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SM5WL:s minnesfond
Postgjro 71 9088-7
Östmarksgatan 43, 12342 FARSTA.

Arsmötet
Arsmötet i stålstaden Sandviken samlade 160 personer på lördagskvällen varav ovanligt många vackra damer. Trots
att jag är medlem i Gävle Kortvågsamatörer vill jag ge arrangörerna ett erkännande för ett mycket väl genomfört
årsmöte.
Till årsmötesordförande valdes -FA och
till mötessekreterare -CWE. Personligen
deltog 121 personer med 419 fullmakter
d v s 540 av föreningens nära 5000 medlemmar var representerade.
Några frågor om hur vissa motioner
från förra årsmötet behandlats av styrelsen besvarades av -CWC. P g a utrymmes och tidsbrist kan svaren ej återges
här.
Härefter föreslogs att ärenden som kunde komma att beröra ekonomin skulle
behandlas först.
Bokslutet diskuterades och -LN lämnade sedvanliga upplysningar om olika
utgiftsposter och det beslöts att t ex
omkostnader skulle redovisas mer detaljerat i fortsättningen .
I revisionsberättelsen efterlyste revisorn
-OVett handlingspropram för minnesfonden.
Till styrelsevalet hade insänts 509 röstsedlar. Ett 25-tal hade ej kunnat godkännas. 1975 var deltagandet ca 20 %-igt.
I år deltog 10 % av SSA:s medlem~aL
Valda blev samtliga de som upptagits I
valkommittens förslag.
Till distriktsledare valdes: SM2CYG,
suppl. SM2CBS, SM4FVD, suppl. SM4BOI,
SM6CPO suppl. SM6EDH och SM0CER
suppl. SM0FFS.

ett av -WB lagt kompromissförslag om
högst 125 kronor. Skulle det visa sig att
det var möjligt med t ex vissa bidrag
" utifrån " eller att andra utgiftsminskningar skulle kunna göras, skulle styrelsen beakta dessa och under hösten 1976
lämna slutgiltigt förslag .
Jag passade i en paus på att fråga
något om SSA:s agerande i frågan WARC79. Den svenska WARC-kommitten består av SM50X, sammankallande, SM5AA,
SM4GL, SM5CJF, SM5AGM och SM0COD.
Kommitten har upptagit förhandlingar med
televerket, men har, därför att televerkets
protokoll inte kommit ut, varit förhindrad
att meddela några resultat.
SM3WB

Motionerna
Motion 1: Utredningen tillstyrktes och
styrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp.
Motion 8: Avslogs.
Motion 11: Förslaget kräver ej årsmötesbeslut.
Motionerna 4, S, 6, 7, 9 och 12, 17 bifölls.
Tyvärr måste jag awika kl 15.45 varför jag ej hade tillfälle att följa behandlingen av resterande motioner, men de
kommer att redovisas i bl a Bulletmen.
Arsavgiften för 1977 var givetvis det
heta ämnet. Många intressanta och säkert
väl genomtänkta inlägg gjordes. Efter ett
antal omröstningar beslöt mötet att gå på

Här har vi SSA:s ordförande -OX och "finansministern" -LN I förgrunden. Därutöver ser man -GL, -KG, Jp och -CPO.

Mötesordföranden -FA och sekreteraren
-CWC. SM5AS har placerats Inom "mikrofonräckhåll" men, som han sa: Jag tillhör
inte styrelsen.
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Mottagning av
satellitbilder
Organlc readout devlce for weather satelllte picture reception.

den roterande cylindern på vilken bilden
framställs helt består av potatis. Den för
ändamålet mest lämpade potatisen är
(Övers. från Potatoprint Newsletter, Kokoframtagen i Idaho U.S.A. och har en anmo, Ind. U.S.A.)
senlig storlek och helt speciell homogeniDet ökande behovet av utrustning för
tet. Cylindern framställs i ett speciellt
mottagning av vädersatellitbilder över hela
pressverktyg som påminner om en förstovä.~lden .har gjort det nödvändigt att framr~d kärnhuseliminator för äpplen, vilken
stalla billig hardcopy-utrustning som tillforutom att den formar cylinderns yta
samma.ns med helintegrerade mottagningsockså pressar ut ett längsgående hål i
och ..sIgnaibehandlingsutrustningar specipotatisen, passande den axel av X-profil
ellt lampar sig för användning på avlägssom potatisen sitter på. Synkroniseringen
na utposter och i U-länder där tillgången
på specIalfIlm och dito papper är begrän- . av rotationshastighet och horisontell avs?kning är utförd med lätt utbytbara kuggsad och där kostnaderna måste hållas
hJul och med en för överskådlighetens
nere för att säkerställa kontinuiteten i väskull utelämnad tachometergenerator. Den
derleksförutsägelseorganisationernas dagf~ån mottagardelen kommande, med videoliga bulletiner.
signalen varierande likspänningen passeDenna korta beskrivning aven sådan
rar via. en. kulspetspennliknande adapter,
u!rustning tar närmast fasta på framställsom latt vilar mot potatisens yta, genom
nlOg av den konkreta bilden vilket sker
potatisen till den jordade genomgående
med hjälp aven urgammal metod som
axeln. Potatisen blir mer eller mindre
till helt nyligen endast varit beskriven i
färgad beroende på informationen i viäldre läroböcker*) för experimenterande
deosignalen och när bilden är färdig tas
elektricitetsfantaster vilka i allmänhet sakpotatiscylindern bort från axeln och kan
nade den nog så avancerade mätutrustd!rekt .betraktas under långsam vridning som behövdes för polaritetsbestämnlOg. Fordelen med denna metod är atl
ning av likspänning. (Slut övers.).
bilden blir så att säga "genomgjuten" ett
Bilden visar en experimentmodell framgott stycke in mot cylinderns centrum och
t!igen .. vid det svenska halvstatliga utveckgenom en omställning av pressverktyget
hngsforetaget Solanum AB, nyligen utlokan flera kopior skalas av.
kaliserat till Överpajala.
De blir naturligtvis mindre och mindre,
Principen är densamma som i en del
men det passar utmärkt in i det föreslagfacsimilutrustningar med undantag av att
na systemet för informationsstorleksdifferentiering efter individens synförmåga, vilken .. ko.~mer att ingå i personnumret.
.. Forsok med svenska potatissorter och
aven andra rotfrukter pågår vid det halvprivata företaget Tuberosum & Son i Syds~erige. Fullt utvecklad kan metoden för~antas få t!" följd en ökad satsning på
Jordbruket I många länder och den har
~essutom den bieffekten att bilden kan
at as ~pp efter beskådandet, antingen kokt
eller I form av chips.
-) Ret. "Current current" J . Arbuthnot
1903.
'

•
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Antennmaster
byggnadslov?
Det verkar bli en följetong det här
med antennmaster och dess byggnadslov. Precis som Staffanl7HIG, känner jag
ett behov av att få säja något i den här
frågan. Av "-WB:s sida" framgår att -HIG
är "myndighetsperson" och därför kan
det kanske vara av ett visst intresse att
även en gammal förtroendevald nämndsledamot ger sin syn på problemen med
antennmaster och byggnadslov.

USA -

"drömlandet"?

Efter att ha läst en artikel i HAMRADIO nr 1/76 författad av W7IV,
Phoenix Arizona kan man konstatera
att även i "drömlandet" USA kan man
ha problem med tillstånd och byggnadslov för antennmaster. Lagar och bestämmelser varierar mycket från plats till plats
och från stat till stat. I vissa stater lägger man störst vikt vid det estetiska utförandet, medan man i andra stater har
andra bedömningsgrunder. Exempel på
hur bestämmelserna kan variera från plats
till plats har W71V hämtat från Arizona.
I Scottsdale är det ti lIåtet att ha antennmaster med en höjd av 21 meter, medan
det råder totalförbud för antennmaster i
sovstaden Paradise Valley. En underlighet
i det här sammanhanget är att den mest
framstående innevånaren i Paradise Valley
är senator Barry Goldwater - K7UGA och på senatorns villatomt står TVA höga
antennmaster, prydda med beamar och
en mycket imponerande log-periodic-antenn, - trots totalförbudet. Nog härom. I
Sverige har vi i varje fall en gemensam
lagstiftning oavsett om vi bor i norr, söder, öster eller väster.

Lite allmänt om byggande.
Det är inte min mening att citera en
massa tung och besvärlig lagtext, men
några begreppsförklaringar kan vara av
intresse för dem som av någon anledning
vill vidarestudera det här omfattande området som byggnadslagstiftningen utgör.
Byggnadslagens bestämmelser är uppdelade i fem olika avdelningar med totalt

Arne Schultz, SM7ASQ
Sig rids väg 17
26083 VEJBYSTRAND

170 §§. I lagen finner man bestämmelser
om marks användning för bebyggelse
samt planläggning. Föreskrifter om byggnadsnämnd, om byggande och byggnadslov samt tillämpning av byggnadslagen
finns att hämta i Byggnadsstadgan (BS)
med sina 83 §§. I Byggnadslagen (BL) § 7
får man veta att "Det närmaste inseendet
över byggnadsverksamheten utövas av
byggnadsnämnd. Länsstyrelsen har att öva
tillsyn över planläggningen och byggnadsväsendet inom länet. Den allmänna uppsikten över planläggningen och byggnadsväsendet inom riket tillkommer statens
planverk." Man bör uppmärksamma ordvalet - inseendet, tillsyn och uppsikt för att
bedöma de olika instansernas
kompetensområde. Det vore frestande att
göra en djuplodning i de olika planinstitutens bestämmelser regionsplan,
generalplan, stadsplan, byggnadsplan och
utomplansbestämmelser, men då de inte
berör sakfrågan antennmaster avstår jag från detta.

Något om byggnadsnämnder
Då och då har det förekommit att man
ifrågasatt kunnigheten hos våra byggnadsnämnder. Man har menat att beslut
har visat att nämnden inte har kunskaper om byggnadslagstiftningen. Sådana
omdömen anser jag vara helt felaktiga
och visar istället att den som yttrar sig
så är illa informerad. Visserligen kan det
förekomma beslut som utifrån sett kan
verka helt tokiga, men det finns alltid något skäl bakom som kan förklara beslutet. Någon okunnighet är det med största
sannolikhet inte fråga om. Lite längre
fram i artikeln återkommer jag till bevekelsegrunder för beslut. Kommunens
fullmäktige utser ledamöterna i byggnadsnämnden, som har att fatta besluten och
enligt BS 4 § skall byggnadsnämnden ha
tillgång till sakkunnig personal för att
kunna fullgöra sina uppgifter. Numera torde det inte finnas någon byggnadsnämnd
i det här landet, som inte har en stadsarkitekt till sitt förfogande och kompetenskraven för en stadsarkitekt är reglera165

de i BS vilket borgar för att vi har mycket sakkunniga stadsarkitekter med stor
erfarenhet. De allra flesta av oss vanliga
människor har väl en viss motvilja mot att
ta kontakt med mynd igheter och finner
det ofta svårt att formulera våra önskningar. Detta har våra lagstiftare uppmärksammat och i BS 1 § - som gäller
byggnad snämnd står " Särskilt åligger
det nämnden . ..... . att lämna allmänheten råd och upplysningar i planlägg nings-, fastighetsbildnings- och byggnadsfrågor", I motiven och förarbetena .till
BS har det också starkt betonats att
byggnadsnämnden inte enbart är ett organ för myndighetsutövning utan även är
ett serviceorgan till allmänhetens tjänst.
Dåvarande departementschefen ansåg att
denna del av nämndens verksamhet var
av största betydelse. Just denna möjlighet
tycker jag att man skall ta vara på, om
man tänker sätta upp en antennmast.
Ring och beställ tid med stadsarkitekten i
din kommun - förbered dej noga genom
att ladda upp med information om amatörradio.
Om
arkitekten
inte
heter
SM7HIG! Staffan, är han förmodligen mer
ovetande om amatörradio än du är om
byggnadslagstiftning. Prata igenom dina
antennproblem och be om råd hur du
skall förfara. Försök " sälja" amatörradion
till honom och är du riktigt " snitsig " blir
han kanske så intresserad att han önskar
bli sändareamatör själv - vet
Byggnadslov -

vad sladgas?

Här vill jag hänvisa till 7HIG! Staffans
artikel i aTC nr 3176, som på ett alldeles
utomordentligt sätt exemplifierat BS 52
och 54 §§. En sak vill jag dock utveckla
en an ing och det gäller uttrycket stadsbild. Vad menas med stadsbild? Ja, Staffan har alldeles rätt när han påpekar att
alla stadsbilder är olika. Men enligt min
mening kan inte en stadsbild störas av
en antenn mast av den anledningen att
den helt enkelt hör till stadsbilden . En
stadsbild kan ju innehålla så mycket, bostäder - naturligtvis - gator med bilar,
cyklar och gående, affärsgator, torg med
torghandel, industrier, idrottsanläggningar
och mycket mycket annat. Med andra ord,
speglar stadsbilden alla de aktiviteter som
finns i tätorten. Sändareamatören som bor
i samhället är ju fullt legitim och hans antennmast måste väl också accepteras som
ett inslag i stadsbilden. Här kan det kanske vara lämpligt att citera några rader
ur ett beslul aven länsstyrelse angående
besvär över ett byggnadslov för "kort-
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vågsantenn " . I beslutet står bl a följande:
" Jämlikt 52 § byggnadsstadgan skall antenn fylla skäliga anspråk på prydlighet
och vara lämpad för platsen . Därvid skall
särskilt tillses bland annat att den ej verkar störande för närboende. Med hänsyn
till värdet av anläggningar för kortvågsradio ur enskild och allmän synpunkt synes kortvågsantenner böra accepteras
även om de medför störningar dock endast under förutsättning att olägenheterna är måttliga och att antennerna utföres
på sådant sätt att de bli så lite störande
som möjligt med rimliga medel." Med
störningar menar inte länsstyrelsen BCI ,
TVI eller LF-störn ingar - dessa faller ju
under Televerkets domvärjo. Även om
Staffanl7HIG behandlat 52 och 54 §§ BS
i sin artikel , vill jag gärna fylla på med
\,ågra ord. Enligl 54 § BS behöver du i
princip inle söka byggnadslov för all sälla upp en anlennmast. Men - jag tror vi
skall skriva ett men med stora bokstäver
- MEN, du måste vara helt övertygad om
att den blir utförd på ett sådant sätt att
den uppfyller villkoren i 52 § 1. mom BS.
Klarar du detta? Kan du med kraft hävda
att antenn masten fyller skäliga anspråk på
prydlighet och är lämpad för platsen?
Vad du än tycker kan ändå byggnadsnämnden ha en annan mening och har
då möjlighet att ingripa i efterhand . Du
kan bli ålagd att ta ner din antennmast
genom att byggnadsnämnden anser att
den inte fyller kraven i 52 § BS. Det föreligger således en vi ss form av dualism i
BS. Statens planverk har också som svar
vid en förfrågan sagt att frågan om byggnadslov för antennmaster inte kan besvaras entydigt - vilket mot den här bakgrunden är förklarligt. Därför tror jag att
det bästa råd du kan få i den kontrover·
om
byggnadslov : SÖK
siella frågan
BYGGNADSLOV FÖR MASTEN .
Beslutet -

hur går del till?

Om du nu har bestämt dej för att söka
byggnadslov, räknar jag med att du förberett ärendet noga genom samla I med
stadsarkitekten i din kommun. Du har
framfört dina önskemål och argumenterat
på ett för dej fördelaktigt sätt. Stadsarkitekten talar om för dej hur du skall skriva din ansökan och vilka ritningar och
annat som behövs för ditt byggnadslov.
Det kan finnas skäl för arkitekten att föreslå en kompromiss försök då att så
långt som möjligt tillmötesgå sådana önskemål. Därmed inte sagt att du skall behöva göra avkall på de radiotekniska kra-

ven. I många kommuner har byggnadsnämnden delegerat beslutsrätten för en
lång rad av ärenden till stadsarkitekten
och det är möjligt att så är fallet i din
kommun. Under sådana omständigheter
kan ju dina bekymmer med byggnadslovet
vara ur världen i och med besöket - om
ni kommer överens. Arkitekten kan emellertid trots en positiv inställning vara tveksam till ett byggnadslov och vill
kanske få ärendet prövat i nämnden. Då
kommer ditt ärende på nämndens föredragningslista, som i god tid före sammanträdet sändes ut till ledamöterna. Dessa tar del av din ansökan och försöker
bilda sig en uppfattning som kan ligga till
grund för ett ställningstagande vid nämndens sammanträde. När det är dags för
ditt ärende, föredrar stadsarkitekten ansökan och lämnar sina synpunkter samt
kompletterar med dina argument som du
framfört vid besöket. Härefter följer en
diskussion och i bästa fall beviljar nämnden det begärda byggnadslovet. A andra
sidan kan utgången bli att man avslår
framställningen därför att ledamöterna haft
den åsikten att din antennmast inte står i
överensstämmelse med vad som stadgas
i 52 § BS. I något fall i mitt tycke
lär en byggnadsmycket tveksamt nämnd ha avslagit en ansökan om antennmast under hänvisning till att planbestämmelserna inte skulle medge byggnader över en viss höjd. Antennmaster
räknas ju inte som byggnader och för
mej synes ett sådant avslag vara mindre
välgrundat. Vilka skäl man än anfört för
avslaget, kan bakom detta med hänsyn till den allmänna opinionen i det område du bor - ligga en ovilja att ta ansvaret för din antennmast. Det måste du
ha klart för dej, att i och med byggnadslovet är beviljat, så är det nämnden
som har tagit över ansvaret för att din
mast uppfyller föreskriften i 52 § första
stycket BS. Byggnadsnämnden vill kanske
ha ärendet prövat i länsstyrelsen och lämnar därför en besvärshänvisning i samband med avslaget. Detta innebär att
nämnden indirekt uppmanar dej att överklaga - eller som det heter "anföra besvär över beslutet" hos länsstyrelsen i
det län du bor. Upp med hakan - allt
talar för att du skall få sätta upp din
mast - hur underligt det än låter.
Om du får byggnadslov
Oavsett om det är stadsarkitekten genom delegation eller byggnadsnämnden

vid sammanträde som beviljar ditt byggnadslov för antennmasten, får du ett
skriftligt meddelande som bekräftelse på
lovet. Så småningom får du också en räkning - beloppet finns bestämt i en särskild byggnadslovstaxa för din kommun.
I beslutet finns en anmaning till dej att
du skall bevisligen underrätta grannar
och andra som kan vara berörda av ditt
byggnadslov. Det bästa sättet att göra
detta på är att låta grannarna med datum
och namn påteckna själva handlingen att
de tagit del av den. Varför nu detta frågar du? Jo, i 58 § BS står att så skall
ske för att fixera besvärstiden. Om någon
av dina grannar är missnöjd med byggnadsnämndens beslut att ge dej byggnadslov för antennmasten, kan de inom
tre veckor från den dag grannen delgivits beslutet, överklaga hos länsstyrelsen.
Så stoppa inte undan bygglovet, det bara
förlänger "plågan" . Ibland händer det att
byggnadsnämnden är tveksam om grannarnas inställning till byggnadslov - i så
fall hör nämnden grannarna och då blir
din delgivning av beslutet mera av formell natur. Det är ju inte grannarna som
bestämmer vad du får bygga på din tomt
- det är byggnadsnämnden som har avgörandet, men nämnden brukar ta skälig
hänsyn till grannarnas synpunkter. Sådant
skall man vara glad för, ty det främjar
ju grannsämjan och den skall man vara
rädd om inte minst om man är sändareamatör. Eller hur? Nåväl, om någon
granne ändå vill överklaga byggnadsnämndens beslut så kan jag trösta dej med att
det är ytterligt sällsynt att han får rätt
och när det gäller antennmaster vet jag
inte något fall där byggnadsnämndens beslut undanröjts. Du kan således ganska
lugnt sätta upp din mast, utan att awakta utgången av överklagandet. Du begår
heller ingen lagstridig handling du
bygger i kraft av ditt byggnadslov. Sådant
finns det prejudikat på - ja, t o m JO
har i ämbetsskrivelse uttalat sig i en
sådan fråga. Visserligen finns det en teoretisk möjlighet att den klagande får rätt.
I så fall händer inget annat än att du får
fälla din mast - men under tiden har du
hunnit köra tusentals rara DX - förhoppningsvis. Som sagt hys inte allt för
stor oro för en sådan utgång . Oddsen är
på din sida.
Om vi tittar i 59 § BS ser vi att du
måste ha påbörjat ditt mastbygge inom
avå år och färdigställt den inom fem år.
I annat fall är byggnadslovet förfallet.
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Om du inte får byggnadslov
Ja, får du inte byggnadslov, finns inget
annat att göra än att sätta igång "besvärsmaskineriet". Antingen du fått besvärshänvisning eller ej är det alltid länsstyrelsen som är den besvärsinstans som
du skall vända dej till för att klandra
byggnadsnämndens beslut. Inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet,
skall du ha kommit in till länsstyrelsen
med din klagoskrift. Vad denna skall innehålla beror helt och hållet på vilka formuleringar som byggnadsnämnden hängt
upp sitt avslag på. Någon allmängiltig
mall för besvärsskrivelse är således omöjlig att presentera. Du måste själv - eller
med eventuell hjälp avgöra på vilka
grunder du kan attackera avslaget. I vissa fall kan det dessutom vara lämpligt att
använda en speciell taktik i uppläggningen av besvärsärendet. Om länsstyrelsen
återförvisar ärendet d v s att du får
rätt - till byggnadsnämnden för förnyad
handläggning, är det inte uteslutet att
nämnden i sin tur kommer att besvära sig
över länsstyrelsens beslut i kammarrätten. I så fall får du tillfälle att yttra dej
igen. Ett flertal fall av sådana här besvär
har, i länsstyrelser och kammarrätt, avgjorts till amatörernas förmån. SM7CRW
har med kunnighet och stort intresse och
mycket arbete hjälpt till att få fram dessa
prejudicerande beslut.

rat tillståndsgivningen, vore det ju anmärkningsvärt om någon annan myndighet med stöd aven annan lag skulle kunna upphäva eller begränsa ett sådant tillstånd. Det kan således inte vara rimligt
att Televerket beviljar dej tillstånd för
amatörradioverksamhet om sedan byggnadsnämnden med stöd av byggnadslagstiftningen skulle kunna begränsa tillståndet genom att vägra dej byggnadslov för
en nödvändig antennmast. Det är möjligt
att man har fäst avseende vid detta förhållande när ärendena avgjorts i kammarrätten. Trots allt, skulle jag vilja uppmana dej att försöka lösa dina antennfastfrågor i bästa samförstånd och samarbete
med byggnadsnämnden i din kommun.
I hopp om att mina synpunkter kan vara
till någon hjälp
önskar jag lycka till
och många fina DX.
SM7ASa!Arne
II

Teknisk notis

Sammanfattning
Om du tänker sätta upp en anlennmast
- sök byggnadslov
Förbered ärendet genom samtal med
stadsarkitekten. Avgör han inte själv ärendet, är han ju föredragande inför byggnadsnämnden och desto mera underlag
han har, desto lättare har nämnden att
tillmötesgå dina önskemål. Men var beredd på att göra kompromisser.

Om du inte får byggnadslov
upp

ge inte

Om dina krav på mast och antenn inte
är allt för extrema, har du alla förutsättningar att vinna gehör för dina synpunkter i överklagningsinstansernil. Lägg gärna
upp en taktik för dina besvär. Om så behövs - skaffa hjälp I
Eftersom Sverige har accepterat internationella överenskommelser beträffande
amatörradio och genom lagstiftning regle168

Bladantenn med valfri polarisation
Denna smätt sensationella konstruktion
lanseras av American Electronic Laboratories (AEL). Antennen är lämpad för
montage på flygplan. De två anslutningskontakterna svarar mot två linjära polarisationer med delvis överlappade täckningsdiagram. Antennen täcker med den
ena polarisationen även området rakt
upp där den konventionella bladantennen
har ett djupt nollställe. Bandbredden är
en oktav inom 0,2-2 GHz.
Kan en sån här antenn vara något för
våra mobilamatörer undrar
Janne i Sibbhult, SM7BPL.

Med en Argonaut
5000 miles I• USA
Erik Bergsten, SM6DGR
Under de senaste åren har vi på Sveriges Radio då och då gästat några av
stormaktambassaderna i Stockholm , för
att se om det skulle gå för sig att göra
Tekniskt Magasin utanför Europa.
Ryssarna tog emot med kaviar och
vodka. kineserna med te och papperskarameller - ni vet dom där karamellerna som
är hopklistrade med pappersomslag. Man
sitter som en fåne och försöker riva av
små bitar, medan kineserna bara sitter
där och småler. Papperet ska nämligen
inte av det ska sväljas tillsammans
med karamellen.
Amerikanerna bjöd på kycklingbullar Chicken Balls. Man tar ett par broilers,
grillar dessa, låter dom svalna. Maler dom.
blandar ihop det malda med bacon och
kryddor. Gör bullar av desamma, panerar
dom , kokar dom i olja. Ates med potatiskroketter. Ar förbaskat gott .
Så vi tyckte att vi skulle ta USA i första
hand.
Apropå TV och allt det här med formaliteter och papper. Skulle man kanske
kunna tänka sig en liten reciproklicens ,
månne? USA har ju alltid varit förskräckligt besvärligt och alltid sagt nej,

ända tills K7UGA, Barry Goldwater hävde
upp sin röst i senaten och ändrade på
saker och ting. Men två månader ska FCC
ha på sig. Det stod i den bunt ansökningshandlingar som ambassaden skickade oss en vecka senare,
Sedan gick sommaren och inget hände. I slutet av september började ael dra
ihop sig. För ovanlighetens skulle tänkte
jag nämligen ta båten över Atlanten. Och
med båten menas det stolta containerfartyget Atlantic Saga, som utgör en del av
ACL - Atlantic Container Line, som i sin
tur består av franska. engelska och holländska fartyg - förutom de svenska från
Broströms Transatlantic och Wallenius.
Dagen innan avfärden k.om ett telegram
från FCC att licensen fanns att hämta hos
amerikanska utrikesdepartementet i Washington. All right - ombord med väskor,
filmkameror. bandspelare. 6500 meter färgfilm. sladdar, grodor, kontakter och strålkastare för 120 voll.
Plus en helt nygjord dipol för 14.055 kc
(SCAG:s frekvens , hep!). Tillverkad av bilelektrisk kopplingstråd, 2,5 mm med teflonisoleri ng av den typ man kopplar upp
starktonshorn med. Idealisk antennlina.

Författaren i avslappnad pose
med ett 12-volts batteri och
5 W Argonaut. Med 5 W räcker ett bilbatteri i månader.
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Med äkta vacker kopparwire inuti, seg som
attan och smidig att rulla ihop. I mitten
en Fritzel-balun 1 :1, i ändarna två rejäla
HY-Gains antenn isolatorer. Jämte 35 meter nylonlina, de obligatoriska tältpinnarna,
kastlod och spinnrulle.
Samt 1 st Argonaut med nätaggregat
220/13,6 volt, jämte en step-down trafo
för 110 V välvilligt utlånad av SM6ANW.
USA har ju tyvärr 120 volt, men på det
här sättet funkade allt som det skulle. I
utrustningen ingick också en liten MFJ
cmos-elbug (har nu gått över 1 år på samma 9 voltsbatteri !), en signal-spänningsprovare samt microtänger och vattenfast tejp,
allt väl inlindat i undertröjor och stormkalsonger (OBS: Sjögång på Atlanten).
Den 27 september lade vi ut från
Skandiahamnen i Göteborg, vädret var
skönt, sol och höstljummet, en stilla vind
och ett OK från kapten Kjellberg för antennuppsättning och ham radio.
Gnisten ombord - den snälle och relativt nyexaminerade Bengt Olof FahlEln såg
med undran på den lilla lådan med sina 5
wattar (han var van vid KILOWATT, men
inte ens då svarade alltid Göteborg Radio) .
Från den officiella skeppsradiomasten
på mellandäck sträckte sig den lilla Smeters dipolen upp mot kommandobryggan och där hängde den i 4800 sjömil,
trots storm och orkanvindar. Överbetyg
för den sega teflonwiren!
Men sjöresan höll på att få ett snabbt
slut. Saken var nämligen den, att jag
knappast kunde motstå frestelsen att fotografera det vackra sceneriet, när vi sakta gled ut genom den göteborgska skärgården. Men se - jag kunde, baske mig,
inte säga om jag hade film i kameran
eller inte. Så snabbt in i den mörkaste
vrån, som var styrbordsgarderoben. Långt
in i hörnet öppnade jag kameran försiktigt. Det var film i kameran. Men då gjorde fartyget en lätt överhalning och dörren
gick igen .
Och där stod jag, inslingrad i skjortor
och kostymer. Och dörren gick icke att
rubba. Hade det inte funnits ventilationsgälar, så hade förmodligen aldrig denna
artikel kommit till.
Första timmen använde jag för att försöka peta upp låset med en pennkniv tills den bröts av. Andra timmen ägnade
jag mig åt att knacka SOS på en plåttrumma som sträckte sig genom garderoben. Dock utan gensvar.
Tredje timmens första 15 minuter använde jag för att på bästa vilda västernmaner ta sats och störta mig mot garde-
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robsdörren. Tyvärr var det trångt för en
riktig ansats, men i femtonde minuten
sprack hela dörren och tillsammans med
dörrfoder, splitter, rester av låsmekanismen, skjortor och kostymer brakade jag ut
på golvet, lagom för att se solens nedgång
vid Hirshals.
Jag tejpade igen dörren så gott det gick
och nämnde inte saken förrän vi kom till
New Jersey. (Jag ville inte höra det där
om landkrabbor som låser in sig i garderober .. .)
Men väl framme i USA fick kapten
Kjellberg ett gott skratt och eftersom båten ska in på varv i januari och förlängas
33 meter för 14 miljoner kronor så lovade
han att dom skulle ta garderoben på samma gång ...
Ute på Atlanten där skulle ni vara! Vilka
conds! Roligaste OSO :et var med
SM5CCT/ MM på M/ S Pacific, som gick
med bilar mellan Stockholm och Seattle
på amerikanska västkusten. Han gick en
sydligare bana och var vid Azorerna när
vi språkades vid - först på cw sedan på
ssb . Vi hade sked dagen därpå och körde ett triangel-OSO med SM5Z1 i Fjärdsjöhundra och jag tror faktiskt han hörde litet av mina ORP signaler därute vid New
Foundland.
Annars var det nästan litet pinsamt att
köra jänkare nere i Texas och få 59 i
rapport, när man knappast själv kunde ge
mer än 55. När dom hade både 1 och 2
kilowatt bakom signalerna.
Att köra /MM var faktiskt en särdeles
upplevelse. Det fanns aldrig någon risk
att ens signaler inte skulle höras.
Efter tio dagar, via Liverpool och Halifax på Nova Scotia inseglade vi under den
pampiga Verrazanobron mellan Staten Island och Brooklyn. Sjöfarten har numera
helt flyttat över Hudson River till New
Jersey och containerhamnen Port Elizabeth är ett under av effektivitet.
Med horisonten något snett intrimmad,
besteg jag där Amerikas jord, visade mitt
telegram från State Departement angående amatörriggen och kunde under grönt
ljus passera tullen. Det enda man frågade
var om jag medförde potatis. När så icke
var fallet, var alla nöjda.
På kajen väntade en leasad Volvo stationsvagn, som skulle bli en trogen tjänare under 5000 miles. Närmaste etappen
var Newyork-Washington, cirka 35 svenska mil men på vägar som kommer en att
baxna.
Forts.

Populärt om
"moon bou ncy"
Som hängiven DX-are och contestman
kunde jag för några år sedan inte drömma om att frekvenser ovanför 30 MHz
kunde vara något intressant. När solfläckarnas antal minskade och därmed
konditionerna blev sämre, och det inte
fanns mycket mer att hämta på kortvågen,
var det dock dags att förnya sig på något
vis. Vid ett tillfälle plöjde jag igenom några årgångar av OST och läste bl a om
de första EME-försöken (EME = EarthMoon-Earth) på 2 meter. Då tänkte jag
som så, att ska det vara så ska det och
satsade redan från början på moonVår
egen
pionjär
bouncekapacitet.
SM7BAE svarade snällt på ett brev och
redogjorde i allmänna ordalag om vad
som behövdes. Vid det tillfället var jag
lyckligtvis ganska okunnig om alla svårigheter de höga frekvenserna kan förorsaka, och lät mig inte avskräckas. Ett
halvår senare gjorde jag ett hembesök
hos -BAE och blev med all rätt väldigt
imponerad av speciellt den stora antennen. Nu hör till saken att jag var van vid
stora monster sedan kortvågen och lät
mig inte hejdas. Undrar om Kjell riktigt
trodde på mina planer den gången? Men
jag behövde fler uppgifter och råd, som
jag fick från de stora pojkarna i USA.
Tips om lämpliga preamplifiers, antennreläer, kopplingar för styrning av antennen etc. fanns att hämta hos W6PO c/ o
Eimac. Sedan satte jag igång med hjälp
av Morgan SM6ESG, Erik SM6EKL, Göran SM6EDG m fl vars hjälp jag knappast
hade kunnat vara utan. Tack grabbar!
Vad behövs då?
I fortsättningen talar jag bara om 2
meter. Man kan klara ett OSO med de
bäst utrustade, redan etablerade (exempelvis -BAE) månstudsarna med ganska
normala tropogrejor. Detta under förutsätting att du kan rikta antennen mot månen
och har gott om tålamod . Som något
slags riktvärde för att t ex höra sina egna
ekon (vilket är en upplevelse) brukar man
säga att SOO watt ut vid antennen, som

Bengt-Arne Jöckert, SM6CKU
Allatorp 1446
430 33 FJÄRAS

bör ge minst 20 dbd, och en konverter
med nf (noise figure) 2.S db eller bättre
monterad vid antennen ska räcka . Det betyder att koaxialkabeln från sändaren spelar en avgörande roll . Har du t ex en
längd på kabeln som ger dig 3 db dämpning behöver du ju 1000 watt output från
sändaren, och det blir ungefär max vad
som är tillåtet med det specialtillstånd om
1S00 w input, som du kan få för månstudsförsök.
Idealet vore ju att ha både sändare och
mottagare vid antennens matningspunkt,
men detta är i de flesta fall omöjligt i
praktiken. På mottagningssidan är det
lättare. Där kan du montera preamplifiern
och SM-reläet vid antennen och låta den
mottagna och förstärkta signalen gå i en
separat koaxialkabel med mera moderna
data (t ex RG8). Preamplifiern lämnar den
förstärkning som behövs för att kompensera kabelförlusten. W6PO säger att man
ska sträva efter en noise figure (vilket
inte är detsamma som signal-brusförhållande) på hela systemet på 1,9 db, vilket
motsvarar det kosmiska bruset på 2 meter. Det betyder att preamplifiern bör vara
på ungefär 1,3 db ty resterande 0,6 db
förlust får du i reläer, kontakter etc. Bättre än så här finns ingen anledning att
göra mottagaren utan all energi ska ödslas på antennen . Höga effekter på höga
frekvenser ställer stora krav på antennreläet och blir ofta ett problem.
Hur skaffar man de olika delarna till en
EME-stalion?
Du behöver alltså 1S00 watt input, en
antenn på minst 20 db och en bra mottagare. Sändare har det funnits många beskrivningar på genom åren och den vanligaste typen är fortfarande 2 st 4CX2S0B
i push-pull, vilket lätt ger dig 1S00 watt
input med tillräcklig anodspänning. På senare tid har det blivit beskrivet ett liknande slutsteg fast i parallell (se OST maj
7S), och det är nog en bättre lösning . Begagnade 4CX2S0B brukar vara lätt åtkomliga till rimliga priser medan däremot
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socklar/ skorstenar ofta ger upphov till
väntetider. Det bästa är att skaffa själv
från USA. De flesta s k storfräsarna i
USA använder sig av trioden 8877, som
man då kan köra mycket snällt. Tyvärr är
röret i dyraste laget, ca 1500 :- med sockel och skorsten .
På antennsidan finns det en hel del vägar att ta sig fram på. Vill du försöka
bygga själv föreslår jag en collinear antenn framför en yagi. Erfarenheter har visat att det är svårare att bygga flera
identiskt lika yagiantenner, som ska stackas . Den collineara antennen är mera tolerant. Själv byggde jag enligt ARRL
handbok fyra stycken 16 el antenner men
lade till en direktor enligt Cush Crafts
modell så att det blev 20 element per antenn. Resultatet kunde beskådas i ett
nummer av QTC 1975. Populärast i USA
är f n KLM's yagiantenner, designade av
K6MYC, som får anses vara en av pionjärerna på moonbouncing. 4 x 16 KLM
ger drygt 20 dbd och 8 x 16 KLM drygt
23 dbd och får anses som två bra lösningar på antennproblemet. DK1 KO har
med framgång kört med 4 x 16 Tonna,
men dessa antenners matningsimpedans
på 75 ohm ger ofta upphov till huvudbry.
SM7BAE 's mästerverk består av 16 x 10
element och ger säkert drygt 23 dbd . En
parabol blir i största laget för att ge tillräcklig förstärkning på 2 meter. Sätten att
stacka antennerna är många, men fabrikanterna brukar ge anvisningar på lämpliga avstånd . Dock blir stackningarna
ganska omfångsrika och sätter rotor och
bommar på hårda prov. De flesta föredrar att med hjälp av s k power dividers
fördela effekten lika till varje antenn i
stackningen . Senare tänkte jag beskriva
power dividers.
De allra flesta konvertrarna idag har
en nf som understiger 3 db varför det
räcker med en preamplifier monterad vid
antennens matningspunkt och kanske ytterligare en framför konvertern för att få
en bra mottagning . Jag har hört många
EME signaler utan preamplifier också. Fig.
1 visar schemat på den vanligaste koppI ingen med en U310. Bästa nf kan utprovas genom att tappa inputspolen. Utan
detta kan du ändå få en nf på omkring
1,5 db. Fig. 2 ger exempel på hur man
kan bygga upp ett system för SM-skifte
och säkerhetsåtgärder för att skydda preamplifiern etc.
Som jag nämnde tidigare är det mycket
viktigt att du har en bra koaxialkabel, och
med det menar jag inte RG8. Tyvärr inser
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Fig. 1. Förförstärkare design: W2AZL.
L" L. = 5 varv 1 mm bar Cu-tråd, 6,3
mm 0. C,-C.
0,5-10 pF. Cs, C7
500 pF disc. C., Ca = 0.01 uF disc. R,
utprovas för 10 ma "drainström". 0,
U 310. l3 = 1 uH. "S" kan tappas på L,
för bästa "noise figure". Utprovas.
Spänningen till förtörstärkaren kan matas
upp via Koaxen som så här. C" C. =
500 pF disc. C3 = 0.01 uf disc. L, = 1uH.

=

=

=

inte alla att här finns mycket att hämta.
Räkna lite på kabelförluster och de effekter du måste ha för kompensera dessa
och du inser snart att du ska investera i
bra kabel. God ko axialkabel innebär i regel att den har luft som dielektrikum och
stora dimensioner. Blir inte längderna alltför stora (under 15 meter) är RG17 en
godtagbar lösning . Militären och televerket skrotar ibland kabel som är alldeles
utmärkt.
Nu märker du kanske att det blir svårt
att placera EME-antennen i din 25-meters
mast pga kabellängderna . Naturligtvis kan
du placera antennen nere på marken.
Enda kravet är att du , och din tänkta motstation, ser månen samtidigt. Bor du i
en gryta kan det förstås bli dåligt med
horisont, vilket inte är så bra av anledning som följer.
En mycket viktig del i en EME-station
är antennens rotering och elevering. F n
är det så lyckligt att överenskommelsen
mellan Europa och USA innebär att vi kör
när månen går ned här (i väst-nordväst,
positiv deklination ). Dvs du behöver inte

elevera för att köra yankarna. Ca två timmar innan månen går ned är det överenskommet att vi lyssnar efter varandra. En
horisontellt monterad antenn täcker den
sista timmen utan vidare. Ändå föreslår
jag att du redan från början satsar på
fullständig Az-EI montering, då EME-aktiviteten ökar lite varstans i världen och
då blir det aktuellt att köra när som helst
när månen är synlig (över horisonten).
Om inte så är det kul att studsa mot en
fullmåne .. . Jag hoppas kunna återkomAN T.

-='--

ma till problemet att räkna ut månens
position och rörelse vid dåligt väder, men
måste tyvärr erkänna att jag har svårt
att förklara i text. Dock behöver man inte
mycket mer än Svensk Almanacka (ca
18:50) och lite närmare studie av månens
rörelser på ens egen himmel. I den mån
jag kan, svarar jag gärna på frågor per
brev eller telefon. Kom ihåg en sak, så
märkvärdigt är det inte. Jag, en kortvågskille, kunde ju ... Lycka till!
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Fig. 2. Schema för reläkopplingen.

1. När 28 VDC slås av, kopplas antennen bort (flyter) och preamplifiern kopplas till
sin 50 ohms last och skyddas.
2. Då 28 VDC slås till (t ex när stationens huvudströmbrytare aktiveras) kopplas
preampen till antennen .
3. När stationens SM-relä slås till sändning
a) kopplas preampen bort från antennen och anslutes till sin 50 ohms last
b) kopplas sändarens utgång till antennen
c) kopplas, efter en kort fördröjning genom reläerna RL4 & RL5, högspänningen
till slutsteget.
4. När SM-reläet återgår till mottagning försvinner högspänningen snabbt och antennen kopplas åter till preampen .
5. Om tryckknappen SW1 trycks in kopplas bara preampen till sin last, detta som
hjälp vid solbruskoll eller felsökning.
Komponentrekommendationer:

RL 1 Ett 28 VDC högeffekts- koaxialrelä
med lågt SWR och låga förluster,
helst med N.O. (normally open) kon-

taktfunktion och N-kontakter. Ett
lämpligt relä är TRANSCO "Y" typ
11100, eller Amphenol/FXR 32010931-3 eller Dow Key DK-BO med
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Verksamhetsberättelser från distrikt och
funktionärer. Forts.
TESTER

Jubileumsåret 1975 präglades av framförallt 2 stora händelser på testfronten
nämligen NRAU-testen och Jubileumstesten.
Med anledning av SSA's 50-årsjubileum
arrangerades nämligen SSA 50 CONTEST.
en internationell test för både CW och
FON!. Intresset blev över förväntan gott
och totalt inkom 657 loggar varav 118 SMloggar. Det största utländska intresset kom
från UA-Iand med totalt 181 loggar.
Detta var annorlunda test eftersom vi
var de enda begärliga "bytet" på banden,
vilket uppskattades av många SM-deltagare. Alla deltagare som sände in logg i denna test blev tilldelade ett speciellt deltagardiplom med anledning av denna händelse.
Segrare i respektive klasser samt fullständig resultatlista har publicerats i OTC.
Som ovan nämndes stod SSA också som
arrangör för den nordiska testen NRAU
i början av 1975. Deltagarantalet blev rätt
så gott med totalt 221 inkomna loggar.
Aterigen visade OH framfötterna och vann
denna test före SM, OZ och LA i nämnd
ordning.

På höstkanten blev resultatet från den
andra nordiska landskampen SAC-testen
från 1974 känt. Även här blev resultatet
detsamma som i NRAU-testen. Trenden
tycks alltså stå sig även om SM ej lyckades mobilisera något större aktivitet under
1975 års upplaga av SAC. Här är dock
inte resultatet känt ännu.
Av de övriga nationella testerna kan
nämnas ett gott deltagarantal på jultesten
och portabeltesten medan UA-testen tyvärr visades ett dåligt intresse under detta
Jubileumsår.
Månadstesterna, som under detta år
har skötts av SM2EKM, Janne, har visats
ett något större intresse än under tidigare
år. Testerna har hela tiden varit förlagda
till 40-metersbandet, men under de sista
månaderna genomfördes ett par provtester på 80-metersbandet och resultatet
härav har lett till att under 1976 kommer
månadstesterna att gå enbart på 80 meter.
Slutligen vill jag hänvisa till alla resultat och övrig text i Testspalten i OTC
som på ett föredömligt sätt har redigerats
av SM6CTO, Kjell.
SMI2JDJZ/Testledare

-+
N-kontakter och speciella "high isolation" kontakter för mottagarsidan.
De två senare reläerna är N.C. (normally closed) typ och då ska N.C.sidan gå till sändaren. Detta ger då
skydd för preampen bara när stationen är frånslagen. I övrigt ingen förändring. Om RL2 ej användes måste
isolationen på RL 1 vara minst 47-50
db vid sändning. Kom ihåg att isolationen minskar ju högre i frekvens.
Dow Key reläet går att använda upp
till 432 MHz, men är odugligt över
450 MHz. TRANSCO-reläet däremot
håller upp till 12 GHz.
RL2 Detta kan naturligtvis vara likadant
som RL1, men blir ju något nyxigt.
Emellertid ska det ha goda SWR
egenskaper,
låg förlustigt och ha
minst 20-30 db isolation.
RL3 Vilket 28 VDC SPOT relä som helst.
RL4 Samma som RL3 fast DPDT.
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RL5 Helst ett vakuum relä för högspänning, eller motsvarande.
SW1 En N.C. tryckknapp, eller motsvarande .
R1
BNC-plug med inbyggt 50 ohms motstånd, eller motsvarande.
Ett sista gott råd! Snåla inte med RL 1.
Ett fel på detta kan orsaka brända (dyra)
preamp.transistorer eller reläet självt. Detta hälsar W1JAA Joe Reisert som har designat reläsystemet för sin EME-station.

ROTHAMMELS "ANTENNENBUCH"

finns nu hos SSA:s försäljningsdetalj
i en mindre upplaga. Den här upplagan kommer direkt från Östtyskiand
och har sämre papper än de tidigare
Västtyska utgåvorna. Priset är 95:kronor.

HF-klippning
Med risk för att tråka ut både redaktör
och läsekrets känner jag mig tvingad att
med
några
kommentarer
bemöta
SM5FCJ:s "inkast" i nr 3 av arc. Jag
tar den risken, då jag inte vill att någon
intresserad som saknar möjligheter att
kontrollera uppgifterna i "inkast" skulle
göra misstaget att tro att klippning kan
skall ske efter filtret i en SSB-sändare.
De av er, som har resurser att kontrollera resultatet har säkert slutat läsa
redan här, men för er andra kanske detta
kan vara till hjälp. Inom parentes kan
nämnas att jag inom en vecka efter att
arc nr 11 -75, innehållande min förra artikel i ämnet, kommit ut, fick ett brev
från HB9BCJ/ SM410, där han beklagade
den olyckliga missuppfattningen som låg
bakom hans och SM4FPD:s klipperbeskrivning i arc nr 6/7 -75, och helt instämde
i mina uppgifter.
Därför är det beklagligt att finna att
det finns ytterligare apostlar, villiga att
föra irrlärorna vidare.
Alltnog, låt oss se på SM5FCJ:s inkast:
Björn gör sig här skyldig till samma misstag som många före honom gjort i den
här frågan, han sätter likhetstecken mellan DSB och AM. DSB, såsom den finns
efter en balanserad modulator (se grundläggande litteratur i ämnet) utgörs av två
sid band urAN bärvåg, medan AM används som beteckning på två sidband
MED bärvåg. Det resonemang angående
envelopens utseende hos DSB-signalen
som han för, är helt korrekt så länge det
rör sig om AM (med bärvåg) men kan
inte appliceras på DSB (utan bärvåg) .
Det Björn bevisar är nämligen den gamla oemotsagda sanningen att man inte
kan klippa den LF-signal som matas in
i en SSB-sändare eftersom man då erhåller en envelop som närmar sig Björns
cosekantform.
Om man på samma sätt som jag beskrev i nr 11 -75 analyserar den signal
som finns efter modulatorn i en SSBsändare, finner man att det i frekvensdomänet finns två komponenter som ligger på båda sidor om den undertryckta
bärvågens frekvens .
Låt oss så ta den 2-tonssignal som
Björn visar i fig 3 i sitt inkast, utan
klippning ger den också två komponen-

ett genmäle
ter i frekvensdomänet, förskjutna 1-2
kHz i förhållande till bärvågens frekvens,
men i övrigt identisk med DSB-signalen.
Vid kontroll i tidsdomänet (oscilloskop)
har båda också samma envelop. Av detta
följer också att spektrum för dessa båda
fall vid klippning kommer att få samma
utseende - men, och här kommer skillnaden, medan de komponenter som ligger utanför filtrets passband försvinner
vid klippning före, så kommer hela rasket
att förstärkas och gå ut via antennen vid
klippning efter filtret.
Nu utgörs ju sällan den praktiska signalen av vare sig en eller två diskreta toner,
utan av den komplexa LF-signal som talet
utgör, varför man bör komma ihåg att
man, p.g.a. att båda sidbanden finns före
filtret, får en högre intermodulationsdistorsion INOM den egna kanalen vid
klippning av DSB, men att denna IM ju
inte kan störa på grannkanalerna vilket ju
blir fallet vid klippning efter filtret.
Se nedanstående figurer för ytterligare
bevis; Fig. 1. visar utsignalen från en
SSB-sändare med bärvågsfrekvensen 1,000
MHz, modulerad med If-tonerna 1100 Hz
och 1700 Hz, notera att IM-distorsionen
är -36 dB. Fig. 2 visar vad som händer
om man gör misstaget att klippa efter
SSB-filtret som SM5FCJ vill göra, IMdistorsionen i grannkanalerna blir enorm,
bara 30 dB undertryckt, och störande
produkter fortsätter långt utanför det område som visas på fotot; Observera att
klippning har gjorts med s k mjuk övergång (detta i enlighet med Björns egna
förklaringar till denna klippnings fördeL)
Fig . 3 slutligen visar spektrat från samma sändare med samma klippningsgrad
(c:a 20 dB) applicerad före filtret. Observera att filtret i sändaren är 4 kHz brett
och att utanför dess passband inte en
tillstymmelse till ökning av IM-distorsionen
kan observeras.
Dessa mätningar har utförts i samarbete
med SM5HP, vars medverkan jag är mycket tacksam för.
För övrigt är SM5FCJ och SM4FPD välkomna att höra av sig direkt till mig, liksom att titta in till mig vid besök i Stockholm, för att fortsätta informationsutbytet,
eventuellt kompletterat med praktiska deSM5BML
monstrationer.
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Fig. 1 Oklippt utsignal från
militär SS B-sändare.

Fig. 2. 20 dB klippning e ft e r filtret I samma SSB-sändare. IM I undre grannkanalen ::::: - 30 dB; övre grannkanai ::::: - 35 dB.

Fig. 3. 20 dB klippning f ö r e
filtret i samma sändare. (Filtrets bandbredd 4 kHz. IM I
undre grannkanalen
60
dB. (Oförändrat mot utan
klippning.)
Tvåtons utsignal 1100/1700
Hz I alla tre fallen. Fe =
1 MHz.
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Impedansmätbrygga

Martin Michaelis, DK1MM
Robachstrasse 15
84 REGENSBURG
Översättning:
Karl J. Akerlund, SM5-437

För den experimenterande radioamatören är det nödvändigt att ha möjlighet till
mätning av impedanser såväl inom lågfrekvensområdet , t ex på transformatorer
eller drosslar, som inom högfrekvensområdet, där det framför allt gäller antenner.
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Fig. 1. Impedansmeterns schema.

I det följande beskrives en impedansmätbrygga, som med nöjaktig noggrannhet
möjliggör mätning av impedanser såväl
i HF- som LF-området och har ett mätområde från ungefär O till 450 ohm. Priset på det använda materialet ligger under
50 kronor.
Apparatens arbetssätt framgår av principschemat fig. 1. Som bekant kan man vid
resonansfrekvensen ersätta impedansen
med en ren resistans (ett rent ohmskt motstånd) . Impedansmätaren utgör en HFmotståndsbrygga, där i själva bryggkopplingen användes rena resistanser (rent
ohmska motstånd). I mätbryggan är R,
och R3 lika stora, R2 och P, bildar tillsammans den avstämbara, kalibrerade
grenen av bryggan. Den okända impedans
som skall mätas anslutes till klämmorna
J3 och J •. Resonansfrekvensen inmatas via
klämmorna J, och J2. Genom variation av
värdena i kombinationen R2 och P, kan
bryggan fås att intaga jämviktsläge, dvs.
ett sådant läge att ingen spänningsskillnad föreligger i bryggans diagonal och
ingen ström flyter genom instrumentet. På
den i ohm kalibrerade skalan (för P,) kan
det inställda resistansvärdet avläsas, och
vid resonans motsvarar detta den sökta
impedansen . Då S, är sluten, ligger mätområdet vid O till 250 ohm, är S, öppen,
blir mätområdet från ca 225 till maximalt
475 ohm.
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Monteringen av apparaten sker lämpligen i en Teko-Iåda typ 4 B. Avskärmningen utgöres aven bit 0,7 mm al-plåt, som
bockas till en vinkel med lika långa skänklar, varvid den ena skänkeln bildar skärmplåt och den andra skänkeln tillsammans
med potentiometern PI skruvas fast vid
Teko-Iådan . För genomföringen genom
skärm plåten borras i denna två hål med
6 mm diameter, varefter de med isolerrör
(systoflex) försedda kopplingstrådarna dras
igenom dessa hål. Alla anslutningar bör
göras så korta som möjligt, och för hopkopplingen användes försilvrad 1 mm
kopplingstråd . Trimpotentiometern P2 för
inställning av känsligheten placeras tätt
intill instrumentet. För RI och R3 användes motstånd med 1 % tolereras. Fig. 4
visar den färdiga impedansmätaren .
Kalibreringen av apparaten är ganska
enkel. Härför erfordras ett antal möjligast
exakt bestämda motstånd (trådlindade
motstånd bör ej användas). Dessa anslutes
i tur och ordning vid J3, J4 och samtid igt
med inmatning aven 10 MHz signal från
en griddipmeter inställer man medelst PI
jämviktsläget för bryggan. De härvid erhållna inställningspunkterna fixeras på
skalan . Om man disponerar en noggrann
ohm-meter, kan man använda denna för
att direkt inmäta kalibreringspunkter på
potentiometerskalan . Därvid brytes tillfälligtvis förbindningen vid punkterna xlA,
och ohm-metern anslutes till dessa punkter (se fig. 1).
Användningen av apparaten bör inte
möta några svårigheter. Vid mätning av
impedanser då resonansfrekvensen ligger
i HF-området, sker uppkopplingen i princip enligt fig. 2. Ligger resonansfrekvensen inom LF-området, kopplar man enligt
fig. 3. Antag att man vill finna impedansen hos en dipol avsedd för 10 m bandet.
Den aktiva griddipmetern ställs då in på
28,6 MHz, och denna resonansfrekvens
matas in på impedansbryggan (klämmorna JI J2) . Till en början gör mätinstrumentet ett visst utslag, vilket betyder att
bryggan inte befinner sig i jämvikt. Med
trimpotentiometern P2 ställer man in visarutslaget på ungefär 2/3 av skalans längd,
därefter "avstämmer" man med PI till
dess mätinstrumentet inte gör något utslag alls. En obetydlig vridning av P2
kan ibland ge utslag på nytt, och då justerar man igen med PI tills utslaget är
noll. Impedansvärdet kan då avläsas på
PI-skalan. På liknande sätt förfar man vid
mätning av impedanser vilkas resonansfrekvens ligger inom LF-området (se fig . 3).
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Fig. 2. Impedansmätning vid
frekvens I HF-kretsar.

resonans-

L F. . Trala

Jmpedansn'let0'

Flg. 3. Impedansmätning vid
frekvens I LF-trafo.

resonans-

Den mätnoggrannhet som uppnås med
denna apparat är inte särskilt stor, men
den är i regel fullt tillräcklig för den experimenterande amatörens ändamål. En
impedansmätbrygga av denna typ kunde
förr köpas som byggsats från Heath-Kit,
men denna leveransmöjlighet upphörde för
flera år sedan, varför man numera är hänvisad till "hembygge".
litteraturhänvisning.
The Radio Amateur's Handbook 1966 ARRL -.
Datablad för " Antenna Impedance Meter" - Heath-Kit -.
Diefenbach , "Amateurfunk-Handbuch", 7
upplagan .
QRV-Amateur-Radio, häfte 3/ 1974.
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Delta-antennen
En intressant bredbandsantenn
Lars-Erik Lewander, SM5JV
Vråkvägen 3 B
75252 UPPSALA
Sedan ett antal år används inom försvaret en antenn, som från början konstruerats av National Bureau of Standards
i USA för jonosfärstudier (NBC Research
Paper RP 2094 volume 44, May 1950). Den
är bredbandig och används där man
snabbt måste kunna skifta frekvens utan
att mekaniskt behöva ändra på antennen .
Den är rundstrålande i horisontalplanet
och har relativt brant vertikalstrålning . Den
har, som framgår av bilden nedan, utseendet aven stående, likbent triangel och
kräver alltså bara ett stöd.
I sin ursprungsversion matas den i
triangelns topp. Mitt på basen, som vid
fasta installationer befinner sig 3-4 m
över marken, finns ett 600 ohms induktionsfritt motstånd . I här beskriven version har motstånd och matningspunkt bytt
plats. Matningsimpedansen kommer att ha
samma värde som motståndet, d v s 600
ohm. Bottentråden kan dessutom med fördel läggas på marken .
Jag tillverkade en antenn efter dessa

Komponentplaceringen
pedansmätbryggan.

principer och med mått enligt fig . 1. En
matarledning med 600 ohms impedans är
för de flesta i regel opraktisk. Då jag hade
tillgång till en baluntransformator med omsättningen 1:6 inkopplades denna varigenom matningsimpedansen blev 100 ohm,
obalanserad . Den tyska antennfirman
Fritzel , representerad i Sverige av bl a
firma Pergus, Lidingö, kan dock leverera
baluner med omsättningen 1 :10. Härigenom blir matningsimpedansen 60 ohm.
Av praktiska skäl kan dock 50 eller 75
ohms kabel nyttjas.
Om man inte vill kosta på sig en fabrikstiIIverkad baluntransformator kan man utan
större svårighet själv tillverka en. Den valda kärnan, permaloy eller vanligen
ferrit - , måste naturligtvis dimensioneras
m h t sändareffekten . För de flesta fall
torde t e Amidons T-200 räcka. Av fig 2
framgår att balunen består av 11 varv, som
bifilärlindas. Med uttag efter 6,5 varv bl ir
omsättningen då 1 :11,46, vilket väl anpas'sar RG 58 eller RG 8 till matningsimpedansen .

im-
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Avslutningsmotståndet om 600 ohm måste dels vara induktionsfritt (alltså av koltyp), dels kunna klara halva sändareffekten. Sådana finns bl a på den amerikanska
marknaden . Själv parallellkopplade jag ett
antal 2 W-motstånd (t e 20 st 12 k, som
ger 600 ohm/40 W) . De placerades i en
plastlåda. Vid högre effekter finns dock
risken att värmen , som avges av motstånden, kan smälta plasten varför en metallåda bör vara bättre.
Vilka resultat kan då förväntas? Det
strålningsmönster, som nämndes inledningsvis, verifieras i praktiken. Då SVF
uppmäts, erfar man antennens extrema
bredbandighet. Trots en balun med omsättning 1 :6, vilket inte ger särskilt god
anpassning till koaxialkabel av typ RG 58,
erhölls aldrig sämre värden än 1 :2,3, vilket inträffade vid 3,5 MHz, och betydligt
lägre värden på övriga, högre frekvenser.
En 75 ohms koaxialkabel skulle i detta fall
ha givit ännu bättre värden . Likaså om
man, såsom rekommenderats, använt en
balun med omsättningen 1 :10 tillsammans
med RG 58.
Jag har även mätt på en något förkortad delta, där de två lika triangelsidorna är 20 m, basen 2x18,3 m och triangelspetsen ca 8 m över marken . Av tidsskäl
kunde den bara uppmätas mellan 2-14
MHz, där dess SVF varierade mellan 1,6
och 1,4. Denna version, som av utrymmesskäl är smakligare än den förra, har
dock ännu inte hunnit prövas i praktiken .
Det finns dock inte något som talar för,
att den skulle vara sämre ur strålningssynpunkt.
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Man får naturligtvis inte bredbandigheten gratis. Så t e förlorar man i jämförelse med en 1/ 2- vågsdipol c :a 3 dB i avslutningsmotståndet. Detta gäller för alla
antennsystem, som använder sådana, t e
T2FD m fl. drat är emellertid betr Ijudstyrkevariationer ett mycket okänsligt organ och en 3 dB minskning kan sålunda
inte uppfattas vid telefoni. Vid mycket svaga telegrafisignaler kan möjligen det mycket tränade örat märka en liten minskning i ljudnivån vid övergång från en dipol till en delta.
Fördelarna är emellertid så stora antennen kräver bara ett stöd (flaggstång,
träd etc), den klarar alla amatörbanden
inkl mellanliggande frekvenser, den är enkel och relativt billig och är dessutom
inte särskilt krit isk betr måtten - att den
är väl värd att pröva.

•

Dr Hidetsuga Vag I
som, tillsammans med japanen Ud a, år
1919 uppfann " Yagi-antennen " har avlidit
89 år gammal. Yagi-antennen är troligen
den mest använda riktantennen, och den
har fått en oerhörd utbredning i och med
VHF- och TV-tekniken .
Han utexaminerades vid Kejserliga universitetet i Tokyo och studerade sedan i
Europa och USA. När han kom tillbaka till
Japan blev han professor vid Tohaka- och
Osaka-universitetet och president för Tekniska högskolan i Tokyo. Hans största
uppgift där var vetenskaplig forskning inom det kommunikationstekniska området.
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Folke Råsvall, SM5AGM
Svinn inge höjden
18020 AKERS RUNö
Tel. 0764-276 38
EJ efter kl. 19

AKTIVITETSTESTEN går första tisdagen varje månad kl. 19-24 SNT på
144 MHz och första torsdagen kl. 1923 SNT på 432 och 1296 MHz. Regler
i OTC nr 12 1975.

AKTIVITETSTESTEN, MARS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SM7WT
SM2END
SK7CE
SMODFP
SM3FGL
SM2EZT
SM5CUI
SM3CWE
SM3AZV
SM3EUS

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44 .
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

SM4AXY
SK3AH
SM6FBO
SM5BUZ/5
SM6CYZ
SM5FND
SM7AAC
SMOFFS
SK6JA
SM5CNF
SK7BO
SM6FYU
SM6BGP/6
SM4FGN
SM4DLT
SM7BHM
SM3AKW
SM3COL
SM7BEP
SM4DHN/4
SM3GXM
SM7AVJ
SM7FIH
SM6GTF
SM4DHF
SK41L
SK7EY/7
SM7BYU
SM7CBA
SM7FMX
SK7DP
SM6GKD
SM7EYQ
SKOCS
SM2HTF
SM2HAG
SM6GWA
SM5DSV
SM4ATA
SM4EIM
SM3DKL
SM4BTF
SM3AFT
SM3UL
SM6FHI

Antal QSO:n
QTH
144
GP47b
77
KZ30g
44
GP27g
108
1T50h
63
IV53g
45
KZ26f
31
IT09b
59
IW48g
45
IX79d
32
I U04e
54
1082
1030
940
922
906
903
897
880
851
832
792
756
736
628
626
619
618
612
586
571
548
547
543
536
516
493
491
479
475
448
436
425
411
399
370
341
338
283
280
230
228
215
211
208
208

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
67.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
88.
89.
90.
91.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

SM3DZC
SM1CIO
SM6BLZ/6
SM4GPL
SMlHBC
SL5BO
SM4ANV/P
SM5EUR
SM4BOI
SMOEUI
SM5EPM
SM4FME
SM4GLX/4
SM4PG
SK5JP
SK3GA
SM3GOC
SK6DG
SMlHUC/7
SM7GJU
SM4HYB
SM5BKA
SM5EPC
SMOEPO
SM5GPJ/5M
SM4HJ
SM3GNH
SMOCPA
SM5AGM
SM4EGB
SMOFKG
SM3GBA
SM3GKO
SM3DAL
SM4GYS
SM3GHD
SM5FI L
SM3GGN
SM4DYD
SM5DYC
SM3HBK
SM1EJM
SM2DMU
SM5CNO
SM6EYK

poäng
2018
1982
1571
1518
1264
1219
1194
1157
1135
1095
203
200
194
189
188
186
183
181
177
174
174
172
172
167
162
160
153
142
137
134
123
117
112
109
104
101
100
96
84
83
75
75
73
72
66
64
64
63
62
61
55
53
49
49
49

Kommentarer
SMlWT: Hörde UA1, OH3 och LA via aurora,
men SM3FGL var den ende, som hörde mina
aurora·sigs. Som vanligt var SMSCUl bästa DX
norrut p6 tropo, men varför vrider s6 f6 stockholmare beamen mot Sk6ne?
SM2END: Ops. SM2END/SM2EKM. Hur skulle det
vara med spreadout under pile-ups öven p6
2 mb?
SM3CWE: Medan iag tittade p6 ishockey pö
TV:n kom auroron I Konstig aurora, svöngde ±45°
frön norr hela kvöllen. Körde 20 olika rutor i
alla fall!
SM5FND: Bra condx mot SM7 och lite norrsken gav en hyfsad poöng. 5 OSOn med SM0,
har man slutat köra test dör eller var olla pö
sportlov???
SMlAAC: Antennuppsöttning av nerblösto antenner i 15 sek/m och nollgradigt rek inte. Klar
2 min innan startskottet. Bösta QRB DC1BF, 360
km. Färsta inskickade testen I Ol att höras,
CUAGN.
SM4DHN/4: Gratulerar till Auroran. Kl 2200
mörkte iag den - men med bara 40 W o 8 el
gick inte sign igenom sö iag slog igen I lyssna
innan ni ropar CO p6 frekvensen! I
SM3Ul: Baro motigheter, ORM, bughanden
gipsad, rotorn streikade, antennmasten sned
Itydligen var det d61ig kontakt oxol. Men skam
den som ger sig.
SM5GPJ/5M: Medtag alla resultat annars ör
det inget kul med att se resultatlistan. ISM5AGM:
Den här g6ngen var det 104 deltagare s6 nöston
alla kom med.1
SM3GNH: Sämsta aktiviteten iag nögonsin
upplevt. Visserligen var iag ocks6 ORT ca 2 tim
för att se ishockey. men ingen aktivitet efter6t
kunde mörkas.

Lägg
märke
till
SM2END:s
och
SM2EKM:s prestation att komma så högt
som på andra plats och bara något tiotal poäng från törsta platsen. Detta trots
att OTH:t ligger så långt norrut som på
Z-raden. Det måste vara törsta gången någon på Z-raden lyckats så bra. Det är
tydligt att när skickliga kortvågsoperatörer
gör sina gästspel på VHF så blir det resultat därefter. Tänk på att även SM7WT
är gammal DX-räv från 10-15-20.
Vad jag törr eller senare fruktade skulle
inträffa inträffade redan i törsta omgången
av aktivitetstesten, nämligen att en 432logg smög sig in bland 144-loggarna.
SM7DOB hade 29 poäng i januariomgång181

en av torsdagstesten. Hjälp gärna till genom att med rödpenna stort och tydligt
skriva "432" på väl synlig plats på loggen.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

5K6AB
SMODFP
SM6FYU
SM7CFE
SM6ESG
SM4DHN/4
SM4FXH/4
8. SM5CPD
9. SM1BSA
10. SM5EVK
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
2l.
22.

SM7AVJ
SM6FYJ
SM5CNF
SM6FBQ
SM4FXR
SM6CKU
SM5DJH
SMOEJY
SM6EYK
SM7BHM
SM5CCY
SM3AKW

Antal aSO:n
1296
432
aTH
26
2
FR30c
24
IT50h
19
GQ03e
10
HQ68d
GR72h
17
GU79d
10
GU79d
10
1T70h
16
JR22e
8
11
1516f
130
126
121
118
115
102
93
73
73
72
66
65

23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
3l.
32.

SM7DQB
SM3FGL/3
SM5ZY
SM4PG
SM5FHF
SM6FHI
SM5FND
SMOCPA
SM3DKL
SK3AH
SM3AKW

poäng
476
335
255
205
187
183
183
168
165
151
63
61
56
50
50
42
27
25

10
5
5

Kommentarer

SMODfP: Bra aktivitet och bra kands gav
SM1, 3, 4, 5, 6 och OH0
SMlCfE: Fyren OZ71GY på 70 cm visade normala konditioner samt stork QSB. Ettårsiubileum,
Min första UHF test var DARCs Marstest 1975,
körde 26 QSO = 9640 km, vilket gav 2 plats i
testen. Så kan det gå när 70 cm test och konditioner sammanfaller.
SM4DHN/4: Körde /4. IAnt. lutn. 30° efter senaste blåsten på QTH.I Ny ruta 5EVK IISI var
testens enda glädieömne Itnxl. Dåliga Conds.
SM4FXH/4: Dåliga Konditioner eller aktivitet.
RX BFR 90 + 2C39 + 21 el.
SM5CPD: Det blev inte 4 x 13 till denna test,
QL med ruta GU. F. ö. mycket QSB. Speciellt
mot slutet av testen.
SM1BSA: SK6AB pålitlig i alla sorters candx.
Min pwr ca 50 W i ont, 48 el J-beam, rx BFR9l.
Triplar från TS700 = endast CW och FM. Skall
försöka hål la igång 21-22 på UHF·testerna
lomkr 432075 100 för alt inte kollidera med
Oscar 7, hil. QRV 432.100 vid aurora. ISM5AGM,
Varför inte 432.050?1
SM5EVK: Dålig aktivitetl Var håller alla hus?
SM5DJH: Ant. fastfrusen mot NO. Uteffekt 6 W.
SM3FGL/3: Fin aktivitet, hörde SK6AB, 3AH/3,
5DSN, 5FHF, 5CPD med fina signaler men 5 W
ut till feedern räckte inte, CU nästa Torsdagstest.
SM6FHI, QRV 70 cm tack vore hiälp från
SK6AB I
SM3AZV: SM5LE hördes med fb. 5591

SSA:s NORDISKA VHF-TEST 1976
SSA har härmed nöjet att inbjuda sändaramatörer i Danmark, Finland, Norge
och Sverige till VHF-test.
Tid: 1 maj kl. 16 GMT - 2 maj kl. 16
GMT.
Frekvensband: 144, 432 och 1296 MHz.
Trafiksält: Enligt televerkets bestämmelser, dock får förbindelser över repeatrar
ej äga rum.
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Testmeddelande: RS(T) + OSO-nummer
börjar från 001 + OTH angivet enligt
OTH-Iocatorsystemet eller på annat sätt.
Poängberäkning :
Avstånd (km)
O-50
50 - 60
60 - 70
1980 - 1990
över 1990

144
5
6
7
199
200

432
10
12
14

1296
15
18
21

398
400

597
600

Loggar: Loggarna skall innehålla datum,
tidpunkt, motstation, sänt meddelande,
mottaget meddelande, poäng samt en tom
kolumn. Loggarna insänds senast den 23
maj till SM5AGM.
Testdeltagarna ombeds samtidigt avge
synpunkter på huruvida en övergång till
reg. Hestens poäng beräkning (1 p./km
samt ev. andra multipliers) vore att föredra.
LANDSKAMPEN SM - OH 1976
Härmed inbjudes till årets landskamp
SM - OH på 144, 432 och 1296 MHz.
Tidpunkt: Första perioden lördagen den
22 maj kl. 19.00-24.00 SNT och den andra perioden söndagen den 23 maj kl.
08.00-13.00 SNT.
Tävlingsmeddelande: RS(T) + OSOnummer börjande från 001 + OTH angivet
enligt OTH-Iocatorsystemet eller på annat
sätt.
Poängberäkning: SM - SM och OH OH 1 poäng per mil (som i aktivitetstesOH 3 poäng per mil och
ten), SM SM/OH - annat land 0,5 poäng per mil.
Alla avstånd under 5 mil räknas dock som
5 mil och över 200 mil som 200 mil. Multiplikatorer: 144 1x, 432 2x och 1296 3x
ovanstående poäng. Exempel: Ett 141
km:s OSO mellan SM och OH ger alltså
15 x 3 x 2 = 90 poäng. Högst ett OSO
per station, period och band.
Slutpoäng: Poängtalen för de olika perioderna och banden räknas ihop.
Segrare: Landskampsvinnare blir det
land vars 25 bästa deltagare uppnår den
högsta sammanlagda poängen. Den station som uppnår högsta poängsumman
vinner den individuella tävlingen. Loggar
insänds färdigt ifyllda och uträknade senast den 8 juni till SM5AGM.
VHF-TESTLOGGAR
skall sändas till SM5AGM

Hallo, sporadic-E vhf fellows!
1'11 try to be ORV all days during the
1976 sporadic-E season, i.e. early May
to early August, for Es-openings on
2 meters. Please note my prefered
frequencies for 1976 Esseanson:
144055 kHz - CW
144555 kHz - SSB and FM
Hope to meet you via sporadic-E soon!
73, Vassil Terziev, LZ1AB
blok 78, vhod III
1184 Sofia, Bulgaria

DAGS FÖR SPORADISKT E
Nu är det endast ett par veckor kvar
tills det är dags att kolla FM-bandet (87,5
100 MHz) intensivt. Sporadiskt E-säsongen varar normalt maj - augusti, varav perioden mitten av maj mitten av
juli är den som normalt är av störst intresse för 144 MHz. Den som inte orkar
kolla hela perioden uppmanas hålla särskilt Intensiv uppmärksamhet från midsommar och två veckor framåt. Under
dessa två veckor är chansen utan tvekan
störst och både 1974 och 1975 inträffade
en eller ett par öppningar som nådde 144
med svenska och/eller danska stationer
Inblandade just under dessa veckor. Lyssna på FM-bandet en gång i timmen under dagtid långsamt fram och tillbaka ett
par gånger och när stationer på skipav2000 km) börjar komma
stånd (1000 igenom med god styrka är det dags att
börja kolla 144 MHz. Lyssna över hela
bandet, även kanal- och repeaterdelen.
Starka öppningar ger mycket starka signaler även på en transistorradio på bordet
med sprötantenn. Svaga öppningar däremot upptäcker man bara på en smal
mottagare med beam, men å andra sidan
är det väl högst tveksamt om sådana kan
ge några reflexer på 144 MHz.
Den som får höra mycket avlägsna DX
på två meter aven tillfällighet ombeds
att omedelbart kolla FM-bandet. Är detta
dött är det förmodligen inte sporadiskt E
utan någon lång meteorburst. Men är FMbandet fullt av starka stationer, ropa för
fullt på två meter och larma även andra
tvåmetersamatörer!
Den som orkar får mycket gärna föra
statistik över hörda öppningar på FM-bandet och sedan skicka resultatet till VHFspalten . Ta gärna med TV-kanal 2 - 4
också. Speciellt välkomna är rapporter
från SM3 och SM2.

DECIMAL QTH-LOCATOR
Hö r lite sy npunkter pö QTH-Iocotor system .
1) Ja g tycker al! locotor av t ypen
ITl93
ör FB . Al! r utan blir 6 x 11 km gör ingenting ,
ty man avrundar öndö till hela mil. Man ör
iu i nte intresserad oval! veto om ovstöndet
t i ll en d x-stn ör !. ex. 462 e l ler 463 km. Det
röcker att veto alt avstöndet ör 46 mil.
21 MEN , varför inte an vända GEOREF-systemets princip med storrutor pö l " x l ". Dö blir
!. ex. västra JR-rutan CN och östra JR-rutan DN.
Dö blir lokotorn av typen DN92 . Tvö bokstöver,
tvö siffror. Vid behov kon man ange i vilken
15" x 15" stor-stor-ruta man befinner sig !. ex.
PK DN92. Sedan ör det ingenting som hindrar
al! ma n om man vill anger med stor noggrannhet DN9218. Men i tester röcker det med DN92
Stor-stor-rutan (PK) behöver man ei sända ty
d en fromg ör av stat ionens prefix .
Förd e lar, DECIMALA SYSTEMET BÄTTRE. Ingen
O e ll er 1 alt sända . End ast tvö siffror . Overensstömmelse med GEOREF-storrutor . Antal lakatarr utor för " rut-iögare" blir dubbelt sö möngo.
Det blir mycket ro ligare.
Vem har kört CN = Stora Karlsö
EN = Fö rö
EP = Gotska Sandön ?
Al la möste göra om sina rutnät och dö kan
man få med en del andra intressanta uppgifter
!. ex . datum och vögtyp .

SM1EJM

För den som inte vet hur GEOREFsystemet är uppbyggt kan nämnas att det
består av fyra bokstäver och fyra siffror
t ex PKDN2528. Systemet fungerar över hela jorden och är uppbyggt så att dom två
första bokstäverna svarar mot 15x15 graders fält som sedan är uppdelade i 225
st. 1x1 graders rutor. Eftersom 360 : 15 är
24 och alfabetet består av 26 bokstäver har
man slopat bokstäverna I och O. Siffrorna
anger i det officiella GEOREF minuter men
genom att övergå till decimalt system kan
man alltså dels underlätta översättningar
mellan locator och long . och lat. för avståndsberäkningar, dels "packa" informationen bättre genom att siffrorna 6-9
kommer till användning. (Noggrannheten
ökar.)
Det har kommit en del kommentarer från
amatörer som inte vill ha sina synpunkter
publicerade men som bestämt avråder från
alla ändringar. " Ändra inte ett bra inkört
system" skriver man . I praktiken torde
möjligheterna att få igenom några ändringar internationellt vara praktiskt taget
lika med noll, men det hindrar ju inte att
saken kan diskuteras i afla fall.
Oavsett om vi någonsin får några 1x1
graders huvudrutor är det ju inget som
hindrar att den som har lust kan börja
räkna sådana redan nu. Det är bara att
dela befintliga OTH-Iocatorrutor i en västlig och en östlig halva vilket enkelt sker
genom att titta på andra siffran i OTHlocatorn. Är denna 1, 2, 3, 4 eller 5 är det
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västra halvan, är den 6, 7, 8, 9 eller O är
det östra halvan. T ex IT63b är en ruta,
IT60c en annan .
Den som har ont om nya rutor att köra
kan ju jaga GEOREF-rutor så länge. Vem
blir först i Europa över 500 GEOREFrutor?

SVENSKA QTH-RUTOR
Att ställa upp en lista över stationer i
svenska QTH-rutor är inte lätt eftersom
man väl alltid glömmer någon mycket aktiv station och i stället får med någon inaktiv. Skulle det finnas uppenbara misstag
i nedanstående lista hoppas vi på rättelser till kommande nummer av QTC. Alla
uppgifter gäller f ö 2 m.
Vidare: som synes finns tydligen ingen
permanent aktivitet på CW!SSB norr om
66:e breddgraden. Finns det ingen amatör
som har lust att komma igång på 144 i
Gällivare-Kiruna-området?
Prata
t
ex
gärna
med
SM2END-SM2AKA-SM2AIDSM2EZT-SM2ECL-SM2ELN-gänget om hur
det är att köra 144 CW! SSB. Det blir väl
närmast aurora och meteor som kommer
i fråga, men dessa bör kunna ge väl så
långa distanser även från nordligaste
Sverige . Ni kommer att bli synnerligen
eftertraktade av åtskilliga amatörer i södra delen av landet!
FR : Större delen av Göteborg ligger i FR och
vi behöver völ inte nömna fler ön SK6AB. Under
alla amstöndigheter en mycket van lig ruta.
FS: I brist på storfrösare en ganska knepig
ruta. Lyssna efter SM6CIX. SM6GWA. SM6GSO.
GP: Mycket vanlig. Lyssna efter SM7WT,
SM7DEZ. SM7DTT m fl. Även många danskar
igång.
GO : Också mycket vanlig. SM7AED. SM7FJE.
SM6CYZ/7 för att bara nämna några.
GR: Mycket vanlig, SM6CKU, SM6GDA, SM6CRX
m fl.
GS: Mycket vanlig. SM6PF. SM6FBQ m fl.
GT: Mycket vanlig. SM4DLT. SM4CFL. SM4EBI
m fl.
GU: Också ganska vanlig. SM4DHN, SM4FVD
och några till.
GV: Tämligen svår. Rutan färefaller ha körts
enbart på expeditioner.
BI a
SM4DLT/4 och
SM5AKU/4. Helt nyligen var öven LA3BQ dör.
GW : Ganska svår. SM3GHD verkar vara enda
aktiva.
GX: Mycket svår. Endast expeditioner finns
redovisade. SL3FRO var där 1963 om det kan
vara någon tröst. Fler expeditioner är dock på
gång.
GY: Mycket svår. SM3fGL/3 var dör 1975.
HP: OZ4EM på Bornholm har varit QRV i
över tia år. Även OZ5ZH finns redovisad. Döremot ont om svenskar.

HO: Ganska vanlig. SM7CFE, SM7BIP, SMlEHK,
SM7BMW m fl. Vissa signaler är dock några
år gamla och den nuvarande aktiviteten är ei
bekant.
HR: SM7DTE, SMODRV/5, SM7FEJ m fl. SM7DTE
färefaller dock tidigare ha bott i ruta HQ.
HS: SM5CNF, SM5DJH m fl. Bör inte vara några
större problem.
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HT: Mycket vanlig. SM4AXY, SM4ARQ, SM4COK,
SM5fND m fl starfrösare.
HU: Inte speciellt aktiv. Ingen av föliande
signaler förefaller ha varit igång på senare
tid.
SM4FZC.
SM4DHU,
SM4ELM.
SM4ANQ.
SM4ANK, SM4AMM.
HV: Ganska svår. SM4KW var länge aktiv
men förefaller ha lagt av. En del expeditioner
har ägt rum. t ex SM5AKU/4 1974. SM3fSK/3 1974,
SM5ERW/4 1974.
HW: SM3GOM aktiv. Även SM3GAN finns redavisad. I övrigt ganska svår.
HX: Mycket vanlig. SM3BIU hörs på norrsken
nästan

utan

norrsken.

HY: Ganska svår. SM3BZS var aktiv 1974-75,
hans nuvarande aktivitet är dock ei bekant .
Hl: Expeditionsruta. SM2DXH/2 och SM3AKW/2
igång vid sällsynta tillfällen.
10: Inte så vanlig. SM7CGT. SM7BLQ. SM7YO,
SM7DKY är några signaler som redovisats under årens lopp.
IR: Ganska vanlig. SM7CRO är väl den som
hörs mest. Även SM7JF och några till finns
redovisade.
IS: Inte så vanlig. SM5AII. SM5CZQ, SM5FJ
hörs emellanåt. SM5CZQ torde vara aktivast.
SM5AII har dock tidigare bott i ruta IT.
IT : Mycket vanlig. SMODFP. SM5EJN, SMODRV,
SM5CUI m fl.
IU : Inte så vanlig. SM3AVQ, SM3EUS, SM3GOC
m fl.
IV: Ganska vanlig. SM3FGL, SM3BYA, SM3UL
m fl.
IW: Mycket vanlig. SM3AKW, SK3AH, SM3CWE
m fl.
IX: Mycket vanlig. SM3AZV igång på vartenda
norrsken.

lY: Förefaller endast redovisad genom
trafikexpeditioner. SM3FOW/3M var där
Il: SM2GYP verkar vara enda aktiva
Har dock ei hörts av sedan december.

kanal1974.
station.
Mycket

svår.

JO: Gotlands sydspets. SK1BL var där ett
par gånger 1975. Mycket svår.
JR: Ganska vanlig. Alla SM1,or. varav SM1BSA
är aktivast.

JS, Mycket svår. SMOffS och några till har
giort ett anta l expeditioner 1973-75.
JT, Mycket van li g. SM5BSZ, SM5LE m fl. Båda
har dock tidigare bott i ruta IT.
JU, Enklast ett köra OHO,orna. Ett par svenskar
finns dock igång.
JV, Täcks enbart av vatten. Expedi tione r efterlyses.
JW, Mycket svår. SM3HR har
varit
QRV
emellanåt. Även SK3AH/3 har varit där. Vänta på
exepditioner.

JX: Inte så vanlig. SM2CfG igång emellanåt.
JY, Ganska svår. SM2AVU var igång i höstas.
Helt nyligen giarde SM3COL/2 en expedition
till Vindeln.
JI, Endast SL2CU/2 finns redovisad och det
på tropo. Vänta på expeditioner.
KX, Mycket vanlig. SM2DXH, SM2CKR, SM2BDT
m fl.
KY, Ganska knepig. SM2AAE, SM2BNS hörs
emellanåt.
Kl, Gan5ka vanlig. SM2END, SM2AKA, SM2EZT
m fl.
LI, Ganska vanlig. SM2AID, SM2ECL, SM2ELN
m fl.
LA, Expeditionsruta. SM2ECL var där 1975.

ILMARI
Den finska ballongtranslatorn IImari
sänds upp sista söndagen i maj, alltså
den 30 maj, sannolikt kl. 10 SNT.

DU BUS' AURORAVARNINGSNÄT, FORTS.

RESULTAT AV REGION 1-TESTERNA 1975

SM7WT hälsar att en grundförutsättning
för att det hela ska fungera är att SM7WT
säkert larmas vid varje norrsken som når
södra Sverige, eftersom Sten är sista utposten mot kontinenten. Var och en som
hör att det är norrsken som kan tänkas
nå SM7WT (GP47b) ombeds ringa 041028042, Sten GOIich.
SM7WT ber oss också lägga märke till
att det svenska DX-rekordet (förutom månstuds) hålls av SM7BYU med 9H1CD körd med 2 st. haloringar l

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan region 1-testerna 1974 men ännu har
inga resultat synts till . Däremot har resultaten av 1975 års tester just kommit.

SENIOR CERTIFICATE
SM7AED har tilldelats det engelska diplomet " Senior Certificate " nummer 85,
kanske som första svensk. För diplomet
fordras 50 counties + 15 DXCC-Iänder
enligt uppgift. Englands VHF-diplommanager G5UM påpekar speciellt att det bland
Arnes OSL fanns flera sällsynta rariteter l

144
1.
2.
3.
34.

MHz, fixed
DC8EEA
ON4TX/A
DLOPT
SM7AED

144
1.
2.
3.

DJ 260
CK22d
FH33c
GQ56b

158839
143305
140866
51500

MHz, portobie
F1AUQ/P
F6KFG/P
PAOLMD/P

CH29i
DI47f
CL570

168703
160336
151220

432
7.
2.
3.

MHz, fixed
DK31KA
DJ9DLA
F1BUT

DJ260
DL760
AD63g

25149
24956
22747

432
1.
2.
3.

MHz, portobie
F9FT/P
F2TU/P
PAOCKV/P

CJ51d
DI76g
CM76c

34525
33395
29430

1296
1.
2.
3.

MHz, fixed
DL9GU
DL3NQ
HB9RG

EJ330
EJ34i
EH63b

9885
6080
5570

1296
1.
2.
3.

MHz, portable
120GC/2
OK1KIR/P
13DAN/3

EE27h
GK55h
FF10f

7745
5985
5905

2304
1.
2.
3.

MHz, fixed
DL8AQA
DJ4AUA
DL3NQ

FI57f
EK64h
EJ34i

6740
4920
3260

2304 MHz, portable
I. OKl KKL/P
2. OKl Kl R/P
OK1KTL/P

HK37f
GK55h
GK45d

3340
2280
2280

10368 MHz, fixed
1. DL81K
2. 12KBD

FM62c
EF47h

1020
24

10368 MHz, porto bl e
1. DJ1WP/P
2. DJ7AJ/P
3. 12JW K/2

FL 13i
FM620
EF47h

1840
1260
24

SK6UHF ORV PÄ 432,925
SM5ESG meddelar att SK6UHF nu kommit igång på den permanenta frekvensen
432,925 MHz med 8 W och rundstrålande
antenn 70 - 80 meter över havet. Uppgift om OTH saknas tyvärr.
SM7VHF ORV FRÄN NYTT OTH
Delta är SM7AED:s och SM7FJE:s berömda OTH på Hallandsåsen, 200 meter över
havet, varifrån Arne och Bo vunnit så
många tester under årens lopp. Antennen
i bakgrunden är en traditionell 4x10-elementa re.

Efter några veckors provdrift i Malmö i
höstas har SK7VHF nu kommit igång på
elt nytt OTH på Rommeleåsen i södra
Skåne. Uteffekt 30 W och antenn big
wheel. ORG 144,920. Den danska fyren
OZ71GY är nu ORT.

•
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TESTER
!

och

"DIPLOM
Spaltredaktör
KJ_II NerIIch, SM6CTQ
Parkvligen 9
546 00 KARLS BORG

Test/edare
Jan Hallenberg, SM00JZ
Sleipnersgatan 64, 7 tr
19500 MÄRSTA Tel. 0760-17937

TESTRUTAN
MAnad
Datum

Tid I GMT

Test

Trafik·
sätt

Senaste
regler

April
18
19
19
24-25
28

2200-2400
0600-0800
1200-1400
1200-1800
1815-1930

SSA UA Test pass 1
SSA UA Test pass 2
SSA UA Test pass 3
PACC Contest
SARTG Månadstest

CW
CW
CW
CW/ FONI
RTTY

1976:3
1976:3
1976 :3
1975 :3

SM
SM
SM
PA/ PE/ PI
WW

MaJ
1- 2
1- 2
4
6
9
16
22

1600-1600
1500-1700
1800-2300
1800-2200
1600-1700
0800-1100
1800-2300

Alla
CW/ FONI
Alla
Alla
FONI
CW/ FONI
Alla

1976:4
1975 :3
1975 :12
1975 :12
1976:1
1976 :4
1976 :4

WW
HB9-stn
WW
WW
SM
SM
WW

23

0700-1200

Alla

1976:4

WW

22-23
26
30

1815-1930
1600-1700

SSA:s nordiska VHF·test
H22-Contest
Aktivitetstesten VHF
Aktivitetstesten UHF
Månadstest 80 meter nr 4
SSA Portabeltest 1
Landskampen SM-OH
VHF/ UHF del 1
Landskampen SM-OH
VHF/ UHF del 2
COM
SARTG Månadstest
Månadstest 80 meter nr 5

1800-2300
1800-2300
1600-1700

Aktivitetstesten VHF
Alla
Akt ivitesttesten UHF
Alla
Månadstest 80 meter nr 5 FONI

QSO med

Nästa nr
RTTY
CW

1976:1

WW
SM

Juni
1
3
6

1975:12
1975 :12
1976 :1

WW

WW
SM

TESTKALENDERN
P.g.a. ryssarnas oförutsedda flyttning av
datumet för sin COM till helgen 22-23
maj ändrar vi datumet för vår portabeltest
till helgen innan d v s söndagen den 16
maj 1976.
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Regler för COM kommer i nästa OTC
men redan nu kan nämnas att den i år
går även på SSB samtid igt.
SM00JZ

SSA PORTABEL TESTER 1976
Här följer de nya fullständiga reglerna för Portabeltesterna under 1976. Nyheterna består av förlä ngd tid till 4 timmar, nya frekvensband , t rafiksätt samt nya
effektmultiplar.
Datum Majtest : 16 maj 0800-1200 SNT
Augustitest : 29 aug 0800-1200 SNT.
.
Frekvenser: 3525 - 3575 khZ + 3650
- 3750 khz 7010 - 7040 khz + 7060 7090 khz.
Klasser: a) Portabla, b) Fasta stationer.
Trafiksätt: CW och FONI , dock i samma
klass.
Poängberäkning : Endast SJ/ SK/ SLlSMOSO ger po äng och endast ett OSO per
band och station . De olika testerna är
helt separata.
1. Port.stn : OSO med annan port stn
ger avståndet i mil multiplicerat med 3.
OSO med fast station ger avst. multiplicerat med 1.
2. Fast station : OSO med portabel stn
ger avst. multiplicerat med 1.
För enkelhets skull räknas alltid avståndet (OBS Fågelvägen) avrundat till närmaste hela mil till motstationen från närmaste stad eller större ort.
Testanrop: ca SMP de SM7XYZ!7P
resp SM6ZXY. Observera att portabel stn
skall använda tillägget P efter distriktssiffran.
Slutpoäng: Poängen som uträknas enl
ovan adderas , varefter slutsumman multipliceras med en effektmultipel hämtad ur
nedanstående tabell: OBS. Med tillförd
effekt menas den likströmseffekt som tillföres slutstegets anod eller annan motsvarande elektrod .
500-100
99- 50
49- 10
9- 2.5
Under 2.5

Watt multipel
Watt
Watt
Watt
Watt

01
02
03
04
05

Tävlingsmeddelande: Ortsnamn , RS(T),
effektmul.tipel samt P eller F beroende på
om det ar en Portabel eller Fast station .
Exempel: SM0AAA/AAA/ 5P befinner sig
i närheten av SALA med en port stn med
10 W tillförd effekt. Hans meddelande blir
då SALA 57903 P. I retur erhåller han
från SM3BBB/ 0P i Lidingö med en port
stn med 2 w tillförd effekt, LIDINGÖ
58905 P. Avst. mellan dessa orter är 10
mil. Poängen blir då för SM0AAA/ 5P : 10
(mil x 3 (portmult) x 3 (effektmult) =
90 p. SM3BBB/ 0P får poängen 10 x 3 x 5
= 150 p.

övrigt: Flera operatörer får betjäna
samma station, dock får signalen icke
användas på flera frekvenser samtidigt.
Med portabel station menas vilken som
helst amatörradiostation , vars kraftkälla är
portabel och vars antennanläggning är
tillfälligt upprättad . Stationen får ej vara
belägen i ordinarie OTH. OBSERVERA att
Mobila stationer i detta sammanhang räknas som portabla stationer. Den som tycker att avståndsberäkningen är besvärlig,
.ka.n ~kaffa en karta i skala 1 :1 000000 ty
'dar ar en cm = en mil. Fasta stationer
bör EJ kalla eget ca utan i möjligaste
mån endast svara på kallande port stn
för att undvika onödigt ORM i de port
mottagarna, som ofta är extra känsliga
(t ex rävmottagare) .
Loggar: Av sedvanlig typ med beräknad slutpoäng samt upptaga OTH och
input samt indikering om det är en Portabel eller Fast stn , samt en förbindelse
om att reglerna har efterföljts. Posta dem
inom 2 veckor efter testen till SM0DJZ,
Jan Hallenberg, Box 3036, 19503 Märsta.
Slutligen: Läs igenom reglerna en gång
till och medsänd det där kortet du/ ni tog
för publicering i OTC, samt LYCKA TILL.
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Mobila stationer räknas som portabla
stationer, det är kanske på tiden att vädra
nya stationen med den inbyggda 12 volten, eller fungerar den inte? Svaret får
du den 16 maj i SSA PORTABELTEST.
VI HÖRS PORTABELT DEN 16 MAJ .
SM6CTQ

•
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RESULTAT JULTESTEN 1975
Klass A
I. SM0CCE
217 p
2. SM3VE
187
3. SM5ClE
186
4. SM0FKI
181
SM4EMO
181
6. SK5AA
178
7. SM5DUL
177
B. SM5BVF
174
9. SM6BZE
166
10. SM5CGN
165
11. SM3EVR
163
12. SM4FGN
162
13. SM3EWB/5
161
14. SM5CMP
157

l~: ~~~~RJ'

17. SM0BDS
18. SM2BJE
19. SM6CST
20. SM2DQS
21. SM5CI L
22. SM6FKF
23. SM7GBM
24. SM7FDO
25. SM00Y
26. SM0CGO
27. SM5DLR
28. SM5BAX

m

154
153
152
151
144
142 p
132
125
118
117
114
101

29. SM5EOO
30.
SM3CGE
31 . SM7CFR
32. SM2GET
33. SM5ALJ
34. SM3DPG
35. SM6DGR
SM0CFJ
37. SM6DJI
38. SM0CHH
39. SM6ADW
40. 5M6ANW
41. SM7FSV
42. SK21V
SM0DZY
Klass B
1. SM2GHI
2. SM4GVF
3. SM3GSK
4. SM6FEK
5. SM5EKC
6. SM0GMG/0
7. SM5DMX
Klass C
1. SM4HOO
2. SM lCUZ
3. SM0GMZ

92
87
78
69
62
57
49
49
41
40
32
20
9
4
4
180 p

m

155
140
137
118
113
115 p
103 p
43

Understrukna erhöller diplom.
Checkloggar,
SM1BXQ
SM2GYW
SM2EKM
SM3DVN SM3CXS SM3CBR SM4DHF SM5BFJ
SM5BFX SM5DYC SM5CBN SM6EAK SM7CMV
Fäljonde hor EJ sänt in logg och därmed färorsakat poängavdrog för de tövlonde, SM2ALH
SM2FZA SM2EZT SM2DHG SM2DLZ/7 SM3DIJ
SM4HCF SM5FNU 5M6CTQ SM7DUZ/6 M6GIU
SM6HJA SM6DPF SM7FUE SM0GGF SM0DWX
SM3RL SM6QP SK5EW/5
Märsta 15/2 1976 SM00JZ
Resultat MT nr 1 SSB I feb. 1976
1. SM0CER
41 1659
SM6EDH
28
57
2. SM5EOS
40
53
16. SM5EOO
26
39
3. SM4EMO
59
38
17. SM7CUY
26
53
4. SM6ADW 36
48
18. SM6BGG
26
54
5. SM3DTR
35
58
19. 5M0CTK
26
55
6. SM7CMV
33
57
20. SM4BTF
25
59
7. SM7AIL
31
56
21. SM0DJZ
22
48
8. SM3CGE
30
56
22. SM6GTF
21
43
9. SM6FUD
29
46
23. SM6BSM
21
50
10. SM5BGO 29
53
24. SM6FKF
20
50
11. SK5DB
29
55
25. SM4EEA
14
55
SM1CJV
29
55
26 . 5M0CRM 14
57
13. SM0CXM 28
44
27. SM3BDZ
10
55
14. SM7DRF
28
57
28. SM5CI L
40
1
Checkloggar , SK0EJ SM7BNL SM3FSK
Ej insända loggar , SM2CEW SM2EKM SM2FMR
SM2TZ SM3DBU SM5HG SM6CRX SM6EAU/6
SM6PF 5M6QP SM7DCY MlBPL SM7DUZ SM0FU I
SM0NR
Totalt deltog minst 46 stationer.
SM00JZ

RÄTTELSER JUBILEUMSTESTEN

Fonj/Sjngle op.
18. SM2DHG
21. SM5BNX
27. SM6CNX
30. SM0DXT
42. SM5DLR
188

CW/Sjngle op.
15. SM5RE
34. SM6DGR
Checklogg CW
SM2COR

Resultat MT nr 1 CW 25 jan 1976
20
59
1. SM0BDS
10. SM3DTR
23 1652
19
58
23
53
11 . SM6CRX
2. SM0CCE
18
58
56
12. SM5EOO
3. SM0GMG 23
32
4. 5M5CLE
22
13.
SM5EKQ
17
56
17
46
5. SM0DJZ
22
57
14. SM3BDZ
6. SM0GRD 22
15. SM2BJE
17
56
58
7. SM4FGN
47
14
51
21
16. SM4GIB
8. SM7DUZ
21
17. SM3EWB
13
56
57
57
9.5K0AR
20
52
18. SM0GGZ 12
Ej insända lo~gor, SM2CEW SM3DIJ SM4GLC
SM5CMP SM6 SI SM7EXA 5M7GGM SM0FUI
SM0HZE
Totalt deltog minst 27 stationer.
SM00JZ
Resultat SCA-Vintertest 1976
FONI Klass A
1. SK3BG
9711 p
6. SM2EKM
7252
2. SM4EMO
7777
7. SM4DHF
7104
3. SM4DQE
7400
8. SK0EJ
6745
SM0CER
7400
9. SM5CAK
6603
5. SM5TA
7296
10. SM7AIL
6552
Dörefter följer i nömnd ordning,
SK3GA SM0CXM SM5FUG SM3DTR SM7DRF/6
SM3AF
SM6FKF
SM6BSK
SM0TW
5M5BMB
SM0BDS SM5FTH SM5BKI SM3CBR SM5GPB
SM5AD SL5ZW SM4EEA SM6DJI SM3F5K SM6GTF
SM7DH/7 SM4BTF SM6GVA 5M7BGB SM7DEW
SM4EFW SM4FGN SM4GDN SM5CVC SM6WN
SM4AXL SM7ALA SM5BFI SM7DRN SM5FMQ
SM0BVQ SM7CYP SM4AWG SM7GXS SM3CJA
SM5BNX SM7CZV 5M0ETZ SM5DLR SM0BJV
SM00Y SM5AAY SK6GX
SM7ASN SM6ASJ
SM7FYM SM0GGF SKlIJ
SM5BAX SM7DCY
SM6BSM SM0CGO SM5BEE SM6AVV
Klass B
Klass C
3 p
1. SM0GMG
4 p
1. SM0GNU
Checklagg eller för sent inkommen logg,
SM2CSA SM5JV SM5ERK SK5AE/5 SK5EU SM5FFQ
SM5DSF SM7GT/7 SM7CMV SM01X SM5BRS
SM0EYY SM0DMD.
CW Klass A
4200 p
1. SM0CCE
5696 p
6 SM5EOS
4104
5456
2. SM5CMP
7. SK5AA
4081
5220
8. SM5BNX
3. SM5CAK
4028
4. SK3BG
4524
9. SM0BDS
3864
5. SM4DHF
4290
10. SM5EDV
Därefter följer i nömnd ordning,
SM4EMO SM5BKI SM4FGN SM5FUG SM5GNK
SM5TA
SM6BZE
SL3BR
SM5BMB
SM7FPZ/7
SM7DRF/5
SM6DJI SM5FNB SM5CIL SM6FKF
SM3FSK SM0CER 5M5GPB SM5EON SM0TW
SM6CMU SM5BEE SM7ALA SM6EUZ SM6GVA
SM0CXM SM01X SM5FNU SM00Y
SM7DEW
SM0BVQ SM4EEA SM5DLR SM6DGR SM0CGO
SM7 A I L SM2CAA SM5FMQ SM3BDZ SM5AD
SM7FYM SMlBGB SM6BSM SM7QY SM6ANW
5M7DCY 5M2DQS
Klass C
Klass B
l . SM0GGZ
540 P
1. SM0GMG 4056 p
494
2. SM0GMZ
2984
2. SM3GSK
110 p
3. 5M6FAM
2772
3. SM4GLC
1750 p
4. SM5GFY
962
5. SM5FLM
Checklogg eller för sent inkommen logg,
SM2EKM SM3CBR SM3DSK SM5CVC SM5JV
SM5DEC 5M5CNF SM5BFJ SM7CYP SM7CMV
SM5CLE SK5EU

ABC FÖR SSA-MEDLEMMAR

Radiopejlorientering
(RÄVJAKT)
I '------------TEKNIK OCH TAKTIK
AV SM5 EZM

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Radiopejlorientering
Teknik och taktik
INLEDNING

Radiopejlorientering är ett sätt att med
pejlmottagare, karta och kompass ta sig
från en känd plats i terrängen till ett antal från början okända platser.
Denna form av orientering har anor från
mitten av 40-talet och kallas av sina utövare för RÄVJAKT.
I samband med RÄVJAKT är följande
benämningar vedertagna:
Rävjakt: Själva tävlingen
Jägaren: Deltagaren i tävlingen
Saxen:
Pejlmottagaren
Räven:
Kontrollen
Ett pass: Tidsperiod under vilken
sänder

räven

VAD GAR RÄVJAKT UT PA?

Till skillnad mot vad som är fallet vid
vanlig orientering vet jägaren ej kontrollernas läge vid starten. Jägaren måste
själv utröna dess läge. Dessutom har han
inget bestämt mål enär rävarna får tagas
i godtycklig ordning.
Jägaren bestämmer själv sin
b a n a.
DET GÄLLER FOR JÄGAREN ATT PA
KORTAST MOJLIGA TID UPPSOKA SA
MÄNGA RÄVAR SOM MOJLlGT .
Tiden till sista räv blir härvid sluttid.
Avgörande för placeringen blir i första
hand ANTAL tagna rävar och i andra hand
använd TID.
RÄVEN
Räven är en i terrängen gömd

radiosändare oftast är den bemannad och den
brukar vara så väl gömd att jägaren måste pejla sig ända fram till honom.
Hur

låter räven?
sänder sina signaler på sakta
morsetelegrafi. Varje räv har sin egen
igenkänningssignal, denna " kod" består
av fem långa signaler, följda av olika antal korta beroende på vilken räv som sänder.
Oversatt till vanligt språk ser igenkänningssignalerna ut så här:
Räven

2

E

Räv nr 1:

M

O

Räv nr 2:

M

O

Räv nr 3:

M

O

Räv nr 4:

M

O

H

Räv nr 5:

M

O

5

S

Vanligen är antalet rävar ej större än
fem. Man kan givetvis ha flera rävar och
då sänder räv nr sex: M O 6, räv nr sju:
M O 7 o s v.
När sänder rävarna?
Rävarna sänder i ordningsföljd med ett
pass: två minuter, samma räv återkommer
var tionde minut. Detta innebär att jägaren
alltid vet när respektive räv sänder.
Starttiden brukar ofta anges som kl.
00.00 sändningsschemat ser då ut så här :
Första pass 00.00-00.02
Första pass 00.02-00.04
Första pass 00.04-00.06
Första pass 00.06-00.08
Första pass 00.08-00.10
Andra pass 00.10-00.12
o. s. v .
Räven sänder på en förutbestämd frekvens och rävsändarna är kristallstyrda.

Räv
Räv
Räv
Räv
Räv
Räv

nr
nr
nr
nr
nr
nr

1:
2:
3:
4:
5:
1:

RÄVSAXEN

Rävsaxar finns i några olika utföranden.
De fundamentala delarna är lika på de
modernare saxarna. fig . 1.
Rävsaxen är rävjägarens viktigaste hjälpmedel. Med dess hjälp tar han reda på
riktningen till räven.
Hur pejlar man med saxen?
Saxen slås till, med frekvensratten ställer jägaren in rävens sändningsfrekvens
vilken uppges innan start. Jägaren kontrollerar att sidobestämningen och dämpningen är frånslagen. När räven sänder
håller han saxen så att pejlantennen lig-

Pejlanteno
Sidobestämni

Fig. 1.
ger horisontellt, sträcker ut armen och
vrider den runt med saxen, se fig. 2.
Under vridningen varierar rävens signalstyrka. I ett läge är rävens signal som
svagast. Jägaren stoppar vridningen i detta läge - kallat minimum läge. Armen pekar nu antingen rakt mot eller bort från
räven. Signalen är lika svag om jägaren
vrider sig 180' , se fig. 3. Jägaren måste
nu bestämma åt vilken av de två riktningarna räven ligger i. Han måste SIDOBESTÄMMA.
Sidobestämningen slås till. Han vrider
nu saxen till läge A, iakttar signalstyrkan,
vrider saxen till läge B och iakttar signaIstyrkevariationen mellan A och B.
När saxen hålls i det starkaste läget
utvisar sidobestämningspilen på saxen
riktningen mot räven, se fig. 4.
Sidobestämningen slås ifrån. Jägaren
pejlar ånyo mot minimum i rävens riktning. Riktningen syftar han nu noga in
med kompassen och överför denna till
kartan, se fig. 5 och 6.

Jägaren har nu lagt in en bäring. Denna bäring är en linje som går från den
egna positionen genom rävens position.
I och med att jägaren ändrar sin position och ånyo utför en pejling får han en
ny bäring. När han lägger samman denna med den tidigare erhåller han en
skärningspunkt: rävens position, se fig. 7.
Ju närmare en rätvinklig skärning som
åstadkommes, desto exaktare blir positionen genom att jägaren lägger in ytterligare positioner får han i bästa fall en
gemensam skärningspunkt.
Det är emellertid mycket vanligt att
bäringarna bildar en större eller mindre
triangel vilken inom räven finns att söka.
Dämpningen
När jägaren kommer i närheten av räven försvåras pejlingen av den höga signalstyrkan. I detta läge kopplar han till
dämpningen vilket medför att signalstyrkan minskar och jägaren kan pejla sig ända fram till räven.

Fig. 2.
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Fig. 5.

Då räv nr 1 lät starkast väljer jägaren
att börja med ettan. Till följd av detta
väljer han att ta rävarna i ordningen 1, S,
3, 4, 2.
Då ettans andra pass börjar omedelbart
efter pejlingen mot femman inser jägaren
att han inte hinner ettan i pass två utan
han inriktar sig på att nå honom till pass
tre. Han tar sig norr ut längs stigen.
När ettans andra pass just slutar tar han
kompasskurs mot denna med hjälp av
pejling. Jägaren går nu noggrann kompassgång mot räven. Hela tiden håller han
noga reda på kartan var han befinner sig.
Under sökandet efter ettan sänder räv nr
3 och räv nr 5 sina andra pass. Deras
bäringar föres in på kartan se fig. 9.
Tvåan och fyrans bäringar ger i detta
läge för spetsiga vinklar för att kunna
läggas in.

Fig. 6.

i!?oven ligger
/ krysset

Fig. 7.
JAKTEXEMPEL
Tävlingsdeltagarna får startkort och rätt
RÄVTID . Två minuter före räv nr 1 startar sitt första pass får jägarna ge sig iväg .
Jägaren studerar kartan. Han söker en
väldefinierad pejlposition inom två minuters avstånd. Han väljer punkten där stigen
går in från skogsbilvägen tig. 8. Efter tio
minuter har alla rävar sänt och jägaren
har fem bäringar inlagda på sin karta enligt tig . 8.

Då jägaren inte funnit räv nr 1 under
kompassgång måste han ta den medan
räven sänder sitt tred j e pass . När passet
börjar är ettan mycket stark . Jägaren slår
till dämpningen. Ettan hörs bra trots dämpningen. vilket betyder att han ligger inom
ett hundratal meters avstånd. Jägaren
springer nu mot räven . När han kommit
mycket nära d v s räven är mycket stark
även i dämpat läge kanske jägaren måste
röra sig i en spiral in mot räven se fig.
10

5

Fig. 9.
Efter en minut är räv nr 1 tagen.
Räv nr 5 står nu på tur.
Genom att jägaren snabbt tar sig efter
stigen hinner ha fram till femman redan
under hans tredje sändningspass. Femman
tas 00.29.
Trean hinner sluta sitt pass innan jägaren hinner fram . Han lyckas dock få ytterligare en bäring vilken sammanfaller
med de två tidigare. Innan han orienterar
sig fram till räv nr 3 tar han bäring mot
räv nr 2 och nr 4 vilka lägges in på kartan enligt fig. 11 .
Jägaren orienterar efter kartan sig fram
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till räv nr 3 och tar honom kl 00.41. Med
hjälp av snabb landsvägslöpning tar han
räv nr 4 ca tio minuter senare. Nu återstår bara räv nr 2 vilken utgör målet för
honom och han tar en noggran bäring
vid passaget av vägen . Bäringarna bildar
ett triangelformat område inom vilket räven
finns att söka, se fig . 12. Där finner jägaren honom kl 00.52 just som räven skulle
starta sitt sjätte pass .
Detta var ett exempel , naturligtvis skall
man när man jagar räv skynda långsamt
och tänka sig väldigt noga för . Vad man
är och vart man är på väg .

Fig. 11.

Fig. 12.
Vilka arrangerar tävlingar?
Centralt arrangeras Svenska Mästerskap
genom Föreningen Sveriges Sändareamatörer genom vilka du också kan erhålla
information om vad som finns på din ort.
Aven Nordiska Mästerskap arrangeras som
regel varje år i antingen Sverige, Norge
eller Finland.
På nästa sida finns adresser till en del
lokalklubbar.

'v'

DET ÄR NYTTIGT ATT JAGA RÄV!
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Radiopejlorientering bedrives regelbundet i
nedanstående klubbar (SM5EOS).
ORT/KLUBB

NAMN/ADRESSITELEFON

BOLLNÄS Radioamatörer

Jan LÖfqvist, SM3CFV
Sunnerstavägen 18
821 00 BOLLNÄS 0278-144 54

FALU(N) Radioklubb

Leif Lissmyr, SM4FLK
S Mariegatan 10 B
791 00 FALUN 023-22479

GÄVLE Kortvågsamatörer

Karl-Olof Elmsjö, SM3CLA
Videvägen 22
80229 GÄVLE 026-127178

KALMAR Radio Amateur Socity

Bruno Ringfjord. SM7EY
Timmermansgatan 37
38100 KALMAR 0480-10733

KARLSKRONA Radioklubb

KRK
Box 86
37024 NÄTTRABY

LI N KOPI NG:s Rad ioamatörer

LRA
Box 5008
58005 LlNKOPING

NYKOPING:s Sändareamatörer

NSA
Box 25
611 00 NYKOPING

OSKARSHAMN:s Radioamatörer

Olof Larsson, SM7DRN
Kummingränd 6
38300 MONSTERAS 0499-10733

STOCKHOLM:s Rävjägare

P-A Nordwaeger. SM0BGU
Grävlingsvägen 59
161 37 BROMMA 08-260227

SODERTÄIJE

Lars Lindqvist, SM0FDA
Fornbacken 29
15158 SODERTÄLJE 0755-68861

UPPSALA Radioklubb

Rune Larsson, SM5CUI
Gåvsta, Rasbo
75590 UPPSALA 018-3651 79

GOTLANDS Radioamatörklubb

GRK
Box 461
62104 VISBY

VÄSTERAS Radioklubb

Donald Olofsson, SM5ACQ
Malmabergsgatan 79
72335 VÄSTERAS 021-133906

OREBRO Sändareamatörer

Lars Carlsson, SM4GGR
Box 322
70105 OREBRO 019-100505

liusdClls Tryck A5 1976

En DXpedition med bl. a. JA0CUV!1 är
planerad Mars 23-April 19. I planerna
ingår aktivitet från C21, VRI, VR8, 302, y J
och VR4.
A2CNN
A2CED
C21NI
C5 ..

CE0AE
FL8 •.

HZ1TA
KC6AQ
LU1XY

OJ0MA
TR8JCV
VK2PA!LH
VR1AA
VU7 .. VY0

ZL1GP!K

Andy var ORV Mars 19-21,
alla band. OSL som vanligt
via SM3CXS.
Ed (Ex 9J2ED) ORV lördag
EM 7035 14035.
ORV 14270 SSB 07-08z 14050
CW 10-11z.
C5AO 14200 SSB 16z. P.O.
Box 254, Banjul.
C5AP 14320 SSB 09z OSL
via LA6LE.
Dave Flitigt ORV 14330 SSB
22z. OSL via WA3HUP.
FL8GL 21283 SSB 1225z OSL
till SP.85038!GET, Djibouti.
FL8GT 21050 CW 093z. OSL
till samma dress som GL.
FL8JP 14043 CW 1420z, Joe
vill ha OSL via Box 227, ST.
Pierre.
14316 SSB 1540z, OSL via
OD5FH.
W. Carolines 14220 SSB
0910z.
Tierra Del Fuego 14035 CW
1030z OSL till Juan Cortez,
Communicaci
ones
Base
Aeronaval, Ushuaia.
Market Reef Kee OH0NA
14297 SSB 0750z.
14140 SSB 1655z. OSL via
P.O. Box 4410, Libreville.
Lord Howe I Peter 14021
CW 0920z.
Gilbert Is 14307 SSB 0650z.
Andaman Is VU7ANI ofta
ORV 14200-250 SSB 1216z.
ST. Paul I VY0B Planerar
ORV månadsskiftet Maj-Juni
CW!SSB alla band .
Kermadec Is 14214 SSB 09z.
SM6CTQ

QSL-INFORMATIONS
A2CNN via SM3CXS
A35AF
via WA4NE
via JR1BRV
A35AM
A4XFU
via G3XAR
A4XVI
via GM4DlG
A6XB
via K1DRN
A6XP
via DK3NK
A6XR
via G4CHP
vi a lA6lE
C5AP
C6ABA
via G3AMR
C9MJO
via W8CNl
CE9AV
via CE2MZ
CE0AE
via WA3HUP
FB8XG
via F5VU
FB8XN
via F5VU
FB8XO
via F6CRT
FB8XP
via F5VU
FB8ZG
via F8US
FY7AE
via WA4WTG
HC8GI
via W3HNK
HC8RG
via DJ91K
HD5EE
via WA8TDY
IS0XKF via Dll RK
JX2HK
via lA2HK
JX6DS
via lA6DS
KC4AAA via W6MAB
KC6AQ
via WA6AHF
lH2A
via lA2AD
lU2A
via lU2AFH
PA5GIG via PilARS
PJ8AA
via W2BBK
PJ8CO
via W1YE
PJ8HR
via W2JKN
PJ8KI
via W8KI
PJ0USA via K2F J
PY0PO
via PY7PO

PY0BXC
via PY7BXC
VC9UM
via VE4VV
VE1BFV
via W3HNK
VP2EEE
via K2BPP
VP2GJI
via W2BJJ
VP2KJ
via WB8TSl
VP2KN
via WZKN
VP2MEV
via WB91WN
VP2MWN via WB91WN
VP2VJ
via VE3MJ
VP2VAN
via K2F J
VP8Ml
via WSTWI
VP8NY
via WSTWI
VP80l
via WB4ASV
VR1Z
via W6RGG
VR1AA
via JA0CUV/l
via W6RGG
VR8B
via JA2KlT
VS5DB
via DJ9KR
XT2AE
YB0ABV via WA70BV
via W3KT
ZD7WT
3D2KG
via W6RGG
via K3KlE
3D6BH
via SM0CHB
5B4CO
5B4CX
via OE8GMK
STSCJ
via W4BAA
via WA6AHF
SW1AZ
SX5NK
via DllYW
7P8AD
via VE2JH
7P8AG
via SM3CXS
7P8AH
via SM3CXS
9l1BH
via SM3CXS
9M8HB
via HB8XJ
via W2KV
9N1MM
via K9KXA
9Y4VV
9Y4Wl
via W5PFT
760J05/SM5CAK

NORTHERN CALIFORNIA DX CLUB
Special 1976 Bicentennial California Award.
Under tiden l ian 76 till 31 dec 76 gäller det
off köra 01 76 stationer i 6,e distriktet i USA
och som inte är medlemmar i NCDXC. bl dessutom 13 Calif. stationer som är medlemmar i
NCDXC. Totalt alltså 89 W/K-6·or.
Skriv ner datum. tid IGMTJ, frekvens, och
mode på vari e QSO. Inga QSl således. Deffa
diplom utdelas som Mixed bond/modes men kon
komplefferos med stickers i 0110 kombinationer.
Kostnaden är 5 IRC för bosdiplomet och ytterligare 2 I RC för varie sticker.
Sänd en verifierad lista plus korrekt antal
stickers till,
Jim M. Ryus, W6UZX, 3860 Pestana Way,
Livermore, CA. 94550 USA.
SM0DJZ
PS antalet 76 står för året 1776 då USA blev
siälvständigt från Storbritannien. Antalet 13 står
för de ursprungliga 13 stater sam bildade USA.

Hörl På Banden
7P8AG (SM0AGD) och 7P8AH (SM4CNN)
körde 1850 OSO Jan 22-26.
W40CW Bob har nu kört 242 länder på
80 meter.
Antiigen börjar 15 meter att öppna,
med antennen mot söder hördes 5N2ESH,
5T5ZR, 5X5NK och 6W8FP.
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RTTV

Erik Nilsson, SM5EIT
Lundvägen 3,
15200 STRÄNGNÄS
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Skandinavisk
Midsommarträff
eller
" Scandinavian Straight Key Day/ SKO" lördagen den 26 juni kl. 0000-2400 GMT på
3550 kHz ± ORM på 3550 kHz med spridning allteftersom det är nödvänd igt. Kalla
"Ca SKO" med vanlig telegrafnyckel eller
"handpump" , trastugga och sänd en lista
på körda stationer under SKO med en
markering framför den du tyckte lät bäst
(OBS endast en markering) . Sänd listan
till : SCAG , Box 13, 15013 Trosa och bifoga ev. kommentarer. SCAG står för
Scandinavian CW Activity Group, som arrangerar SKO via sina kontaktmän i Norden. Lär känna dina amatörvänner ännu
bättre både inom och utanför SM - bli
med i SKO sommaren 1976.

att ett pressbesök på FD-Iägret ger 50
bonuspoäng om pressklipp bifogas. OBS!
50 bp bara en gång även om en hel bunt
klipp insändes. Ändamålet är att sprida
information om amatörradio till mannen
på gatan . Utse en pressombudsman , förbered med egen press-info och påpeka
kul detaljer (så som mannen på gatan
förmodas se dem). Sänd gärna in fotos
från FD-Iägret till CW-hörnan . Det vore
FB om SSA hade utställningspaket att
låna ut där dessa bilder och andra kunde
ingå.

SFD 1976/Scandinavian Field Day. Glöm
inte den 12-13 juni, se föregående OTC
nr CW-hörnan. Information sänds ut globalt om SFD. Jag hoppas att den skall
ha en speciell lockelse för klubbarna .
Varför inte också försöka med smalfilmning av FD-Iägret. Det är sällan så mycket dramatik händer som under en Field
Day. Tänk om vi kunde klippa ihop FDstumpar och göra en informationsfilm om
Field Day och amatörradio . Ästöfilmen är
ett gott exempel på tidigare initiativ. Den
brukar visas under varje Ästöläger. Meddela CW-hörnan om andra tips och aktiviteter kring Field Day. Och så glöm inte

SL5BO CW-kurs lider mot sitt slut den
29 april. Anmäl till Armens Stabs- och
Sambandsskola, Trafikdetaljen, Box 617,
751 25 Uppsala att du lyssnat på deras
utsändningar så kan du och dina efterföljare kanske få höra kursen igen på
80 mb i höst.
Jag har mottagit 30 st C-gO kasetter,
som är en fullständig uppsättning av
SL5BO CW-kurs på 60 lektioner = 45 timmar. Kursen har av mig överlåtits till
SCAG och just nu kopierar jag den för
en amatörradioklubb i Sörmland (SL5BO
tar ej ut copyright) . Är någon annan klubb
intresserad så kontakta CW-hörnans red.
Det kan ju tänkas att snabbkopieringsmöjligheter uppenbarat sig . Gåvan är mycket
värdefull - tack!

övningssändningar via SK5SSA (lördagar kl. 1400 SNT):
April program , se föreg . nr av OTC
1 maj Lågtakt. Text ur OTC 2/-76
a
Högtakt. "
15 " Lågtakt.
22 " Högtakt.
29 " Lågtakt.

s.
s.
s.
s.
s.

49 "Handikappverksamhet ... ".
60--61 "Universalinstrument .. ." .
53 "Om solfläckar".
69 "Angående störningar" .
63 "Lågpassfilter för .. ."

Anm . Lågtakt = 60, 80 och 100-takt om 6 min. per takt.
Högtakt = 125, 150 och 175-takt om 6 min. per takt.
Sändes först på 7020 kHz sedan repris på 3520 kHz kl. 1430. Efter
reprissändningen kl. 1500 mottages lyssnarrapporter vid incheckning.
Lyssnarrapporter kan också sändas till SK5SSA, Box 213, 721 06 Västerås. Bekräftas med OSL om så önskas.
För sändningarna svarar SM5FNU och SM5ACO.
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AMSAT

EKVATORPASSAGETIDER FÖR VARA AMATÖRSATELLlTER
Dag

Varv

OSCAR 6
Tid Z

Long Wo

Varv

OSCAR 7
Long Wo
Tid Z

Mod

April
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16079
091
104
111
123
142
154
167
179
192

1707
1607
1702
0627
0527
1751
1651
1746
1646
1741

310
295
308
150
135
321
305
320
305
318

6552
565
577
584
597
615
628
640
653
665

1620
1714
11613
0538
0632
1701

198
211
229
242
254
267
279
286
299
317
329
342
354
367
374
386
405
417
430
442

0511
0606
1636
1731
1631
1726
1626
0551
0646
1716
1615
1710
1610
1705
0630
0530
1755
1655
1750
1650

131
145
302
316
301
314
299
141
154
312
297
311
296
309
151
136
322
307
320
305

672
684
703
715
728
740
753
760
772
790
803
815
828
840
847
860
878
891
903
916

Mod:
A = 2/10 mtr, B
Omloppstid
Ekvatorförskjutning
Inklination

1~5
1
55
1 49
1648

295
308
293
134
148
305
319
304
317
302

X
A
B
A
B
A
B
X
B
A

0613
0512
1736
1636
1730
1629
1724
0648
0548
1617
1711
1610
1704
1604
0528
0623
1652
1746
1645
1740

143
128
314
299
312
297
311
152
137
294
308
292
306
291
132
146
303
316
301
315

B
A
B
A
X
A
B
A
B
A
B
X
B
A
B
A
B
A
X
A

70 cm/ 2 mtr, X = repeatrarna får ej användas.
OSCAR 6
OSCAR 7
114.9946076 minuter
114.944834 minuter
28.7486519"/varv
28.736208" / varv
101.6015"
101 .7010°

Hur man utnyttjar tabellens inforrr;ation framgår bl. a. av aTC 12/74 och 3/75.
SM5CJF

Efter den 20 mars är det inte längre möjligt att köra via OSCAR 6 på lördagsmorgnarna, beroende på att omloppsbanan nu så ofta ligger mörk så att det tar
längre tid att ladda batterierna. Vi får trösta oss med att solen nu kommer till oss
i stället. (SSA-bulletinen).
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Rävjakt
INRIKES JAKTER

För att råda bot på det missförhållandet
att den enda samordnade rävjaktsaktiviteten i Sverige inskränker sig till ett SM
per år, har jag under överinseende av
Leif - 5EZM försökt få några av landets
klubbar lägga var sin nationell jakt. Det
är inget direkt märkvärdigt med dessa
jakter. Banlängd 4-6 km, fyra eller fem
rävar, omklädningsmöjighet inomhus vilket också borde innebära dusch och
bastu i de flesta fall. En gemensam nämnare för de här jakterna är dock poängteringen av samvaron efter jakten. En stor
del av nöjet ligger ju faktiskt i eftersnacket. De verkliga kontakterna jägarna emellan knyts inte i skogen utan just
efter jakten om det finns någon samlingspunkt som håller kvar deltagarna.
Är din klubb intresserad aven nationell jakt? Hör av dig till undertecknad.
Jag har härmed det stora nöjet att inbjuda till nationell rävjakt i Västerås den
25 april. 09.40 till banläggaren Kurt-50W
ha oss redo för avfärd till startplatsen .
Första pass går 10.00. Samling vid Bellevuestadion, Vasagatan 60. Ak E18 till
Rocklunda idrottsanläggningar. Där är det
skyltat "SKULTUNA". Följ vägen mot
Skultuna-Vasagatan 500 m norrut och
Bellevuestadion ligger på höger hand. Då
det finns en liten pool med allmän insyn
är det fördelaktigt att medtaga badbyxor.
Södertäljegänget anordnar nationell jakt
i Järna den 9 maj och 09.45 vill banläggaren Lars-0FDA ha oss redo för start.
10.00 går första passet. Samling vid Tavestaskolan som ligger i omedelbar närhet av Järna lP. Ak E3 till Nykvarn, tag
av söderut mot Järna. Man kommer in i
Järna på Turingevägen, vid tvärgatan
Rönnvägen är Järna lP belägen. Avståndet
till järnvägsstationen är 300 m. Telefon
till Lars-0FDA 0755-68861.
SMSEOS, Kent
UTRIKES JAKTER

Att det jagades räv i Sverige under
fjolåret är väl allom bekant. Att det även
var svenskar som begav sig utomlands
för att bedriva denna stimulerande form
av vår hobby är måhända ganska okänt.
Inför detta faktum känner jag mig manad
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SMSEOS, Kent
att omtala dessa aktiviteter för att om
möjligt, få ett större svenskt intresse för
desamma.
I staden Rostock i DDR präglas andra
veckan i juli aven intensiv kulturell och
idrottslig verksamhet. Deltagare i dessa
aktiviteter är medborgare i öst-ersjö-staterna. Till en av aktiviteterna, rävjakt, erhåller SSA varje år en inbjudan. Denna
inbjudan innefattar 6 tävlande en tränare
och en delegationsledare.
Till fjolårets tävlingar hade 8 intresserade anmält sig. Alla platser besattes
alltså. Dessvärre var inga erfarna rävjägare bland de sökande till tränar- och
ledarplatsen. Dessa funktioner fylldes därför av anhöriga till några av deltagarna.
Den svenska truppen hade följande sammansättning:
Delegationeledare : Gudrun Leuchovius.
Tränare : Christina Lindqvist.
Damer: Elisabeth Lindqvist, Ann-Kersti
Lindqvist.
Herrar: Kent Halling, -5EOS, Ernfrid Aspelin, -7AIO, Lars Lindqvist, -0FDA.
Senior: Kurt Leuchovius, -50W.
Den vecka vi inbjuds till innefattar naturligtvis inte enbart rävjakt. En mängd
saker anordnas för deltagarnas välbefinnande. Först och främst slipper man alla
bekymmer med kost och logi. Kost av
mycket hög klass serveras tre gånger om
dagen med, hör och häpna, bordsbetjäning!
Logeringen
innebär
studentbostäder
med 2 eller 3 bäddar, kollektivt WC och
tvättrum.
En tolk står under hela veckan till
delegationens förfogande. Han innebar,
för vår del i fjol, inte bara en översättare utan framstod också som den store
fixaren. Han ordnade t ex ett antal fribiljetter till en schlagerfestival, direktsänd
i östtysk radio och TV. Vi svenskar var
de enda som var med om denna begivenhet. En hel del andra ville följa med
men fick inte tillstånd av sina respektive
tränare. De hade ju rävjakten att tänka
på!
Två bussar svarade under hela veckan
för den kollektiva förflyttningen till badstränder, schlagerfestival, jakter, industrimässa mm. Kanske bör det tilläggas att

man har full frihet att avstå från ett
evenemang och undersöka Rostock på
egen hand .
Angående jakterna som är två till antalet, en på 80 m och en på 2 m, så är
de lite annorlunda upplagda mot vad vi
är vana vid här hemma. Innan man sätter i gång med själva springandet får
man från två pejlplatser lägga in kryssbäringar på en karta. Denna karta .. är
svår att beskriva, den måste ses! Tank
er en kopia aven kopia som är fotograferad aven darrhänt man utan kamerastativ! Nåväl, man får ändå till fem kryss
som sedan poängsätts. Har man "spikat"
alla rävarna får man poäng som motsvarar 12,5 minuters avdrag från slutliga löptiden. Man kan alltså löpa tämligen moderat och ändå hålla sig framme i och
med fina pejlresultat.
En annan skiljelinje är att en räv, "baken", sänder kontinuerligt och ligger strax
intill ett målskynke. Följdaktligen måste
man ta denna räv sist.
Maximal löptid är 100 minuter. Tar man
sig inte i mål inom den tiden är man i
princip diskad.
Då vi svenskar inte hade några egna
tvåmeterssaxar fick vi låna tre av östtyskarnas reservsaxar. Kurt, Lars och jag
själv fick förtroendet att försvara de
svenska färgerna.
Tyvärr visade sig saxarna vara av skiftande kvalitet och jag var den ende som
lyckades nå mål inom de stipulerade 100
minuterna.
Vid 80 m-jakten däremot lyckades alla
svenskar, utom Ann-Kersti, ta sig i mål i
tid. Hon hade tyvärr inte sekunderna på
sin sida.
Här följer nu våra resultat från de båda
tävlingarna. Som jämförese har segrarna
i respektive klass medtagits.
2 m Herrar
1 Tschistjakov, Sov.
22 Halling, Swe
27 totalt

5 räv 43 min
4
83

80
1
19
20
22
29

m Herrar
Tschistjakov, Sov.
Halling, Swe
Aspelin, Swe
Lindqvist, Swe
totalt

5
5
5
5

42
70
73
74

80
1
6
7

m Seniorer
Martynow, Sov
Leuchovius, Swe
totalt

4
4

38
71

80
1
20
23

m Damer
Adamenko, Sov
E Lindqvist, Swe
totalt

4
3

54
87

Lagtävling 80 m Herrar
1 Sov.
10
8 Swe
10
10 lag totalt

86
144

Nordiska mästerskapen i Kuopio, Finland
Jag känner mig föranledd att utbrista
med ett fyrfaldigt FY, vad dåligt av nordens rävjägare att närapå helt ignorera
1975 års NM. Visserigen är det ganska
långt till Kuopio men tidigare erfarenhet~r
har visat att det ligger helt inom mOJligheternas ram att ta sig dit. Ett .varmt
tack skall dock riktas till arrangorerna
som ställde upp och arrangerade en trevlig jakt trots att deltagarantalet inskränkte
sig till åtta (8) st!
Den årliga landskampen mellan Norge
och Sverige vanns av Sverige. En starkt
bidragande orsak till segern var att deltagarna förhöll sig enligt fördelningen 4
finnar, 4 svenskar.
Individuell segrare blev Gunnar Svensson SRJ tätt följd av IImari Routsalainen
OH7SI. Därefter följde i tur och ordning:
Carl-Henrik Walde SM5BF, SRJ
Kent Halling SMSEOS, VRK
Ingemar Weidinger VRK
Samt tre finländare som Inte lyckades hitta alla fyra rävar.
SMSEOS, Kent

JAKTRUTAN
Datum
25 april
2 maj
9 maj
12 maj
19 maj
20 maj
23 maj
25 maj
29 maj

Arrangör Jaktkaraktär
VRK
Nationell
Poängjakt
VRK
S-tälje
Nationell
Poängjakt
VRK
VRK
SRJ
Nationell
NSA
Poängjakt
VRK
Nybörjar/Träning
VRK

Kontaktmän är:
VRK, Västerås Radioklubb, Donald Olofsson -SACO, 021-133906.
SRJ, Stockholms Rävjägare, P-A Nordwaeger -0BGU, 08-260227.
NSA, Nyköpings sändareamatörer har int.e
utsett kontaktman ännu. Klubbadressen ar
NSA, Box 2S, 611 00 Nyköping.
SMSEOS, Kent
193

CW-hörnan
SM5TK, Kurt Franz{m
Box 13, 15013 TROSA

Ny månad -

nya insatser.

I förra numret blev hålremsan felvänd.
Den som försökt köra remsor med "hack
enligt figuren i maskiner enligt texten har
naturligtvis misslyckats. Jag hoppas att
du försökt med det andra "hacket". Så
skall det nämligen vara. Rätt skall alltså
vara: Stora "hacket" till Siemens och
lilla "hacket" till Creed.
I anslutning till skrivreglerna i förra
numret har flera påpekat att det inte skall
skrivas långa rader av RRRRR eller KKKK.
Det är väldigt irriterande att sitta och titta på blanketten när skrivaren knattrar
ner t ex en halv rad av ovanstående bokstäver.
Överhuvudtaget kan man diskutera sättet att använda fjärrskrivaren. Varför skall
man skriva QTH när man på vanlig skrivmaskin istället skriver "jag bor i - -",
Det är vanor från CW och FON l-trafiken
som följer med till RTTY. Det är onödigt.
Varje trafiksätt har sitt "uttryckssätt". Det
bör användas helt i den ordning som
mediet, fjärrskrivaren medger.
Så över till lite resultat.

7DMG:s MASKINÖVERSIKT
Här följer sista avsnittet av maskinöversikten. Tidigare avsnitt finns i nr 1-3/
1976. Är det någon som vet något om
andra maskiner?? Alla bidrag mottages
med tacksamhet. Spaltred.
Teletype (uttalas teletajp) Corporation i
Chicago USA har tillverkat ett otal olika
maskintyper ända sedan början av 30talet. Teletype-namnet har för fjärrskrivare
blivit det samma som Vespa för vissa
motorcyklar. Engelskans ord för fjärrskrivare är teleprinter, namnet 'Teletype" är
det registrerade varumärket för Teletype
Corps. produkter.
Alla Teletypes produkter har (med få
undantag) tilldelats ett modellnummer och
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RESULTAT I TESTER
Korto tyska testen första omgöngen (femte
öret). Böst blev klubbstationen DK0HT , QTH
Grossen Feldberg 115 p. Sen föl ide ,

10.
15.
19.

SM7FYU
SM7CBA
SM7BHM

43 p
23
10

20.
21.
23.

SM6ASD
SM6ANW
SM6EBM

9 p
8

7

Enligt loggarn a ör SM6GVV och SM6FYU QRV
pö 70 cm RTTY. Killarna ovan har en bön!
Stöll upp i nösta omgöng och ge dem en chans
till böttre poöng.
Slutresultat i SARTG aktivitetstest 1975
11 111
19. SM0ACY
1. SM6AEN
2. SM0EOU
9 94
20. OZ4DZ
3. OZ8DR
10 93
21. SM5APS
8 88
22. OZ4CF
4. SM5BKA
9 80
23. SM0GRD
5. SM6ASD
6. SL5AR
9 76
24. SM00Y
7. SM6EDH
6 55
25. SM7BN L
7 48
26. SM0FZU
8. OZ2ZZ
9. LA7AJ
4 41
27. SM5EEY
10. LA21J
5 41
28. SM7BHM
11. SM6CDG
4 35
29. SM0EEJ
12. SM5FUG
4 35
30. SM0EFY
13. SM0CPA
5 34
31. LAlLN
14. SM6GDL
5 27
32. SM4FVD
15. SM6EBM
5 27
33. LAlV
16. LA3PP
3 25
34. SM0DCK
17. OZ4FF
2 23
35. OZ3UL
18. SM6FYU
3 22

2

3
1
2
1
2
1
10
2
1
1
1
2
1
1
4
4

21
16
15
15
14
12
11

10
9

6
6
6
6
5
5
1
1

I tabellen anges i ordn in g placering, coli, del·
tagit antal gönger unde r öret och poäng under
öret. Grattis Lennart/6AEN. Du har varit flitig
unde r öret som gick . Lycka till öven i ör. Till
alla andra, "Upp till kamp" .

därför heter det "model 12, model 15"
osv.
Model 12

Model 14

är den äldsta av TeletypeG
maskiner som är (har varit) i
d ritt hos amatörerna. Maskinen är ett mekaniskt "vidunder" i 100-kilos klassen . Någon egentlig väljaremekanism
finns inte utan varje "bit" har
en egen dragmagnet och så
omvandlas teleprintertecknets
serieform
till
parallellform
elektriskt. Varje magnet drar
350 mA (!) Maskinen har i dag
endast historiskt intresse.
Är en hel familj av relativt
små maskiner som samtliga
arbetar endast med remsa. En

version skriver endast på en
gummerad remsa (jfr Siemens
T68). en version lockperforerar
normal
hålremsa
samtidigt
som texten skrives på hålremsan (jfr Creed 85). Samtliga remsmaskiner har även
ett tangentbord. Tangentbordet är som regel 3-radigt och
man måste själv skifta mellan
bokstavs- och siffertecknen .
Dessa maskiner har i det
svenska
försvaret
kallats
"Fjärrskrivare 2" . Dessutom
finns det en version (RPE26)
som är helt sluten och som
endast reperforerar (med fullständiga hål).
Model 14TD är en remsläsare (TO betyder
"tape
distributor" ).
Denna
remsläsare är den äldsta typen av läsare där hålremsans
parallellinformation omvandlas
till serieform på samma sätt
som fördelaren (the distributor) i en bils tändsystem. Ombyggnadssats till 75 baud har
funnits, normalt går maskinen
för 45 bauds trafik (de maskiner som har funnits i Sverige
är givetvis omställda till 50
baud) . Maskinen har i det
Svenska försvaret kallats för
Remssändare 1.
Model 15

Model 19

Är en blankettskrivare uppbyggd av model 14-komponenter. Maskinen är nästan att
betrakta som fjärrskrivarnas
"Volkswagen" och har tillverkats från mitten på 3D-talet
till en bit in på 60-talet. Maskinen har den fördelen att
blanketten står stilla i förhållande till typarmarna. Maskinen är normalt avsedd för
45/50 baud, men kan fås att
gå upp till 56 baud. En licenstillverkad version (Se Lorenz
L015) kan däremot klara 75
baud. Den amerikanska militärbeteckningen på Model 15
är TG-7-A eller TG-7-B.
Är en kombinationsmaskin bestående aven Model 15 mottagare, en Model 14TD remsläsare samt ett speciellt tangentbord med vilket man lokalt kan perforera remsa. Model 19 kan således ej reperfo-

Model 26

Model 28

Model 31

Model 32

rera. Den av Lorenz tillverkade versionen LO-15 kan dock
fås med reperforatortillsats.
Några få versioner av Model
19 har även kombinerats med
en Model 14 remsperforator
för att åstadkomma reperforeringsmöjligheten. Amerikanska
militärbeteckningar är TT-7-FG
eller TT-8-FG.
Den första av Teletypes maskiner med tryckmekanismen
utförd som ett "typhjul" liknande golfbollen i IBM:s skrivmaskiner. Model 26 är en
kompakt maskin som tyvärr
har bliVit ökänd för sitt stora
service-behov.
Denna modell är också en hel
familj av maskiner precis som
Model 14. 28-an skriver däremot på blankett. Maskinen
skriver på så sätt att en typhammare slår till en typ på
samma sätt som i Creed 7
maskinen , dock är typerna ej
arrangerade i ett hjul utan i
en box-form . Papperet står
stilla och typerna förflyttas utefter raden. 28-an har också
den fördelen att den är utrustad med en s.k. stunt-box
(egentligen trolleri låda) som
kan programmeras för att sluta olika kontakter vid mottagandet av t.ex. specifika bokstavskombinationer.
28-familjen finns med eller utan tangentbord , med
eller utan
re ms läsa rel pe rfo rato rl re pe rforator etc. Model 28 är avsedd
för 24 timmars kontinuerlig
drift{!) och förmodligen den
sista teleprinter som "was
made to run forever" 28-an
kan även fås med en växellåda så att man kan skifta mellan 45, 50, 56 eller 75 baud.
En fältmässig och mycket lätt
remsteleprinter gjord i aluminium . Ganska sällsynt.
Är en teleprinter avsedd för
"telextrafik" och har ett ganska modärnt utförande. Maskinen skriver med ett typhuvud
liknande Creed 75:s. Alla hasligheter upp till 75 baud. Finns
både med och utan remsfaciliteter.
195

Model 33

Är en 32 som byggts ut till
ASCII-alfabete
(8-bitar).
Är
nästan ett "måste" till alla
mindre datamaskiner.

Model 35

Är en ytterligare moderniserad
33 och är till skillnad från 32
och 33 maskinerna avsedd för
"heavy duty".
Teletypes
senaste
produkt.
Har ett helelektroniskt tangentbord och bildskärm. Ersätter mer och mer 33 till datadrift.
Är en special maskin som Teletype tillverkat för det amerikanska försvaret. Maskinen är
en Model 14TD där remsläsarearrr,arna har ersatts av fem
kodskivor som har testmeddelandet "THE QUICK BROWN
FOX JUMPS OVER A LAZY
DOG 'S BACK 1234567890" infilat. Genom att koppla om i
fördelarens segment kan man

Mode 40

TS-2-TG

introducera olika mängd distortion, 0---50 % distortion kan
inställas. TS-2-TG är också
känd under smeknamnet "The
Iron Horse" (järnhästen).
Utöver alla dessa maskiner som jag nu
har gjort en liten sammanställning över
finns det en hel del som inte är med. Jag
vet att man i Danmark och Norge har
maskiner av Kleinschmidts tillverkning
(NATO-surplus), att man i Danmark även
kör med Olivettimaskiner och att några
få GNT-maskiner även finns. I Frankrike
finns det en mystisk maskin som heter
(reservation för stavningen) Cocquelette
om denna vet jag inte så mkt. I Ryssland
finns det licenstillverkade Teletypernaskiner (model 15) som har modifierats för
"3-skift". Om detta vet jag heller inte
mycket. Kanske kan vi här efterlysa någon
som vet mer om maskinerna! Även namnet SAGEM har synts på skrytremsorna.
Härmed är SM7DMG/Eskils serie om
maskiner slut. Tack Eskil.
SMSEIT

NÄR HÖRS JAG VAR?
RADIOTRAFIKPROGNOS;
Solfläckstal 18
Riktning

I
I

15/4-15/6 1976

SM5BKZ

Tid i GMT
DO-<l3

034>6

06-{)9

09-12

12-15

15-18

18-21

21-24

I
I

Max S pO bond
10 15 20 40 80

JA

00510

00600

03600

03620

03750

00764

00665

00540

10 09 12 18 19

VU

00641

06720

06600

05600

06730

06873

04776

00775

07 07 16 17 19
07 07 17 17 18

VK Ikort)

01500

04400

04500

03600

00630

01764

00663

00520

VK (lOng)

00431

00453

00530

00410

00000

00000

00200

02520

22 22 22 04 04

MP4

00666

05850

06720

06720

05730

06875

05997

00777

18 18 18 19 19
19 19 19 04 03

EL

00576

00552

04740

04600

04600

05620

06952

01757

ZS

00055

00142

05600

06600

06600

04710

00453

00254

12 15 17 18 02

W2

00566

00056

00242

00630

00620

00620

00630

00752

21 21 21 23 03

W6

00650

00676

00340

00030

00500

00600

00610

00620

19 19 23 04 05

XE

00465

00367

00050

00420

02500

02500

03600

00630

20 20 21 04 03
19 20 20 04 03

PY

00276

00285

00330

04400

04400

04400

05730

00674

OA

00365

00354

00530

01500

03400

03400

04600

01632

20 20 22 04 03

KH6 (kort)

00500

00621

00774

00730

00600

02400

02300

00400

19 19 08 07 07

KH6 (lOng)

00610

00773

00500

00400

00500

00530

06720

04600

20 20 04 04 04

F lParis)

00079

00278

00586

00684

00574

00675

00788

00379

20 20 19 18 03

Huvudtabellen , Förvöntat S-meterutslag pO 10-15-20-40--80 mb vid varje tretimmarsintervall.
Högra tabellen, Tidpunkt för kraftigaste signalstyrka för aktuellt bond.
Signal/brus i S-enheter.
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Från distrikt och klubbar
~j KARLSKOGA
SM4, genom Karlskoga Radioklubb
inbjuder till vårmeeting i Karlskoga söndagen den 16 maj. Samlingsplats är
Bibliotekets hörsal vid Torget. (Följ skyltning mot centrum) .
Förhandlingarna börjar kl 1030. På programmet står dessutom visning av delar
av AB Bofors verksamhet, demonstration
. av utställda apparater samt auktion på
medhavda prylar. Medföljande familjemedlemmar ges tillfälle till andra aktiviteter.
Lunch bjuder AB Bofors på och för
att hålla reda på antalet deltagare i denna anhålles om förhandsanmälan till
SM4AMJ Olle Larsson, tel. 0586/38912
eller SM4FFR Bertil Rudelöv tel. 0586/
25256 senast fredag kl 1200. (Tel. till arbetet 0586/ 36000 ankn. 2903 för -AMJ
och 2860 för -FFR).
Radiopassning för bilburna stationer på
145,550 och 3,750 från kl 0900.
SM5-NYTT
Vi har övergått till de något ledigare
beteckningarna som t.ex.
Upplandssektionen:
Från
sektionens
vice kontaktman (v. SKM-C) SM5CUI erfar
jag att uppåt ett 25-tal medlemmar under
25 år finns i län C. Dvs medlemmar av
Uppsala Radioklubb. SKM = SM5CJF.
Sörmlandssektionen: Totalt räknar vi
amatörradiointresserade i samma ålderskategori om 16 st. fördelade på klubbar i
Eskilstuna,
Nyköping,
Vagnhärad och
Vingåker. NSA i Nyköping har i mars månad haft amatörradioutställning på stadsbiblioteket. SKM = SM5TK.
östergötlandssektionen: Uppvisar en annan siffra, över 60 st. under 25 år fördelat på NorrköpinglNRK och Linköping/
LRA med majoritet för LRA. Om Motala
bestämt sig nu så har man en ny radioklubb där sedan kallelse utgått till konstituerande möte i mars. SKM = SM5CD.
Västeråssektionen: Ett brev från SKM-U
SM5ACa förtäljer att NOREK Norbergs
Radio och Elektronikklubb sysselsatt 20
st. ungdomar under 25 år. Sala har en
FRO-grupp om 8 st. ungdomar enligt den
lokale kontaktmannen SM5BFJ . -ACa skri-

,ver vidare att Västerås RadioklubblVRK
har 64 ungdomar under 25 år och därav
22 st. under 17 år som den ordningssamme funktionären för VRK medlemsärenden
håller reda på. Arboga Radioklubb/ARK
har ingen medlem under 25 år.
Hela distriktet räknar 11 st. radioklubbar med förutsättningar för minst två till:
Motala och Enköping. Antalet engagerade
amatörradiointresserade ungdomar med
eller utan licens, SSA-medlemmar eller ej
men medlem i den lokala klubben utgör
alltså totalt omkring 185 st. Antalet licensierade, SSA-medlemmar eller ej, omkring 600-700 st.
Hela riket: Det vore mycket intressant
att få en statistik på antalet SSA-medlemmar i varje distrikt. Idag kan jag bara
gissa och det är inte bra särskilt om man
råkar vara DL: 50 i SM1, 150-200 i SM2,
300 i SM3, dito i SM4 (mer?), 600 i SM5,
samma i SM6? 1000-1200 i SM7 och
1200 i SM0? Nej, det blev visst för
många.
DL5 SM5TK
DL5-KANALEN 3615 kHz ± ORM kl.
0930 SNT på söndagsmorgnarna. Ibland är
den stängd men Donald/SM5ACQ har lovat att vara på kanelen emellanåt. Lyssna
även efter ca SM5 på CW på kanalen, då
den öppnas. Finns det ingen trafik stängs
den efter 5 min . Annars beräknad håll-igång-tid max 30 min. tills SK0SSA börjar
bulletinsändningen kl. 1000 SNT på 3650
kHz.
-TK
ASTÖLÄGRET 1976
Det är åter dags för ett spännande
Astöläger. Måndag den 5 juli drar vi
igång och håller på till söndag den 11.
Vad kan vara bättre (och billigare) för
en radioamatör, som vill ha semester, än
att bege sig till det natursköna och legendariska Astön, där man får träffa gamla radiobekanta och nya med XYL, YL och
see OP:s.
I det hav vid vilket Astön är beläget
kan man både fiska och bada. Det finns
både "människovänliga" och "barnvänliga" bad. Dessutom bastu för "tvivlarna".
Förra året kostade det bara 190 kronor,
men till följd av prishöjningarna blir pri197

set i år 225 kronor. För barn mellan 4-12
år 115 kronor. De allra yngsta äter gratis! I priset ingår logi , tre mål om dagen
samt GEMENSKAP.
Vill du utnyttja din campingutrustning
så går det bra. Vill du idka självhushåll
är kravet mindre på förutanmälan. Annars
måste vi ha anmälan en månad före lägret d v s till den 5 juni.
Astölägret är en rätt stor apparat, och
det finns anledning att göra förutanmälan.
T ex på postgirotalongen på pg 791623-2
och betala in 25 :kr pr deltagare. På
talongen anger ni hur många ni är i familjen och/ eller om du skall behandlas
som "ungkarl ". Anmälningsavgiften dras
av vid ankomsten.
Firmor som vill visa något av det de
har kan få göra det i en särskild lokal.
Anmälan senast den 30 april. Någon särskild inbjudan utgår inte till dessa!
Auktion blir det också. Spara därför
dyrgriparna, för vi norrlänningar är inte
bortskämda med fina "surplusprylar", så
vi bjuder alltid dubbelt!
Välkommen till Astölägret - lägret för
finsmakare (bl. a. på surströmming, ärtsoppa med varm punsch och grillkyckling på
stranden) .
SUNDSVALLS RADIOAMATöRER/
SM3GYY Billy
SWEDISH RAILWAY RADIO CLUB
(SRRC)

heter en klubb som har signalen SK0FC.
Klubben har ett 70-tal medlemmar bestående av järnvägsmän som är sändaramatörer. Den internationella sammanslutningen heter FIRAC (Federation International des Radioamateur Cheminots) och
bildades 1964. Varje år har de en kongress någonstans i Europa och i år är
den förlagd till Lillehammer i Norge och
genomföres gemensamt av de norska och
svenska järnvägsradioamatörerna.
SRRC har en klubbstation på Vasagatan
1 i Stockholm och den luftas som regel
i samband med KV och VHF-tester. SRRC
utdelar även ett diplom "The SvJF Award"
som finns upptaget i SSA :s diplom bok.
SM3WB
WAS SSTV

G31AD har kört WAS SSTV efter 21 månaders arbete på 14 - 230 MHz. Hittills
har han kört tvåvägsförbindelser med 93
länder, läses i Radio Communication.
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Silent keys
SM7PK, Thure Brandt har gått bort, 69
år gammal. Meddelandet härom kom pr
radio från SM7CXI.

Thure var järnvägsman och därför hade
jag haft anledning träffa honom ett antal gånger. Första gången vid järnvägsradioamatörkongressen i Nizza 1965. Sen
har vi haft sporadiska kontakter. Thure
tillhörde "byggarna" inom amatörradion
även om han på senare år skaffade sig
"köpta prylar". Jag hoppas att någon bevakar att hans fina hembyggen inte går
till skrot utan att de kan bevaras i något
amatörradions museum så småningom.
Samma gäller hans fotoalbum .
SM7QY - som bidragit med bilden säger att Thure var den första amatör
han råkade personligen.
SM3WB

SM3BTD Elov Modin lämnade oss hastigt den 1 februari. Han blev 74 år.
Redan på 20-talet var han aktiv amatör,
lät sedan licensen falla, men efter kriget återupptog han hobbyn. Han var aldrig särskilt aktiv på banden, han var
istället en suverän tekniker som älskade
att konstruera och bygga.
Vänligare och hjälpsammare person än
Elov får man söka länge efter och för
Hudiksvallsklubben och andra hans vänner känns det oerhört tomt efter honom.
Vila i frid Elov!
SM3BWU/Gösta

Insänt 1
VAD ÄR EN WARC?

Saxat ur NSA:s klubbtidning 'Break-In"
febr. -76.
En WARC är en "World Administrative
Radio Conference" - en konferens med
deltagande av alla ITU medlemsländer för
att genomgå och besluta om viktiga frågor av gemensamt intresse. Den första
hölls i Berlin år 1903, den senaste år 1959
och nästa har planerats äga rum någon
gång i senare hälften av 1979, iGeneve.
Okay, det är en WARC - än sen då?
Jo, vad som ska diskuteras är frekvensfördelning, eller rättare sagt frekvenstilldelning. På internationell basis är radiospektrum fördelat från 10 kHz till 47 GHz.
Det finns inga ofördelade segment inom
dessa gränser. Således måste, om någon
användare av ett spektrum behöver ytterligare frekvenser, dessa frekvenser komma från någon annans nuvarande tilldelning . Jodå, även från de hittills så "heliga" amatörbanden om motiven för en sådan begäran är starka nog .
Inför denna konferens har i vissa amatörradiotidskrifter i USA lämnats rapporter om förslag till vilken tilldelning av
amatörfrekvenser som bör begäras. Olika
arbetsgrupper har under ARRL:s samlade
namn lämnat följande förslag:
160 - 200 kHz, 1715 - 2000 kHz, 3,5
- 4 MHz, 7 - 7,5 MHz, 10,1 - 10,6 MHz,
14 - 14,5 MHz, 18,1 - 18,6 MHz, 21 21,5 MHz, 24 - 24,5 MHz och 28 - 29,7
MHz inom HF-spektrum, alla exklusiva
amatörband.
VHF-förslag: 50-54, 144-148,220-225,
420-450 och åtminstone en del av 890942 MHz. Därutöver en viss utökning av
nuvarande mikrovågsband. Hur troligt det
är att man kan få några av de föreslagna
banden, eller vilka problem vi kan få att
behålla, eller expandera de vi har f n,
har i USA debatterats åtskilligt. Även om
viss trafik som nu använder en del av
HF-spektrum planerar att flytta över till
satelliter, finns det andra användare som
är angelägna att fylla luckorna, medan
trycket på VH F-amatörbanden är välkänt
och bara ökar.
Det bör observeras att ovan angivna
frekvensområden utgår från de idag tilldelade banden i Nordamerika (region 2)
som är större än de vi har här i Sverige
(region 1).
För att återvända hem till Sverige, så
hopar sig frågetecknen. Vilka krav på

amatörband har vi här i SM och inom
Region 1? Hur bearbetar vi vårt lands
officiella representanter till WARC så att
de verkligen är positivt inställda till våra
krav? Det är inte gott om tid och är vi
förberedda? Hur gammal är Du år 2000?
Tills dess kan man räkna med att de
bandområden vi får(?) på WARC 1979 blir
gällande.
Var finns svaren på dessa och alla andra viktiga frågor kring vårt förberedelsearbete inför WARC 1979? Jag vet inte! Vet
du?
-CZQ
DL5 : Jag vet mycket litet. Hur vore det
om SSA tillkännagav WARC-kommittens
sammansättning och rentav uppgav en
adress på kontaktmannen för SSA-WARC
så att medlemmarna kunde komma till
tals direkt i frågan, lämna förslag eller
tips etc. Och hur vore det om vi i större
utsträckning använde oss av "Rådgivande
kommitteer" som expertgrupper med egen
input från medlemmarna. Det kan ju kanske rent av bli en avlastning för styrelseeller VU-arbetet.

Insänt 2
Oredan på 2 m kanaltrafik
Jag har under en längre tid själv varit
aktiv på 2 meter FM och under de långa
bilresor som jag gjort i vårt avlånga land
har jag haft många fina OSO :n. Emellertid har jag på senare tid råkat ut för
problemet att få svar "på direkten" där
det ej funnits någon repeater att tillgå.
Det gällde nämligen att veta vilken anropsfrekvens som används just där. Och
det beror tydligen på att det används olika frekvenser på olika platser i landet. De
är
145.000,
vanligaste
frekvenserna
145,500, 145,550 och 145,700 MHz. Och säkert finns det fler lokalfrekvenser. Jag
skulle vilja hjälpa till att bringa litet ordning i oredan .
Enligt Region I VFH bandplan, (OTC
10175 sid. 434) är den internationella mobilanropsfrekvensen (S20) 145,500 MHz.
Jag förstår at! det blivit en del missuppfattningar och förvirringar när den nya
bandplanen började användas här i SM.
Men nu är det på tiden att vi börjar använda 145,500 MHz som första anropsfrekvens. Det har ju den uppenbara fördelen att man "hittar varandra" när man
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är ute på långfärd. Då kan man kalla CO
på en frekvens, i stället för att som nu,
behöva ropa 4-5 olika frekvenser.
I detta sammanhang kan nämnas litet
om situationen i SM0. Där kan inte
145,500 MHz användas på grund av att
TV-2-konvertrarna ligger och stör på just
den frekvensen. Därför använder SM0orna 145,550 i stället för 145,500 som anropsfrekvens. 145,550 MHz (S22) är ju
normalt den s k "internationella kanaltrafikfrekvensen" eller "OSY-frekvensen".
Med andra ord: Vi bör över hela Sverige använda oss av 145,500 MHz som anropsfrekvens, och efter besvarat anrop
OSY:a till 145,550 MHz eller någon lämplig direktkanal. Undantaget är naturligtvis
när man använder sig av repeater.
F ö känner ni väl till att det är förbjudet att köra "fast till fast " trafik via repeater? Väl mött i sommar.
SM6ETR, Lars

Insänt 3
"JOHAN MÄ ÖRAT"
kallar sig en anonym skribent till OTC
som förmodar att en av orsakerna till
SSA:s dåliga ekonomi är att medlemmarna i styrelsen har "frikort" i SSA. Johans
kåseri var egentligen riktigt roligt, och
borde ha sluppit anonymitetens öde. Men
han har tydligen helt missuppfattat det
här med SSA:s hedersmedlemmar och fritt
medlemskap. Föreningen har hittills haft
16 hedersmedlemmar och 10 av dessa
har överlevt. Den som blir hedersmedlem
har som regel under 25-30 år, utan något som helst ekonomiskt vederlag, ägnat
sig åt föreningens skötsel på ett eller annat sätt. Och då anser styrelsen att vederbörande på något sätt borde få en
erkänsla härför och han får ett fritt medlemskap och en hedersnål. Men du Johan,
är det inte litet gnetigt att tro att det är
dessa tio som drar ner föreningens ekonomi?
Hedersmedlem nr 11, SM3WB

Insänt 4
På förekommen anledning meddelas att
SM5CWB är skyldig till artikeln "Mottagning av satellitbilder" i detta nummer. Må
detta avslöjande vara honom till straff
nog . Red.
200

Hamannonser
Annonspris 6:- kr per grupp om 40 bokstäver
siffror -eller tecken, dock lägst 20:- kr. Medlemmar i SSA 6tniuter 50 % rabatt. Text och
likvid sändes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42
FARSTA. Postgiro 27388-8. Sista dag den 15:e i
m6naden färe införandet. Bifoga alltid postens
kvitto med annonstexten. Annonsörens namn eller
anropssignal skall alltid anges i annonstexten enbart gatuadress eller postbox godtas inte som
adress . Fär kommersiell annons gäller QTC ordinarie annonstaxo.

SÄLJES
1 st. M.P. Pedersen 2m station . Xtal
•
R2, 6, 7, 8, 600, 700, nät- o mobilpower
500:-. 10-elbeam 100:-. Ant. W3DZZ m
balun 100 :- . SM7ENR/ Evert. Tel. 0380411 68.
•
Ampex datakassettbandspelare obet.
använd. 1.500:-. ELESTA Elekt. Räknare
med förval 500:-. SM5CTI / Sten. Tel. 08912642.
•
1 st teleprinter Creed 7B med huv,
1 st d:o utan huv, 1 st AGA mobilstn . Klar
för 145 MHz RA52. 1 st trafikrnottagare
Hallicrafters SX 99. 1 st TX RA 600 surplus. SM5DAJ / Sixten. Tel. 0760-55322 säkrast 9.30-12.00.
Galaxy 5 SSB transceiver med CW
•
filter och PWR 900 :- . Slutsteg 3,5-30
MHz 2x813. Inb PWR , tystg . fläkt, SWR
meter + 4 st 813 950:-. SM6FPW/Michael. Tel. 031-459345.
•
2 m FM-transceiver Kenwood TR 7200
G X-tals : 145,550 ; R1 ; R8 1.500 kr 10 mån,
som ny. Torbjörn SM6GRX. Tel. lörd.,
sönd . 0513-10723.
•
FT -DX 401 Transceiver och FV-401
VFO, båda i toppskick 3.475:-. SM7RNI
Derek. Tel. 046-253247 eller skriv Frostavägen 1, 24500 Staffanstorp.
•
TenTec Argonaut med pwr och mikrofon, kr 1850:-. SM5CCT Bengt Eriksson, tfn : 0755-19267.
•
COAXRELÄ ur Collinssändare omkring 400 MHz. N-kontakter på sändareoch antennsida och BNC på mott.sidan.
Spole 115VDC kan lätt kopplas för
220VAC. Tål säkert 1 KW på 432 MHz.
100 kr. En del andra coaxreläer finnes
också. Plus mycket annat. Ring SM6CKU
0300-443 89.
•
IC-225 80 kanalers syntesstation 144146 MHz med repeat . omk. och garanti. I
orginalkart. Som ny! 2000:-. SM7CLM
Lennart Holmberg . Tel. 0480-24662.

•
SOMMERKAMP FT 220 2 m - CW SSB Fm + VOX. Som ny. Tillfälle :
Pris 3.200 :- . SM7FMX/ Mogens. Tel. 040151480.
KV-sändare Heath HX 20, 3.5-29.5
•
MHz CW/ SSB. PA-steget modifierat, input
150 W. ACPWR i sep. låda. 800:-. 144
MHz PA. 1 st 4CX 250 B i koaxialtank.
Stabil konstruktion, helt försilvrad . Med
fläkt och glöd/ gallersp. agg. inkl. fullständig mätning , men utan anodagg . Input i förh . till anodspänningen. 2 KV ger
500 WDC. Reservrör medföljer. 900 :- .
Dessutom gammal elbug W9TO m.m .
Gudmund, SM3BYA. Tel. 0652-10381 el
018-118546.
•
SSB Transceiver 260WPEP Swan 260
i ufb. skick - 1600 :- . SM7BMM Bengt
Winnow, AHUS. Tel. 044-243409.
•
TR 4C ; AC4, mobil antenn manipulator, mikrofon turner, koaxialomkopplare,
på 2 M. Kanonpris.
ombyggd SRA
SM2FMR Bengt. Tel. 0921-65520.
•
HW-101 + CW-filter + HP23 körd ett
par hundra qso :n, säljes till högstbjudande. Tel. arb 0752-101 05, hem 0752-141 51
SM0EON Kjell Andersson .
•
TEMPO 2000 PA 2x3/ 400Z tillv av
Johnson . Rullspole Johnson m skala och
vev för t ex match box. SM6EVE Bernt
Birgersson 0320-14838.
Lågförlustkoax RG20 es RG17. N•
kontakter för RG17. 2 m PA OOE 06/40
i delar. Antennwire 30 öre/ m. ORO-trafo
3-fas, sek 3x2700 V + 3x550 V. OROvridkond.. 3kV/ 50 pF. SM5FVH Anders.
Tel. 0171-470 15.
•
HEATHKIT EFFEKTMETER HN21 för
2m. 105,6667 MHz kristall för 1296-converter. VHF-POWER TRANSISTOR MM1553
fabr. Motorola, 90 W ut. OSL hållare i
plast. Jörgen , SM0APR. Tel. 0760-83670.
•
Oscilloscope Philips GM5603 DC14Mc Trigg.svep 10KV acc. spänn. Kompl.
med alla tillbehör och 2 st. katodföljarprobar. SM6DHD/ Börje. Tel. 033-56570
eft. 17.00.
•
SB-104 Heath Solid-state transceiver,
totaly broadbanded inkl. vissa tillbehör
säljes eller eventuellt bytes mot annan
kvalitetsapparatur i separata enheter. Inköpt färdigbyggd. Delvis fabriksgaranti
gäller fortfarande. Facilt pris vid snabb
affär. Brevsvar p g a resor. SM5BYI, F B
Carlsson, Vasavägen 54 nb. 17532 JÄRFÄLLA.
•
HJÄLP! Jag hoppas någon vill fortsätta mitt arbete. P g a värnplikten har
jag varken tid eller pengar att fortsätta .
Bilderbanken bortslumpas. 80-talet för-

nämliga RTTY-konstverk (remsor) 250:Kring-utrustning CREED ; Teleprinter med
250:-.
nästan ny ljudisolerande
huv
Remsläsare, nästan ljudlös 150:-. Remsstans med tangentbord 95:-. Och det
bästa av allt! Televerkets originalbord
(snyggt) med inbyggd ST -5 :a, autostart,
ingångsfilter (otrimmat) , ATC för telemetri
(satelliter), avst. instrument, byggt för 850
-170 Hz, variabelt positivt och negativt
skift. Inbyggd AFSK-73 med ovan nämnda
egenskaper, insticksenheter. Strömförsörjning (2 nätagg), omkopplarpanel med
lysdioder. Just nu är ST-5 :an och någon
koppling felaktig. Priset är därför lågt,
men scheman finns. 500:-. 2-meter för
direktanslutning Heathkit HW-202 + 13
kristaller 950:-. (145.300) . 10 ele telo
beam, 11 dB, 100:-. 15 ele Hy-gain, 17,8
dB. 157 :- . 12-meters rörmast komplett
3x3,8 m sektioner, med sprintar, i botten
+ toppkonstruktion i alumin ium gjord för
elevering (satellitföljning) med Stolle rotor, plats för 2-4 antenner. 225 :- . Rotor
(ej elevation) AR-22 till ovanstående med
20 m kabel, wireförstärkt och med manöverbord 175:-. SM5DJH-sändaren med
kristall och VFO. 135:-. Semiprofessionell HiFi bandspelare Philips N4450, nypris 3800 :-, nu 2900:-. Garantin kvar.
SM6FZZ/Anders. Tel. 035-102752 eft. 1800
eller helger.

KÖPES
Buggmanipulator. ORO-trafo 220/2000
•
V 2 A. SM5FVH Anders. Tel. 0171-47015.
•
Antennrotor! Billig äldre TX eller
HW12. Ring SM2DHG Hans. Tel. 090193478.
•
Styrkristaller 3,5-3,6 MHz. Utseende
spelar ingen roll. 3550 hetast önskad .
SM00Y 08-360594.
•
BC 453 eller annan motsv. Lv. RX i
bra skick. Svar till J. Wihlander, Utgårdsvägen 29 3 tr, 13643 Handen. Tfn bost.
kväl1st. 08-777 09 44. Arb. 08-71321 73.
•
Rx Sommerkamp FRdx 500. Slutsteg
FL-2000 B eller liknande. Ant.avst. Drake
MN-4 och rx FR-50B kan ev. lämnas som
dellikvid. SM7ENR/ Evert. Tel. 0380-411 68.
•
QUAD-BYGGARE! Mycket bra bambuspridare, 23:- pr st. SM4EGS/ Sven-Eric.
Tel. 0583-34272.
•
TX till Sommerlath-line önskas senast
30 april. Svar till " Föreningen för monarkins bevarande ", c/ o SSA :s kansli.
201

Nya medlemmar och signaler
Nya medlemmar per den 12 mars 1976
SM0UB Carl-Ivar Frössmork, Drottningvägen 3,
14200 Trångsund
SMlBOL Bengt Svensson, Rektangelvägen 194,
55275 Jänkäping
SM6CHU Christer Gunnarsson, Edenbergo, 310 15
Rännesläv
SM7CGV Siri Fohlby, Klockorevägen 12, 28062
Hanoskog
SMlCNW Gunnar Hylse, Lovägen 8, 372 00 Ronneby
SMlEMQ Bo Jakobsen, Trongränden 11, 23500
Vellinge
SM5FXG Carl-Erik
Almskoug,
Björnstigen
4,
731 00 Köping
SM2FDK Eva Lindberg, Lämmeltåget 26, 951 46
Luleå
SM0FWL Bengt Adolfsson, Nynäsvögen 3 B,
14900 Nynäshomn
SM6GAS
Bo
Gustafsson,
Gullringsvägen
6,
660 06 Bäckefors
SMlGVS Olle Corfitsson, Hov 5826, 260 90 Båstad
SMlGRW Leif Lindahl, Osterhogsgoton 52 A,
21222 Molmä
SM2GZY Kjell Jakobsson, Kågevägen 38 D, 931 00
Skellefteå
SM3HZA Mots Olsson, Hillmansgatan 15 D, 80235
Gävle
SM6HOC Lars 80mon, Rullstensvägen 25 A,
510 40 Sondored
SM0HVC Bengt Törnqvist, Gösgränd 3, 19400
Upplonds-Väsby
SM3HHG Kjell Carlsson, Asmundgoton 10, 2 tr.,
80225 Gävle
SM0HLH Styrbjörn Stenberg , Ateljevägen 16,
172 41 Sundbyberg
SM4HMH Einar Ahlin, Mejerigatan 6 B, 77500
Krylbo
SM0HPH Torbjörn Stehager, Blåbärsvägen 5,
130 30 Värmdö
SM0HXH Bengt Gustavsson, Frihetsvägen 18, 2
tr., 17533 Järfälla
SM5HDJ Erich Wieck, Holmby, 73100 Köping
SMlHKJ Staffan Magnusson, Eksjöhovsgårdsvägen
12, 57600 Sävsjö
SM0HTJ Tommy Järn, Granövägen 78, 151 64
Södertälje
SM0HWJ Juhoni Toropoinen, Slogsto Backe 47,
14573 Norsborg
SM0HEK Lars Göthe, Banergatan
41,
11522
Stockholm
SM6HQK Tommy Johansson, Box 75, 530 32 Såtenäs
SM2HGL Björn Wendel, Josef Larsvägen 5, 902 56
Umeå
SM0HJL Jörgen Liljensten, Mossvägen 52, 14144
Huddinge
SM6HQL Leif Andersson, Artillerigatan 2, 44020
Vårgårdo
SM5HYL Rozito Larsson, Täljstensvägen 9 C,
75240 Uppsala
SM0HZL Kent Bäck, Kräpplovägen 52, 141 40
Huddinge
SM3HEW Hons-Erik Westman, Storhagssvängen 38,
802 39 Gävle
SM2-6009 Sonny Liljegren, Grenvägen 26, 911 00
Vännäs
SM0-6010 Peter
Berglund,
Akvarievägen
27,
13500 Tyresö
SM4-6011 Göran Edel , Bjällervägen
4,
691 00
Karlskogo
SM6-6012 Karl-Göran
Järbyn,
Skogsvägen
1,
51052 Målsryd
SM6-6013 Bengt I ngvor Larsson, PI. 835, 43200
Varberg
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SM4-6014 Erkki Ruusko, Sveavägen 15, 70214
Orebro
SMl-6015 Jerker Rosenqvist, Torsgatan 26, 561 00
Huskvarno
SM0-6016 Lars Korlfeldt, Mörbyieden 16, 18231
Danderyd
SM7-6017 Bert Hoffer, Roskiidevägen 9 B, 21746
Malmä
SM6-6018 Rolf Nordström, Solrosgatan 8, 41651
Gäteborg
SMl-6019 Rolf Becker, Agaton 6 B, 260 21 Hyllinge
SM0-6020 Gunnar Ekholm, Stupvägen 65, 5 tr.,
191 42 Sollentuna
SM4-6021 Tomas Joelsson, Enbacko, 78010 Gustafs
SM4-6022 Erik Karlsson, Bortägavägen 3, 681 00
Kristinehamn
SMl-6023 (OX3HF) Hons Henrik Freudenthol, Basseberg, 56010 Skillingaryd
SM0-6024 Hozem M. Almooui, Box 10156, 10055
Stockholm 10
SM0-6025 Gerhard Rossboum, Stuvstavägen 6,
141 40 Huddinge
SM8-6026 IOX3WSI Adolf Woidtläw Dyreborg,
Inspektörbakken B 536, Godthåb, Grönland
SM0-6027 Sven Karström, Bläcksvampsvägen 75,
141 46 Huddinge
SM6-6028 Rolf Andersson,
Kantarellstigen
25,
451 00 Uddevalla
SM0-6029 Ake Fredriksson, Tornslingon 46, 2 tr.,
14200 Trångsund
SM5-603O Lars Gustafsson, V. Storgatan 19, 15010
Gnesta
SM0-6031 Thomas Jonsson, Sulvägen 9, 12640
Hägersten
SM0-6032 19H1EVI
Louis Scerri, Teropivägen
18 B/X, 141 56 Huddinge
SM0-6033 Mauritz Holst, Lövängsvägen 79, 18330
Täb
SMl-6034 lex-SM7KOI Bertil Reenstierno, Borgeby
11, 230 50 Bjärred
SM0-6035 Per-Olof Flodin, Lagman Lekares väg
38, 14558 Norsborg
SM6-6036 Per Hansson, Godemonsgatan 4 B, 41706
Göteborg
SM5-6037 Gunnar Ohlsson, Biörkvägen 4 A, 640 10
Högsiö
SL5DU Infanteriets Stridsskola, 59030 Borensberg
SK61Q Rodioklubben Tellus, c/o Håkan Holmiund,
Postmästaregatan 14, 43136 Mölndal
SK3JR Jemtlonds Radioamatörer, Box 3073, 83103
Ostersund 3
Alerinträde
SM0FM Stig Bergström, Avstyckningsvägen 62,
17543 Järfälla
SMlQW Kiell Andersson, Musikvägen 10, 35244
Växiö
SM4AIQ Dog Larsson, Mimergatan 3 B, 681 00
Kristinehamn
SMlBKL Hons-Ingvar Hansson, Box 17120, 200 10
Malmö 17
SM6CUA Jon-Olof Järmensjö, Arvid Lindmansgatan 14 B, 41726 Göteborg
SM5CLV Nils Petersson , Edvardslundsgatan 3 N,
64400 Torshälla
SM0CSW Jon Håkansson, Blockstensvägen 136,
136 50 Handen
SM5ESU Magnus von Knorring, Hommorbocksvägen 18 E, 3 tr., 72467 Västerås
SM2GLM Ulf Andersson , PI. 1245, 94025 Norrfjärden

SM2-295O Per-Eric
Stenlund,
Horadsvä gen
14,
940 45 Vidsel
SM0-6038 (ex-DQ LI A rne Johansson, Ma lmväge n
16 A, 4 tr. , 191 60 So lle ntuna
SL5AK Kungl. Livg renadjä rr egementet , 14/Fa 41 ,
58002 Linkäping 2.

Försäliningsdetalien

Nya signaler per den 2 mars 1976

SSA

SM5BXR
SM0CRT
SM3HEH
SM4HTK
SMlHYK

Torsten Haglund, Bobe rgsväge n 10,
778 00 Norberg
... ... ... .. .. ....
Ch ri sti an Hollman n, Vi ltstig en 64,
14700 Tumba . .......................
(ex-53061 Lars Lindberg, Lastbåtsvä gen
38, 860 24 Alnö .... .. .... . .... .. ...
Folke Bergquist, Kungs gatan 62, 711 00
Lindes berg
. . ..... .. .... . ........ . .
Mats Bla hme, Vanåsga tan 153, 216 20
Malmö

SSB -

O B S!

B

Östmarksgatan 43
12342 FARSTA

C

Böcker
O
Grund lä ggande Amatärradioteknik
O Antennbuch av Karl Rathammel
DM2ABK Ifyskl
O CQ-Vägen till C-ce rtifikat utgiven
av Sveriges Radio
O Amatör Radio - vägen till
amatörcertif i kat av Kurt Forshäger
O Amatörlisten, Sverig es Radio
O Ham·s Interpreter, 10 språk
O Dip lombok. Ny upp laga
O Loggbok AS-fo rmat
O Loggbok A4-forma t
O Televerkets författningssamling,
Q -förkortningar
O
Bestämmelser för amatörradiove rksamheten, B ,90
O Televerkets författningssamling B ,29,

CW

Prise r na i sv . kr . den 15/1 1976

R.L.Dra ke
SPR-4 150 kHz-30 MHz
RC4 160-10 m
T4XC 160-10 m 200W pep
L4B 2kW pep
TR4C 80-10 m 300W pep
TR4C med noise bl o nker
RV4C VFO Imed TR4CI
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4
W4 2-30 MHz Wmt r lv i a ppl
MN2000 ont.anpassn.enhet
SSR- I 0.3-30 MHz SSB,
CW, AM

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

582
56 1
561
893
57 1
666
125
135
135
70
222

(postgiro 52271-1)

C

Sändare och mottagare garante rade nya eller nyvärdiga. Priserna i nkl flyg f ra kt oc h fö rsäkring . Tull och mervärdeskatt tillkomme r .
Hall i crafte rs
FPM300 MKI I 80-10m 250 w pep
inb ps 13 vdc, 117/234 Vac $ 526

Telefon 08/644006

(2.370 :- )
(2.565 :- )
(2.470 :- )
(2.470 :- )
(3.935 :- )
(2.515 :·-)
(2.930 :- )
(550 :- )
(600 :- )
(600 :·- )
(310 :- )
(980 :- )

$ 330 (1.455 :- )

T
B

35 :50
95:18 :30:3,10,60
25,5,60
17,3, 20
6,-

utdrag ur internationel l a

O

telekonventione n
DXCC-lista

1,1 ,50

Kartor
O Prefixkarta l00x90 cm
O Stud iecirkelko rt a, svortvi t
O Storcirkelkarta , färglagd

20 ,5, 30
14,30

Laggblad etc .
O Testloggblad i 20-satser
O VHF- Ioggb lad 20-sa tser
O CPR- Ioggblod i 20-satser
O Registerkort i 500-b un tar

5,5,5,18,50

Diverse

Hy-Gain/Galaxy
R1 530 100 kHz-30M Hz

$ 1390 (6.130 :- )

O
O

P&H Eleclranics
LA500M M obile Linear BO10m 1kW pep w/1 15V aC
& 12 V dc ps

$ 310 (1.370 :- )

Fö r SSA-med lemmar
O Bl a zermärke SSA , 10 cm högt, 5 cm
brett, blå botten och vit ant .krets
O SSA-deka l (avdragsbi ldi
5,5
cm
högt, 2,5 cm brett, 5 st
o SSA medlemsnål
o QSL-märken i kortar om 100 st
O OTC-nål
O Nål med anrop
O N å lstoppar
O
QSL-märken '"Morokulien'" 100 st

Rotorer-115V ac Imed postpaket)
HAM II $ 138/146 m. 220V trafo (610:-/645 :- \
$ 101/109 m. 220V trafo (445 :-/480 :CD-44
Clegg FM, Robot SSTV, HAL RTTY ,
Atlas,
Ten-Tee, Alpha etc . Pris på förfrågan.
Antenner-Master :

Telrex. Mosley, Hy-Gain , E-Z Way
pr is på färfrå g an
PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE
MEDDELANDE.
Du sparar pengar och får öndå de senaste
modellerna nör Du köper d i rekt från USA_
Pri set Du beta lar ö r i dolla r_
Skriv ti ll W9A DN

ORGANS and ELECTRONICS
P.o. Box 11 7
Lockport. Illinois 60441 USA

Telegrafnyckel
140,SM5SSA telegrafi kurs på kasetter. 290,Bandkursen ti ll f. sl ut
7,40
O SSA-duk, 39x39 cm i fem färge r
O QTC-pärm
11 ,50

20 ,-

2,15,-

5,-

10,10,-

5,10,-

Alla priser inkluderar mervärdeskatt.
Enklaste söttet att köpa från försä lj ning sdeta ljen är att sätta i n beloppet på postgirokonto
52277 - 1 och på baksidan av talongen (mottagardeleni skriva orde r n. Alla beställ ninga r
expedieras portofritt. Vid postförskott tillkomme r kr 2 AO för korsbands- och brevpostfä rskott
och kr 2,80 för paketpostförskott . Undv i k att
bestöIIa mo t postförskott då det förorsakar
merarbete för kansl iet och bl ir dyrbara re fö r
Dej! Skriv namn , si gnal och ad ress tydl i gt _
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TJÄNA PENGAR

ANTENNER, RÖR
•
•

Vi söker återförsäljare för Bil-Stereo
&

Radio,

m.m. (mindre

kapitalinsats

erfordras).

•
•

Lämplig även som s.k. "extraknäck"
Fina förtjänstmöjligheter kan påräknas!
Skriv eller ring för närmare upplys-

•
•

ningar!
•
•

Helektron Radio
Box 58, 90102 UMEA
Telefon: 090-134400
(Telefontid 11.00-18.00
Ho!mlund efterfrågas)

VAR -

ANTENNTIDER

Nu är äntligen våren här och det är
dags att se över antennfarmen efter
vinterns rekordstormar. Vårt program
med monobandare har utökats med en
GP för 80 och en duobandyagi, 4 el
på 14 och 21 MHz.

HAMTRON
Kornvögen 4, 950 10 GAMMELSTAD
Tel. 0920/54193

WIPIC
TELESKOPMAST
•

I längder från 4,2 till 18 m.

•

Lätthanterlig.

•

Monterbar på marken , tak eller
fordon; stagad eller ostagad.

•

Kan användas som vertikal antenn
med bottenisolator.

•

Mängder av tillbehör.

Prisexempel :

14 MHz 3 el mono 850:- Inkl. moms
14
5
1350:14/21
4
duo 1310:3,5 GP Höjd 21 mtr 600:Introduktionspriserna gäller t o m juni.
För information om vårt hela antennprogram kontakta

RY ELEKTRONIK
Box 2034
90002 Umeå
Tel. 090/193970 e. 17.00
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2-elements mini-quod för 10---15
1-20) m, med bom, glasfiberspridare
380:2-elements fullsize-quad för 10--15--20 m, med bom, glasfiberspridare, robust tyskt fabrikat 1.120:2-elements fullsize quad för 10--15--20 m, bom lös, glasfiberspridare, tyskt fabrikat
l.320:3-elements fullsize quad för 10--15--20 m, med bom , tyskt fabrikat l.490:2-elements quad för 2 m. Bomlöngd ca 40 cm, spridare av
glasfiber
105 :4-elements quad för 2 m. Bomlöngd ca 1,45 m, spridare av
glasfiber
149:Bal un 1:1
85:Slutrör till de allra flesta söndare
och transceivrar 16HF5, 6KD6,
6JB6, 6146, m fl typer), matchade par för det mesta. Aven
drivrör \l2BY7A
och liknande)
finns för det mesta i lager.

•
Vattentät.
Begär närmare upplysningar
från Generalagenten :

AB Signalmekano
Box 6142, 10233 Stockholm 6
Västmannagatan 74.

Tel. : 08/332606

332008

TID FÖR TONNA!
Våren är här och det är dags att se över antennerna. Ska Du byta eller komplettera så finns i TONNA:s program av VHF/ UHF säkert vad Du letat efter:

2 M:

70 CM

20 el. coli 15,3 dB
16 el. Yagi 15,6 dB
9 el. Yagi 11 dB (portabel)
9+9 el. X-yagi 11 dB
Big Wheel 2 dB
KENWOOD:

330:290:-

21 el. Yagi 16,4 dB
19 + 19 el. X-yagi 14 dB

180:260:-

160:297:-

Oscar-antennen

195:-

9 el. 2 M och 19 el. 70 CM
X-yagi

TS-520

3870:-

TS-700
TR-7200G
TR-2200G
TR-3200

4100:1790:1170:1950:-

DRAKE:

285:-

R4-C

2925:-

T4-XC

3150:-

Du får specialpris på en TONNA antenn vid köp av VHF/U HF-rig.

73 de SM4EBI
Rönnvägen 29, 671 00 ARVIKA
0570/ 17514 lämpligast 19-21.

RTTY TV-display

Annonser till QTe
måste vara annonsredaktören tillhanda
senast dessa datum'
Juninumret
Augustinumret
Septembernumret
Oktobernumret
Novembernumret
Decembernumret

18
22
18
15
15
16

maj
juni
augusti
september
oktober
november
SM4GL

N u kan vi leverera 16da och komplett
byggsats till DJ6HPs displayenhet.
~~!~dE~~~: p6 svensko ör ocks6 fördig.
•
•
•

Elektroniskt

tangentbord med utbyg gbar
"perforator och remsläsare",
Frekvensröknare 30 MHz somt prescoler
till 300 MHz .
Digitolklocko med olorm.
Kontakta oss för ytterliga re information
och prislista för kretsko rt, byggsatser m m
för hein vart program.

EAC ELECTRONICS
Box 6, 59500 MJOLBY

Tel. 0142/72030
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2 mtr antenner från USA
nu åter i lager:
CUSH-CRAFT:

Kryssyagi: 10 element vertikalt (centerfrekvens 145,5 MHz). plus 10 element horisontalt (centerfrekvens 144,2 MHz),

CUSH-CRAFT:

11 element FM-antenn,
Pris: kr 185:- inkl moms.

HY-GAIN:

Mobilantenner för 2 mtr med magnetfot
(inga borrhål),

Pris: kr 145:-, inkl moms.
KENWOOD:

-stationer finns som vanligt i lager,

VARGARDA RADIO AB
KUNGSGATAN 54, 44020 VARGARDA. TEL 0322/20500

TELEGRAFIKURS
Ett självinstruerande kurspaket bestående av 8 st kasetter och en lärobok,
Kursen passar för såväl nybörjare som för dem som vill nå högre hastighet
i telegrafi.
Kursen är utarbetad av lärare med lång erfarenhet av telegrafiutbildning
(SM7VG),
Du kan lätt och snabbt tillägna Dig kunskaper från grunden upp till 150 takt
Allt Du behöver är en kasettbandspelare.
Kursen kostar endast 340 :- ink!. moms,
Du kan även rekvirera bandspelare mm från oss,

LJUDBANDSINSTRUKTIONER A.B.
Box 21
280 63 Sibbhult
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Tel. 044-4 84 30
-11 2827

PANELINSTRUMENT
Panelinstrument Irön V/O MASHPRIBORINTORG. Instrumenten ör av vridpoletyp,
vibrationssökra somt luktskyddade och dammtöta. Köpa av thermaplost.

",
l,

:0

I

Lagerföres med nedC1nst~ende
mötomröden. IDC,
(}-1 mA
(}-7,5 V
(}-15 'I
1-0-1 mA
(}-10mA
(}-30 V
(}-50mA
30--0-30 V
(}-l00mA
(}-50 V
(}-500mA
(}-75 V
(}-lA
(}-150V
(}-5A
(}-250V
(}-lOA
Antal

Typ M 2001, teknisko dato,
Noggrannhet ....... 2,5 %
Skollängd ......... . 48 mm
Frontmått ........... 60x60 mm
Diup bakom panel .. 40 mm
lör Voltmeter 7,5-250V 55 mm
Panelhöl
........ 58 mm
Vikt
........ 230 gr.

1-9
1(}-24
25-49

Pris per st.
Exkl.

Inkl.

moms

moms

skak- och

Lagerföres med nedanstöende
mötomröden. IDCI
25-0--25"A
(}-500"A
(}-50"A
1-0-1 mA
(}-lOOflA
Pris per st.
Exkl.

Antal

I nkl.

moms

moms

23,21,25
19,40

1- 9
1(}-24
25-49

27,05
25,22,60

2~20-

18,16,90
15040

19,90
18,10

,

Typ M 2003, teknisko dato,
Noggrannhet ....... 2,5 %
Skallöngd
.. 70 mm
Frontmått ........... 8Ox80 mm
Diup bakom panel .. 55 mm
Ponelhöl ........... . 78 mm

~SVEB~~ ELE;;RONICAB

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

st KENWOOD 520, 3 mån.
gammal
3.500:st YEASU sigmasizer
1.800:st AIWA mic DM 51
85:st TRIO mic. bordsmod
150:st DX 60B
275:-

st
st
st
st

Elbug (Squeezy Key)
HEATHKIT el.keyer
HU 10B
HR 10B

300:400:550:550:-

Div. morsenycklar
Div. 27 MHz-prylar

RADIOAMATURERNAS
BYTESCENTRAL

73 de 0HGH ADAM

0930-1400

VALHALLAVÄGEN 174, 11527 STOCKHOLM

TELEFON 08-602587
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HEATHKIT
FÖR VARJE TILLFÄLLE
HW-104 Transce iver 10-80 m
Heltransistor iserad
Bredbandsavstämd
100 eller 1W ut
100/ 25 kHz kallibrator
Pris: 3750 :- byggsats
4980:- monierad
HW-2021 Transceiver 2m FM
1W uteffekt, 5 kanaler
Rep eater offset på alla kanaler
10 kanalkombinationer
Unik konstruktion - en Xtal / ka nal
Pris : 995 : - inkl. laddare o ackar

•

HEATH
HEATH KI T , Schlumberger AB
Box 12081, 10223 STOCKHOLM 12
Norr Mä larstrand 76. Tln 08-520770

2.925:3.075:TRX DRAKE TR-4C 3.325:PA DRAKE L-4B
4.400:RX DRAKE SSR-1
1.450:TRX TRIO TS-520
3.800:TRX TRIO TS-?OO
3.800:TRX TRIO TR-2200 1.100:RX DRAKE R-4C

TX DRAKE T-4XC

VI HAR F.N. ETT STORT ANTAL
INBYTTA RX, TX och TRX AV
OLIKA FABRIKAT SOM EX.
HEATHKIT,
SWAN,
DRAKE,
HAMMARLUND,
HALLICRAFTERS, SOMMERKAMP, TRIO,
O.S .V.
VI BYTER IN DIN RIG MOT EN
NY ELLER ÄLDRE UTRUSTNING.
VI
KÖPER ÄVEN
GAMLA PRYLAR.

Alla priser ink!. moms.

DINA

FÖRMANLIGA BETALNINGSVILLKOR !

PK ELECTRONICSAB
U land .93 Sthlm Tel 33 89 40
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IN

ASCII tangentbord i byggsats

•
•
•
•
•
•

Full 8 bitars ASCII + datastrobe
Helt TTL kompatibel TRI-STATE utgång
Tangenter från CHERRY med förgyllda kontakter
ROM från National typ MM5740AAE/ N
Dubbelsidigt. genompläterat kretskort
Lämpligt för datakommunikation. TV-skrivare. Morse-maskiner etc .
Pris för komplett byggsats: Kr 538:-

För Dig som har tangentbord av något slag men med oanvändbar kod är
MM5740 det enda Du behöver för att få ut ASCII kod. En förutsättning är att
varje tangent har en enpolig slutning . Sats med 1 st MM5740AAE/ N + 2 st
LM555 + 2 st DM8098.
Applikationsrapport medföljer.
Pris Kr 130:Pris Kr 30:-/st

RAM MM2102 1024x1 bitar

UART (universal asyncronous receiver/ transm:tter) National MM5303
En UART är en programmerbar interface-krets. Sändardelen konverterar
parallelldata till ett seriellt dataord som innehåller: startbit. 5-8 databitar.
paritetsbit (om önskad) samt 1 eller 2 stopp bita r (1 1/ 2 vid 5 databitar) .
Mottagardelen tar emot ett ord i serieform. omvandlar det till parallellform
samt kontrollerar startbit. paritet och stoppbitar. Helt TTL-kompatibla TRIPris: kr 68:STATE utgångar.
Kommande produkter: TV-skrivare till ljudlös RTTY eller dataterminal. kodkonverter ASCII - Baudot . Baudot - ASCII . ASCII - Morse. Intresserade kan
sända in namn och adress så skickar vi information så fort den finns tillgänglig .
Microdatorer: Altair 8800. Altair 680. Motorola Evaluation kil.
Samtliga kretsar är tillverkade av National Semiconductors

HOBBY DATA
Spireavägen 5 S-24500 STAFFANSTORP
Telefon 046/253673 Postgiro 87279-6

73 JAN NILSSON
SM7DR!
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PÅ ATLAS 210 X
5 Ofo extra rabatt
till den som under
april-maj beställer ATLAS 210 X

3495:- inkl.
Speciell

PA och antenner (kryss- och long yagis) för 2m . på lager.
Begär prospekt.
HAM II antennrotor 970 :- inkl. moms

Side Band Communication AB
S-6.402O BJORKVIK, SWEDEN
PHONE 0155-71254 efter kl. 1500
SM5CJP Eskil 0760-85873

SM5SB Carl 0155-71254

70 cm - tillfälle
PHILIPS (Mr
Pris 1.975:- inkl moms

Ett antal 12-kanalers, heltransistoriserade 12V mobilstationer, fabrikat PHILIPS, i kompakt utförande med inbyggd högtalare.
Dimensioner : 235 x 235 x 70 mm . Vikt inkl monteringsram : 3.5 kg. 5W sänjj.aruteffekt. Frekvensdevitation 0-15 kHz justerbar. Mottagarkänslighet 0.55 flV
polspänning för 12 dB SINAD. Uppfyller Televerkets krav för 50 kHz kanalseparation .
Helt fabriksnya i originalförpackning. Levereras trimmade med kanalspolar
för 2 kanaler, kristaller för 1 valfri kanal samt mikrofon och monteringsbygel.
Vi har även några 70 cm länkstationer PYE U450L som kan modifieras till
repeaters . Mottagaren heltransistoriserad, sändarens HF-del rörbestyckad .
Uteffekt 5W.
Starrbäcksgatan 20

Box

9~

17223 SUNDBYBERG

Tel 08-981295
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För sommarens radioäventyr

ARGONAUT för den som hor ont om ström i böten, sommarstugan eller bilen. Innehåller
nästan allt som en star sändtagare It. ex. TRITON II har, utom effekten, ty ARGONAUT
har endast SW input pö CW ach SSB.
Pris:2.140:Tills vidare gäller följande priser inkl moms:
50MMERKAMP
4.450 :FT-221 Sändtagare 20W SSB, cM, CW för 2 m, 12/220V
...... .. .. ....... .
FT-224 Sändtagare 20W FM för 2 m, 12V ....................... ..
2.190:3.590:FT-250 Sändtagare 240W SSB, CW för kortvög, m nätaggregat
.....
FT-277E Sändtagare 240W SSB, CW, för kortvög, 12/220V med RF speech processor 5.650:FT-277EE Som avan men utan RF Speech processor
5.290 :FT-501 Söndtagare 560W SSB, CW för kortvög med nätaggregat ,och digitalavlösning 6.250:4.890 :Fl-lOl Söndare 240W SSB, CW för kortvög, m speech prac. 220V
3.190:Fl-2277 Slutsteg 1200W SSB, CW för kortvåg, 220V
1.450:FR-50 B Mottagare 80--10 m banden, 220V ...
4.890:FR-l01Dl Mottagare, 17 kortvågsbond + 2 m bandet, 220V
6.090:FR-l01DIG Som ovan men med digital avlösning
UNIDEN
~ .375:2020 Sändtogore 200W SSB, CW för kartvög 12/220V
KENWOOD
1.170:TR-2200G Söndtagare 2W FM för 2 m, börbar
TR-7200G Söndtagare 20W FM för 2 m
1.790:T5-520 Sändtogore 160W SSB, CW för kortvåg, 12/220V
3.870:TS-700 Söndtagare 20W SSB/FM/AM/CW för 2 m, 12/220V
4.100 :QR-666 Mottagare för LV, MV, KV 3.5-30 MHz, 12/220V
1.340:ICOM
IC-21A Sändtagare 20W FM för 2 m, 12/220V
2.500:1.640:IC-22A Söndtagare 20W FM för 2 m, 12V
IC-30A Sändtagare 20W FM för 01 m, 12V
., .. ..... ... .. .
2.800:3.500:IC-31 Sändtagare 20W FM för 0.7 m 12/220V
...
. .. . . . .. .... .
IC-201 Söndtagare 20W SSB/FM/CW för 2 m, 12/220V
....... . ... .
3.850:IC-202 Söndtagare 3W SSB/CW för 2m, 12V ............... ...... ..... .
lJ80 :3.020:IC-210 Sändtagare 20W FM för 2 m, 12/220V ..
IC-225 Sändtagare 20W FM för 2 m, syntes, 12V
2770:NEC
CQ-ll0 Söndtagare lBOW SSB/CW för kortvåg , 12/220V
6.450 :CQ-301 Linjört slutsteg, 2 kW PEP .......... .
7.650:TEN-TEC
Argonout Söndtagare SW SSB, CW för kortvög, 12V
...... .. . ....
2.140:405 Linjört slutsteg 100W SSB/CW för kortvög, 12V ...................
1.060:Triton I Sändtagare IOOW SSB/CW för kartvög, heltransistoriserad,
bredbandsavstämd, 12 V ..
3.490:195:210 Nätaggregat lA för Argonaut
690:251 Nätaggregat 9A för Triton I
SSM
Europa B Transverter lSQ-200W för 2 m .....
.........
..............
1.175:Amortering på upp till 3 ör kan ordnas pö godo villkor. Om ytterligare upplysningar önskas,
ring gärna till SMSKG. Klas-Göran Dahlberg, pö nedanstående telefannummer.

ELDAFD
INGENJÖRSFIRMA

AB

Kvarnhagsgatan 126 (Hässelby Gård), 16230 Vällingby_ Tel. 08-896500, 897200
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•

BÄTTRE TRANSCEIVER
o
FAR DU LETA EFTER

VF0520
695 : TS-520 är kompakt , allt i ett transceiver med inbyggt AG/ OG power och högtalare. SSB och CW, 80 till 10 mtr. 2-läges ALG och dubbel split. freq.
Inbyggd tystgående fläkt . Noise blanker (MF). Duo mosfet i HF, MIX + MF
m.m ...
Det finns många bra transceivers på marknaden idag men om Du jämfö r
noga ... studera specifikationen, tala med någon KENWOOD-ägare och Du
kommer till samma slutsats som tusen andra har kommit till .
DU KAN INTE KOPA EN BÄTTRE RIG FOR PENGARNA .
Begagnat:
Ett antal begagnade apparater såväl KV- som 2m-stationer i lager.

BEGÄR SPECIALPROSPEKT
GRATIS

SPECIAL ' fYND l

Billigt billigt - ..
Ant.-lina Cu 525 tråd. på bobiner om 300 m. 150:-/rullen.

~Cldi" ~eJ(
212

063-124835 vx

ÖSTERSUND

ELFA

$KEN\NOOD

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23·0817300700

PRISLISTA FöR AMATORRAOIO
Typ nr

Produkt

Beställningsnummer

Pris
Netto

TS- 820
VFO- 820
OG-I
OS - I A
SP- 520
YG- 88C
TS - 520
TV - 502
SP - 520
VFO- 520
YG-3395C

SSB Transeei ver
VFO för TS 820
Digitaldisplay för TS 820
DC - DC omvandlare för TS 820
Högta l are fö r TS 820
ell fi I ter för TS 820
SSB Transceiver
Transverte r för TS 520
Högtalare för TS 520
VFO för TS 520
CW f i lter för TS 520

78-6605- 6
78-6615- 5
78-6625- 4
78-6635 - 3
78 - 7120 - 5
78- 8075- 0
78-7110- 6
78- 7115 - 5
78-7120- 5
78-7130- 4
78-8070- I

4.75 1
748
909
306
144
276
3.289
1.317
144
603
276

TR - 7200G

2 M Bi ltranscei ver

X- TAL
PS - 5
VFO - 30G
TR-2200GX

V8- 2200 GX
Ni Cd SATS
x- TAL
TS - 700 G
X- TAL
Vox - 3
BP F- 2A

I ev. med R6, R7, R8
145.500 , 145 . 550
X- ta I för 7200G, 7200
Nätagg. för nOOG, 1200
VFO för nOOG
2 M Tr ans eei ver 2W •
12 kana l er , lev: med
R6, R8, 145. 500
2 ~I Slutsteg
lO st l addningsbara cell e r
X-tal för 2200, 2200G ,
2200GX
2M SSB , CW, Ar1 , FMTranseei ver
X- tal för TS 700 , 700G
Vox för TS 700, 700G
Bandpassfilter för TS700 ,
700 G

Pris inkl.
moms 17 . 65

50
25
50
50
50
50
25

5 . 590: 880: .070 : 360: 170: 325: 3.870: 1.550: 170: 710 : 325: -

78-6800- 3

.521 : 50

1.790: -

78-6805- 2
78-6820 - 1
78-6825-0
78-6850- 8

25: 50
437: 35
667: 25
.105: -

30: 515: 785: .300: -

78-6853 - 2
78- 6854 - 0
78-6855-7

335:75
72: 25
25: 50

395: 85: 30: -

78- 7151-0
78-7155- I
78 - 7152 - 8
78-8010- 7

50
50

3.485: 35
178: 50
204: -

4.100:41: 210 : 240: -

TR-3200

432 MHz Transceiver
lev. med 433.400, 433.450,
433 . 500, "R2, R8"

78- 7200-5

1.530: -

1.800:-

R- 300

Allbandmot tagare

78- 7171-8

1 .326: -

1.560: -

Amatörkarta

78 - 7005-8
78- 7007 - 4
78- 8000-8
78-8010 - 7
78- 8020- 6
78- 8030 - 5
78-8040- 4
78- 8060 - 2
78-8070- 1
78- 8075 - 0

gyr:i9~

HAM-MAP
HMI - CLOCK
LF-30
BPF - 2A
YF-3395C
YF-3395CI
YF-3395A
MC-50
YG-3395C
YG-88C
IO-AZ
4-P

Amatörklocka
Lågpassfi !ter
Bandpassfi lter för 144 rl Hz
CW-filter för 510, 599
CW - filter för 515
MI-fi I ter
Ni krofon

ni-filter fö,· 515 S, 520
ej - filtc,' fö,' 820

Sllla lhandsfiltcr

78-80~O-9

t·lilxofonkontaU 4-pollg

78-8120-4

8 50
75
50
50
75
75
75
25
25
25

97
93
144
233
233
233
'191
276
276
136
8

50

lO
115
125
170
275 275
275
225
325
325
160
10

213

.:

-~'-

'.

,

.
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IC-201 marknadens absolut förnämligaste 2m-tranceiver.
DESSA DATA TAL ATT
JÄMFöRAS MED ANDRA AV MARKNADENS 2m TRANCEIVRAR.
• CENTRE-ZERO meter på FM .
DATA TX-DELEN
• NARROW FilTER på FM för 25KHz
• POWER OUTPUT 10W.
kanal spaclng .
.
• CARRIER SUPPRESSION bättre än
• 600Hz skift vid repeatertrafik.
50dB.
• UNWANTED SIDEBAND SUPPRES• AUTOMATIC tone-burst vid repeater
trafik.
SION bättre än 50dB.
• 4 CRYSTAl läqen för fasta kanaler.
• SPURIOUS RADIATION -60dB.
• DEVIATION FM 4.5KHz
• VFO permeabilitetsavstämd
• TWO-SPEED växellåda ger lättare
• MIC IMPENDANCE 500o hm.
inställning av VFO.
..
DATA RX-DELEN
• VOX fullt justerbar (fungerar aven
• SENSITIVITY A3J . A1 0,5fl V vid
1UdB. FM 0-4uV vid 20 dB s/ n.
på FM om man så önskar.)
• CW-medhörning.
• SQUElCH SENSITIVITY FM -8dB
• FUll BREAK-IN på cw (separata
(flV) eller mindre.
vox-kontroller för CW och SSB.
• BANDWITH SSB CW ± 1,2KHz -6dB
• RF GAl N CONTROl genom kopp± 204KHz -60dB. FM ± 8KHz -6dB,
± 16KHz -60dB.
ling av två hel ical filter.
• AUDIO OUTPUT 2W.
• NB inbyggd.
• R.I.T.
• SPEAKER 8 ohm .
• MIC GAl N-kontroll på framsidan.
PRIS 3850 :- inkl moms.
• SWR METER inbyggd.
• DIAl READOUT till 1KHz.
• AC POWER SUPPl y urtagbart.
Minskar vikten med 1,5 kg vid mobildrift.
levereras med mikrofon, samtliga pluggar, engelsk handbok.
Säljes av
AterförsälJare: Bejoken Import, Svebry Electronics, Eldafo, Radio Rex.
Hellbergs Radio Permo Norge Norad A/ S Danmark

Skandinavisk representant:

KOMMANDITBOLAGET

SWEDISH RADIO SUPPL y
BOX 208
65102 KARLSTAD
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NEC

NEC

TONO
NYH ET!
IC-202

IC-202 SSB ew tronsceiver för 144 MHz . En drömstation för den som vill vara portabel
Inbyggd
batterikossett med 9 st 1,5 Y batterier.
Tekniska data
YXO 144.000-145.000 MHz i tv6 bond.
Mod ula tion SSB ew
Bestyckning 20 transistorer, 7 Fet, 7 le, 32 dioder
RF uteffe kt 3 W
Sidbondsundertryckning , Bättre än 40dB p6 utg6ende signal
Bärv6gsundertryckning, Bättre än 40dB
Känslighet, 0,5 uY för 10dB s/n för SSB, ew.
Selektivitet, +/- 1.2 KHz eller mer vid -6dB.
+/- 2.4 Krlz eller mindre vid -60dB.
Levereras med mikrofon och väska. I Tysklond hor IC-202 testats av QRY-magazinet och
fått mycket godo lovord. En verkligt trevlig rigg som mon bär titta närmare p6. Begär
special prospekt hos din handlare.
Pris: 1.780:- inkl moms.

IC-225
IC-225 morknadens absolut förnämligaste 2m syntesstotion.
80 kanaler 144-146 MHz, 10
Watt uteffekt. Levereras med
mikrofon, mobilfäste, engelskspr6kig handbok. M6tt 58x156
x244 mm vikt 2,4 kg.
Pris: 2.395:Loggbok A4 100 sidor 2500 QSO mot 14 kr insott p6 postgiro 33 73 22·2.

När det gäller ICOM NEC TONa KEN produkter kontakta v6ra 6terförsäljore. Bejoken,
Svebry, El-tema, Eldafo, Hellbergs Rodio, Radio Rex.

Skandinavisk representant:

KOMMANDITBOLAGET

SWEDISH RADIO SUPPLY
BOX 208
651 02 KARLSTAD

NEC
215

~S"AItI®
~ ELECTRONICS
PRACTICAL DEVELOPMENTS
IN AMATEUR RADIO

SS-200A

SW AN 700CX Champion Transeeiver. 700 watts P.E.P. input
on the five most popular
amateur bands. No other manufacturer gives you this mu ch
power and convenienee for
your money.

SWAN SS-200A Transceiver .
Fully solid-state, unique broadband tuning on all five bands,
and infinite VSWR proteetion.
Maintains up to 300 watts
p .E.P. input on any frequency
seleeted .

SWAN MB-40A/80A
Transeeivers. Compact,
all solid state, monobanders . Choose MB40A for 40-meters or
MB-80A for 80-meters.
Both provide 160 watts
input from 12V DC source

SWAN LINEAR AMPLIFlERS.
A Mark II 2000 watt P.E.P. full
legal input power
unit or the 1200X
matching Cygnet
1200 watt P.E.P.
input powerhouse
MB-40A

MARK U

1200 X

Dala-Alarm ab
BOX 442

216

19404 UPPLANDS VÄSBY

TEL 0760-858 73

MOTOROLA
Komponenter för amatörer
2-meter
2N6080
2N6081
2N6084
MRF245
MHW602
BFR91
MRF904

In-lut-effekt Brusfaktor
I lager
0.2/ 6W
3/20W
10/ 40W
15/ 100W
0.2/20W
1.9dB/500MHz
1.3db/ 145MHz

Typiska värden

70-cm
MRF515
MRF"618
MRF621
MHW710-1
MRF904

Pris
41:61:145:258:294:15:20:Inkl. Moms

In/ut-effekt
0.2 /1 W
3/15W
12/45W
0.2/20W

Brusfaktor

I lager

Pris
15:159:262:333 :20 :-

1.9db/500MHz

Inkl. Moms

Typiska vä r den

ERBJUDANDE! ! !
Koaxkabel RG 58 AlU
Koaxkabel RG213 A/ U
Koaxkonlakl BNC-hane

1 :75/m
4:35/ m
5 :10/s1

1 :40/ m vid 100m-rulle
3:70/ m vid 100m-rulle
4:60/ s1 vid 25 sI

ANTECO AB

80112090.
141 02 HUDDINGE
Telefon 08/7744030

IcfID '.]imal
lågpassfilter TV-3300-LP
för europa

[),jmpningidB

o

Filtret är avsett för svenska förhållanden . Dämpar andra och tredje övertonen från 15- och 10-metersbandet
samt tredje övertonen från 20-metersbandet.
Dämpning 80 dB över 41 MHz.
In- och utimpedans 52Q.
Max 1.000 W under 30 MHz.
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