tydligen slagit an, 
som väckt resonans hos många CW-in
tresserade sändaramatörer, att döma av 
de kommentarer som medföljer medlems
ansökan t i ll SCAG. För ledningen av 
SCAG, kommitten kallad, ger uppslutn ing
en kring gruppen en antydan att man är 
" på rätt väg ". Ändå är med avsikt driften 
och planläggningen kring SCAG-verksam
het mycket enkel. Med nyttjande av be
fintl iga kanaler som bulletiner och tid
ningsorgan i resp. nordiska länder hoppas 
man att nå ut med information till de CW
intresserade. Med en svensk femma i bud
geten per medlem blir det sparsamt med 
post från kommittEm. En medlemsmatrikel 
med gruppens regler, introduktion och re
kommenderade trafikanvisningar kommer 
att sändas direkt till medlemmarna senare 
i vår. På gruppens framtida program står 
en klubbsignal, SK-, då HO ligger i Sve
rige, en SCAG-test på våra bandsegment 
och ett diplom " Scandinavia". Detta be
finner sig under utarbetning av kommitten 
för publicering längre framöver och då vi 
etablerat oss i Norden. 

Du f inner kommittens medlemmar akti
va på KV på 80 och 40mb kring vecko
skiftena, där våra mottagare står inställda 
på anropsfrekvenserna på 3553 och 7030 
kHz. 

Medlemmarna i SCAG VHF-grupp, 
SM5LE och SM5AII , undersöker och åter
kommer med noteringar kring om aktivi
tet kring 144.055 och 432.055 MHz. 



Med lemsskap är öppet för alla licensie
rade sändaramatörer i Norden och beviljas 
efter ansökan ställd till SCAG sekr. Den 
årliga medlemsavgiften är f n utsatt till 
S:- Skr och är avsedd att täcka utgifter 
för telefon och porto. Som SCAG-medlem 
tilldelas Du ett medlemsnummer ur en lö
pande serie 001, 002 osv. som används 
som indikering på medlemsskap i SCAG 
vid OSO med andra medlemmar i gruppen. 
T ex efter RST-rapporten anges "SCAG 
nr 01S". 

SCAG stöder också SSA CW-diplom
verksamhet. Om Du innehar t ex CW
diplom för 60-takt har Du rätt att efter 
medlemsnumret lägga till bokstaven A, för 
80-takt bokstaven B, för 100-takt C osv. 

Medlemsansökan skall innehålla uppgift 
om namn och adress, anropssignal och att 
"Jag önskar bli medlem av SCAG" och 
den ställes till sekr. SCAG, SMSTK. 

Resultat av SSAs eW-prov nr 10: 

Godkända deltagare: 
60-takt 80-takt 100-takt 
-4BW -4BW -3NJ 
-3AGH -3NJ -4TU 
-5CSS -4AZD -3AGH 
-5DLR -3AGH -7BEP 
-5EEY -7BEP -5CSS 
-7FOM -5CSS -1CJV 
-0FUO -5DLR -5FNU 
-6FXX -4BDX -4GDB 
-7FWZ -5EDV -4GTB 
-4GDB -5EEY -4GLC 
-4GTB -0FFH -6GZN 
-7GNF -0FUO 

-SFNU 
-7FWZ 
-4GDB 
-4GTB 
-4GLC 

Antal ins. prov 

14 19 17 

Sammanfattning: 

FÖRENINGEN 

SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER 

• DIPlDM~ M ::: 

xv ... :'I'iG. HET l TfJ.n;R. AHMOITAG:'iING. ., 

~~:~:?-~==:;= .. ..._
F'o.FIir=mfi<n 

sn:R1GESSA1'iDARf.A\I"TORER 

Reglerna för eW-diplomet finns i Qle 6/7 
1974. De kan också erhållas i separattryck 
hos SM5lK. 

125-takt 150-takt 175-takt 
-4BW -5TK -01X 
-4TU -0CXM -0CXM 
-0CXM -3EVR 
-7FYM -0FPA 
-5FEX -0FIY 

SSA ew Honor Roll 

Ställningen efter SSAs CW-prov nr 
10 är följande räknat ett år bakåt till 
CW-prov nr 6: 
Diplom för 175-takt: 

SM01X SM5DSE 
SM1CXE SM0DGO 
SM0CXM SM7EOL 
SM0CTU SM7FDN 

12 9 3 

38 deltagare, 73 insända prov, 52 godkända prov. 

Redovisning distriktsvis: SM1: 1 st 
SM2: NIL 
SM3: 3 st 
SM4: 8 " 
SM5: 10" 
SM6: 3 " 
SM7: S " 
SM0: 8 " 
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SKSSSA TELEGRAFISÄNDNINGARI) 

Kl. SNT Söndag Onsdag Lördag ORG 

1030-1100 CW-prov2
) ....... . .. . ..... 3650 kHz 

1400-1500 ....... . ...... .. övning 3
) 3520 kHz 

2000 ....... . DX-buI1.4
) . ....... 3560 kHz 

I) Västerås Radioklubb/SM5ACO & SM5EFX. 
2) En gång per kvartal. Regler i OTC 6-7/74. 
3) Övningssändningar, se nedan. Därefter är stationen regel öppen för in-

checkningar. 
4) 90-takt. Opr SM5TK i Trosa. 

Övningssändningar: 
(resterande för feb. ur OTC feb.nr) 
1 mars: Text ur OTC nr 12/74 s. 456 "Satellitavlyssning" 40-60 och BO-takt om 15 

min/takt. 
B mars: Text ur OTC nr 12/74 s. 460-462 "Den enklaste el buggen". 100-125-150 

och 175-takt om 10 min/takt. 
15 mars: Repris av den 1 mars. 
22 mars: Repris av den B mars. 
29 mars: Påskledigt. 
OBS! SSA CW-prov nr 11 från Västerås den 23 mars. 

SSA CW-grupp/ -ACO & -TK 

NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAfiKPROGNOS Imitten februari- mitten mars SM5BKZ 
Antal solflöckar : 20 Signal/brus i S·enheter 

I 
Tid i GMT I Max S p6 band 

Riktning 

I 0()--{)3 03-{)6 06-<l9 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 10 15 20 40 80 

JA 00030 00300 03740 01787 00489 00078 00068 00055 09 09 09 11 11 
VU 00476 03720 46800 56700 05983 01689 00577 00576 09 09 14 14 16 
VK Ikorf) 00000 00400 06600 07750 03789 00466 00045 00320 09 09 11 13 14 
VK (lång) 00400 00320 01456 01520 00300 00000 02400 00500 20200909 07 
MP4 00498 02882 38940 49930 07983 03899. 00488 00588 09 09 15 17 17 
EL 00598 00487 04742 47700 37700 05940 02888 00588 11 10 17 05 05 
ZS 00088 00374 05100 27600 48600 06833 00677 00477 13 12 17 03 03 
W2 00066 00056 00066 00452 03740 04740 00663 00075 14 14 15 22 06 
W6 00055 00055 00066 00064 00254 00440 00230 00041 16 16 16 06 06 

XE 00055 00055 00067 00443 03600 03600 . 00520 00032 14 14 12 08 08 

PY 00076 00076 00384 06500 06400 05500 01631 00273 11 11 19 06 06 

OA 00065 00065 00276 02530 05500 04500 00630 00252 14 14 19 06 07 

KH6 Ikart) 00020 00042 00066 00486 00474 00420 00300 00200 13 13 13 11 10 

KH6 116ng) 00600 02600 25500 Ö4300 03500 02762 00851 00600 07 07 17 18 18 

f lParis) 00088 00069 00489 00798 00888 00799 00089 00078 12 12 12 16 07 

Huvudtabellen : Förvöntat S-meterutslag p6 1D-15-2D-40--80 mb vid varie tretimmarsintervall. 
Högra tabellen: Tidpunkt för kraftigaste signalstyrka för aktuellt band. 
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Rävjakt 
SM5EZM 

Rävjaktsäsongen 1975 väntar, använd 
gärna vintern till meningsfyllda saker så
som att bygga rävsaxar, rävsändare, leta 
reda på tävlingsbanor, rävgryt, startplatser 
m m. Var aktiva! 

I Västerås är ett tjugotal nya rävsaxar 
under hopsättning. Ett problem vid saxtill
verkning är att få tag i lämplig vridkonden
sator. VRKarna har löst problemet genom 
att tillverka kondingar själva enligt 
SM5CJW modell. Kondensatorn består av 
en Philipstrimmer 10-40 pF limmad med 
Araldit på en slaktad potentiometer. Kon
densatorn fungerar utmärkt. Övertecknad 
har själv en dylik i sin sax, och Bosse 
SM5CJW har använt sin i flera år till känt 
resultat. 

En prototyp aven enklare rävsändare 
har tiflverkats inom VRK. Den kommer att 
provas innan den presenteras som be
skrivning. 

Stockholms Rävjägare har under 1974 
haft 18 tävlingar med i genomsnitt 12,7 
deltagare per jakt. Poängserien vanns som 
vanligt av -AKF, i år dock med mycket li
ten marginal. De två bästa i serien hade 
inte missat en enda jakt under året och 
hamnade på 97 resp. 96 poäng. De fem 
bästa i serien blev: 

1. Bo Lindell -AKF 97 poäng 
2. Gunnar Svensson 96 
3. Ronald Persson 89 
4. Sven Carlsson 82 
5. Sigvard Andersson 73. 
Totalt har 32 medlemmar deltagit i årets 

poängserie. 

Jaktsäsongen avslutades med KM den 
25-26 oktober. Nattetappen gick på fre
dagskvällen vid Brakmaren och dagetap
pen på lördagseftermiddagen vid Vissvass 
i västra Tyresö i helt ny rävjaktsterräng. 
-BZR och -DXG arrangerade. Hösten har 
varit regnig och otrevlig i allmänhet, men 
arrangörerna lyckades pricka in KM i en 
av de vackra veckändarna med milt väder, 
månsken på natten och sold:o på dagen. 
Arrangörerna hade sina privata små glädje
ämnen. På natten fick Anders -DXG be
sök av alla elva deltagarna plus en ny
fiken älgtjur. Tobba fick punktering på en 
hoplånad minicykel, termosen söndersla
gen och slutligen en trädgren i skallen, 
när en ivrig jägare råkade hitta honom 
lite tör våldsamt. På dagjakten, innan An
ders fick bilen inlåst bakom en vägbom, 
blev han halvt ihjälskrämd av antennupp
hystningsstenen, som började fräsa och 
spotta och bära sig åt, och som slutligen 
visade sig vara en fladdermus. Kreaturet 
vägrade att flyga upp med antennlinan till 
angiven gren, och Anders misstänks nu
mera vara vampyr. -AKF vann KM också. 
Totalt 11 deltagare. 

På SRJ:s årsmöte den 5 december be
slöts att vi ska inleda samarbete med SRA 
(Stockholms Radioamatörer). Under 1975 
blir alla fullbetalande SRJ-medlemmar 
automatiskt med i SRA, och rävjakterna 
annonseras i SRA-bladet. SRJ-bladet upp
hör efter sin 27:e årgång. Än så länge är 
Stockholms Rävjägare en egen förening. 
På sikt är målet ett uppgående i SRA, 
vilket ger större sprutt på den lokala 
rävgiftspridningen i Stockholm. SRJ blir 
måhända SRA(r). 

Kontaktgubbar tör rävjakt i Stockholm 
är fortfarande SRJ:s gamla centralkom
mittejunta, Bo Lindell -AKF, tel. 08/ 
76591 49 och Torbjörn Jansson -BZR, tel 
08/777 32 80. • 
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Från distrikt och klubbar 

SM2-meeting 

Det blir 8M2-meeting i Luleå den 
22.3.1975. Planera redan nu för ditt delta
gande. Närmare information kommer i 
mars-numret av OTC. Luleå sändareamatö
rer har hållit årsmöte. Ett 30-tal amatörer 
deltog i det välbesökta mötet och följande 
styrelse valdes. Ordf. -C EV, sekr. -CTF och 
kassör -BBW. Handikappombud -BXI. 

Klubbens repeater har fått ökad effek
tivitet genom ändring av antennsystemet. 
Effekten är nu 18 W mot tidigare 1,5 W 
och täckningsområdet mycket gott. Under 
de närmaste månaderna kommer repeatern 
att förses med identifieringssignal och ton
öppnare. 

DL2/-CYG 

SL4BP Kungliga Dalregementet 

Längre tillbaka i tiden fanns en spalt 
i OTC kallad 8L-spalten. Det är synd att 
den numer är avsomnad. Därför är det 
inte ofta vi läser om våra SL-stationer. I 
OTC 9/74 läser vi att det i landet finns 
cirka 95 mer eller mindre aktiva stationer. 

Kungliga Dalregementet i Falun har fun
nits i luften ganska länge. SL4BP har i 
sin OSL-samling flera kort daterade 1949. 
Vid detta års slut räknar man med att ha 
kört cirka 15.000 OSO. För en tid sedan 
så fick man med Dalregementets vänliga 
tillmötesgående en ny transceiver, FT-401. 
Aktiviteten har sedan dess stadigt ökat 
och stationschefen SM4BPD/Jan, är spe
ciellt glad över att många av telegrafister
na tagit licens och på så vis bibet:illler 
sina kunskaper. Detta måste också ses 
mycket positivt av regementet; att ·alltid ha 
dugliga telegrafister. 

Nyligen har lokalerna rustats upp och 
målats om och i anslutning till amatör
radiostationen finns också en liten verk
stad. Där finns en hel del verktyg och 
instrument till de värnpliktigas förfogande. 
Många av telegrafisterna visar stort in
tresse för amatörradio och förklaringen är 
väl att det på så vis blir omväxling sam
tidigt som amatörradion tryggar återväxten. 

OSL-samlingen är stor och mycket väl
ordnad. Allt mycket fint ordnat i en stor 
byrå. Likaså är det stor ordning på att 
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sända OSL till alla körda stationer. Det 
finns också en hel del diplom på väggar
na men dock saknas ännu en del "status
diplom" typ DXCC, WAZ, WAS etc. Snart 
nog finns dessa också i samlingen. 

Vi nämnde att riggen är Somrnerkamp 
FT-401 plus VFO-401. Vid påkallat behov 
finns Heath SB-220 slutsteg vid sidan om. 
Antenner för alla band· finns. Dipole för 
80 meter, GP för 40 meter och TH6DXX för 
20, 15 och 10 meter. Aktiviteten bedrivs i 
huvudsak på CW-delen av banden. SL4 
är ett rart prefix och det märks sannerli
gen på banden. Speciellt på 80 meter, så 
lyssnas och körs det mest med C-amatö
rer som naturligtvis nog har låg effekt 
och blir glada åt detta prefix. 

Den 1 juli 1975 så firar Dalregementet 
350-årsjubileum och till detta har redan 
signalen 7SL4BP anskaffats. Tiden 1 juli-
30 september 1975 finns Dalregementet i 
luften bl a från det anrika Rommehed. 
Rommehed, den gamla fina exercisplatsen 
en mil söder om Borlänge, som har ett 
verkligt fint läge. Vi får hoppas att Romme
hed också finns med så länge att det kan 
fira minst 500-årsjubileum. 

Janne/SM4ANV 

SM6-or på "DX-peditlon" 

Vid en surströmmingsfest i Uddevalla i 
höstas diskuterades bl a om inte Borås 
och Uddevalla Amatörradioklubbar skulle 
kunna anordna något gemensamt arrange
mang senare under hösten. En färjeresa 
från Göteborg till Kiel, alternativt Fred
rikshavn ansågs kunna genomföras. Efter 
studium av resebroschyrer, bestämdes att 
resan skulle gå till Kiel och förläggas till 
Allhelgonahelgen. Ett 90-tal kallelser skic
kades ut, men det blev endast 12 tappra 
ham's som anmälde sig. 

På kvällen den 1:a november samlades 
alltså medlemmar från BRA och UARK vid 
Stena-terminalen i Göteborgs hamn. Efter 
att ha äntrat landgången och embarkerat 
hytterna, travade deltagarna åt skilda håll 
på båten. -CLH och -EKL försvann i rikt
ning smörgåsbordet, de övriga satte sig 
i cafeterian och förtärde schnitzel. Under 
det att fartyget stävade ut genom Göte-



borgs skärgård mot Deutschland, började 
kretsgången kring fartygets olika attraktio
ner. Resenärernas ev inre resistans mot 
dessa, torde ganska snart sjunka till noll, 
och vad detta innebär vet bara den som 
gått igenom det! P g a låg resistans, eller 
annan orsak, föredrog några av ham'sen 
redan på ett relativt tid igt stadium av nat
ten , att taga sig en välgörande tupplur i 
sina hytter. 

Den oförtröttlige QSL-managern, klubb
mästaren, fritidstorparen, tågluffaren, rese
ledaren och fram till nu, Nyman & 
Schultz' hemliga PR-vapen (nu inte längre 
hemlig) , SM6NT, sågs, enligt tillförlitlig 
källa, under natten besöka baren för att 
(enligt samma källa) övervaka nykterheten. 
Huruvida någon framgång i detta ädla värv 
röntes, framgår dock ej av uppgifterna. 

-FMW och -FEZ parkerade sig runt 
rouletten . Om det var Fru Fortuna som 
inledde en livlig konversation med -FEZ 
är väl tvivelaktigt, (-FEZ hade i alla fall 
inte mer pengar än förut när vi steg i 
land i Kiel) men det kanske inte gjorde 
så mycket, ty den som har otur i spel . . . 

Tommy ägnade sig under tiden åt att 
förbättra rederiets vinst under valspråket 
" Bättre måttligt på Pölen än på juke-box 
i Polen" . Att rederiet tar igen på gungor
na vad man förlorar på karusellen, märkte 
vi när vi skulle betala kaffet och smörgå
sarna, vilket utgjorde vår frukost strax 
innan ankomsten till Kiel. 

Väl nedstigna på stabil tysk asfalt var 
det dags för gruppen med -NT i spetsen 
att undersöka möjligheterna till sight
seeing. Att det ej var mycket bevänt med 
sådana arrangemang den här årstiden in
såg vi , då vi frågade på den första rese
byrån. Där rekommenderades vi att gå ned 
t ill hamnen och titta på båtarna från Sve
rige. Ridå! 

Efter detta åt vi lunch på ett matställe 
inne i staden. 

-CLH och EKL beslöt sig nu för att 
upptäcka Kiel på egen hand och där
igenom göra reklam för det svenska släk
tet. Att sistnämnda syfte ej skulle bl i 
svårt, vet var och en som har träffat des
sa gentlemän! Likaså beslöt sig -FMW 
och -FEZ att undersöka valda delar av Kiel , 
liksom -EAT med YL. Resten d v s -NT, 
-FNP, -FYN, Tommy och ytterligare en 
SWL samt -CVT fick alltså hålla till godo 
med de delar av staden som blev över att 
upptäcka. Det började dock ej så bra. 
-CVT råkade gå mot röd gubbe vid ett 
övergångsställe, varpå en förfärad äldre 
dam högljutt utljöt sig över ungdomens 

nonchalans mot lag och ordning, och att 
inga böter vore höga nog mot detta yt
terst lagstridiga beteende. -FNP, som kom 
något efter, gick också mot samma gubbe 
som fortfarande var röd , med påföljd att 
det nu fanns både röd gumma och gubbe 
vid övergångsstället. 

Med blickarna fästa på hustaken, fort
satte sällskapet genom staden. Efter ett 
tag upptäcktes en CL-33, tillhörig DK6L1, 
som givetvis hälsades på. Tyvärr (eller 
lyckligtvis) höll han på att flytta, så besö
ket blev tämligen kort. -NT hade i förväg 
tagit reda på teL-nummer till några tyska 
amatörer och en av dessa ringdes nu 
upp. Trots att ingen hade någon tysk ord
bok med sig, blev resultatet att vi invite
rades till denna amatör som var en av 
Kiels TV-hams. Hela utrustningen var 
hembyggd av hans son, som också var 
sändareamatör och bodde i en annan del 
av Kiel. Vi fick nu en demonstration, där 
vi själva fick " medverka". Vid det tillfäl
let fick vi igång sammanlagt 4 stationer. 
Bredbands-TV på 432 MHz - det är in
tressant det! 

Expeditionsdeltagarna hade hoppats att 
ett medsänt gruppfoto i färg skulle kunna 
användas i aTC. Tyvärr var deltagarna 
"konturlösa" så vi måste Inskränka oss till 
en bild av -EAT:s YL i horisontalläge. 

Aterfärden anträddes på lördagskvällen 
med samma färja som tagit oss till Kiel. 
-EAT :s YL hade inköpt en s k locktång, 
med vilken hon moderniserade frisyrerna 
på de omkringstående. I övrigt förlöpte 
återresan tämligen lugnt och vi kunde sti
ga iland i Göteborg helskinnade, tyvärr 
även med avseende på innehållet i våra 
plånböcker, hi! 

SM6CVT 
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Insänt 
BREV FRAN "SIBBHULTARN" 

QTC är en utmärkt tidning för oss radio
amatörer med jättetoppen byggbeskriv
ningar på digitala superelbuggar med su
perminnen och andra helt superfantastiska 
tekniska underverk som t o m en C-amatör 
inte begriper. Inget ont om detta gott folk, 
för t o m jag SM7BPL har lyckats med en 
hel del som jag på det varmaste vill tac
ka för. Men jag skulle vilja ställa en fråga : 
Varför är där så litet för nybörjare? (He
der åt SM7FOM). D v s för de som inte 
kan så mycket som vi som hållit på litet 
längre och byggt radioprylar. 

Jag är ledare för scoutradiopatrullen 
SK7GB och lärde ut CW. Som extra spor
re utlovade jag en TX och RX till den som 
först hade sitt C-cert i sin hand . Kjell 
"SM7GVQ" Martinsson fick mottaga pri 
set! 

Nu efteråt tycker jag att jag gjorde ho
nom en stor björntjänst när jag bara satt 
grejorna framför näsan på honom och sa : 
" Var så god och kör". Jag ångrar natur
ligtvis inte att jag gav bort en körklar rig 
till -GVQ, nej, nej . Men däremot att jag 
inte lärde Kjell hur man bygger sin törsta 
X-tal TX, precis som jag själv gjorde en 
gång. 

-GVQ är nu medlem av SSA, får QTC 
en gång varje månad. Men vad får han ut 
av den? Ja, sida upp och sida ner bara 
tör hans del invecklade byggbeskrivningar 
som han inte begriper ett smack av. Vad 
jag vill ha fram är det: ATT VI MASTE 
HJÄLPA VARA YNGRE KAMRATER I vAR 
HELT FANTASTISKA HOBBY MED ATT 
BLI DUKTIGA HAMS MED ETT TEKNISKT 
KUNNANDE SOM I FRAMTIDEN MOTIVE
RAR FORTSATT AKTIVITET pA AMATÖR
RADIOBANDEN, SAMT FORTSÄTTA ATT 
UTRADERA GRÄNSER MELLAN FOLK 
ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR " INTERNA
TIONAL FRIENDSHIP". 

Därför lovar jag SM7BPL Jan " Sibbhul
tarn" Svensson, på heder och samvete att 
starta en " Juniorklubb" eller " Novisen vid 
skärmstrumpan" i QTC, och med enkla 
byggbeskrivningar, väl utprovade av mig 
själv som t ex : 80 m TX med X-tal, krets
kortsmönster på enkla konstruktioner, lät
ta att bygga och lätta att få att fungera. 
Samtid igt som jag lovar detta hoppas jag 
att ni alla ställer upp med bidrag till dessa 
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sidor som är lämpade för pojkar som Kjell 
-GVQ. 

Best 73 de SM7BpL/Janne " radioamatör". 

Reds kommentarer 

Jag är naturligtvis mycket tacksam tör 
" Sibbhultarns" generösa erbjudanden att 
bl a komma med nybörjarartiklar. Med 
jämna mellanrum "annonserar" jag i tid
ningen om byggbeskrivningar av alla slag. 
Men tyvärr finns det i landet bara några 
dussin " skrivvilliga" amatörer. Många av 
dessa uppvaktas också med brev med be
ställning av art iklar. Nybörjarbeskrivningar 
uteblir emellertid. Kanske därför att en 
kristallstyrd 10 watts-sändare för C-amatö
rer inte ändrar sig så mycket år från år. 
Att klippa sådana artiklar ur utländska tid
skrifter är inte möjligt eftersom det inte 
där heller finns sådana som kan fylla det 
av -BPL påtalade behovet. Men, om inte 
minnet sviker mig, så finns det nybörjar
konstruktioner i t ex SSA-boken " Grund
läggande Amatörradioteknik". Det har ju 
också funnits en del sådana artiklar i QTC 
under de senaste 4-5 åren, och om inte 
enskilda medlemmar eller klubbar kan stå 
t ill tjänst med kopior av dessa, så är jag 
villig att hjälpa till med kopior av nedan
stående QTC-publicerade byggartiklar mot 
insändande av ett adresserat och franke
rat kuvert. 

De flesta av våra tonårskillar och ton
årstjejer som börjar med amatörradio tyc
ker väl att det mest är en " kul teknisk 
grej ". Men kan man samtidigt få dem för
stå att amatörradio är något som utrade
rar gränserna mellan folk över hela värl
den etc, så har naturligtvis denna " kul 
grej " fått mycket större betydelse än me
kandet och trimmandet av mopeder, som 
i och för sig också är " en kul teknisk 
grej ". 

-WB 

Kopior av följande beskrivningar kan 
alltså erhållas : 
1. C-amatörsändare för 3,5 - 7 - 21 

MHz, rörbestyckad . (QTC 1-70). 
2. 80 o. 40 m CW QRP-TX, rörbestyc

kad . (QTC 6/7 -70). 
3. Transceiver för 80 mb, transistoriserad. 

(QTC 6/7 -72) . 
4. 10 W-sändare för 80 o. 40 m med VFO, 

transistoriserad. (QTC 12-73). 
5. QRP-transceiver för 80 mb, transisto

riserad . (QTC 5-74). 



Hamannonser 
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstöver 
Siffror -eller tecken, dock lögst 20:- kr. Med
lemmar i SSA åtniuter 50 % rabatt. Text och 
likvid söndes till SSA, Jönåkersvägen 12, 12248 
ENSKEDE. Postgiro 27388-8. Sista dag den 15:e i 
månaden före införandet. Bifoga allIid postens 
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller 
anropssignal skall alltid anges i annonstexten -
enbart gatuadress eller postbox godtas inte som 
adress. För kommersiell annons gäller aTe ordi
narie annonstaxa. 

Säljes 

• Drake TX4B ev med PS. Slutsteg 
TEMPO 2000 med 2 x 3/400-Z bordsmodell. 
2 st nya EIMAC 3/500-Z för ovanst. säljes 
separat. MOSLEY CL-15 3 el monoband 
yagi. Defekt TR-44 rotor. SM6EVE Bernt 
Birgersson, Prästliden 19, 511 00 KINNA. 
Tel. 0320-11654. 
• HF-relä, tål 200 W upp till 450 MHz, 
12 V DPDT. Mycket lågt SWR. 45 x 40 x 35 
mm. 40:-. SM6CKU. Tel. 0300-44389. 
• Transceiver Sommerkamp FT-250 med 
orig. power-supply med högtalare + mo
bilagg för 12 V + antennfäste och headset. 
SM4DOG/ 0Ile. Tel. 0247-11541 . 
• TX Hammariund HX 500, CW, SS B, 
AM, FM, FSK. 850:-. SM5CJF Lennart 
Arndtsson, Rågvägen 12, 19060 BALSTA. 
Tel. 0171-50748. 
• FDK MULTI 2000. SM5GAG/Claes. Tel. 
013-159269. 
• TR4C, AC4, MS4. Toppskick end. 400 
OSO p g a för låg akt. 4000:-. SM7VG. 
Tel. 044-11 2827. 
• Inoe IC 700 R amatör-RX. 80-10 m 
med VHF 001 2-m konverter, inbyggd i en 
Elfa-box. 950:-. SM4GL T/Christer. 691 00 
KARLSKOGA. Tel. 0586-37850. 
• TR-2200 inbyggd stämgaffel 1750 Hz 6 
kanaler 145,0, 145,1, 145,7, repeaterfrekven
ser R2, R5 och R8. Ackar medföljer. Pris 
750:-. SM0ARZ Stone Hamnstedt, Mejsel
vägen 39, 12638 HÄGERSTEN. Tel. 08-
1971 05. 
• Transceiver SB 34 m. mikrofon o. mo
bilfäste. Körd ca 100 OSO, 1500:- . Band
spanner mobilantenn för 80-10 m med 
fjäder o. fäste, 250:-. SB 200 slutsteg, 
1400:-. GR 54 Heathkit allvågsmottagare, 
350 :-. SM5ARA Olle Moberg. Tel. 08-
885744. 
• Oscilloscope HEATHKIT 10--12, 3 Hz 
- 5,5 MHz. Skriv till SM5EUF Urban Ek
holm, Box 2068, 61202 FINSpANG 2. 
• Drake 2NT + HG10B, 1000:- i topp
skick. Priset kan diskuteras. 2 m TX, 5 rör, 

12 W, 200:-. SM4GLC/ Lasse. Tel. 0570-
16530. 
• Orig . VFO till MULTI 8, alldeles ny 
och knappast använd säljes för 650:
(Kostade 1293:-) eller bytes mot SSTV 
monitor, även PA typ SB 220 kan tagas i 
byte. SM7FHJ/Mats. Tel. 042-146787 dag
tid. 042-148480 kvällstid. 
• RX Collins R 392/URR, 0,5-32 MHz, 
digitalavst. bra skick, 2075:-. FTTY (Fsk) 
Converter f. R 392/URR, typ CV-278. Kan 
användas till alla RX m. 450-500 kHz MF. 
X-talstyrd. 275:-. TX FLdx500, som ny. 
1700. Transceiver Collins 618 S-1, 2-25 
MHz, orig . 100 W AM, CW. På grund av 
konstruktionen mycket enkel att modifiera 
f. CW, DSB/SSB ca 300 W. Uppbyggd m. 
plug-in-enheter, bra skick. 975:-. RF Tu
ner f. Collins 618S-1. Samtl. sign. kretsar 
f. 2-25 MHz RX/TX t o m drivsteg TX, 
4 band + 1:a variabla MF, samtliga kretsar 
PT-avstämda (24 st) . Nästan komplett 
transc. 20 W PEP, 225 :- . PA f. 618S-1. Ca 
300 W PEP, 3 st 6146. 2-25 MHz, inkl. 
ant.relä + givare f. SWR-brygga, kompakt, 
250 :-. PTO t. bland. Collins, VFO QRG 
2455-3455 kHz. Sign. aRG 2-3 MHz, MF 
ut 455 kHz, vy stabilo. linjär, 160:-. 12 
tim digit ur, mekaniskt m. larm, som ny, 
50:-. Cond.mic Electret, 600 ohm, ny, 
50:-. Slå gärna en signal eller rita en rad 
för mer info. SM5COT Alf Thunström, 
Attingevägen 2 B, 611 00 NYKÖPING. Tel. 
0155-57350. Eft. 1700 0155-573 19. 
• TX typ Temco 75 GA, CW och AM. 
VFO eller X-tal. 19 rör och alla band. 
Reservrör och handbok medföljer. Brev
svar önskas till SM4ANF, PI 451, 69040 
ASPA BRUK. 
• TRIO TS-510 med CW-filter + PS-510 
säljes till högstbjudande. SM3BFV Hans 
Bång. Tel. arb. 0650-28000 ankn . 141 . Bost. 
0650-20361. 
• 1 st slutsteg FL 2000 B med 2 st rör 
572 B samt 1 st hembyggt med 2 st 3-500Z. 
Pris 1600:- per st. SM4AWT/Nisse. Tel. 
0552-200 89, säkrast lördag efter 1700. 
• 1 st 5 W DSB transc. för 80 m. (Se 
beskr. OTC 5/74), 750:-. 1 st byggsats till 
liknande transc. 550:-. 7 cm högtalare 
5:- pr st. "OZ" från 1965-1973. SM4DTL 
Verner Hartvig-Sörensen, Innersvängen 20, 
65468 KARLSTAD. Tel. 054-130638. 
• KOMPLETT DE LUX E AMATÖRSTA
TlON. FT-277 (FT-101) mod if. till högsta 
standard samt m. CW-filter, fläkt och MAG
NUM SIX-klipper, digitalavläsning ned till 
en Hz med 8 siffror (kan även anv. som 
frekvensräkn . t. 32 MHz), YO-100 MONI
TORSCOPE, FV-101 VFO samt inb. el-bug 
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med VIBROPLEX manip ., Digitalklocka, 
originalmike, 2 reservrör och MOSLEY V4-6 
vertikalant, (ej feeder och radialer) . PRIS : 
5900:-. 2 mobilriggar för 12 V DC. ATLAS 
180, 2500:- och YAESU FT-75 (TS-50) med 
15 kristaller (3 i varje band med VXO) 
samt hemb. VFO, 1400:-. SM5BFG/Rolf. 
Tel. 0756-30820. 
• 1 st mottagare TRIO JR-599 Special, 
1600:- (nypris 2390:-) . 1 st S-bands ver
tikal Hy-gain 18 AVT/WB (behöver ej sta
gas), 300 :- (nypris 500:-). K. Neppen
ström, Persuddevägen 50, 23500 TYRESÖ. 
Tel. 08-7126971. 
• Heathkit HD 10 el-bug , 1 år gammal , 
160:- (bra för nybörjare) . Zenith Trans
Oceanic transistorradio, 8 band , 250:-. 
SM0GBB Barney. Tel. 0758-13505. 
• Beamant. 14 MHz 3 elem. full size säl
jes el. bytes mot 10-16 el. yagis för 144 
MHz. SMSDYO Krister Nordström. Tel. 
0143-11322 eft. 1700. 
• Sändare, 90 W CW-AM, Lafayette Mod . 
390. 80-10 m med 4 X-tals, 110 V + trafo 
220 V-110 V, 300 VA. SM0FNV Nils 
Willart. Tel. 08-7124752. 
• ATLAS 180 solid state transceiver, 
2300 :- . SM5CJP. Tel. 0760-80773. 
• HW 100 + HP 23 + SB 600 + HP 13 
mod. 6HS6 i RF och mixer. Nya 6146B i 
PA, CW-filter, SB 102-ans SSB-filter, i myc
ket gott skick. Säljes till högstbjudande. 
SM0EZE Börje Blomqvist, Osbyringen 12, 
16373 SpANGA. 
• Beg. HEATHKIT SB 301 RX, med 2 m 
converter och samtliga filter, samt ny högt. 
SB 600 säljes. Eventuellt mobil 2 m 
transceiver i dellikvid. Pris för RX + högt. 
1700:-. SM3GOM. Tel. 0693-10674. 
• SSB-transceiver Galaxy V mk 2, 400 W 
med PS säljes p g a husköp. Nya res. rör 
medf. SWR-meter 85 :-. SM2DHG/Hans. 
Tel. 090-120848. 
• TILLFÄLLE! Ny HW-101 + nätaggr. i 
toppskick säljes p g a ändrade förh . 
SM4GZJ . Fråga eft. Eric . Tel. 019-127565 
eft. 1800. 
• RX LAFAYETTE HA-350, 80-10 m, 
CW/ SSB + AM och FM smallbredband. 
750 :-. SM0FL T/ Ingvar. Tel. 08-91 7926 
säkr. 1730-1830. 
• 2 m TRANSCEIVER: Inoue IC-22, 1 
eller 10 W FM , 24 kanaler, inbyggd ton
osc. 1750 Hz, bestyckad med följ. kristal
ler: 144,9-145,0-145,1-145,150-145,7-
145,750-R2-R8. 1'12 år gammal, men 
mycket obetydligt körd (SRA:s klubbsta
tion), säljes till högstbjudande. SM0CER, 
Jan-Eric Rehn , Norströms Väg 13, 6 tr., 
14200 TRANGSUND. Tel. 0817711947. 
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Stockholms Radioamatörer köper beam för 
10,15 och 20 mb och rotor. SM0CER. Tel. 
08-7711947. 
• Transceiver SB-102 körd ca 200 osa. 
Med CW-filter. 3000 :- . SM5DVS/ GÖsta. 
Tel. 08-7400909. 
• FINA GREJOR: Magnum Six speech
processor för FT 101 /277, ny, Kr 600:-, 
SVF-meter, japansk m/2instrument, 3-150 
MHz, Kr 60 :-, mikrofoner: TRIO MC 50, 
ny, .150:-, Turner 360, ny, 80:-, Turner 
355C, 50:-, rotor CD 44, 600:-, RX, SONY 
CRF 220, ny, 3.000:-, KW, E-Z matchbox, 
150:-. SM0EBP/Börge. Tel. 08-7747528 e 
1800. 
• RX Geloso G4/204, 80-10 m, obet. be
gagnad, säljes billigt. SM0DZF Helge Bro
man, Myggdalsv. 106, 13500 TYRESÖ. Tel. 
08-7421360. 
• 2 el yagi för OSCAR 29 MHz 185:- . 
Nästan ny Drakeline R4C T4XC m ps alla 
xtals för 28-30 MHz. 2m FM SBE-144 
R8-700-750-800. SM6CKU. Tel. 0300-
44389. 
• Drake TR4C som ny, i orig.kartong, 
3100:-. SM3EWB. Tel. 026-184913 eft. 
1800. 

Köpes 

• Köpes: REMSLÄSARE, remsstans, max 
150:- pr st. Huv till Creed 7B. Säljes till 
reducerade priser OTC nr 12 SM6FZZ. En 
del kvar samt BC 625 med VXO för FM. 
Omformare 12 V in , 300 V 400 mA ut, -
150 V 1001A. SM6GKC Jan-Eric Teern. Tel. 
035-361 52. 
• FACKVERKSMAST 18-25 m, höj- och 
sänkbar. ELECTRO-VOICE mikrofon modell 
664. UKV-RX, 30-200 MHz AM/FM med 
VFO. Rörhållare till OOE 06/40 m m. 
SM2AL T/ Karl-Erik. Tel. 0911-65975. 
• Ett par rörsocklar passande till rör 
3-500Z, även köp av rör 3-500Z kan kom
ma ifråga om jag hittar några socklar. HF
drossel till PA, ca 100ftH, 1 A. SM5EOW 
Gunnar Hedby. Tel. 011-921 08 eft. 1800. 
• Bra allbands trafikmottagare köpes. 
SM0HB/ Leif. Tel. 08-299004 eft. 1800. 
• TH6DXX önskas. SM0AJU Leif Lundin , 
Ugglev. 11 , 761 00 NORRTÄLJE. Tel. 0176-
14702. 
• TRIO TX599. SM5GAG/Claes. Tel. 013-
159269. 

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 medlemmar per den 14 januari 1975 

SM5DKK Jan Arvesen, Bryngelstorpsvägen 18, 
611 00 Nyköping 

SM6EQI Sven-Erik Carlsson, Tvistevägen 8, 43300 
Partiiie 

SM6EUJ Ake Floren, Nissagatan 29, 31035 Aled 
SM7EYQ Lars Olofsson, Stenshult, PI. 759, 29023 

Ovesholm 
SM0EYU Birgit Bjärbo, Getingvägen 22, 18400 

Akersberga 
SM0FBI Lars Danbrink, Bergvägen 26, 19630 

Kungsängen 
SM0FMM Göran Wennersten, Stenbygränd 5, 

16370 Spånga 
SM6FWU Törner Wennergren, Drottninggatan 64, 

461 00 Trollhättan 
SM4FHV Rolf Karlsson, Holländargaton 5, 781 00 

Borlänge 
SM0FNY Hans Björklund, Skebokvarnsvägen 185, 

12435 Bandhagen 
SM3GDI Stela n Akerman, S. Centralgatan 30, 

80220 Gävle 
SM5GPI Karl-Gustav Johansson, Högmo, Skeda, 

58590 Linköping 
SM7GFJ Arne Jönsson, Lingongatan 28, 21231 Mal

mö 
SM5GWJ Tommy Nilsson, Hejdegatan 12, 58243 

Linköping 
SM7GCO Anders Isaksson, Fagerhult, 55590 Jön

köping 
SM0GlO Bernardas Gumauskas, Allhelgonagatan 

13,3 tr., 11658 Stockholm 
SM7GAP Kurt Olofsson, Tormenåsgatan 14 B, 

561 00 Huskvarno 
SM2GCQ Bert larsson, Stengatan 3, 95162 ltJlee, 
SM3GHQ Lars Hedström, Hjortronvägen 9, 19631 

Kungsängen 
SM3GPQ Gunnar Berglund, Box 69, 84058 Pil

grimstad 
SM0GTQ Jan-Erik Askerblom, Enrisvägen 15, 

141 44 Huddinge 
SM7GXQ Peter Lindquist, Gamla Stationsgatan 4, 

38200 Nybro 
SM4GGR Lars Carlsson, Box 322, 701 050rebro 
SM0GJR Lars Erik Larsson, Rörstrandsgatan 15, 

4 tr., 11340 Stockholm 
SM4GHS Robert Petersson, Systerstigen 7, 691 00 

Karlskoga 
SM0GKS Göte Dahlström, Oxensgatan 248, 13663 

Handen 
SM7GlS Jan-Erik Engzell, Kastanjegatan 9, 23040 

Bara 
SM3GWS Anders Nordin, Fyrvägen 19, 871 00 

Härnösand 
SM4GYS Erik Persson, N. Bråten 3520, 691 00 

Karlskoga 
SM4GZS Håkan Rörvall , Raslaiisgatan 9, 771 00 

Ludvika 
SM0GRT Svante Ahman, Lomvägen 645, 191 57 

Sollentuna 
SM7-5760 Jan Svartvik, Tumlaregränden 7, 22251 

Lund 
SM7-5761 Stig Asp, Nynäsvägen 19, 57200 Oskars

hamn 
SM7-5762 Lars Ivarsson, Styckegatan 3, 57200 Os

karshamn 
SM7-5763 Lennart Jonasson, Carlssons väg 8, 

572 00 Oskarshamn 

SM5-5764 Ingvar Vikman, Box 66, 73300 Sala 
SM5-5765 Sven-Arne Larsson, Humlevägen 7, 64200 

Flen 
SM0-5766 Thomas Carpelan, Akvarievägen 68, 

13500 Tyresö 
SM7-5767 Bo Hofvander, Dalgatan 3 B, 310 80 

Hyltebruk 
SM0-5768 Helge Blomqvist, Johan Skyttes väg 

285, 125 33 Alvsjö 
SM3-5769 Erik Lindahl, Vattjom 2044, 860 10 Mat

fors 
SM0-5770 Kjell Berg, Tomasvägen 17 17533 Jär-

fälla ' 
SM7-5771 Lars Eskemyr, Fridhemsgatan 13,57200 

Oskarshamn 
SM7-5772 Kaj Johansson, Brunnsgatan 15, 360 10 

Ryd 
SM6-5773 Gunnar Franzen, Renvägen 9, 311 00 

Falkenberg 
SM7-5774 Michael Ed, Petter Dalsvägen 8, 37020 

Lyckeby 
SM0-5775 Percy Björn, Malmvägen 2 B, 3 vån., 

191 61 Sollentuna 
SM4-5776 Lennart Lundin, Melodivägen 13, 78100 

Borlänge 
SM2-5777 Thomas Andersson, Erikslundsgatan 18. 

961 00 Boden 
SM0-5778 Bertil Lundkvist, Hj. Söderbergs väg 

16 D, 11252 Stockholm 
SM5-5779 lars Andersson, Färeningsgatan 35, 

59500 Mjälby 
SM6-5780 Mats Carlsson, Rosengatan 26, 43400 

Kungsbacka 
SM6-5781 Lars Svensson, Hus 200, 43091 Hönön 
SM7-5782 Arne Hulth, Mossgatan 18, 57400 Vetlan

da 
SM6-5783 Rogner Söderberg, astra Lyckan 10 a, 

30251 Halmstad 
SM6-5784 Berith Johansson, astra Lyckan 10 a, 

30251 Halmstad 
SM3-5785 Gerord Riemslag, PI. 1467, 82021 Vallvik 
SM7-5786 Hans-Ake Jonsson, Vinkelvägen 24, 

572 00 Oskarshamn 
SM6-5787 Tommy Sandebert, Henå Töllsjö, 510 35 

Bollebygd 
SK2CI Föreningen Bodens Sändareamatörer, c/o 

Esbjörnsson, Domarvägen 29, 96100 Bo
den 

Aterinträde 

SM0GU Bengt Feldreich, Lokattsv. 14, 16137 
Bromma 

SM7YG Toge Magnusson, Erik Dahlbergsg. 34 B, 
25239 Helsingborg 

SM7ACE Ivor Larsson, Strömsgatan 18, 59300 Väs
tervik 

SM7 ASQ Arne Schultz, Sig rids väg 17, 26083 
Vejbystrond 

SM5BWG Arne Pettersson, Idrottsvägen 25, 59061 
V reta Kloster 

SM5BlX Anno-Maria O'lsson, Ingentingsgatan 3, 
2 tr., 17163 Solna 

SM5CPJ Kjell Barmark, Täljstensvägen 11 E, 75240 
Uppsala 

SM7CZO Arne Johansson, c/o l Håkansson, Spar
resgatan 19, 371 00 Karlskrona 

SM4CYR Alf Regnander, Skogsvägen 29 C, 781 00 
Borlänge 
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SM7CMW Allan Carlsson, V. Vallgatan 9, 24400 
Kävlinge 

SM6CMZ Arne Mag nusson, Solgårdsgatan 9, 51080 
Tronerna 

SMI2l0NK Voldis Grivons, Akervögen 6, 17015 
Stenhomro 

SMI2l0WK Ulf Jonsson , Tronebergsplan 8 B, cIa 
Larsson, 161 32 Bromma 

SM6FQO Henning Milis, Sporregatan 4, 50233 
Borås 

SM5FUL Ingemar Eriksson, Rönnbergagaton 4 D, 
2 tr ., 72346 Vösterås 

SM6GOR Jon Persson, Lundenvägen 17 C, 541 00 
Skövde 

SM5-1730 Carl Oscar Biese, Gjuteribocken 12 B, 
1 tr., 172 39 Sundbyberg 

Nya signale r per d e n 20/12 1974 

SM7MK lex-5734) Rolf Rosholm , Norra Espla-
naden 13, 34300 Älmhult . ........... A 

SMI2lAlQ (ex-56661 Lennart Sandberg, Torsby-
gatan 34, 5 tr., 12341 Farsta ........ T 

SM30QI Bo Ekegren, Ovre Sölängsvägen 16, 
80590 Gövle .............. . ......... T 

SM7EWG Bo Pilsmo, Box 2008, 59302 Västervik T 
SM2GCR Björn Haroldson, PI. 5034, 921 00 

Lycksele ............................ T 
SM4GI S Sune Andersson, Asen, 78010 Gustafs T 
SM4GJS Johan Johansson, PI. 2180, 79500 Rött-

vik .................................. C 
SMI2lGKS Göte Dohlsträm, Oxensgatan 248, 

5 tr., 13663 Handen ................ T 
SM7GlS Jon·Erik Engzell, Kastanjegatan 9, 

23040 Bara ....................... ... B 
SM4GMS Leif Gustafsson, Kungsgatan 19, c/o 

Sandberg, 70212 Orebro .......... C 
SM4GNS Peder Hougaord-Pedersen, Smedje

gatan 7, 67050 Charlottenberg .... C 
SM5GPS Nils Svensson, Vårbocka, Gistad, 

59062 Linghem . . ................. . .. T 
SM6GQS Nils Lindblad , Dr Westrings gata 4, 

41324 Göteborg .................... A 
SM5GRS Sven-Ivan Carlsson, Snovlundo Herr-

gård, 59030 Borensberg ... A 
SM7GTS Christer Nilsson , Finjagoton 15 D, 

281 00 Hösslehol m T 
SM6GUS Per Johansson, Fostlogsgoton 47, 

41512 Göteborg ...... . ... . ... ...... T 
SM7GVS Olle Corfitsson, Hov, 26093 Torekav T 
SM3GWS Anders Nordin, Fyrvägen 19, 87100 

Härnösand . . . . . . . . . . .. A 
SM7GXS lex-40631 Sven Milton , Borgaregatan 

4, 59800 Vimmerby ... . .... ... ..... B 
SM4GYS Erik Persson, N. Bråten 3520, 691 00 

Karlskogo ...................... T 
SM4GZS Håkan Rörvall , Rosfallsgatan 9, 771 00 

Ludvika . . . . . .. ... . . . . . . . .. . ... . .. .. T 
SMI2lGBT Ulf Segersteen, Riksrådsvägen 63, 

121 60 Johanneshov . ................. C 
SM2GCT Alf Ekman , c/o Rydh, Rådhusesplana-

den 16 A, 90247 Umeå .... ...... .... T 
SM2GET Anders Hanson, Hornsgatan 8, 951 00 

Luleå '" . . . . . . .. . ... ... . ....... B 
SM4GIT Eva Holm, Gronvägen 5, 66300 Skog-

hall ............ . ................... C 
SM4GJT Evold Strämbäck, Angersteinvägen 39, 

77072 Vikmonshyttan ................ B 
SM6GKT Roland Wilsson, Attogårdsgatan 2 A, 

521 00 Folkäping .................... T 
SM4GlT Christer Forss, Skrontohäjdsvägen 30, 

691 00 Karlskogo . ... . .. . .. . .. .. ..... T 
SM2GMT Håkan Johansson, Box 4200, 96100 

Boden ..... ...... ................... T 
SM7GNT Per Appelquist, Ekbergsgatan 12, 

57300 Tranås ........................ C 
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SM4GOT (ex·4351 Erik Ysen, Box 171, 79022 
Sågmyro ............. .. ............. A 

SM7GPT Göran Nilsson, Bödo 2, 380 74 Löttorp A 
SMI2lGRT Svante Ahmon, Meteorvägen 11 D, 

17560 Järföllo ...................... T 
SM7GST Karl-Gustaf Sjöblom, Sjövägen 7, 

352 50 Växjö ........................ T 
SM3GTT Sigvard Englund, PI. 1371, 82800 Eds-

byn ................................ T 
SMI2lGXT Erik Lindquist, Aspnäsvågen 6, 17537 

Järfälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 
SM4GAU Gösta Johansson, Holgatan, Box 8647, 

781 00 Borlänge .. . ... . ............. . . C 

Meddela adressändringar till Telever
ket, se E:22 och till SSA:s kansli på 
postens blankett (BI 2050.05). 

SLUT 
på alla kr jngslängda QTC. Köp den ele
ganta blå samljngspärmen - för en 
årgång. Prjs 10 kronor. 

SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJ 

Framtagningstider . för 
aTe 1975 

Nr 
3 
4 
5 
6/7 
8 
9 

10 
11 
12 
1/76 

"Deadline" 
19/2 
18/3 
17/4 
20/5 
24/6 
20/8 
19/9 
21/10 
19/11 
10/12 

Postas 
14/3 
15/4 
15/5 
13/6 
15/8 
15/9 
15/10 
14/11 
15/12 
15/1 

-WB 



SSB - CW 
Sändare och mottagare garanterade nya eller 
nyvärdiga. Priserna inkl flygfrakt och f6r
säkring. Tull och mervärdeskatt tillkommer. 

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

Hallicrafters 
FPM300 MKII aQ-l0m 250 w pep 

inb ps 13 vdc. 117/234 Vac $ 526 (2.240:-) 

R.L.Drake 
SPR-4 150 kc-30mc 
R4C 16Q-lOm 
T4XC 160-lOm 200w pep 
L4B 2kw pep 
TR4C SQ-lOm 300 w pep 
TR4C w N/B 
AC4 115/230V pwr sup 
DC4 12vdc pwr sup, w/TR4 
RV4C via 
W4 2- 30 mc wtmtr Ivio ppl 

Hy-Gain/Galaxy 

$ 550 
$ 532 
$ 555 
$ S25 
$ 576 
$ 671 
$ 148 
$ 141 
$ 122 
$ 65 

(2.340:-) 
(2.265:-) 
(2.360:-) 
(3.510:-) 
(2.450:-) 
(2.855:-) 

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

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

. P&H . Elec!ronics 
LA500M Mobile Linear SO-

10m 1 kW pep w/115V aC 
& 12 V dc ps $ 310 (1.320:-) 

Rotorer-llSV ac Ivia postpaket! 
HAM-II $ 138 
TR-44 $ S3 
CDM $ 1m 

(590 :-) 
(355:-) 
(430:-) 

Clegg-2m f M, Robot SSTV, HAL RTTY etc. Pris 
på färfrågan. 

Antenner-Master: 
Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
pris på förfrågan 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

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

ORGANS and ELECTRONICS 
P.O. Box 117 

Lockport. Illinois 60441 USA 

QSL? 
kontakt 

OZ4WR 

Mangler du QSL-kort - så 
lad os sende dig gratis prl2lver, 
brochure og prisliste. 

Vi fl2lrer agså lagbl2lger, con
testlog summarylog pr. stk. d. 
kr. 6,95. 

JOHN HANSEN l/S - BOGTRYK + OffSET 
Strandvejen 9, 5800 Nyborg, Danmark, 

IIf. (09) 31 04 58_ 

ÄNTLIGEN! 

Hur blir man radioamatör? 
Hur får man certifikat? 

Vilken grundutrustning behöver man? 
Denna bok ger svar på det mesta 
som den blivande radioamatören vill 
veta . Kurt Forshäger SM6AEI 
W A6N HW) har skrivit en lättfattlig 
välillustrerad bok som många väntat 
på i åratal. .. 

Finns i bokhandeln eller direkt 
från förlaget 

Inb . ca 34:-

Box 7024 300 07 Halmstad 7. 
Te lefon 035/360 30 

Spektra 
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DRAKE 

94 

Nu kan vi erb ' ~~~ioa.matörer lug~ hela DRAKE . 
Vi byt~~ ~.verk~.mli~~r~/Ch alltr~~dio":,~et till 
re m t aven 10 öld Iser. In resse· 

• o moderna re molla Vc;.r nya . utrustningar gare eller sänd 

tromning :Ii'vlceavdelnin ' a-
naden beji:~ ' reparation

g 
a
står 

till tjänst Välk Iga kom , v samtlig . med 
LANgS'men till v. munlkationsanlÖ 1 .mark-
lan kl ?o.ATAN 93 aÖ Stockholmsburk gg~,"gar. 
Ring . II .00-17.30. L~;t I~åndag-':frer uppDRAKE~ er skriv j_ . .00-13.0.0.. ag mel-

RR-I : DPubrodukter, or vår folder • 
3D MH belsuper r pa samtliga 

E
ler

. AMlwd/ssutbYtb~~~erk 0.,15-
xakt _ B. N t h rlStal-

transce. avlasning. K c filter. 
MSR-2. ,yt m~d T4. an köras 
med i DIgitalavläst Pris k 4 10 kH r~kvenssyntes matlagare r .500:-
100 H':; D MHz med som. täcker 

AM/CW/SS~)fs~ingSnag~~~~~h ä; 
SPR-4: Allsid . . e . motlagare Ig komm unikar PrIS kr 15.175:-
R4-C . . lons-
fär ~m~Ömrbmunkikationsmott Pris kr 33 
T-4XC . .. ru. agare . 00 :-
TR-4C: ~andare för am·· Pris kr 
OBS I' Nransceiver. otorbruk. Pris kr 

. ya priser Pri s kr p.g.a US-$ 

2.925:-
3.175·-
3.500:-

nersatta värd~. 

Alla priser inkl 

I Q a ElEmC;~~·nIC· 
Box 14 1821 ~ ABI 
Affär:' Up I~ DANDERYD 1 
Telefon 08r33 ~4\~tan 93, 1'1344 Sthlm. 



TELEGRAFI KURS 
På tonband 7" spole 1800 f t 4,75 em 30 till 
100-takt text medfölier . 

Kurs 1. Ett band 4 spår 145 kr 
2. Två band 2 spår vardera 185 kr 
3. Tia kassetter 2x45 min 245 kr 
4. "En genväg till 50-takt" 

Fem kassetter 2x45 min 165 kr 

Mot postförskott. 

SM7VG Hugo Johansson, Lars Feuks väg 8 
291 46 Kristianstad , tel . 044/l1 28 27 

AVSTANDSTABELLER 
Nu kan Du beställa en avståndstabell 
enl QRA-Iocatorsystemet, datorberäk
nad med utgångspunkt från just Ditt 
QTH! För närmare upplysningar tag 
kontakt med : 

JOHAN STÄCK SM0ACY 
Tvärvägen 1, 7 tr 
171 30 SOLNA 
Tel. 08-730 3414 

FYNDlISTA 
NYA ENHETER : 
Kenwood TS-520 

" T5-5155 
TR-7200 
QR-666 

Drake TR-4C 
R-4C 

05 kHz CW-filter dito 
VFO FT-277/l01 

BEGAGNADE ENHETER: 
KW-2000 m org power högtalare 
5won 260/220/l2V m mie 

" 350/220V 
50mmerkamp FLDX 500 

" FRDX 5005 
Tr io ER202 m 2mtr konv 
Hall ierofter HT-40 

" orig VFO dito 
SX-140 

Heothkit DX60A som ny 
" HG-lOB VFO 

PA KW Sixhundred 
HRO-500 + 7 kassetter 
I C-2F 145, 600, 700, 750 
I C-22 145,700. R2, R6, R8 

Rotorer, antenner, antennwire 

14.650) 3.900 
14.200) 3.900 
(1.500) ' 1.250 
(1.575) 1.450 
(3.850) 3.400 
(3520) 2.995 

(360) 300 
(695) 575 

11.500) 1.000 
(2.300) 1.750 
(2.200) 1.700 
(1.300) 1.000 
(2 .200) 1.950 

(850) 650 
(400) 300 
(175) 125 
(525) 400 

{ (800) 500 

(800) 600 
(450) 300 
(650) 500 

11.200) 850 
ink l moms 

(spee) m m 

RADIO REX AB 063-124835 vx 
öSTERSUND 

5 BAND ATLAS-210 
SOLID STATE 
TRANSCEIVER 
200W PEP 
10 - 80 M 

3395:- inkl . 

Selektiv och mycket känslig mottagare utan risk för korsmodulering. Ingen 
avstämning pä sändaren - helt bredbandig och VSWR skyddad. Spec iell 
VFO-ratt 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. 

SM5SB Carl 
0155-71 2 54 

Side Band Communication AB 
$-64020 BJORKVIK 

SM5CJP Eskil 
0760-85873 
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NY HEATHKIT SOLID STATE TRANSCEIVER 

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

SB-104 TRANSCEIVER, 10-80 m 

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

SB-230 SLUTSTEG 

- 1200W PEP 88B 
- Conduction cooled 8873 
- Ingen fläkt 
- Pris byggsats 2.280 :-

ÖVRIGA TillBEHÖR 

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

INTRODUKTIONSERBJUDANDE, gäller t. o. m. 27.3.1975. 

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

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

Vid samtidig beställning av 8B-104, 88-644, 8B-604 och HP-1144 får Du detta 
för 5.450:- (listpris 6.000:-) 
Vi sänder Dig gärna en samlingsbroschyr på den nya riggen. 
Passar det bättre så kom gärna och hämta en broschyr hos oss. 

OBS: Nya adressen är Norr Mälarstrand 76. 

73 de 8M0DNK, Valle Grivans 

HEATHKIT, Schlumberger AB 

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

HEATH HEATH 

Schlumberger 



And you get more of what you expect from 
noiseless, trouble· free all solid-state TTY 
reception , The RVD-1DOS converts the output of 
any TU into a clear, easy-to-read RTTY readouI. 
The signal can be ted to a TV monitor"" O,, with 
sOght modification. any standard TV receiver (Just 
imagine a 23-inch teleprinter!). It's the beginning 
of enjoyable ny communications and the end of 
electromechanical devices with all of their 
maintenance headaches. The display above 
points out the many reasons why the RVD-100S 
makes all other TTY systems see m obsolete -
and it's just part of the HAL lineup of Quaiity, 
state-of-the-art RTTY components for the 
serious amateur. 

The HAL DKB-2010 dual mode key board is 
another example . It allows you to transmit TTY or 
Morse-TTY at all standard data rates , and CW 

between 8 and 60 WPM , You also get complete 
alphanumeric and punctuation keys , plus 10 other 
function keys, a " DE-callletters" key and a 
"QUICK BROWN FOX ..... diagnostic key. In both 
modes you have a three character buffer for 
bursting ahead (larger buffers optional) ; and in 
the CW mode you can adiust the dot-to-space 
ratio (weight l to your liking . 

When we say what you see is what you get, you 
can count on getting all that and more, including 
Quaiity construction throughout , So if you 're into 
RTTY , jo in the ranks of amateurs the world over 
who are enjoying this hobby at its best- with 
professionai gear at amateur prices from HAL-the 
leader in amateur RTTY eQuipment, Send today 
for the HAL products you want! 

*RVD-2l10 9-inch Monitor/ TV shown is optionsl 

Tveka inte att kontakta Ch r ister/0CBZ för ytterl igare informat ion om HAL's p rodukter, teJ. 
08/802540 , 

STOCKHOLM K0 BENHAVN 

~~ ER I K FE RNER AB ER I K FE RNER AB 
Tel. 08/8025 40 Te l , 01/31 1607 FERIIMER 

OS LO HELSIN KI 1tU~ 
ERI K FER N ER AlS ERI K FERNE R OY (iS! VeT 
TeJ. 02/54 43 26 TeJ. 90/88 06 34 



Transceivern för alla professionella amatörer 

Vicka conds! 
599,59 

T S 520 Exklusiv SSB-transceiver 
med högtalare och inbyggt nätaggregat 
för 120/200 V-50/60 Hz eller 16,6 V= . 
Frekvensomr. 3,5/7/14/21/28/ 28. 5/29. 1 
MHz band samt mottagning 10 MHz 
WWV. Fläktkylt slutsteg 160 W input 

~TRIO 
KENWOOD 

PEP. Stationen har inbyggd noise 
blanker. VOX samt Semibreak-in CW 
med sidton. Cross operation möjlig ge
nom 4 kristallkanaler. Högstabil VFO 
med inställningsnoggrannhet 1 kHz. 
Best. n r 78-7110-6 

Pris ink!. moms kr 4.650:-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 


