


ANTENNER 

HJÄLPER DIG 

BEAMAR för 1()-15--20 m. 
FB 33 3·el., 5,0 m bom" 2" 8/8,5/7 dB 
FB 53 5·e l., 7,5 m bom" 2" 10/10/8,5 dB 
Balun p6 ringkörna lör beam 
VERTIKALER, Iri,t6ende med radialer 
GPA·3D 

1.495,-
1.845,-

135,-

1()-15--20 
GPA ·40 
1()-1 5- 2()-40 
GPA·50 

höjd 3,55 m 2 kW PEP 365,-

höjd 6,00 m 2 kW PEP 530 ,-

1 ()-15--2()-4()-OO höjd 5,45 m 2 kW PEP 650,-
TRADANTENNER m. bal un p6 ringk ., 
W3DZZ 80-40 l2()-l5--IOJ 500 W PEP 
W3D ZZ 80-40 12()-15-IOJ 2 kW PEP 
00/40 dipol 2 kW PEP 
FD·4 windom 8O-4()-2()-1O 500 W PEP 
TELO UKV·beamar med koaxbol un; 2 m 
5/8 ground plane 
.(·e l vert I, l m bom 7 d B 
10' el har 2,8 m bom 11 dB 
5 + 5 element, kryssyo gi 
Fil ter /I. kablar lör 10141 över 10141 +3dB 
D,a för 70 cm , 
25·el . hor . 3,1 m bom 14 dB 
KW EI~ctronics, 

295,-
390,-
258,-
230,-

145 ,-
85 ,-

160,-
210,-
85,-

170,-

El·match, Antenn/ilter 500 W PEP 
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, 

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

425 ,
konstantenn 

1.375,-

men för 1000 W 
KW 1000 slutsteg 1200W PEP 
CDE·rator.r 1220 V med ,kydd'jord}, 
AR ·3D 
AR·40 
CD ·44 
HAM· II 
D essutom koo)(ial kabel, boluner etc 

All o priser inkl . moms fritt Lid ingö 

1.675,-
3.950,-

325,-
425,-
860,-

1.290 ,-

BOX 755, 181 07 lIOINGO, (18·766 22 50 
Per Wikström SM5NU (18 ·766 39 00 
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Omslaget 

Hösten 1927 

kom are ut med sitt första nummer. På 
annat ställe i tidningen återges vad som 
skrevs i ett jub ileumsnummer som utgavs 
1935 när SSA fyllde 10 år. Ur " Editorialen" 
till jubileumsnumret saxas följande : -
"Sakta men säkert breder intresset för 
vår hobby ut sig i landet och jämsides 
därmeQ stiger även glädjande nog med
lemstalet inom SSA. 

Detta borde ge oss större möjl igheter 
att ytterligare förbättra vår organisation 
och vår tidning . Den senare skulle med 
litet större förståelse från medlemmarnas 
sida kunna bli en tidskrift , vars ankomst 
alla och envar skulle emotse med spänd 
förväntan . Vi veta, att alla vilja ha det 
så, och ändock är det endast ett ringa 
fåtal , som vill insända ens det minsta 
bidrag. 

Hur vi skola få slut på detta tråkiga 
förhållande har under årens lopp många 
gånger diskuterats i våra spalter men 
ingenting tycks hjälpa". 

Jag tycker nog att vi kommit över det 
här ganska väl i dag. Egentligen saknas 
aldrig bidrag, fast en del tycker kanske 
det är litet ensidigt mycket med VHF och 
månstuds. Hm. Men det är väl just inom 
det området det händer spännande sa
ker inom amatörradion . 

ANSVARIG UTGIVARE 
Eina r Braune, SM00X 
Fenixvögen 11 
180 10 ENE BYBERG 

REDAKTOR 
Sven G ran berg, SM3WB 
Kungs böcksvögen 29 
80228 GAVLE 
Tel. 026 ·1 8 49 13 bost. 
026 - 129880 ankn 2260 

SM3WB 

Denna upplaga ö r tryckt i 5500 ex. 

Liusdals Tryck AB 
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Bra att veta om QSL 

Introduktion 

" A OS L is the final courtesy of a OSO" 
(OS L-kortet är det slutliga beviset på att ett 
OSO genomförts) sa en gång engelsmannen 
G2MI , som är en av de verkliga veteranerna i 
amatörradiovärlden idag. Visst kan det i
bland uppstå besvär med OSL-hanteringen 
men OS L-korten kan ändock anses utgöra 
ett roligt inslag i vår hobby. 

I det här" ABC-häftet" ska vi informera 
om OSL, från det att kortet trycks och tills 
att det ifyllda kortet når din motstation eller 
om du så vill; tills motstationens kort når dej . 
Vi ska också lämna en del allmänna synpunk
ter på det här med OSlo 

SWEOEN TO 

L.N 'OR WASM: W 

I u I IX. I AN' 

. k-. . '~' . d,'p 
~--4"""- TNX 'OR QSO 73 {ya O, 

Ad.r.: GOTE LOVGREN, LINDAN, DJUR.b 

QSL-kortet 

När du bestämt dej för att skaffa ett OSL
kort bör du göra klart för dej att ifyllandet av 
ett OSL-kort innebär en del skrivarbete. Det 
gäller därför att åstadkomma ett kort som är 
så utformat att det mesta av den information 
du vill lämna ut är förtryckt. Då kan du 
snabbt klara ifyllandet genom att skriva någ
ra få ord samt ringa in eller stryka under den 
information som gäller respektive OSO. Titta 
gärna igenom någon OS L-samling och an
vänd valda delar av de kort du tycker ser 
trevliga ut. Att kopiera något OSL-kort till 
HJO % är dock inte så kul , så låt den egna 
fantasin få utlopp och utforma ett personligt 
OSLo 

Kortet får inte vara hur stort eller hur litet 
som helst. Som svenskt standardmått har i
bland angivits 148 x la> mm och det är nog att 
anse som ett maximimått! Minimimåttet in
terncltionellt anges till 138 x 88 mm och nå-
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gonstans mitt emellan dessa båda mått bör 
du försöka lägga dej. Speciellt viktigt är att 
kortet inte blir för stort för då blir det troligt
vis skadat innan det når motstationen . För 
stora kort sticker ju ut ur OS L-buntarna på 
OSL-byrån och blir därför vikta eller skadade 
av gummisnoddar. För stora kort orsakar 
överhuvudtaget en massa onödigt besvär för 
alla parter. 

OS L-korten bör inte heller vara för tunga . 
Alla OS L-sändningar utanför Skandinavien 
går som tvåkilos brev. Därför är det viktigt 
att korten är lätta. Desto fler kort får plats i 
samma försändelse. 

Viktigt är att den del som innehåller fakta 
om kontakten blir överskådligt utformad och 
lättläst och särskilt viktigt är att motstatio
nens anropssignal placeras på sådant sätt 
och skrivs tydligt med stora bokstäver så att 
sorteringsarbetet på OS L-byråerna under
lättas. Därigenom ökar chansen att ditt kort 
snabbt ska nå mottagaren. 

De tekniska data om din egen utrustning 
som du önskar ge dina motstationer kan du 
också ha förtryckta på kortet . Har du flera 
olika alternativa riggar eller antenner (om du 
t .ex. är ORV på både kortvåg och VHF) så 
kan du med "inringning" eller understryk
ning vid ifyllandet markera vilken del som an
vänts i just det OSO-et avser. Många 
stationers OSL innehåller mycket knappa 
uppgifter om använd utrustning. Det kan 
bl.a. bero på att man tvekar att trycka upp
gifter på kortet, som kanske hinner bli in
aktuella innan samtliga kort förbrukats. I va
let mellan vad du ska ha med på kortet och 
vad du ska utelämna bör du tänka efter vad 
som kan vara av intresse för motstationen att 
få veta. Vilken rigg och antenn du har, har du 
väl i regel berättat redan i OSOet? Alltför ut
förliga specifikationer av alla prylar i ditt 
"schack" blir ofta ointressanta medan det 
däremot kan vara rätt kul att få veta intres
santa fakta om din antenn , antennhöjd eller' 
"OR P-riggen" som du kanske använt. An
vänd fantasin även här! 

Någonstans på kortet kan det vara 'bra 
med ett ledigt utrymme för speciella kom
mentarer (Remarks) . 

Din anropssignal bör tryckas med relativt 
stor stil. Men även på den punkten finns till
fälle till oändliga variationer som kan bidra till 



att ge kortet en personlig touch. Tänk dock 
på att en alltför" snirklig" stil kan vara oläslig 
för den motstation som inte är van att läsa 
t. ex. fraktu rstil. 

Eget namn och postadress ska naturligtvis 
alltid finnas med på kortet och tillhör de upp
gifter som bör förtryckas. I anslutning till 
adressen kan det också vara lämpligt att upp
ge län och kommuntillhörighet samt försam
ling (eftersom det finns populära diplom som 
bygger på dessa uopgifter). Är du medlem i 
någon klubb e.dyl. kan det kanske vara kul 
att ha med klubbens ev. märke på kortet. Du 
kan t.ex. räkna upp olika klubbar där du är 
medlem (Member of ...... ). 

Adressen till föreningen SSA bör givetvis 
också finnas med. 

QSO-faktadelen kan utformas på många 
sätt. Den bör dock alltid innehålla motstatio
nens anropssignal, datum och årtal, klock
slag (i UT = GMT), band (i frekvens eller 
våglängd, ev. exakt frekvens). signalrapport 
(RS eller RST) samt trafiksätt. Vad gäller tra
fiksättet så är det viktigt att det ifyllda kortet 
klart anger "tvåvägs" CW, SS B, RTTY, FM, 
SSTV eller vad det nu kan vara. Detta skrivs 
enklast "2 x CW" etc. Det här är viktigt för 
din motstation om han vill använda ditt QSL 
för att ansöka om något diplom som kräver 
dessa uppgifter på kortet (och det är ett van
ligt krav i diplomreglerna) . 

Tänk vid ifyllandet på att EJ använda 
blyertspenna för i så fall blir kortet värdelöst 
för den motstation som önskar använda det i 
en diplomansökan. Använd alltså kulspets, 
spritpenna eller liknande! 

Tänk också på hur du skriver QSO-datum! 
Alla skrivsätt där endast siffror används kan 
ge upphov till missförstånd. Skriver du t.ex. 
6/7 1978 på QSL till en W-station så fattar 
han det antagligen som 7 juni medan du ju 
menade 6 juli. Det moderna skrivsättet typ 
78-07-06 är troligtvis inte heller det självklart i 
hela världen. Tag därför för vana att alltid an
ge nånaden med bokstäver, t.ex. July 6, 
1978. Notera namn och QTH, på din motsta
tion. 

Om QSL-kortet har text endast på ena si
dan skall mottagarens stationssignal även 
skrivas på baksidan. Detta underlättar sorte
ringsarbetet för alla de som skall handskas 
med ditt QSL-kort innan det når mottagaren. 

Om du vid ifyllandet råkar skriva fel på call, 
band, tid eller rapport så bör du INTE göra en 
kladdig ändring. Kortet kan då bli värdelöst i 
diplomsammanhang och din motstation 
misstänkt för att ha försökt ändra ditt QSL så 
att det passar hans diplomansökan. 

Tänk även på att det ifyllda QSL-kortet är 

det intryck motstationen får av dej. Skriv 
tydligt. TEXTA! 

QSL-kortets väg till motstationen 

I de flesta länder finns QSL-byråer för in
kommande och utgående QSL-kort. Det 
vanliga kravet för att utnyttja dessa är med
lemskap i det egna landets amatörradioföre
ning (SSAs motsvarighet) . QSL-byråerna i 
de olika länderna skickar kort till varandra 
med varierande tidsintervall. Till de stora 
amatörländerna skickas kort ofta medan de 
allra minsta kanske får kort bara några få 
gånger om året. I mycket avlägsna länder 
kan SM tillhöra de "små" amatörländerna 
och därför kan du få vänta betydligt längre 
på kort därifrån än från något av de europeis
ka länderna. 

När du sänder dina QSL-kort till SSA 
f. v. b. ska korten i din bunt vara sorterade i 
prefixordning samt försedda med QSL-mär
ken. Dessa märken finns att köpa från SSAs 
Försäljningsdetalj . Har du ett stort antal kort 
(över 100 st per gång) behöver du inte klistra 
på QSL-märken utan kan istället betala in 
motsvarande belopp till SSAs postgiro 
5 22 77-1. På postgirotalongen skriver du 
förutom avsändare "Likvid för QSL från 
SM ....... ". I QSL-paketet bifogar du 
postens kvitto så underlättas hanteringen på 
SSAs kansli. Se också gärna till att QSL
bunten och betalningen kommer fram unge
fär samtidigt till kansliet eller i varje fall inte 
med flera veckors mellanrum. QSL-korten 
sänds under adress: SSAs kansli, Ostmarks
gatan 43,12342 FARSTA. Innan SSA befat
tar sig med dina kort kontrolleras att du an
tingen klistrat på QSL-märken eller betalat in 
avgiften till postgirot. Korten behandlas allt
så snabbare om du noga följer givna anvis
ningar. 

Q~ 
~ S : • 

L 

På SSAs QSL-byrå har varje land ett fack. 
Din QSL-bunt sorteras upp i dessa fack och 
när bunten i respektive lands fack uppnår 
förutbestämd tjocklek, sänds den iväg till 
mottagarlandets QSL-byrå. Detta hänger 
bl.a. samman med kansliets strävan att på 
förmånligast möjliga sätt utnyttja portogrän
serna. 
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Hur sorterar man OSL som skall gå via by
rån? 

1 Prefixordning A 2, A 4, A 9, CE, CT 

O.S.v . . G GB 
2 Storbritannien G i prefixordnln~, , 

GC, GO O.S.v. 
3 USA i distriktsordning W l, W 2 O.S.v. 

USA har olika bokstavsprefix, det innebär 
dock inte att korten till dem skall figurera på 
bokstävema A, K, N och W utan samtliga 
kort skall sorteras som om de har prefix W . 

4 Svenska kort sorteras i distriktsordning 
SM l, SM20.s.v. 

5 Om stationen har manager sortera kor
tet i managerns landbunt t .ex. 9Y4VT via 
W3DJZ sorteras som W 3.. . . 

6 Specialprefix sorteras I ordinarie land
bunt t .ex. CG = VE, SJ = JA. Skriv på kortet 
via ...... . 

Har du många kort till något land kan du 
bunta dem med gummisnodd eller gem, i an
nat fall duger det bra om korten ligger i en 
bunt men i prefix ordning . 

I den stora bunten ska länderna sorteras i 
alfabetisk ordning efter prefix . 

Emballera korten väl och se till att du erlagt 
rätt portosats. 

Adressen till OSL-byrån är 

OBSI Brevporto 

SSAQSLByrA 
Ostmarksgatan 43 
123 42 FARSTA 

Motstationens QSL-kort 

behandlas i regel på ungefär motsvarande 
sätt och hamnar således så småningom i 
SSAs avdelning för inkommande OSL. Där 
sorteras korten på distrikt (SM1, 2, 3 osv.) 
och sänds därefter ut till de olika distriktens 
OSL-byråer för finsortering . När distrikts
byrån finsorterat korten sänds de till på för
hand utsedda OS L-mottagare . Det finns en 
OS L-mottagare på de flesta större orter. Hos 
dessa OS L-mottagare (ofta större klubbar) 
kan sedan den enskilde medlemmen avhäm
ta sina kort på överenskommen tid. Medlem
mar som bor långt ifrån någon OSL-mot
tagare kan under vissa förutsättningar få sina 
kort direkt hem. SSAs kansli kan lämna upp
lysning om vem som är Din närmaste OSL
mottagare. 
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Hur länge dröjer det innan du fAr QSL? 

Ja, det är många faktorer som spelar in 
där. Först och främst bör du veta att många 
amatörer inte sänder iväg sitt OSL förrän de 
fått ditt kort! Av ovanstående skildring för
står du säkert att det därför kan ta ganska 
lång tid i vissa fall, innan du får OSL för ett 
visst OSO. 

Hur snabb är du själv, när det gäller att 
skicka OSL? Räkna för säkerhets skull med 
att den andre är hälften så snabb! Dessutom 
är han kanske nylicensierad och har ännu in
te hunnit trycka upp något OSLo Då kan det 
ta extra lång tid! 

Förvänta dej alltså ingen större OS L-skörd 
de första månaderna efter att du kommit 
igång som amatör. När du väl varit aktiv en 
tid brukar däremot OS L-flödet p.g.a. fördröj
ningen vara relativt konstant varje månad, 
även om du är inaktiv några månader ibland. 

QSL via manager 
Stationer som bor i avlägsna områden och 

framförallt s.k. DXpeditioner, har i regel en 
OS L-manager. Om DX-stationen uppger att 
han har OS L-manager ska du inte sända ditt 
OSL direkt till honom utan istället till mana
gern! På kortet skriver du motstationens sig
nal på sedvanligt sätt men dessutom mana
gerns signal t.ex. "ZS2MI via ZS6A~V" . Ska 
du vara riktigt säker på att få svar bor du Inte 
skicka kortet via byrå utan per post direkt till 
managern . Bifoga då alltid IRC och SAE. IRC 
betyder "Internationell svarskupong" och 
SAE betyder "Självadresserat svarskuvert". 
IRC finns att köpa på närmaste postkontor 
och den kan i mottagarens land användas för 
att betala portot för ett OS L-kort till dej. Om 
du förväntar dej svar med flygpost, bör du i 
regel stoppa i 2 st IRC i kuvertet. 

OS L-managern skriver ut OSL enligt DX
stationens log och han sänder som regel inte 
kort till dej förrän han fått ditt kort med be
gäran om OSLo En del DX-stationer sänder 
logg utdrag till sin manager ofta, andra vantar 
kanske flera månader. Om din väntan på 
OSL blir lång, kan det alltså bero på att 



managern sitter och väntar på loggutdrag 
från DX-stationen. 

När du har osa med någon raritet. bör du 
alltid försöka ta reda på om han har OSL
manager och i så fall vilken! " OSL via ?" 
OSL info pse" och liknande frågor är lämp
liga. Galler det någon av dom verkligt efter
traktade rariteterna kan du dock räkna med 
att informationen kommer i OTC och det är 
då onödigt att dra ut på tiden med dylika frå 
gor. ~ånga rara DX sänder f.ö . självmant 
OSL-Info då och då under en "pile up" . 

TO ;"MATEUR RADIO STN , .. ,~.~J.?.!;;.~>-:.r , 

ZD9BM 
TRISTAN DA CUNHA ISLAND. SOUTH ATLANTIC 

Conf,rm,,,& Your CW - 2:.5S8 Qsa 

, Mc ltat 

RIG - KWlOOB. MOSLEY 1..,33. L. W Ur s'&1 RST 
<!" • 
.' l , 

OPERATOR. ROY FOLGATE G3KDY 

Thanks for your aSL ViOl GB2SM 73 de GEO,fF G3JUL 

Vilka vill ha ditt QSL7 
De allra flesta är mer eller mindre intresse

rade av ditt OSlo Det finns dock en del som 
av olika anledningar tröttnat på OSL eller 
som aldrig varit intresserade . Detta bör du i 
så fall respektera . 

Låt det inte gå slentrian i OSL-skickandet, 
så att du sänder OSL för vartenda osa oav
sett om ni haft osa förut eller ej och oavsett 
om motstationen bett om kort eller ej. Fråga 
istället motstationen om han vill ha OSL från 
dej. Är det så att DU tycker att du vill ha hans 
OSL, så säg det till honom under OSaet 
(Please OSL). am det inte sägs något om 
OSL behöver man ej heller skicka något. 

En bra regel är att själv sända QSL till 
dem som man vill ha kort ifrån och att 
därutöver besvara de kort man fAr frAn 
övriga stationer. PA det sättet undviks 
"onödigt" QSLande. Kom ihåg att notera i 
din loggbok vilka du sänt kort till. Då slipper 
du skicka ytterligare ett kort till alla dom som 
på sitt kort skrivit please OSLo Ditt kort är ju 
kanske redan på väg. 

TUlSlfITTU U. . II WIU 
1IUlE.l.U UllUll 
J.llnlfIER 
If.ClIYElu.l. 
."" dUD ... 

• JORDAN 
J Y l 

OP: IllSSE. 1 
Q.u. : 11m &1111'. 
POSTU 'IIIESS: P. O . •. \155 
UUIU ... .. 

Lyssnarrapporter 

Även lyssnaramatörer sänder OSL på det 
sätt som hittills beskrivits. OSL-kort (lyssnar
rapporter) från lyssnaramatörer är ganska 
vanligt förekommande. Lyssnaramatören ifrå
ga har alltså hört dej i osa på något band 
och vill ha ditt OSL som bevis på detta. 

Vad kan man fordra aven lyssnarrapport? 
Jo, den bör innehålla uppgift på vem du ha
de osa med, datum, tid och band samt ditt 
namn och OTH. Är rapporten korrekt bör du 
besvara den. Består den däremot endast av 
att du påstås ha ropat ca eller kommer den 
ifrån en lyssnare i samma stad som den du 
hade osa med, är det mer tveksamt om du 
ska besvara den. Ett avlyssnat ca på t .ex. 
1296 MHz kan naturligtvis vara ett självklart 
undantag från den regeln . Lyssnaramatören 
bör med andra ord försöka rapportera sådant 
som den hörda stationen har intresse av att 
få veta . Dit hör t.ex. jämförelser av hur andra 
stationer från samma trakt hördes vid samma 
tidpunkt. 

Test-OSL 

~~·:::~·~~E~E.CC.I· + m 
SVJF_AWARD" ~ 

~ 

LENNART FROSTELtI> 
F'oll.rud~ 

5·69(110 ATOI', Swed ... 
0551·60370 

s •• · , ... 
Som de flesta vet, förekommer en mängd 

tester där det gäller att under en viss tid kon
takta så många stationer som möjligt. När 
man deltagit i en sådan test uppstår frågan 
om man ska sända OSL till alla man haft 
osa med i testen. Det kan kanske tyckas att 
"59001 Break" inte är mycket till asa, men 
man kan vara säker på att aSL kommer från 
ganska många av de stationer man kört i tes
ten och dom väntar sej givetvis att få ditt 
OSL som svar. Här kan det vara speciellt 
lämpligt att tillämpa den metod som tidigare 
nämnts, att skicka aSL till dem du vill ha 
aSL ifrån och att därutöver nöja sej med att 
besvara de aSL man får. 
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Till vad kan du eller din motstation använ
da QSL-kortet? 

Själva samlandet kan naturligtvis utgöra 
en nog så väsentlig hobby i hobbyn . Vill man 
få ut litet mer än så av sitt samlande, kan det 
vara en god ide att samla kort för olika dip
lom, både stora och små - lätta och svåra. 
För de flesta diplom krävs att den sökande 
ska ha kontakterna verifierade med OSL. 
Vissa diplom kan dock erhållas utan OSLo 
Detta kan bl.a. vara fallet då kontakterna ge
nomförts under en test där testarrangören 
och diplomutgivaren är densamme. 

Hur samlar rnan sina QSL? 

För att underlätta OSL-samlandet rekom
menderas att du sorterar inkomna kort i pre
fix- eller land buntar . En del brukar också ord
na korten som ett OS L-kartotek. Detta kan 
vara ett bra sätt att kontrollera om osa tidi
gare genomförts pch ett sätt att undvika 

En del "tapetserar" mad sina QSL 

6 

"onödigt" OSLande. I regel sänder man ju 
bara OSL vid den första kontakten, såvida in
te du eller motstationen vill få en kontakt 
verifierad på ett nytt band eller trafiksätt för 
ett diplom! Är du riktigt noggrann kan du 
kanske till och med lägga upp separata karto
tek för olika trafiksätt för att underlätta 
diplomjakten . 

SSA:s försäljningsdetalj säljer registerkort 
i storlek 125 x 75 mm i buntar om 500 kort 
med plats för 17 osa per kort. 

D 
I 
I 
I 

I 
I······ 

I 
I 
I .. .. 

I 

Foto:SM7QY 



Exempel på faktarutor 
Observera! Om kortet skall skickas som postkort skall minst högra hälften av kortets 
baksida reserveras för adressatens namn och adress. 

Cfmg QSO with 

I RADIO l DATE 

l / 197 
I GMT I MHZ I ~~T I RIS)T 

I 
QSl 

TNX 

PSE 

TO RADIO 

Deor 

Mni tks fr cur ufb QSQ 

CONflRMING OUR 'M AM 2xSSB CW QSO 

DATr. TIM, GMT 

Q'G. MHz 

UR R?R:T R S T (M) ORM - QQN . Qsa 

TX. 

I 

INPUr. WATTS 

RX. .ANT: 

PSEIlNX Q;l DIREcr OR VIA BURE.U 

HPE CUAGN VY 73 ES BEST DX 

CALl DATE TIME 

SIGNAL IYEARjMONTHI DAY I GMT 

I I I I 
I lAEN FOR WASM I SCA: I 

Tx: W inpt ... .. 

Rx: 

Ant.: 

Remarks: 

8-Pse OSL direct or "ia SSA, QSl-bureau, 
Tnx Ostmorksg. 43, $·12342 FARSTA 

Tnx far QSO es 73 .. 

To Radio 

SK SSA 
GMT 

tO 12 
LAEN C FOR WASM 

CAll I DAT!: 

Signal I Yeo' IMonth I Doy 

I I I 
TIME I FREQ. I MODE I REPOR T 

GMT I MHz I Two-woy I . RST 

I I I 
Remarks: 

D Ple OSL direct or vio SSA. QSL-burea u. O Tnx Ostmorksg. 43, 5·12342 FARSTA 

Tnx for QSO es 73 .... 

MHz I TWO·WAY I RST 

FREQ I MODE I REPORT I 

I I I 
I QTH lac. 

Ta Radio . 
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SM7 APO - QSL - tryckaren 

STRANDBERGS TRYCKERI 
BOX 153 - 57022 FORSERUM 

TEL. 0380 -204 40 



--

--

--

(provisorisk utgåva) 

Rättelse nr 5 

1978-02-15 

BESTÄ~H·1ELSER FÖR AI'IATÖRRADIOVEHKSAMHETEN, 1968. 
(Televerkets författnIngssamling, Serie B:90) 
(1 bilaga) 

Följande tillägg och ändringar har införts: 

a) Sänkning av ~ldersgränsen för A- och T-certifikat. 

b) Ändrad formulering av sista meningen i § 8 mom a). 

c) Användning av fjärrskriftsalfabetet ASCII vid 

fjärrskriftsändning. 

De aktuella tilläggen och ändringarna berör §§ 3, 8, 9 

och framgår av bifogad bilaga. 

Rättelse 4 som ej gått ut i separat utgåva innehöll 
ändringar betingade av televerkets omorganisation, 
teleskolans f ö rest~cnde utlokalisering och flyttningen 
av SSA:s kansli. 

TELEVERKETS RADIOAVDEUJING 

Frekvonssoktionen 
Tillständskontoret 



-

-



-

.-

-

1 (2) 

~ c) Amatörcertifikat indelas i fyra klasser: 

A-CERTIFIKAT, vilke t kan förvärvas av person som fy llt 17 år 

och som innehaft B-certifikat under minst ett år eller för

värvat radiotelegrafistcertifikat. 

B-CERTIFIKf.T, vilket kan förvärvas av person som ( ;, IH 16 år. 

C-CEfHIFIKAT, vi lket kan förvarvas av person som fy 11 t 14 år. 

T-CERTIFIKAT, vilket kan förvärvas av person som fyllt 17 år 
och som uppfyller kunskapsfordringar~a för A-certifikat med 
undantag av dokumenterad färdi~het i telegrafi. 

U a) - - - - - - - - - - .• - - - - - - - - - - -

C-CERTIFIKAT: högst 10 \./ effekt på för denna certifikatklass 
i § 9 mom a upplåtna frekvensband och med för resp. band 
tillåtna sändningsklasser. I för denna certifikatklass upp
låtna frekvensband under 438 1·1Hz får endast kristallstyrd 
sändare eller annan utrustning med motsvarande stabilitet 

komma till användning • 

2-2 a) - - - - - - - - - - - - -

F1: Telegrafi genom nyckling med frekvensskiftning utan 
modulering med tonfrekvens. 

Anm. På frekvensband under 30 MHz får sändningsl<lass F1 
endast användas för fjärrSkriftsändning. Vid sådan sändning 
skall antingen det internationella fjärr skriftsalfabetet nr 2 
(1932) eller fjärrskriftsalfabetet ASCII användas. Vid an
vändnin g av det internationella fjärrskriftsalfabetet skall 

sändnin gshastigheten vara 45,S eller 50 baud. Vid sändning 



-

-



-

-

2 

med fjärrskriftsalfabetet ASCII skall sändningshastigheten 
vara 110 baud vid fr'ekvenser under 30 MHz och 110, 300, 600 
eller 1200 baud (standardhast igheter) på frekvensband över 
30 MHz där även sändningsklass F2 får användas. Vid högre 
sändningshastigheter än 50 baud skall anropssignal och 

sändningshastighet i baud sändas med morse (A1 eller F1) i 
enlighet med § 7 mom e. Frekvensskiftets storlek bör under
stiga 0,5 kHz och får ej överstiga 1 kHz. 



-



QTC50år 
Utdrag ur OTC:s historia, 
klippt ur OTC nr 8/1935. 

OTG är ej fullt så gammal som själva 
SSA. Det första numret utsändes hösten 
1927 en tid efter det att Dr Rolf överta
git ordförandeposten och verksamheten 
inom föreningen kommit riktigt i gång. 
Då det endast är ett fåtal av våra nu 
aktiva hams som varit i tillfälle att följa 
tidningens utveckling har Red . ansett 
lämpligt att i detta jubileumsnummer i 
korta drag återge OTG :s historia fram till 
nuvarande tid . 

Under hösten och vintern 1927 utkommo 
de två första numren . 

Nr 1, som var det enda under de sex 
första åren, duplicerade, var på ej mind
re än åtta sidor. Bland de mera intres
santa artiklarna märktes en stationsbe
skrivning av SMTN . Hans tx bestod av 
en split Hartley med en input av 50 watt 
i ett gammalt franskt rör avsett för 1200 
v. anodspänning men kört med max. 560 
v. och "10 % underbelastning på glöd
tråden " . I n:r 2 konstaterar redaktionen 
(-VH och -ST) , att kostnaderna för en 
tryckt och en duplicerad tidning kunna 
fås ungefär lika om en av sidorna använ
des för annonser. Här beskriver -TO sin 
" föga stationära station " där tx 'en även
ledes utgöres aven split Hartley. -TN och 
-TO ha ju alltid hållit ihop! 

Under 1928 utkom mo sex nummer var
av de fyra första voro fyrasidiga och de 
övriga tvåsidiga (ingen annonssida! hi) . 
Red .-sysslan sköttes av -ST ensam . Nu 
framfördes de första förslagen om att 
SMsSkulle återgå till 80 m. för inhemska 
OSO. På 45 m.-vågen hade ORM börjat 
bli för besvärliga. 

Ar 1929 hade SSA förutom OTG en 
sida i " Populär Radio" att tillgå då det 
gällde att uppehålla kontakten med med
lemmarna. Det året utkommo därför en
dast tre stycken tvåsidiga nummer. Vår 
sida i "PR" var mycket uppskattad även 
av icke-sändareamatörer och den bi
drog säkerligen till att öka intresset för 
de korta vågorna. Avtalet med PR upp
hörde emellertid i och med 1929 års ut
gång varefter vi under åren 1930 och 

-~ . 

:1931 i stället hade ett par spalter i tid
skriften Radio . Liksom år 1929 förde själ
va OTG en rätt tynande tillvaro . Tillsam
mans utkommo då 10 nummer. 

Den vignett som ännu i dag pryder 
OTG :s första sida började användas år 
1932 i och med att OTG blev en officiell 
publikat ion . Red . och ansvariga utgivare 
var den oförbrännelige -ST, som haft 
hand om tidningen alltsedan dess start. 
Fem ordinarie och fyra extra nummer ut
kommo det året ; ett mycket gott resultat. 

Så börja vi närma oss " nyare tiden " . 
I maj 1933 drog sig -ST tillbaka från re
daktörsposten . Ny redaktör blev -VK och 
f.o .m. augusti utsläpptes det året ett dup
licerat nummer varje månad. Då -VK 
emellert id även hade sekreterare posten 
att sköta och denna lade beslag på sin 
man i allt högre grad ordnades det så 
att -RG under de första månaderna av 
år 1934 blev biträdande red . 

Sedan övertogs posten av -UR som 
trots sin ohälsa ställde sig till förfogan
de. Tyvärr f ingo vi ej behålla honom 
länge. På årsmötet samma år invigdes den 
nuvarande redaktören, "han som tjatar 
om bidrag i varje nummer", av VK i sitt 
ämbete. Få se hur länge ni står ut med 
honom ? 

Eder WL. 

Hans Elieson, SM5WL ägnade sig åt 
OTG i 20 år fram till sin död 1955. 
SM510 tog hand om tidningen under en 
mellanperiod varefter SM5GRD blev re
daktör. 1968 överläts sysslan på SM5CVH 
tillsammans med ett redaktionsteam om 
fem personer. 1971 blev tidningen " all
män egendom " i och med att den även 
såldes av Pressbyrån . I slutet av det 
året tog SM3WB vid . Få se hur länge 
ni står ut med honom? 

Vinjetten som -WL talar om är den 
som visas här ovan. 

-WB 
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Den här personen 

uppvaktades av SSA:s VU och harange
rades av SMSLN i anslutning till 6S-års
dagen. 

Martin hade samlat en mängd fakta 
om mitt SO-åriga radioliv, presenterat i 
en snyggt iordningställd "bokfilm". När 
hustru Greta läste detta skrämmande do
kument utbrast hon: " Det här skulle du 
aldrig ha hunnit med om du varit gift 
och haft familj"! 

Med nästa nummer 

kommer vi , som tidigare medelats, att 
ändra tidningens format till A4. Den 
kommer att bli trespaltig och förhopp
ningsvis skall lay-outen bli litet lufti
gare. Papperskvaliten skall bli något 
bättre . 

En annan nyhet är att Ljusdals Tryck 
i dagarna gått över från blysättning till 
fotosättning. Tidigare sattes tidningen i 
bly och över denna omväg till offset. 
Det innebär givetvis en avsevärd om
ställning för tryckeripersonalen , men jag 
har ingen anledning tro att korrekturen 
kommer att innehålla fler tryckfel för det. 
Sättarna har väl anammat vår kryptiska 
text vilket ju är mycket värdefullt. 

Vid flera tillfällen 

har man här i SM föreslagit en ge
mensam nordisk tidskrift . Det danska 
och norska skriftspråket är ju inte sär
deles svårförståeligt, och i detta num-
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.. . iag har ett 
meddelande till er ... 

mer förekommer en dansk originalartikel 
som kanske kan ge en uppfattning om de 
tekniska artiklarna i az. Att ge ut en 
gemensam nordisk tidskrift skulle för
modligen bereda många praktiska svårig
heter. I dag är det rätt svårt för våra 
spaltredaktörer att hålla tiderna för fram
tagningen och än svårare skulle det för
modligen bli om ytterligare människor 
skulle samordnas. 

I detta nummer 

finns en liten artikel från en nioårig 
Elisabet. Jag läste upp hennes bidrag på 
Gävleamatörernas 2S-årsfest och någon 
frågade om jag i aTe även skulle ta 
med pappans signal? En annan sa : "Det 
är ju helt betydelselöst, för det här gäl
ler oss alla". Tack för din tankeställare 
Elisabet. 

I aTe har jag försökt blanda tekniska 
och "allmänintressanta" artiklar med 
" skönlitterära bidrag" av typ berättelser 
om skojiga " expeditioner" i hem- eller 
utland. Det är väl ganska trevligt att läsa 
att det även i dag finns killar eller tjejer 
som har "hoppfull håg och fantasi" så 
att de "utan ekonomisk vinning" reser 
hundratals mil för att delta eller skapa 
något amatörjippo som kan intressera 
och roa amatörkamraterna. 

I nästa nummer 

börjar en nybörjarartikel för dem som 
inte vet så mycket om hur man kom
mer igång på RTTY. Författaren SM0ETZ, 
som numera övergått till elektroniska 
RTTY-system med bildskärmsterminal, sä
ger att det är ganska svårt att skriva 
om mekanisk RTTY för nybörjare. Men 
jag tror att han har lyckats. 

Slutligen 

önskas läsarna, spaltredaktörerna, bi
dragsgivarna och annonsörerna en God 
J u I och Ett Gott 1978. 



Frän styrelsen 

STYRELSEVALET 1978 

I förra numret av OTC kunde du ta del 
av valberedningarnas förslag till kandi
dater i SSA styrelse samt till revisor och 
revisionssuppleant. HAR DU NAGRA AND
RA FORSLAG TILL KANDIDATER? Om du 
skyndar dig finns det fortfarande chans 
att lämna egna förslag . Ta fram OTC nr 
11 , 1977, där får du all information du 
behöver I 

Motioner till årsmötet 1978 

Medlem som önskar få någon fråga 
behandlad vid föreningens årsmöte i april 
1978 skall göra skriftlig anmälan härom 
till styrelsen före den 1 februari 1978 en
ligt stadgarna. För att inga missförstånd 
skall uppstå med för sent inkomna motio
ner har SSA VU beslutat att försändelser 
med motioner för årsmötet 1978 skall an
tingen vara poststämplade senast den 31 
januari 1978 eller vara avlämnade i kans
liets brevlåda före kl 0900 onsdagen den 
1 februari 1978 och adresserade till: 

SSA styrelse, Östmarksgatan 43, 12342 
FARSTA. 

Märk kuvertet " Motion " eller "Motio
ner" . 

SM0CWC/sekr 

as L-märkena 

tycks vara ett problem för medlemmarna. 
Det skall vara ett grönt eller två gula 
märken på varje kort. Vid större antal kan 
man slippa märkena men då måste sam
tidigt motsvarande belopp skickas till 
SSA:s postgiro S 22 77-1. Skriv "OSL" och 
tydlig signal och namn . 

Kansliet 

Bulletinen 

Ansvarig bulletinfunktionär har de se
naste åren varit ordföranden i Uddevalla 
Amatörradioklubb, fn SM6FWU Törner 
Wennergren. 

Eftersom Törner skall arbeta utomlands 
en längre tid har styrelsen för Uddevalla 
Amatörradioklubb beslutat att klubbens 
sekreterare t v skall ansvara för bulle
tinverksamheten. Sekreterare är SM6CPO 
Ingemar Jonsson. 

Amatörradio 
- ett familjeproblem? 

Hur det är att ha en pappa som är radio
amatör. 

Jag heter Elisabet och är 9 år. Min 
pappa är radioamatör. Då pratar man i 
en slags radio. Från radion sitter en 
mikrofån som man pratar i. Man kan 
säga att dom döper om sig till andra 
namn. Dom heter sina vanliga l1amn till 
vardags men när dom pratar i amatör
radio så kallas min pappa i så fall 
SMSFSB. En kompis till pappa som pra
tar i amatörradio kallas SMSGAS. Men 
om dom är ute och rör på sig t ex åker 
bil eller går så säger man t ex SMSFSs/s 
mobil man säger alltså -S mobil om man 
är i Ostergötland och om man är i Stock
holm säger man -O mobil och i Väster
götland säger man -6 mobil. 

Det är ganska tråkigt att ha en pappa 
som är radioamatör för om t ex pappa 
ska komma och äta så sitter han unge
fär en halvtimme till och pratar. Och när 
han väl kommer så är maten kall. Så en 
sak ska jag säga till alla som skulle vilja 
ha en pappa som är radioamatör att 
ibland är det tråkigt och ibland är det 
roligt. 

Elisabet 9 år 
Ur OSO 7/1977. 
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Amatörradion och 
framtiden 
En personlig betraktelse 

Den starka globala tillväxten av ama
törradion under de senaste 25 åren har 
medfört stora förändringar i utövandet, 
som orsakar problem , vilka enligt min me
ning kan hota amatö rradions framtid. 
Problemen förtjäna r uppmärksamhet NU, 
så att om möjligt ev . åtgärder kan vid
tagas framöver. 

Vilka är då dessa internationella pro
blem : 

I . Frånvaron av teknisk kompetens för 
ett konstant ökande antal amatörer 
och , något som är ännu värre, bris
tande intresse att lära. Ett USA-företag 
som tillverkar amatörradioutrustning, 
omtalade att på " rörtiden " åtgick halva 
servicetiden att ersätta defekta rör. Ett 
arbete, som inte amatörerna själva kla
rat av. För den tekniskt kompetente 
amatören finns dock fortfarande intres
sant arbete på UHF - SHF området. 

2. Som ett delvis resultat av denna brist 
på intresse för tekniska frågor är den 
ständigt ökande fabrikstillverkningen 
av amatörrad ioutrustning . Det är idag 
sällsynt att finna en amatör, som byggt 
större delen av sin station med egna 
händer och ideer. 
En ny generation av " amatörer" växer 
upp som köper stationer, vilka de helt 
enkelt pluggar in i vägguttaget - som 
vilken som helst annan radio . 

3. Den en gång av amatörer då och då 
framtagna meritlistan på egna teknis
ka innovationer eller bidrag har vuxit 
mycket litet under de senaste 20 åren. 
De stora bidragen har i allmänhet rört 
VHF/ UHF och SHF med utforskning av 
räckvidd och effektivitet. 

4. De gamla uppfattningarna om vänlig
het, omtanke och hjälpsamhet samt 
trafikvett och -disciplin visar tecken 
på att svepas bort. Det är naturligt
vis ofrånkomligt, att en flod av nya 
amatörer orsakar problem inom sitt 
område, men några av de sämre be
teendena gäller ej enbart nykomlingar. 
Här är några exempel: 
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a) Man lyssnar ej på frekvensen , in
nan man testar sin utrustning (s.k. 
avstämningsövningar) . 

b) Dålig SSB-kvalitet med för högt 
pådrag eller nyckel knäppar, som 
breder ut sig på bandet och förstör 
andra stationers kontakter. Man tar 
illa vid sig att få något påpekat, 
som man INTE VILL höra - t.ex . 
att vederbörande splattrar 10 kHz 
under eller ovanför sin frekvens . 
Det finns de, som respekterar en 
ärlig rapport , men vad gör man åt 
de andra? 

c) Kr it iserar andras trafikleknik vid 
direktkontakt på bandet. De kanske 
är i behov av kritik, men kom ihåg 
att många också lyssnar. En ev. 
telefonkontakt är lämpligare. 

d) Amatörradions PR kan lida avbräck 
pga Bel och TVI , som man inte 
gör något åt. För att inte tala om 
effekterna för grannsämjan. 

En aktionsplan 

Vad bör v i amatörer göra för att stär
ka amatörradion ? För det första måste vi 
ansluta oss till principen , att var och en 
av oss måste göra något till amatörra
dions hjälp . Vi kan inte behålla våra 
ovärderliga frekvenser genom att enbart 
fortsätta med vårt dagliga " bludder" på 
banden och göra som strutsen: Beg rava 
våra huvuden i sanden för att undvika 
obekväma frkågor. Här är något som vi 
kan göra: 

1. Öka den tekniska kompetensen. Vi kan 
öka det tekniska kunnandet genom att 
läsa, lära och studera . Läs om saker 
du saknar kännedom om , begrunda, 
tänk och fråga. LÄR DIG! 

2. Bygg utrustning. Det finns giltiga skäl 
för den fabriksbyggda utrustningens 
popularitet. Den komplicerade bygg
tekniken kring t.ex . SSB gör den svår 
att tillverka hemma. Den moderna 
snabba livsstilen lämnar också otill
räcklig tid för sådana hembyggen . Du 
kan köpa kommersiell utrustning näs
tan lika billigt, som du kan bygga den 
och vidare har den ett återförsälj
ningsvärde. 



Det finns inget tvivel om, att fabriks
byggd utrustning fyller ett verkligt be
hov och är här för att stanna. Men, 
det finns apparater, som de flesta av 
oss KAN bygga - förstärkare , slut
steg, nätaggregat, testutrustning, por
tabla riggar, antenner m.m. Att bygga 
kan också vara roligt och omväxlande 
till dagens ordinarie arbete. Några fin
ner tillfredsställelse i att bygga ORP
riggar med transistorer och sedan köra 
DX med dem - sådant kan även in
tressera oldtimers . Försök! 

3. Tekniska bidrag. Detta är ett viktigt 
område. Den tekniska frontlinjen har 
under åren framflyttats till de extremt 
höga frekvenserna, där amatörerna 
fortfarande kan göra viktiga upptäck
ter. Vill du hjälpa till att motivera ama
törradion inför framtiden, pröva då 
SHF (i Storbritannien pågår 10 GHz 
försök av sändaramatörer). 

4. Var en god operatör. Ett omfattande 
ämne. Men nettosumman är ändå, att 
vi alla bör vara vänliga, hjälpsamma 
och iaktta ett hyfsat uppförande. Vi 
måste respektera den andres åsikt -
han kan ju ha rätt. Vi bör själva söka 
eliminera olämplig trafik - inte Tele
verket. 

5. Gör ett gott PR-arbete för amalör
radion. Amatörerna har globalt sett en 
reservoir av goodwill genom deras bi
stånd vid naturkatastrofer och olycks
händelser. Men, ett fåtal amatörer kan 
ge amatörradion ett dåligt namn ge
nom ett dåligt samarbete med gran
narna vid TVI och BCI-HiFi. 

V.lra aktioner bestämmer framtiden. 
Amatörradions framtid bestäms för var 
dag genom aktiviteterna från VARJE ama
lör, vare sig han är 14 år eller 80 år, 
man eller kvinna, aktiv på KV eller VHF, 
kör CW eller foni eller RTTY. 

Lugn trastuggning, diplomjakt eller DX
körning är roligt och de flesta av oss 
spenderar här några timmar av fritiden 
- men den aktiviteten tjänar ingen an
vändbar motivation, som jag ser det, för 
att inför myndigheterna rättfärdiga vår 
fortsatta ockupation av ovärderliga frek
venser. Amatörradion , såsom vi känner 
den, kan försvinna under de nästa tio 
åren, om de angenäma, men i huvudsak 
"onyttiga" aktiviteterna slår ut de genuina 
och värdefulla bidragen till samhället. 

SM5TK/Frasse 

AMSAT 

EKVATORPASSAGETIDER FÖR OSCAR 7 

Dag 

Dec. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Jan. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Varv 

14119 
126 
132 
156 
169 
182 
194 
207 
214 
226 
239 
257 
269 
282 
294 
301 

314 
332 
345 
357 
370 
376 
389 
401 
420 
432 
445 
457 
470 
477 
489 

Tid Z 

1649 
0614 
0513 
1542 
1636 
1731 
1630 
1724 
0649 
0542 
0643 
1712 
1611 
1705 
1605 
0529 

0624 
1653 
1747 
1646 
1740 
0510 
0609 
0504 
1728 
1627 
1721 
1621 
1715 
0640 
0539 

Long W 

302 
149 
134 
291 
304 
312 
303 
317 
152 
143 
156 
313 
298 
312 
297 
138 

151 
309 
322 
307 
321 
133 
147 
131 
317 
302 
316 
301 
314 
156 
140 

Mod 

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

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

Mod: A = 2/10 mer, B = 70 cm/2 mer, 
Mod: A = 2/10 mer, B = 70 cm/2 mtr, 

X = repeater får ej användas av andra 
än de som är engagerade i de speciella 
experiment som pågår på onsdagarna 
(ORP, lägesbestämning etc). 

Omloppstid 114.94513 minuter 
Ekvatorförskjutning 28.73707 /Varv 
Inklimation 101.7010 
Hur man utnyttjar tabellens information 

framgår bl a aTC 12/74 och 3175. 

-CJF 



Med TRASC till OV 
eller: 

Amatörradioteatern ger: 

OSCAR YANKEE -77 

efter en ide av Torsten Pettersson 

Personerna: 

l:e MS-operatören -A YS : Stefan 
2:e MS-operatören -GDD:: Bengt 
Serviceteknikern G: Göran 
Mentalvårdaren I : Ivan 
Mastresaren V: Thomas 

Efter förra årets trevliga dx-pedition till 
Gotland (se OTe 11 /76) kunde vi inte 
motstå frestelsen att planera en ny. Men 
vart skulle kosan styras? Frågan stöttes 
och blöttes men låg på is till april i år 
då Torsten föreslog att vi skulle åka till 
Island eller Färöarna. Föresatsen var en 
VHF-expedition och Island föreföll lite 
väl avlägset. Med tanke på den begrän
sade tid som stod till vårt förfogande 
valde vi Färöarna med ruta WW och WV 
som hägrande mål. 

För att ge så många länder som möj
ligt chansen att köra oss fick vi , efter
som avståndet mellan OY-Iand och öv
riga Europa är såpass stort, inrikta verk
samheten på meteorscatter med allt vad 
därtill hör ifråga om programmerbar el
bug, flerhastighetsbandspelare, högeffekt, 
lågbruskonverter och antenn med stor 
förstärkning . Enda vettiga tidpunkt var 
givetvis under Perseiderna, då en av årets 
största skurar infaller. 

Ett 2-m PA måste således byggas, vi 
valde en design ur OST med en triod, 
något ovanligt , men förenklar bl a nät
aggregatet. Röret, ett 8874 eftersändes 
från USA och anlände en månad före av
färden . Snabba ryck med byggandet gav 
utan vidare 200 iskalla wattar, d v s 
t o m nätaggregatet var fläktkylt. Som 
exciter hade vi en 2G70 B och som rx 
R48 + DJ3DT konverter. 
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En del av TRASC-gänget med all rekvi
sita. Fr v Göran, Stefan och Ivan. 

Enär vår egen yagi betraktades som 
en ruin snarare än en antenn och då vi 
dessutom behövde KV-transceiver och re
servrig för 2m , tog vi kontakt med ELFA 
som gärna lånade ut vad vi behövde. 
(Tnx-CPD!) Nu saknades bara buggen och 
bandspelaren. Ivan slet hårt med en 
MICEK som blev klar i sista stund. I 
elfte timmen fick vi tag på en RFI-tät 
Uher med fyra hastigheter, lJus och vär
me. (Tnx Mast!) 

Sålunda rustade foro vi iväg måndag fm 
25/7, kurs norrut! På Hardangervidda gick 
Sig Wheelen ORT. M/S Smyril avgick från 
Bergen den 28 kl 1500. Sjöresan började 
bra, vi fick på ett tidigt stadium kontakt 
med telegrafisten Johan OY2J , som gav 
oss lov att köra frår akterdäck J MM. 
Timmars ropande gav dock endast ett 
kort "strake portable"? ORTI Uppvärm
ning skedde i Johans hytt med diverse 
förfriskningar. Della pågick nästan till 
gryningen då vi famlade oss ned lill våra 
bäddar. 

Nästa dag anlöpte vi Vagar på Suderoy 
och stävade sedan i tät dimma mot Tors
havn passerandes bl a Stora och Lilla 
Domun. Från båten hade vi ett VHF-sam
tal med Hans Jacob OY2H, som lovade att 
ta emot oss. Vilket också skedde under 
gemytliga former eftersom årets stora na
tionalfest pågick . Före avresan hade vi 
haft kontakt med OY2H som lovat låna 



Utsikt söderut från campen. I bakgrunden Nolsoy. 

ut FRA:s klubbstuga på höjden Ternu
ryggur norr Torshavn (WW7?f). Vi åkte 
dit, installerade oss och sov ut efter den 
långa resan . Dagen därpå riggade vi upp 
utrustningen , reste masten i svag blåst 
o s v. Tyvärr var elledningarna så olyck
ligt placerade att masten måste resas på 
en plats motsatt VHF-schacket. Koax
dämpningen blev härigenom större än vad 
som varit önskvärt. 

Några KV-OSO:n på söndagen, med 
skedarrangemang, gav oss chansen att 
prova MS-utrustningen redan samma kväll . 
Allting fungerade fb men inget komplett 
OSO kunde genomföras. Den 2/8 körde 
vi några skottar på tropo och sedan följ
de MS-OSO:na till att börja med spora
diskt . 

Under den tid som följde fram till vec 
kan 8-14/8 passade vi på att se oss om 
på ögruppen, besökte ett antal intressan
ta platser, köpte bl a tröjor av ufb kva
litet! 

Naturen är oöverträffad, går ej alt be
skriva, måste ses . (Dipoluppsättare torde 
medföra egna stolpar.) Den vittomtalade 
dimman lämnade oss efter några dagar 
och återkom sedan endast sporadiskt. Så 
grydde då måndagsmorgonen och vi öns
kade alla att Perseus skulle vara oss nå
dig och låta sin skur falla över oss. Vi 
hade inde lat dygnen i skift och körde två 
och två för att kunna köra effektivt. 

Eftersom bara Bengt och Stefan var 
CW-kunniga föll det sig naturligt att de 
inte körde tillsammans. Första dagen för
flöt lugnt med bara fyra sked men sedan 
blev det hårdare tider med upp till 20-22 
timmars aktivitet i sträck . MS-körande kan 
bli ganska tröttande speciellt när man ba
ra hör brus i timtal , men höjdpunkter sak
nades ej! 

SM6FBO t ex brakade in med en 25 
sek bu rst så att man nästan lyfte från 
stolen. När vi körde G4DSC saknade vi 
"Rogers" till de sista fem sek av OSO't. 
Då kom R + anropssignal i långsam 
CW. En annan godbit var vårt OSO med 
SP5JC, ORB 198 mil, som gav oss en 
50 sek burst! Det är sådant som gör MS
körande spännande! 

Vid ett par tillfällen krånglade G 70'n 
och reservstationen gjorde god nytta sam
tidigt som Göran och Ivan reparerade ut
rustningen som snabbt blev ORV igen . 

Sömn, matlagning och radiokörande av
löste varandra tills vi körde det sista 
OSO't på söndagen vid 16-tiden. Inalles 
66 2-timmarssked med 51 stationer varav 
39 kompletta OSO, 11 länder och 31 OTH
rutor blev slutfacit. 

Naturligtvis körde vi även kortvåg , kan
ske mest på 20 m SSB. Enligt planerna 
hade vi tänkt aktivera även 80 m och 
hörde många SM-stationer med S9 men 
tyvärr tycktes ORM-dimman från övriga 
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Europa vara omöjlig för oss att tränga 
igenom. 

På söndag kväll segnade vi ned på vå
ra sängar och sov som stockar till sent 
måndag morgon. Dagen upptogs av ned
packning av apparaturen samt nedtagning 
av masten, lite jobbigt eftersom vi nu 
bara var fyra man då Thomas hade varit 
nödsakad att åka hem redan efter en 
vecka . 

Tisdagen började med utröjning av de 
sista prylarna, samt städning av stugan 
och instuvning i VW-bussen. På em be
slöt vi oss för att fixa en oljeläcka som 
vi irriterats aven längre tid. Ventilkåps
packningen var sprucken och lagades 
tillfälligt med packningscement. Medan 
denna torkade besökte vi OYSA Alif och 
OYSJ Johanna, som vi även hade haft 
besök av vid några tillfällen. Tiden gick 
fort som alltid när man är i glada vän
ners lag. Båtens avgångstid kl 0100 fick 
vi naturligtvis inte missa och en halv
timme innan bröt vi upp samt begav oss 
mot hamnen, en resa på fem minuter 
ungefär. Halvvägs framme brakade det 
till och bilen "segnade ned på knä". 
Punktering! tänkte vi. Snabbt ut och kolla 
läget l Framhjulet stod i en ovanligt olämp
lig vinkel för vidare framfart. Med andra 
ord, hjulet hade nästan lossnat! Det vi
sade sig senare att torsionsfjädringen 
gått av! 

Som tur var hade Alif och Johanna åkt 
ned till kajen för att se om vi kom iväg 
ordentligt och dök nu upp mycket pas
sande. Vi fick hjälp att greja fram bärg
ningsbil. Aven polisen blev inblandad för 

"Början i dur och finalen i 
moll". Bilen var knäckt - men 
inte deltagarna. 

TRASC betyder "Tröstlösa ra
dioamatörers sista chans". Sig
nal: SK6JF. 
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att om möjligt försöka hejda färjan som 
skulle avgå om cirka 10 minuter. Bärg
ningsbilen kom, hissade upp framvagnen 
och så iväg mot den väntande båten. 
Dimman låg tät och vi kunde inte se nå
got av färjan förrän vi var helt inpå den. 
OTR 0102. Seger! Båten kvar, men alla 
landgångar upphissade. 

Bussen lyftes ombord med kran och 
surrades på akterdäck. På ett eller an
nat sätt kom vi också ombord, varefter 
båten omedelbart avgick. Det sista vi 
såg i dimman var "73 de OYSA" med 
ljusmorse från deras bilstrålkastare. Vi 
somnade så småningom och överfarten 
förlöpte utan större intermezzon. 

På kajen i Esbjerg lyftes bilen av och 
vi försökte utan resultat reparera skadan . 
Aven den auktoriserade VW-verkstaden 
gick bet på uppgiften. Kontakt med för
säkringsbolaget gav vid handen att hem
resan för oss skulle betalas och bilen 
transporteras till Göteborg om skadan 
inte kunde avklaras inom rimlig tid. Så 
skedde nu och vi tog med oss så mycket 
som möjligt av utrustningen, tog plats 
på tåget och anträdde resan mot Fred
rikshavn. Slutligen efter en 3 timmars 
överfart var vi åter på svensk mark. 

Så slutade vår DX-pedition detta år. 
Trots det något snöpliga slutet på själva 
resan är vi mycket nöjda med den och 
vår vistelse på Färöarna. Vi ber också 
att få tacka alla som hjälpt oss och kört 
oss. Till de som inte lyckades få OSO 
med OY kan vi nämna att OYSNS är spo
radiskt aktiv på CW/SSB 2-m från Tors
havn. 

73 de TRASC gm Bengt -6GDU 



2-meter repeater-transceiver. 
Af OZ610, John Larsen, Kollegievej 4, vaer. 46, 9000 Aalborg. 

Denna artikel, som varit publicerad i OZ nr 8/1977, återges bl a som " dansk läsövning" på original

språket. Det bör observeras att i OZ hade kretskortsfigurerna råkat bli återgivna i fel skala. Detta är 
tillrättat här. Red. 

I det f01gende vii jeg beskrive en relativt lille og 
simpel transceiver med mange anvendelses
muligheder. Den kan f . eks. anvendes som mo
bilstation , transportabel station , reservestation , 
eller den kan bruges som fast station på den 
lokale repeaterfrekvens. Jeg har fors0gt at g0re 
transceiveren så billig som mulig , derfor har jeg 
bl. a. ikke indbygget squelch. Desuden kan et 
krystal daekke ca. fem repeaterkanaler, uden at 
stabi liteten forri nges naevnevaerdigt. Dette g0r 
jo også transceiveren billigere, når det gael der 
anskaffelse af kanaler. 

Som det fremgår af fig . 1. er modtageren en 
ganske almindelig enkelt super, som får sit in
jektionssignal fra sendermultiplikatorkaeden . 
Mellemfrekvensen er 600 kHz af den simple 

grund. at repeaterspacingen normalt er 600 kHz, 
og derved bliver senderfrekvensen og modtage
rens injektionsfrekvens den samme. men vel at 
maerke kun ved repeaterdrift. 

Den lave mellemfrekvens i forhold til modla
gerfrekvensen medf0rer dog. at spejlselektivite
ten er yderst ringe. Det vii sige. at samtidig med 
at modtageren mod tager en af repeaterfrekven
serne. som ligger i frekvensområdet 145,600-
145.825 MHz. vii den også. og faktisk lige så 
godt . kunne modtage spejlfrekvensen til den 
givne repeaterfrekvens. der ligger 1.2 MHz 
lavere . altså i området fra 144.400.144.625 MHz, 
men da der kun meget sjaeldent er aktivitet på 
disse frekvenser, er muligheden for forstyrrelser 
herfra meget små. Skulle det endelig ske . at en 
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amat0r benyttede en af en af de omtalte frekven
ser, vii det normalt vare vandret polariseret og 
88B, og da FM-kanaldrift foregår lodret polari
seret, vii kun en meget nartliggende station 
kunne give anledning til forstyrrelser. I det 
tidsrum jeg har haft tranceiveren i drift, er det i 
alle tilfalde ikke sket. 

Hvad angår senderen er der kun at sige, at det 
er en ganske almindelig fasemoduleret , kry
stalstyret sender, startende på 8 MHz med efter
f01gende tripler til henholdsvis 24 og 72 MHz og 
en dobler til 144 MHz. Herefter f01ger en driver 
og et PA-trin , således at udgangsettekten bliver 
ca. 1 W. 

Beskrivelse. 
Af praktiske grunde vii det nok vare bedst at 
starte med en beskrivelse af multiplikatorkre-
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den. OsciIlatoren (se fig. 2) er en ganske almin
delig oscillator, der bringes til at svinge ved 
hjalp af tilbagekobling mellem emitter og basis 
på T8. Oscillatoren k0rer som f0r nrevnt på ca . 8 
MHz. 

Det viste sig efter opbygningen , at det faktisk 
var muligt at trakke krystallerne mere end 7 kHz 
opad på deres grundfrekvens ved hjrelp af de 
viste seriekapaciteter, uden at stabiliteten blev 
navnevardigt forr inget. - Det vii medf0re, at 
krystallerne kan dakke over 100 kHz på 2 meter. 
Krystalkoblingen , som er vist på diagrammet fig . 
2, er den kobling , jeg har anvendt. idet jeg havde 
de tre pågreldende krystaller liggende, og derfor 
lige så god t kunne bruge dem. Disse krystallers 
frekvenser var: x1 = 8,06806 MHz. x2 = 8,063889 
MHz. og x3 = 8,05833 MHz. 

Det skulle dog vare tilstrrekkeligt med 2 kry
staller for at dakke alle repeaterfrekvenserne, 
nemlig: 



RX - frekvens , MHz TX - frekvens, MHz 

145,825 145,225 

X1 = 8,0625 MHz 145,800 145,200 
145,775 145,175 
145,750 145,150 
145,725 145,125 

145,700 145,100 
145,675 145,075 

X2 = 8,05556 MHz 145,650 145,050 
145,625 145,025 
145,000 145,000 

Hvis man kun onsker at anvende 2 krystaller, 
er det nodvendigt at lave folgende opstilling: 

(Til x-tal oscillatoren), 

Tll X-TAL 
OSCILlATOREN 

Jeg har i min transceiver monteret trimmere 
og krystaller direkte på omskifteren, og derefter 
har jeg anbragt printpladen med osciIlatoren og 
multiplikatorkreden så nrer ved omskifteren som 
muligt, da lange ledninger på dette sted ville 
vrere meget uhensigtsmffissige, Som afstem
ning i osciIlatoren er brugt en 10,7 MHz-dåse (Tr 
4), hVOrfra den indbyggede kondensator er fjer
net. I stedet er der anbragt en 65 pF kondensator 
til stel, og parallelt hermed sidder en 47 pF kon
densator i serie med en variokapdioden til stel, 
Denne diode er forspffindt ved hjffilp af to mod
stande på 180 kohm, således at spffindingen på 

dioden bliver ca, 6 V, Ved nu at overiejre dioden 
med en LF-spffinding, vii man opnå, at HF'en 
bliver fasemoduleret. Nu er vi altså i besiddelse 
af et 8 MHz PM-moduleret signal , dette bliver 
forst tripiet til 24 MHz ved at afstemme sving
ningskredsen, bestående af L11 og de to faste 
serieforbundne kondensatorer på hendholdsvis 
33 pF og 100 pF, Mellem disse kondensatorer 
kan vi nu udtage signalet til anden tripler, der 
tripler signalet til 72 MHz, Dette signal ledes 
gennem båndpasfiltret, bestående af L12 og L13 
og kondensatorerne på 10 pF og 10 pF i serie 
med 47 pF, Herved fås en kraftig dffimpning af 
uonskede signaler. Mellem afstemningskonden
satorerne til L 13 udtages de 72 MHz, som 
tilf0res dobleren, hvorved signalfrekvensen bli
ver 144 MHz, Dette signal bliver også ledet 
gen nem et båndpasfilter af L14-L15 samt de to 
trimmekondensatorer, Fra båndpasfiltret udta
ges signalet ved hjffilp af et udtag på L15 og 
dette signal kan så påtrykkes modtagerblande
ren eller senderdriveren, 

Hvis senderen nu er tastet, vii signalet fra 
multiplikatorkreden blive forstffirket i driveren, 
som er bestykket med en 2N918, Fra den afstem
te driver tilfores signalet PA-trinet, der består af 
en 2N3866 eller evt. en 2N4427, Herfra udtages 
signalet over en parallel-svingningskreds, og 
med trimmeren i serie med udgangen ppnås den 
rigtige antennetilpasning, 

For at få senderen moduleret er det nodven
digt med en mikrofon-forstffirker, Denne skal 
helst vrere frekvenskorrigeret, således at hoje 
toner dffimpes, da disse ellers giver anledning til 
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et storre sving end de lavere frekvenser , og ens 
stemme vii lyd e all for lys eller skinger. Den her 
beskrevne mik-forstrerker er frekvenskorrigeret , 
og mikrofonimpedansen er ca . 200 ohm. Spren
dingen til mik-forstrerkeren skal vrere afbrudt i 
modtagerstillingen , da injektionssignalet til 
modtageren ikke skal vrere fasemoduleret. 

I modfageren kommer forst et HF-trin, der er 
temmelig traditionell i sin opbygning. Det er be
stykket med en dobbelIgate mosfet transistor 
(T1) af typen 40673, hvori signalet forstrerkes 
15- 18 dB, hvorefter det passerer et bandpasfil
ter, der er afstemt til ca. 145,7 MHz. Hen samt i 
indgangskredsen drempes signaler udenfor 2-
meter båndet , således at de ikke generer blan
deren. 

Blanderen er og så bestykket med en 40673 , 
hvor det modtagne signal tilfores gate 1, og in
jektionssignalet tilfores gate 2, gen nem en 
svingningskreds, der udover at drempe ev!. 
overtoner fra mulliplikatorkreden også foretager 
den nodvendige impedansomsretning. Kredsen 
er afstemt til ca. 145,2 MHz. I drain på T2 udta
ges blandingsfrekvensen på 600 kHz ved hlrelp 
af TR1, som er en forhenvrerende 455 kHz MF
dåse, hvorfra den indbyggede kondensator er 
fjernet og erstattet af en 100 pF (sidder pa prin
tet). således at resonansfrekvensen bliver 600 
kHz . 

Fra blanderen kommer signalet nu til filterde
len, hvori det forst bliver forstrerket i en mosfet
transistor type MPF 122, hvorefter det passerer 
et 6-spolers spolefiller. Herved opnas en rimelig 
båndbredde, det vii selvfolgelig ikke sta mal med 
et krysta If iller, men da det er meget vanskeligt at 
anskaffe et 600 kHz krystalfilter med en band
bredde på 25 kHz, og da det heller Ikke er srerlig 
nemt selv at lave et sådant, har jeg valgt at be
nytte omtalle spolefiller. Det er jo i0vrigt også 
nemmere at konstruere et spolefiller med en 111-

pas lille bandbredde på den relativt lave mellem
frekvens, der anvendes i denne modtager. Det 
ville have vreret nresten umuligt på f. eks. 10,7 
MHz. 

Efter fillret bliver signalet forstrerket og be
grrenset i 1. MF-forstrerker, der er bestykket 
med en CA3053 eller evt. CA3028, der har sam
me benstilling. Fra udgangen på ICl tilfores sig
nalet via en MF-dåse, hvorfra den indbyggede 
kapacitet er fjernet og erstattet af en 100 pF på 
printpladen. 

IC2 er af typen TBA 120S. Denne kreds foreta
ger den sidste forstrerkning og begrrensning , 
hvorefter den detekterer FM-signalet i den ind
byggede produktdetektor, og LF-signalet kan 
udtages på ben 8. Desuden kan der på ben 8 til
sluttes et diskriminatormeter, som vist på fig . 4. 
Ved at indskyde et potentiometer på 5 kohm fra 
ben 5 til stel , er det muligt at regulere LF-signa
lets st yrke (volumenkontrol) . Reguleringen sker 
ved hjrelp af en DC-sprending , så det er allså 
muligt at bruge denne terminal til fjernkontrol af 
volumen. Det skal dog nrevnes at den omtalle 
volumenkontrol ikke kan anvendes, hvis man 
mellem detektor og LF-forstrerker indforer et 
squelchkredslob. 

Hvis der skulle vrere nogen, der har lyst til at 
bygge S-meter og squelch på modtageren, kan 
man evt . benytte S-meter sprendingen til at styre 
et squelchkredsl0b med , derved kan DC-st yrke
reguleringen stadig benyttes. Et kredslob til en 
S-meter forstrerker med squelchkredsl0bet kan 
f.eks . se ud, som vist nreste side. 

Kredslobet virker således : De 600 kHz forstrer
kes i BFl73 'eren og detekteres ved hjrelp af de 
to dioder (AA119). Det ensrettede signal tilf0res 
basis på T15, heri forstrerkes DC-sprendingen 
og får S-meteret, der er indskudt i emitteren, til 
at give udslag. De to trimmepotentiometre på 4,7 
kohm bruges til at tilpasse det pågreldende in
strument til opstillingen. 

o--------~~------------~ 
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Squefc hkredsfob . 

Når der ikke modtages noget signal , vii emit
terspaendingen på T15 vaere O V , d.v.s. basis
spaendingen på T16 er uafhaengig af , hvordan 
squelchpotentiometret står, Hvis spaendingen er 
sterst mulig, vii T16 vaere .. åben .. , d .v.s. basis
spaendingen på T17 vi i vaere O V , hvilket .. Iukker .. 
T17, og den har ingen indflydelse på volumen
kontrollen , der sker med det viste potentiome
ter . Hvis squelchpotentiometret stilles til stelsi
den , vii T16 .. Iukke .. , og derved vii T17 " åbne .. , 
således at ben 5 på IC2 bl iver stellet, derved blo
keres LF'en og suset forsvinde!. Nu indstilles 
squelchpotentiometret således at suset netop 
forsvinder . Når der nu modtages et signal , vii 
spaendingen på T15 's emitter vokse en smule, 
dette vii bevirke, at basisspaendingen på T16 når 
over graensevaerdien (ca. 0,6 V), hvorved den 
.. åbner .. og derved .. Iukker .. T17, d.v.s. at LF'en 
vii sl ippe igennem til udgangsforstaerkeren. Ved 
det her beskrevne kredsleb får man altså både 
S-mete r- og squelchfunktion . Kredsl0bet er 
endnu ikke udf0rt i praksis i forbindelse med 
denne transceiver, men jeg har anvendt et tilsva
rende system i min allerf0rste transceiver til 2 
meter, og det virkede upåklagelig!. 

Fra udgangen på IC2 feres signalet til LF-ud
gangsforstaerkeren (IC3) , hvor LF-signalet for
staerkes til max. 1 W ved 8 ohms belastning 
(hejttaler). IC3 må ikke kere med hejere spaen
ding end 9 V , så, derfor er der indfert en spaen
dingsregulator i 12 volts-ledningen, der reduce
rer spaendingen til ca. 8,6 V. 

Opbygningen, 
Jeg har opbygget transceiveren i 7 moduler, 
Dette bevirker, at det er nemmere at foretage 

.eksperimenter og forbedringer af modtageren 
og senderen . Det ger også monteringen i kabi
net mere fleksibel. Alle printplader, undtagen 
LF-forstaerkeren og mik.-forstaerkeren , er frem-
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stillet på dobbeltsidet printplade, herved opnäs 
en gan ske god afskaermn ing , så mulighederne 
for selvsving og andre ubehagelige ting for
mindskes vaesentlig!. Fremstillingen sker efter 
min mening lettest sådan : F0rst opmaerkes alle 
huller i det pågaeldende print med en spids gen
stand , herefter tegnes alle forbindelserne med 
en tusch på spritbasis, f. eks. Penol 700. Oversi
den af printet males enten helt med tusch eller 
lakeres. Herefter aetses pladen i en jernklorid
oplesning eller ev!. i en brintoverilte-og-saltsyre 
oplesning . Når det ikke malede kobbe r er for
svundet , skylles pladen, og tusch og eventuel 
lak fjernes . Nu bores alle hullerne op med et 1 
mm bor, og når det er gjort, vendes pladen og 
ved hjaelp af et 5~ mm bor bortfraeses kobberIa
get omkr ing alle hullerne, undtagen stelhuller
ne, i en omkreds på 3-4 mm, og pladen er faerdig 
til komponent-montering . 

I forbindelse med montering af komponenter
ne skal det lige naevnes, at alle komponenter, 
der går til stel , skal loddes på både over og un
dersiden . På fig. 3 er vist , hvorledes spolerne 
skal monteres i de forskellige spoledåser, og alle 
spoledata er givet i tabel 1. 

Når alle print er faerdigmonterede, afpr0ves 
LF-udgangsforstaerkeren f0rs!. Dette kan f. eks, 
geres ved at anbringe en finger på indgangen . 
Hvis pappet i hejttaler så på det naermeste blae
ser ud , er forstaerkeren i orden. Så sammenslut
tes LF-forstaerkeren , MF- og detektorkredsl0bet, 
og et 5 kohm potentiometer tilsluttes fra punkt 
28 til stel. Ved nu at berere indgangen pkt. 26 og 
skrue op for volumen , skulle man gerne kunne 
here nogle af de kommercielle stationer, der lig
ger omkring 600 kHz . Hvis dette er i orden, til
sluttes filterdelen og converteren 

Fer vi kan komme videre, er det nedvendigt at 
få multiplikatoren trimmet op . Delte geres nem
mest, hvis man er i besiddelse af eller kan låne 
en frekvenstaeller og en diodeprobe. Hvis man 



ikke har en probe, kan en sadan laves som vist 
på fig. 5. 

R tifpasses det udvendige meter. 

Optrimningen foregar ved . at treller og probe 
kobles parallelt. Herefter optrimmes alle spole r 
til maximum på de angivne frekvenser . Nar man 
er nået til udgangen pkt. 5. fintrimmes alle spo
lerne igen til maximum output. Nar dette er 
gjort. indlregges krysta Ilet pa den lokale repea
ters indgangsfrekvens, og multiplikatorkreden 
tilslutles converteren . 

Nu skulle resten af modtageren kunne trim
mes ap efter repeateren . 

For at MF'en skal komme til at ligge pa den 
rigtige frekvens, vii det vrere en god ide at koble 
et universalmeter fra pkt. 27 til stel og herefter 
dreje kernen i Tr3. sa sprendingen pa dette 
punkt er den samme uden signal. som nar re
peateren er inde. Resten af optrimningen sker 
simpelthen ved at trimme hele modtageren ap til 
bedste signalstyrke ved mindst stoj. Da der intet 
S-meter er, må dette gores på ge hor. hvilket hel
ler ikke er srerlig vanskeligt. 

Efter at modtageren er optrimmet. er der kun 
tilbage at optrimme driveren og PA-trinet. Dette 
kan gores ved at tilslutte en 50 ohm. 1 W mod
stand fra pkt. 9 til stel og parallelt hermed tilkob-

le proben. Driver og PA-trin trimmes til max. 
sprending . For at sikre sig, at der ikke er selv
sving et eller andet sted, fjernes krystallet under 
sendingen. og outputtet skal forsvinde fuld
strendigt. Til allersidst skal modulationsforstrer
keren tilsluttes. Det er muligt. at det er nodven
digt at eftertrimme Tr4 for at opnä bedst mulig 
modulation . 

Nu skulle transceiveren vrere klar til at komme 
i luften . Hvis man onsker lidt mere effekt , vii jeg 
anbefale at man bygger et af de PA-trin, som 
Ol4Hl har beskrevet i Ol nr. 4 1973. 

I tabel 2 har jeg anfort de sprendinger, der er 
målt pa de forskellige transistorer og IC'er i 
transceiveren. da jeg mene r, at disse vrerdier vii 
vrere relevante i forbindelse med fejlfinding. De 
bor dog kun betragtes som retningsgivende. 

Transceiveren er primrert baseret på repeater
drift : men det er dog også muligt at bringe den 
til at kore simplex . Dette krrever blot to ekstra 
krystaller og et relre, idet udgangsfrekvensen fra 
multiplikatorkreden i senderstillingen skal ligge 
600 kHz hojere end under modtagning . Kablin
gen af krystaller, relre og trimmere er vist på fig . 
6. For at transceiveren skal kunne kore Simplex 
på 145.500 MHz. 145.525 MHz og 145.550 MHz, 
skal krystallet X1 (TX) vrere på 8.0833 MHz, og 
X2 (RX) vrere på 8,050 MHz. 

Beregningen af krystalfrekvenserne sker, når 
det grelder repeaterdrift , ved at vrelge den af de 
repeatere . der ligger lavest i frekvens, som det 
pågreldende krystal skal kunne kore, idet kry
stalfrekvensen i den anvendte opstilling trrekkes 
apad i frekvens. De kan dog kun trrekkes ca . 100 
kHz på udgangsfrekvensen. Når der er tale om 
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simplexdrift. sker beregnlngen af modtagerkry
stallet ved fra den laveste kanalfrekvens. idet på
gaeldende krystal skal kunne daekke. at traekke 
600 kHz og dlvidere resultatet med 18. Sender
frekvensen beregnes ved at divldere for omtalte 

l-ZOp 

kanalfrekvens med 18. Herudfra skulle det vaere 
muligt at beregne krystalfrekvensen for de kana
ler, der ikke er naevnt i artiklen 

Stromforsyning, 
For at transceiveren skal kunne bruges I forbtn
delse med Iysnettet. har leg bygget en lille sepa
rat netdel, som kan levere 12 V og max 300 mA. 
Når de 18 V veksel ensrettes. opnas en DC
spaending, der ubelastet er på ca . 25 V (18 \ 2) 
Det er vaesentligt at den transformator, man an
vender, ikke kan give mere end max. 28 V/ \ 2 ef
fektivvaerd i, da spaend i ngsregu latoren braender 
af. hvis spaendingen overstiger 28 V DC. Spaen
dingsregulatoren er af typen L036, der har ind
bygget strombegraenser, hvilket gor den kort
slutningssikker. Diagrammet er vist på fig, 7. 

Jeg haber, at det her beskrevne vii kunne friste 
en og anden til at give sig i kast med at bygge 
denne relativt billige og enkle, men alligevel ret 
effektive transceiver , så tilbage står kun at onske 
god fornojelsel 
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L 1 5 vind . 0.5 mm forsolvet kobbertrad . 5 
mm spolediameter luftviklet. udtag 1.5 
vind . fra den kol de ende 

L2 5 vind 0.5 mm forsOlvet kobbertrad.pa 5 
mm form med kerne . 

L3 6 vind . 0.5 mm forsol vet kobbertrad . pa 5 
mm form med kerne. udtag . 2 vind . fra 
den kolde ende 

L4 L2 . 
L5- L9 ~ 200 vind. 0.1 mm kobbertrad. pa Neo

sIdform med rod kerne og klokke . 
L 1 O ~ 200 vind. 0.1 mm kobbertrad. pa Neos Id

form med rod kerne og klokke. linken er 
pa 50 vind. 

L 11 ~ 20 vind. 0.35 mm kobbertrad. pa 5 mm 
form med kerne og skiErmdase . 

L12- L13 ~ 12 vind . 0.35 mm kobbertråd. pa 

-L 

600kHz 
INO 

O(~~ 
o(6) 

dobbel t Neosidform. med hvid kerne 
(uden klokker). 

L 14 6 vind. 1 mm forS01vet kobbertrad . 5 mm 
spolediameter, luftviklet. 

L 15 6 vind. 1 mm fors01vet kobbertrad. 5 mm 
spolediameter, luftviklet med udtag l/, 

vind. fra den kolde ende. 
L 16 2 vind 1 mm fors01vet kobbertrad , 4 mm 

spolediameter . luftviklet. 
L 17 4 vind . 1 mm fors01vet kobbertrad 5 mm 

spoledl3meter . luftvi kle t. 
Dr1 - Dr2 ~ 15 vi nd . 0,4 mm kobbertrad pa en 100 

kohm 1/ 4 W modstand. 
Tr1 . Tr2 . Tr3 ~ 455 kHz MF-daser type 

1A 025 022K . fra Arhus Radiolager, hvor 
den Indbyggede kapacitet er fjernet 
(kernefarve: gul) . 

OI S I< METER 

-L 
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MF OG DETEKTOR 
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-

Nr. G1 G2 S D Nr. B E C 

T1 ° 1,5 0,7 11,5 T7 10,0 9,2 12 
T2 ° 0,9 1,6 11,3 T8 5,5 5,0 12 
T3 ° 1,5 0,9 12,0 T9 2,6 2,0 12 
- B E C T10 2,8 2,3 12 
T4 9,1 8,5 12 T11 1,8 1,1 12 
T5 0,8 0,2 1,6 T12 1,0 0,5 12 
T6 1,6 1,2 10,0 T13 0,5 0,1 12 

Ta bel 1. 

Nr. l ' 2' 3 ' 4' 5 ' 6' 7' 8' 9' 10 ' 11 ' 12 ' 13' 14' 

IC1 0,4 3,6 0,0 2,9 8,5 11 ,3 11 ,3 0.4 
IC2 0,0 2,0 0,0 0,0 3,5 2,1 3,1 7.0 3,1 2,2 11 ,5 0,0 2,0 2,0 
IC3 0,0 4,5 0,0 8,6 8,5 7,1 4,5 4,7 5,5 0,0 

Tabel 2. 
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Laddning av torrbatterier 
I Teknisk Tidskrift nr 13/1971 beskriver SM0FZU en metod genom vilken 

man kan förlänga torrbatteriernas "nio liv". Artikeln baserar sig på Michael 
Windolph: Reverse - Current Charging i 73 Magazina 1970. Artikeln i Tek
nisk Tidskrift har rönt mycket stort intresse bl a i dagspressen och batteri
fabrikanterna - som har en annan syn på saken - har också yttrat sig. 

För åtskilliga år sedan sände SM0CHH in nedanstående artikel till aTC 
kallad "Huk er och ladda om - torrbatterier", men av olika anledningar 
har artikeln ej blivit införd tidigare. Nedanstående är en bearbetning av 
-CHH:s artikel med kompletteringar ur -FZU:s artikel. Red. 

Gasbony 
Den vedertagna teorin är att torrbat

terier ej går att ladda om. men för 6-7 
år sedan blev jag nyfiken på en artikel 
jag läst. att torrbatterier skulle gå att 
ladda om, förutsatt att laddningen utför
des på ett speciellt sätt. 

Fig. 1 visar principschemat i originalar
tikeln. och med tiden kom jag fram till 
schemat i fig. 2. Det övre instrumentet 
visar laddning och det undre visar urladd
ning. Laddningen bör vara 2-3 ggr ur
laddningen . Här några exempel för olika 

J 
batterityper i 1 ,5-voltsklassen: Fig. 1 

Fig.2 

Batteri 
typ 

R 20 
R14 
R6 

diam x längd 
mm 

33x60 
25x49 
14x50 

laddn. 
mA 
100 
60 
25 

urladdn. 
mA 

35-50 
20-30 
8-12 

Nettoladdningen är skillnaden mellan 
laddning och urladdning. Laddningstiden 
från "nedgånget" batteri är ca 2 dygn. 

Laddas ett torrbatteri på "vanligt sätt" 
så uppstår det gasbildning i batteriet och 

T 
elektrolyten torkar eller läcker ut. Om 
batteriet i stället omväxlande laddas och 
urladdas undvikes gasutvecklingen. Enligt 
den ursprungliga artikeln skulle det gå 
att ladda relativt färska batterier som ej 
var uttorkade. Uttorkade batterier känne
tecknas av högt inre motstånd och svå
righet att få igenom någon laddnings
ström . 

Man bör vara försiktig med omladda
de batterier i känslig apparatur. Stoppa 
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gärna in dem i plastpåsar ifall de skulle 
börja läcka efteråt. På Alkaline batterier 
står att de kan explodera om de laddas 
om. Jag har prövat att ladda om ca 5 
år gamla batterier på ovan beskrivna 
sätt och det har gått utmärkt. 

Beträffande schemat så får motstånden 
provas ut beroende på använd transfor
mator och antalet seriekopplade batte
rier som skall laddas. Jag har använt en 
trafo med 9 V sekundärspänning vilket 
räcker att ladda fyra seriekopplade 1,5 
V-batterier. Dioderna är vanliga 1 A ki
sel. R2, ca 500 ohm, är mycket större än 
R1 och man måste kolla att de klarar 
effekten. Jag använder serie- och pa
rallellkopplade 1 W motstånd så att ladd
nings- och urladdningsströmmarna blir 
de rätta för resp. batterityp. Observera 
att batterierna under laddningen ej får 
bli varma eller ens ljumma. Om så är, 
avbryt genast laddningen och kör med 
lägre strömmar sedan de kallnat. 

24Y,.,. 
O •• A 

När laddningen avslutats räcker det 
inte med att bara dra ur nätsladden 
utan batterikretsen måste brytas för att 
batterierna ej skall urladdas. Billiga bat
terihållare finns bl a hos Clas Ohlsson. 

Fotnot: Gasbony är författarens för
kortning på "Gammal skit blir som ny". 

SM5FZU visar i sin artikel nedanstå
ende schema med tillhörande text i Tek
nisk Tidskrift. Utöver det säger han: 

1. Förbigångsmotståndet måste tåla 
minst 0,5 W. Välj helst 1 W med tanke 
på komponentfabrikanternas små margi
naler. 

2. Zenerdioden (laddningsbegränsa-
ren) bör ha värdet 3.9 V, 1.1 W. Vill man 
försäkra sig om laddningsbegränsning 
även om ett batteri skulle vara kortslu
tet, kan man lägga tre Si-dioder i serie 
över varje 1,5 V cell. 

Laddningstiden för ett R20-batteri från 
1,3 V till 2,0 V är ca 2,5 h. 

1) Dimensioneringsförslag för att ladda torrbatterier. Växelspän
ningskällan är en transformator med minst 8 V på sekundärlind
ningen och som tål att belastas med minst 50 mA (i detta fall har 
transformatorn 24 V på sekundärspänningen). Zenerdioden z skall 
ha en genombrottsspänning som motsvarar antalet batterier x2 V 
(i detta fall två batterier typ R20, d v s genombrottsspännigen skall 
vara 4V) . 

ARSAVGIFTEN 1978 
Arsavgiften till SSA för 1978 är 110 kronor. Den kan inbetalas till SSA:s 

postgiro 52277-1 före den 15 januari. Skriv namn och signal tydligt på 
talongen. Klubbar kan lämpligen betala in avgiften före den 15 januari. 

Kansliet 

PRENUMERATION PA QTe 
Prenumerationspriset på OTC för 1978 är 80:- kronor. Vi är tacksamma 

om prenumeranterna sänder in beloppet på SSA:s postgiro 52277-1 före 
årsskiftet så att tidningen kan sändas utan avbrott. 

Kansliet 
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Tekniska notiser 
K-G Juhlin, SM0DJL 
Lammholmsbacken 193 
14300 VARBY 

ARET SOM GATT 

Den tekniska utvecklingen visar inga 
tecken på avmattning, snarare motsatsen. 
Det ekonomiska läget i världen dämpar 
något men miniatyriseringen av integrera
de kretsar fortsätter, och kretsarnas inne
håll bara ökar. Det synliga ljuset har 
varit en begränsning då det används vid 
projektion av kretsmönstret. Det nu före
slagna övergången till röntgenstrålar gör 
att sig kan vänta oss fortsatt förminskning 
och ännu större packningstäthet i kom
mande mikrokretsar. 

Några jämförelser. Ingenjörsvetenskaps
akademins professor Hambraeus lär ha 
sagt: "om vår vanligaste bil skulle ha 
förminskats och förbilligats i samma takt 
som halvledarelementen, så skulle den nu 
rymmas i en fingerborg , väga ett gram 
och kosta ett öre". 

Hughes company i USA skriver : " det 
finns redan chip i storleken 3,81 kvadrat
mm som innehåller 30.000 CMOS/ SOS 
transistorer. (chip = den aktiva skivan 
i en integrerad krets). I dag ryms 10.000 
transistorer i samma kåpa som en enda 
transistor upptog för 20 år sedan. Med 
den nya röntgentekniken planeras redan 
500.000 transistorer på ett enda chip". 

Vad detta kan betyda för amatörradion 
är svårt att förutspå. Troligen är det så 
att vårt intresseområde bara ökar. Vår 
hobby är ju sådan att den pendlar mel
lan ytterligheter, åt ena sidan har vi se
naste nytt som vi alla går och drömmer 
om och många även förverkligar, åt den 
andra sidan har vi vår experimentlust där 
vi glads åt att få det enklaste och bil
ligaste att fungera. 

Tekniska Notiser ger mej dåligt sam
vete och på grund av tidsbrist har det 
inte blivit vad jag tänkt mej. Det har varit 
färre bidrag och kommentarer än väntat 
till spalten, men det finns mycket i klipp
lådan. Tyvärr kräver det en del bearbet
ning och önskedrömmen om att hinna 
provbygga allt innan det går i tryck får 
väl till stor del förbli en dröm, men kan
ske kommer just du med en intressant 

och provad konstruktion under 1978. Det 
är ju så att spalten blir till det vi gör 
den till, så hör av dej. Till sist, läsare 
och bidragsgivare tillönskas ett gott slul 
och ett gott nytt radioår, i ett större 
format. 

73 de SM0DJL 

DIODTEST 

Enkel diodprovare när inget annat in 
strument finns till hands. D1 och D2 ä 
lysdioder, D3 är diod under test. 

När D3 ansluts, enligt bild , skall D: 
lysa. Vänds D3 skall D1 lysa. Vid kort 
sluten D3 lyser både D1 och D2. Vid av 
brott i D3 förblir D1 och D2 släckta. 

Tresidig artikel i oktobernumret av 7: 
Magazine. 

30o-sooS2 

NORMALVOLT 
På statens provningsanstalt i Borl 

finns den svenska spänningsnormalen Ii 
som motsvarande resistansnormal. Al 
kalibreringar grundar sig på 1 volts- oc 
1 ohmsnormalen. Från dessa bildar m! 
sedan ampere, watt och joule. 

1 ohms normalen ligger i oljebad J 
20 grader och med en noggrannhet J 
0,002 grader. 

Den internationella spänningsnormal. 
finns på BIPM i Paris. 

(Aktuell elektronik) 
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SINUsvAG 

Med en 741 :a, tre motstånd och en 
kondensator kan du göra en ovanligt 
enkel sinusvåggenerator. 

Med angivna värden blir frekvensen 3,8 
kHz. Stift 4 skall ha -9 volt, stift 7 skall 
ha + 9 volt. Stiftnumreringen är lika för 
DIL- och T05 kapsel. 

'0 )I, 

VARAFET 

1.1M 

1.701< 

6 

(Wireless World) 

AJ 
vT 

Det är benämningen på ett nytt switch
element som kan ersätta konventionella 
JFET -switchar. Exempel: 2N4091 med 
diod, kondensator och motstånd som an
passningskomponenter kan nu ersättas 
med en 1T401 som är en VARAFET. 

Svensk agent är Teleimport 08-751 0475. 
(aktuell elektronik) 

Ur-knepigt 

Hewlett-Packard HP-01 är en armbands
klocka, kalkylator med minne och stopp
ur med frysning av tid ner till hundra
delar aven sekund, 12 eller 24 timmars 
gång. Inställbart ljud larm. 

Gångnåggrannheten är 1 sekund på 
4500 år. (kanske svårt att kontrollera). 
Uret är försett med en 200-årig kalender. 
(Alltså användbar för barnbarnsbarnen). 

(Scientific American) 

Schack 

Computer chess challenger " är ett 
schackspel med inbyggd dator i själva 
schackbrädet. Tre program med olika svå
righetsgrad, lätt, svår och extremt svår. 
Manövrering sker med 12 st tryckknappar. 
2 st lysdioder för kontroll. En display på 
2x2 tecken visar flyttning till och från . 

(Scientific American) 

640 

Wall-metrar för radioamatörer 

Bird har utvecklat en serie riktade 
wattmetrar speciellt avsedda för radio
amatörer. Modellen 4361 täcker området 
1,8 till 30 MHz med två effektlägen', O till 
50W och O till 500W. 

Orsaken till många effektmätares fel
visning av reflekterad effekt är ofta otill
räcklig direktivitet, d v s förmågan att 
skilja mellan utgående och reflekterad ef
fekt. Läckande utsignal kan utsläcka den 
reflekterade signalen och indikera en 
matchning som inte existerar. 

Bird's HAM-MATE wattmeter har en 
garanterad direktivitet av 100:1 (20 dB) 
min. - ett villkor för tillförlitliga mät
ningar av reflekterad effekt och SVR. 
Mätarna har dimensionerna 100x50x85 
mm och är försedda med UHF-kontakter. 

Impedansen är 50 ohm . Serien omfat
tar också typerna 4360 med mätområde
na O till 200W och O till 2000W samt 4362 
för 140 till 180 MHz och effektområde O 
till 25W och O till 250W. 

Svensk representant: Ferner Electro
nies AB. Tel. 08/802540. 

Nya böcker 

Bland flera nya böcker från Philips kan 
nämnas: " Semieondustors and integrated 
circuits handbok, del 1b" den är daterad 
maj -77. Ur innehållet: småsignaldioder, 
specialdioder, dioder för spänningsregle
ring , zenerdioder och avströrningsdioder. 
Pris c:a 25 kr, säljs via AB ELCOMA, 
08-679780. 

FEED BACK QT~ nr 11 

Spänningsregulator med uA 723 sid. 
578. I andra stycket rad 8 står : UIN får 
under några omständigheter. Skall givet
vis' vara: under inga omständigheter. 
Kretskortet på sidan 579 har tyvärr 
" krymjt " någon millimeter vilket bör ob
serveras. Red . 



ORDBOKEN 

Bps = Bit per second, numera används 
Baud. 

Bq = se Becquerel. 
BRA = Bollnäs Radio Amatörer. 
Bredbandsförstärkare = ex: SN5510 som 

täcker området från noll till 40 MHz. 
Brushing == Corona, rörformat fält runt 

ledare. 
BS = Base sleev. 
BS = Bias supply, förspänningskälla. 
BT-cut = Snitt i kvartskristall. 
BTU = British Thermal Unit, 1 BTU 

1055 joule. 
Buffer = Mellansteg, ex: 54 125. 
Bug = Halvautomatisk telegrafinyckel. 
Burst = Skur, (pulse burst = pulsskur) . 
Bus line = Gemensam ledare. 
Bus transceiver = Krets som sänder och 

mottar signaler till och från gemensam 
ledare.ex: SN 75 138. 

Butterfly capacitor = Tvågangad vrid kon
densator av speciellt utförande. 

B&W == Baker & William, tillverkare av 
bl a spolar. 

BWG = British Wire Gauge = SWG, 
engelskt trådnummer. 

BWO = Backward Wave Oscillator. 
BWPA = Backward Wave Power Ampli

fier. 
Bypass capacitor = Avkopplingskonden

sator som hindrar icke önskvärd strål
ning av högfrekvens. 

Byte = Ett antal binära tecken, vanligen 
8 st i mikrodatorer och 16 st i mini
datorer. 

Bäring == Vinkel från norr till viss punkt 
vid horisonten. ex : väster = 270 gra
der (300 nygrader). 

C Carry 
C = Beteckning på våghastighet, elektro

magnetisk våg i fria rymden 
299800 km/s 

C Celsius 
C Clear(Reset) 
C C-klass, förstärkarklass för bl a FM. 
C Collector, kollektor. 
C Control, styringång på IC. 
C Capacitance, kapacitans 
C Coulomb 
CA = Certificado Argentina, argentinskt 

diplom. 
CAA = Certificado Antartico Argentino, 

argentinskt antarktis diplom. 
CAD = Computer Aided Design, konst

ruktion med hjälp av dator. 
CADIC = CAD med IC. 
CA-diod = Controlled Avalanche rectifier 

diode, genombrottstålig lavindiod. 

CAG = Carry generator, ex: 74 182 
Cal = Calibrating, ställa in, jämföra med 

känt värde. 
Cal = energi, 1 cal = 4,1868 Joul. 
Callbook = adressförteckning över alla 

licensierade radioamatörer i värl
den, utges i två delar. 

Call sign = anropssignal 
CAM = Content Addressable Memory, en 

typ av minne. 
Candela = enhet för ljusstyrka 
Capture effect = vanlig effekt vid FM

mottagning, fullständig undertryck
ning aven svag signal orsakat av 
en starkare på samma frekvens. 

CARAM Content Addressable RAM, 
typ av minne. 

Carbon == Kol. 
Cardioidmikrofon = typ av mikrofon med 

hjärtformad lob. 
Carrier = bärvåg . 
Carrier storage time = efterledningstid i 

eX.vis tyristorn. 
Carry(C) = överföringssiffra i eX.vis räk

nare. 
CARS = Cyperns "SSA" . 
CARTG = Canadian Amateur Radio Tele-

type Group. 
Cascade = kaskad, seriekoppling. 
Case = kapsel 
Cassegram = typ av matning på para

bolantenn. 
Catching diode = en diod som användes 

att begränsa eller låsa en spänning 
till viss nivå i en krets. 

Catode = elektrod som normalt är ne
gativ. 

CA TT Controlled Avalanche Transit 
Time. 

Cavity resonator = hålrum, resonator, ofta 
rörformad. exempel: filter i FM
repeatrar. 

CB = Citizens band, medborgarband, 
privatradioband . 

CB = Common base, gemensam bas. 
C-band = 4-8 GHz. 
CBO = kollektor-bas med öppen emitter. 
CC = Common cOllector, gemensam kol-

lektor. 
CC = Court-circuit, kortslutning. 
CC = Crystal Control, kristallkontroll. 
cc = cubic centimetre, kubikcentimeter. 
CCAF = Copper Coin Award of Falun, 

diplom som utges av Falun radio
kiubb. 

CCCL = Complementary Current Con
stant Logic , Motorola typ av logik. 
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VlHIF 
VHF Manager 

Folke Råsvall, SM5AGM 
Västerskärsringen 50 
18400 AKERSBERGA 
Tel. 0764-27638 ej efter kl. 19 

AKTI VITETSTESTEN VHF: NOVEMBER 
OTH 144 poäng 

l. SM6CTQ HS33j 132 2730 
2. SK7BQ HQ72a 123 2688 
3. SMODJW IS10d 83 2453 
4. SM7F JE GQ56b 71 2361 
5. SM7BLB GP49c 94 2275 
6. SK7CE GP27g 108 2221 
7. SM3COL IW06f 69 2216 
8. SM5BUZ HS26a 105 2179 
9. SL6AL HS33e 100 2173 

10. SM5BEI JU72c 95 2093 

II SMOBYC ( IT) 2046 59 SM7HTH (HQ) 471 
12 SMOFFS (JTJ 1967 60 SM3HAS ((XI 456 
13 SM5FRH (HT) 1883 61 SK71Z (HQI 454 
14 SM3AKW (IWI 1810 62 SMOHEP (JTi 424 
15 SM3BIU (HX) 1796 63 SKOCS (JTI 416 
16 SM7GWU (HSI 1690 64 SM4EGB (Hl) 415 
17 SMOFUO (I T) 1642 65 SMODWW ((TI 403 
18 SK4(L (GTI 1546 66 SMOGTH ( IT) 401 
19 SM5CNF (HSI 1512 67 SM3GHD (GWI 389 
20 SM5GEL ( ITI 1384 68 SM4HXY (GTI 376 
21 SM6GFS (GRI 1370 69 SM3UL (lVI 371 
22 SK6DG/6 (GRI 1369 70 SM3FML (IUI 357 
23 SM I HXMj7p (GQI 71 SM4PG (HTI 350 

1263 72 SMOGZT (ISI 339 
24 SM6CCO (HSI 1227 73 SM5ATG (ITI 334 
25 SM5CUI ( IT) 1206 74 SM2HKJ (KXI 331 
26 SM6GUS (GRI 1165 75 SM5FGQ (HSI 324 
27 SM6CJK (GSI 1122 SM5HXQ (I T) 324 
28 SM3AVQ (IU) 1121 77 SM6CEN (FR) 319 
29 SM3AZV ((XI 1069 78 SM6CWM (GRI 316 
30 SM6DYK (GSI 1037 79 SM4ANV/p (HU) 293 
31 SM51DM (HTI 1001 80 SMOEPM (ITI 291 
32 SM61 HF/6p (GTI 946 81 SM3GOC (IUI 282 
33 SM7BEP (HR) 916 82 SM7EML (HQI 267 
34 SM6DHD (GRI 862 83 SK2HG (LZI 261 
35 SK6CM (GSI 829 84 SM5GZ (HTI 243 
36 SMOEPO ( IT) 803 85 SMICIO IJRI 204 
37 SM6HBH/p IFS) 778 86 SMIIAI IJRI 200 
38 SM7GTD IHRI 770 87 SM6FJB IGRI )98 
39 SM7FFI IHQI 757 88 SM21VR IIYI 194 
40 SM5DYC liT) 688 89 SM6IBF/7 IGP) 186 
41 SM4AKZ IGT) 647 90 SMOIEA (H) 175 
42 SMOGSZ II S) 643 91 SM3DAL IHX) 103 
43 SM61TE IGQI 627 92 SM5GJR II TI 98 
44 SM4HYA IIU) 619 93 SMOIFP IITI 82 

SM5HYl IIU) 619 94 SM41DC IHT) 81 
46 SM4HJ IHTI 575 95 SMOI VL II l) 75 
47 SM6BOO IGRI 569 96 SM3GBA/3 IIXI 69 
48 SK6DW/6 IGSI 568 97 SM2IQO/2m 
49 SM5ElJ IGR) 557 IKll 62 
50 SM7)PO IGPI 556 98 SM2HQG ILl) 56 
51 SMODBO II T) 544 99 SMOFKG UT) 48 
52 SM41PX IHT) 540 ICO SM4HXL/4m IGI) 46 
53 SM4GEA IHT) 507 101 SM5FDA IITI 40 
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VHF Contest and Award Manager 

Jan Ancker, SM5EJN 
Box 143 
15010 GNESTA 
Tel. 0158-11397 

54 SM5FIL IITI 
55 SM7IGV (HQI 
56 SMOGTV II TI 
57 SK6JF/6p IGRI 
58 SK4KR IHT) 

504 
501 
500 
481 
474 

Checkfoggar: SM5AKS, 

Kommentarer: 

102 SM3GGN IHXI 
103 SM21 NV/2 IKZ) 
104 SMIIRJ IJRI 
105 SM5FND IHTI 

SM4BET, SM5AP I 

37 
25 
15 
10 

SM6CTO: Denna gång hög aktivitet frön 
Karlsborg. Vi är 3 stationer inom 3 km. 

SM7FJE: Pgo strejkande TX bara CW men i 
stöllet 7xSM3 2xOHO och 2xOHI. 

SM3COL: Det ör ett utbrett önskemål hör i 
norrland dör det bor många amatörer som inte 
kör CW att det skulle vara en separat foni
test och en separat för CW. Det tycks sam 
om intresset avtar efter 21.30 på SSB-delen dö 
man inte hör några sigs. 

SM3BIU: Synd att inte ryggen höll året ut!" 
SK6DG/6: GRI3j+ TS520+ PAOMS+ transv + 

500W = ett ganska bro resultat. 73 från VHA
SArna BUV, FHB, FHK, FMO, HQL och I KC. 
GPV med kampjut tern hölsar oxo. 

SM3AVO: Andra gången jag lyckades köra 
0110 SM distrikten, men det var det enda mon 
fick glöd jo sig åt den hör gången . Glad öndå. 

SM6IHF/6p: Oprs SM6IHF, SM6FFK, SM6ESW. 
Gick vilse i skogen och kom ej igång förrön 
vid 19-tiden men ej på det tönkto OTH:t som 
låg 50 m högre. 1325 m ö hl. Fina konditioner 
mot SMO ach SM3 men tyvörr ett berg ivögen 
mot SM3. Körde med 10 volt ack och frös om 
CW-handen. Frost kl. 24. 

SM5DYC: Gick rött bra. Missade bara 4-5 
av dem jag hörde Ibl a -7FJE) . Ska nog bli 
preampi. och slutsteg till nösto års tester. 

SM4GEA: Det gick ju riktigt bro den hör 
gången. Jag brukar aldrig klmo mer än 2--
300 poöng . Varför hör jag oldrig nngro 
SM2 :or och 3 :or på testerna 2 Jog höll på att 
skrika mig hes norröver. Riggen fortfarande 
TS700G och 8 el Hygoin, som trotsor olla stor
mor. 

SM6CEN: Fick en 8 sek MS burst rrön -OBYC 
i hans försök med OlIOF. 

SM4ANV/p: Körde från nytt QTH igen. Mycket 
lägre än tidigare. Tills nästa gång kanske lite 
mera element örl nu samt ev också QRO samt 
att det löst sig med ett HF-steg uppe i ont. 

SM2INV/2: Min första test. Dålig ont men 
kommer igen i feb -78 med böttre grejor rrån 
ordinarie QTH i Kiruna. Tack Evald/-2GGF för 
mitt första CW-QSO någonsin. 

SM5FND: Absolut bottenrekord, men jag skall 
völ inte frånga olt delto i aktivitetstesten . Detto 
ör min 71:0 est i rnd. !Vornv en som SJ9WU 



AKTIVITETSTESTEN UHF , NOVEMBER 

I. SM5DWC 
2. SM6ESG 
3. SM5CNF 
4. SMODFP 
5. SM6FYU 
6. SM6HYG 
7. SMOCPA 
8. SK7BO 
9. SM7DTE 

10. SM7CFE 

OTH 
IT50g 

GR72h 
HS49f 
1T50h 

G003e 
FS58f 
IT60j 

H072a 
HR61i 

H068d 

I I SMOFFS IHI 225 
12 SMOFUO IITI 207 
13 SM5CPD liT! 166 
14 SM7BHM IHOI 145 
15 SM3AKW IIWI 142 
16 SMOEJY IITI 127 
17 SM5B EI IJUI 106 

SMIBSA (JRI 106 
19 SM3AZV IIXI 94 
20 SM6EYK IFRI 56 

432 
28 
20 
20 
12 

19 
12 
8 
17 
12 
12 

1296 10GHz 
4 2 
6 
I 
6 

I 
6 

21 SM4PG IHTI 
22 SMOGCW liT! 

SM6GUS IGRI 
24 SM4AKZ IGTI 
25 SM6FBJ IGRI 
26 SM4ARO IHTI 
27 SM5FND IHT! 
28 SM4EGB IHTI 
29 SM5FGO IHSI 

poäng 
729 
660 
384 
334 
311 
270 
254 
243 
235 
226 

50 
40 
40 
35 
25 
22 
15 
7 
5 

ORV 1296 MH" SM5DWC, SM6ESG , SM5CNr, 
SMODFP, SMOCPA, SMOFUO, SM5CPD, SMOtJl'. 

ORV lO GH" SM5DWC, SMODFP, SMOCPA 

Kommentarer: 
SM6ESG, Dåligo conds es stundtals ösregn. 

Trots detta ganska hög aktivitet. OZ9SW på 23 
cm går när sam helst 1240 kml. .. 

SM6HYG, Sösangens för sta test med de o
kända vinterkonditionerna = nytt bottennapp. 

SKlBO , Första gången vi provade att kora 
UHF-testen. De stora påga rna berättade för oss 
att kcndsen var dåliga. SM7DOX lovade att 
plocka med sina grejor till klubbstugan även 
nästa test så vi lär völ höras igen. rse lyssna 
efter oss på 432.185 och 432,055 . 

SM6FJB, Trots över tre timmars CO rapande 
och lyssnande inskränkte sig kontakterna till 
fyro, alla avverkade inom samma halvtimme. 

VHF-TESTEN, Verka r ha varit fina cands spe-

- Det här var kanske inte riktigt vad vi 
tänkt oss när du fick antenntillstånd. 

ciellt i södra Sverige. Inget fel på aktiviteten 
heller . Ingen syn av aurora. Vi tag tydligen 
ut hela å rskvoten av au rora i början på året. 
Måntro 1978 börjar lika fint. 

UHF-TESTEN , Resultatlistan ta lor sitt eget tyd
liga språk. Av konditionerna att döma årets 
sämsta test på många håll. 

TI LL SIST , Ett Gott Nytt Test or på Er all i
hopa, Glöm inte jultesten på annandagen. 
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

VHF-testen som går den 3 januari kan .am
manfalla med maximumet po meteorskuren quad
rantiderna. Kör inga test-OO ,n på fäljande 
frekvenser 144.100 ± 10 KHz ach 144,200 ± 10 
kHz_ Gör ert bästa att samsas med meteor
kära rna_ Tack på förhand Ise även REG I Band
pfanenl. 

TIO I TOPP 
Efter II tester Ide 9 bästa räknasi 

VHF UHF 
L SM7FJE 33455 181 l. SM5DWC 5613 191 
2. SM3COL 24989 191 2. SMODFP 5350 191 
3. SM3BIU 24420 191 3. SM6ESG 4435 181 
4. SK7CE 18453 181 4. SM5CNF 4248 191 
5. SM6CTO 18125 191 5. SM7DTE 3825 191 
6. SMOFFS 17475 191 6. SM6FYU 3619 191 
7. SM7BLB 17005 191 7. SMIBSA 3337 191 
8. SMOFUO 17000 191 8. SM4DHN/4 3288 191 
9. SMODJW 16942 191 9. SM3AKW 2921 191 

lO. SM5BE I 16468 191 10. SM7DTT 2252 191 
Siffrorna inom parentes 

tester som räknats med. 
anger hur många 

NEDSKRÄPNING AV ETERN 
I kommentarerna till testerna blir det allt

mera klagomål på stationer som låter i lla och 
breder ut sina signaler över bandet. Jag vet 
av egen erfarenhet att så är fallet, men fär 
det mesta brukar stationerna rötta till sina 
brister nör det påpekats. Nu lär det emellertid 
finnas några stotioner som trots otali ga påpe
kanden inte rö ttot till sina fel och brister. 
Det lör finnas någon som i stort seft slöcker 
ut ett storf område och omöjliggör mottagning 
när han sänder. Nösta gång någon klagar på 
dig att du låte r illa så fråga om råd i stället 
för att svara: "Del ör din mottagare det ör fel 
på'·, eller något annat undanflyende svar. Det
ta säger förståss inte Off det inte kan vara en 
mottagare som blockeras, för det kan den 
vissf, och det är ganska vanligt. Men utgå inte 
ifrån ott det ör fel på någons mottagare. 

Ta nu julhelgen till att se över hur det är 
med din sända re. Har du nyckelknäppar? I så 
fall, Bygg ett nycklingsfilter. Splattrar du på 
SSB? I så foll, Fe len kan varo många. Det 
vanligaste ör att mon kör in för mycket effekt 
i ett PA, så det går en mossa gallerström. Nör 
mon kör SSB skall inte mötaren ens göra hälf
ten så stora utslag som på CW. Kollo också 
om grejorna går liniärt. 

Alltså, Nösta gång någon klagar på att 
du låter illa på ena eller andra sättet så bli 
inte arg på den som klagar IDet är de sam 
inte påpekat för dig att du låte r illo du ska 
varo arg pål. Ta hjölp ov den sam klagar 
och försök lösa problemet Och du som här 
någon som låter illa, TALA OM DET FOR HO
NOM/HENNE. Du gör ingen någon tjönst med 
att tiga? Då vet vi alla att 1978 har vi VHF
UHF-band med fina, rena och smala signaler, 
eller hur. 
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AKTIVITETSTESTEN 144 MHz 1978 
Deltagare : Radiasändareamatärer med giltigt 

tillståndsbevis i Sverige. Alla färbindelser skall 
ha genamfärts från svenskt territorium. 

Tid : Färsta tisdagen i varje månad k l 18.00-
23.00 GMT. 

Trafiksött : Enligt televerkets bestämmelser. 
Trafik via aktiv repeater eller translator lår 
ej förekomma. Reg 1 bondplan skall tiHampas . 
Vid multioperator-mu l titransmitter trafik får 
hägst en sändare användas samtidigt och ge
mensam logg måste föras. Under testen får en· 
dast en signal anvöndas från respektive stotian. 

Testmeddelande : Rapport och QTH, angivet 
enligt QTH-Iokator systemet eller nörmast stör
re ort. 

Paöngberökning: En poäng för varje påbörjad 
10 km sträcka. Avstånd under 50 km räknas 
som 5 poäng, och avstånd på 2000 km eller 
större räknas som ,00 poäng. 

laggar: Skall vara av Reg 1 typ och skall 
innehåHa följande kol umner: Tid, motstation, 
sänt resp. mottaget meddelande, poäng samt 
en tom kolumn. På första lagg blodet i övre 
högra hörnet skall finnas uppgifter am : Eget 
coli , totalpaöng, eget aTH och antal körda 
aso on . Loggar som saknar någon av ovan
stående uppgifter medräknas ej. Loggarna skall 
vara poststämplade senast den l1:e samma må
nad och skickas till: SM5EJN Jan Ancker, Box 
143, 15010 GNESTA. 

Segrare : Den station som deltagit i minst 9 
tester och därvid erhållit flest poäng. Poängen 
från de 9 bästa testerna räknas. Segra ren er
håller SSA:s testdiplom. Dessutom karos bästa 
station i respektive distrikt. 

AKTIVITETSTESTEN 432 MHz och högre 1978 
Delagore : Se ovan. 
Tid : Första torsdcgen i varje månad kl 18.00 

- 23 .00 GMT. 
T rofi ksött : Se ova n. 
Poöngberökning : Se ovan. Dock ger förbin

delser på 1296 MHz 3 x den angivna poangen, 
,304 MHz 6 x , 5760 MHz 9 x 10368 MHz 12 x 
och 21 GHz 15 x den angivna poängen. 

loggar: Se ovan. Dock skall resp bond an
ges, och på första logg blodet skall f i nnas upp
gifter om antal aso på resp. band. 

Segrare : Se ovan. 

KVARTALSTESTEN 144 MHz 1978. (Telefonitesten) 
Tid: Tredje sändogen i mars, juni, septembe r 

och december mellan 08.00-11.00 GMT. 
Mode: SSB, FM, AM enligt Reg l bandplanen. 
Testmeddelande : RS + läpnummer startande 

på 001 och QTH angivet enligt QTH-Iokatorsys
temet eller närmast större ort. 

Poöngberökning : l poäng fär varje påbärjad 
10 km sträcka. Avstånd under 50 km räknas 
sam 5 poäng och avstånd på 2000 km och där 
över räknas som 200 poäng. 

Bonuspoöng : För varje kärd QTH-Iokatorruto 
lex HT, GP, HXI räknas 20 bonuspoäng. 

Slutpoöng: Summan av avstånds- och bonus
poängen. 

loggar : Skall vara Reg l typ Ise aktivitets· 
testen 144 MHzl. Dock skall på första logpbla 
det anges slutpoängen och antal körda QTH
rutor. Bifogat skall också finnas en förteckning 
över körda QTH- r utor. Laggar som saknar nå
gon av ovanstående uppgifter medräknas ej. 
Loggarna skall vara poststämplade senast 10 
doaor efter testen och sändas till SM5EJN. 

Ovrigt : Aktiva repeatror och translatorer får 
ej anvöndas. Vid årets slut den station inom 
respekive distrikt som nått den högsta sam 
man lagda poängsumma n i de fyra testerna att 
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karas tillDISTRIKTSSEGRARE och tilldelas SSA:s 
testdiplom. Det kommer a l ltså inte att karas 
någon tatalsegrore för hela landet utan ~tta 
dist r iktssegrare. I övrigt gä l ler samma bestom
melser avseende trafiksätt m m enligt oktivi
tetstesterna . 

AKTIVITETSTESTERNA och KVARTALSTESTEN 1978 
Så var det dags igen. Ett nytt testår står 

för dörren, och ni står vö l allo beredda att 
starta med nya friska tag. Som synes är det 
inga stora förändringar vad det gäller akti
vitetstesterna. Några små ändringar i r~glerno 
har gjorts Idet med fet still som kon krbva sin 
förklaring. Att under testerna endast en signal 
per station får användas betyder alltså i p~ak
tiken att ni för vero hur många operetarer 
som helst men alla måste använda samma coli 
under testen Ijfr TFS B:901. Detta fär att mon 
inte skall kunna gära eventuella "kupper" fram
fär allt på de hägre frekvenserna. Uppdagas 
något dylikt kommer jag med stärsta säkerhet 
att diskvalificera samtliga inblandade stationer 
om inte specie ll a skäl fbreligger. Vad det gäller 
aktivitetstesternas poängberäkning så bär vol 
ingen ho några stärre problem att förstå vaj 
som menas. Som ni ser hor iag blivit li te 
"hårdare" vad det gäller loggarna. Detta p g o 
att det tar en väldig tid varje månad att sitta 
och leta efter coli, QTH och slutpoäng. Det 
perfekta loggblodet säljs av SSA IVHF-UHF 
loggblod står de som i färsäljningslistanl. Min 
dräm är att olla hor denna logg. Då skulle 
mitt arbete varje månad färkortas med minst 
en timme, kanske två som kunde ägnas åt 
sämn istället som är den vanligaste sysselsätt
ningen den tid på dygnet när resultatlistorna 
sammanstäl l s. Sista poststämplingsdagen för log
garna är alltså den 11 i resp månad vilket ha r 
varit orsak till en hel del "gnäll" under året . 
Jag har fått en del matematiska beräkningar 
och annat som färklaror både det ena och 
det andra angående poststämpl i ngsdogen som 
nog ser fint ut på pappret men i praktiken 
inte fungerar. Jag vet att det är jobbigt och 
tor tid att skriva ut en logg. Fär min del ser 
jag gärna att poststämplingsdagen flyttas fram 
10 dagar, men det får till följd att resultaten 
kommer en månad senare, vilket jag tror de 
flesta tycker är mindre lustigt. Låt mig än 
en gång upprepa min praxis vad det gäller 
poststämplingsdogen : alla loggar som är mig 
tillhanda den 14 i varje månad kommer med 
i listan. De loggar som kommer sena re räknas 
inte med såvida de inte är poststämplade den 
11 eller tidigare då de kommer med i nästa 
nummer som ett tillägg till färegående månads 
lista. Vad det gäller multiplarna på de högre 
frekvenserna har de diskuterats en hel del 
under året som varit, men jag hor inte hittat 
någon patentläsning på det hela, så vi kär 
vidare i samma spår som tidiga re ytterligare 
ett å r så för vi se. Kommer ni på någon ide 
eller läsning på problemet så låt mig få ta 
del av den. Eventuella "kupper" hor som ti
digare frampått färebyggts genom tillägget 011-
gående antal siqnaler vid resp station. 

Så hor vi KVARTALSTESTEN. Efter mångas 
önskemål blev det alltså en "ren"fonitest på 
144. Jag tror att fyra sådana tester per år 
kan vora lagom till att börja med . Vi för se 
t;11 nästa testår om det finns ett behov att 
kära testen varie månad. Anledningen til l att 
tes ten gjorts så kort är att man inte skall 
hinna med att köra allo stationer som är 
igång. Detta får till fäljd att den enskilde 
operatären tränar sig att aenomfära ett test-QSO 
på kortast mäjligo tid fär att hinna med så 
många QSO:n som mäiliat. Det blir också 
lite tur och en del skicklighet med i spelet 



Stbrsto anledningen till olt vi hor löpn ummer 
med i testmeddelandet ör att det inte ska :1 
vara någon nyhet nör det blir dags för någon 
stortest. Banuspoöngen ör något helt nytt vad 
det göl ler VM F-tester, och det ör något som 
vi har diskute rat under flera år att införa i 
aktivitetstesterna. Slår den völ ut kommer det 
med största sannolikhet off införas i aktivitets
testerna vod det lider. Observera alltså att 
den försIa kvartalstesten inte går förrön i 
mors. Hoppas ni får en kul söndagsmorgon en 
gång i kvartalet. 

SM5EJN 

ANROPSFREKVENS FOR SSB 
För några år sedan flyttades anropsfrekvensen 

för SSB från 144,20 till 144,300 i samband med att 
144,200 gjordes till centrumfrekvens för meteor
trofik på SSB. I Sverige har övergången gått 
ovanligt smärtfritt och numera här man sällan el
ler oldrig trafik på 200, i varje fall inte inom 
det område som normalt kon avlyssnas från 
Stockholm. I vårt ästro grannland Finland där
emot hor utvecklingen tyvärr praktiskt taget stått 
stillo i det här avseendet och under perseiderna 
hördes diverse finsk lokoitrafik på 200. Påstät
ningor har endast gett begränsade resultat. I 
Helsingfors har mon dessutom haft den enligt 
min mening utomordentligt dåliga smaken att 
lägga fyrar på både 144,300 och 432,300 vilket 
knappast bidrar till att åstadkomma någon änd
ring. Påstätninga r till Finlands VHF-monager 
OH2BEW hor ej gett resultat utan han menar att 
mon i Helsingfors med omnejd är mycket belåtna 
med att ha fyrorna "inom räckhåll", alltså unge
för somma argument som framfördes från vissa 
länder vid Warszawakonferensen 1975 nör f yr
bandet lades vid 144,900. 

Jag vill i sammanhanget vädja om att sven
ska stotianer vid varje QSO med finsko stationer 
på 200 påpeka r det olämpliga i att man i OH lig
ger och rapar CQ på meteorfrekvensen. Blir 
opinionen tillräckligt stark kommer mon i Finland 
sannolikt att bli varse det olämpliga i att ligga 
kvar. 

Färnyade kontakter kommer dessutom att tas 
med OH2BEW fär ott få bart fyrarna från 300 och 
dess nörhet 

SM5AGM 

VHF-MOTE I TAlLIN 
Aven i {If h"ll, "tt VIIF · rnöte i Estniska Sav

jefrerubliken,> IH1V ttdst(1d Tollin, vilket besökts 
förutom <IV el! slorl 011101 sovjetiska radioama
törer öven nv sex dellogare från Finland och 
nia fron Sverige. Från finsk sida kom OHONC, 
OH1AYG, OH2BCB, OH2BEW, OH2BNP och 
OH3MA . Sverige vor represente rat aV SMODFP, 
SMOFFS, SMOFUO, SM4AXY, SM5AGM, SM5CO I , 
SM5EJN, SM5F N D och SM7F JE. Bland kända ryska 
radioamatörer kan förutom UR-stationerna näm
nas UB5WN, UC2AAB, UA1WW, UA1MC, UW3FL, 
UA3TCF m. fl. 

Tillställningen inleddes med ett flertal fö red rag 
på varierande språk, mest ryska och est niska, 
och fortsatte med en presentation av samtliga 
närvarande gäster så att alla skulle veta vem 
sam var vem . Ett flertal byggobjekt såsom 
tryckta kretsa r m m cirkulerade runt till a ll mänt 
beskådande . Efter matpaus besäktes den lokala 
klubben UK2RAA samt närboende amatärer var
vid många tillfällen gavs till mera personliga 
kontakter. På kvällen vor det dags för supe 
varvid UB5WN med hjälp av näsdukar och and
ro medhavda pry lar visade sin färmåga på det 
illusionistiska området. Star succe. En enligt 
samtliga svenskor mycket lyckad VHF-dog avslu-

tad es med a tt vi fick r uso till båten som gick 
kl. 23 lokal tid. Ett hjärtligt tack till våra VHF
kolleger på andra sidan Ostersjön! 

SMSAGM 

Övre bilden : UB5WN. Mellersta bilden från 
vänster: UC2AAB, UA3TCF och RA1ASA. 
Nedre bilden stående från vänster: 
SM4AXY, SM5FND, SM7FJE, SM5AGM, 
SMODFP, SM5COI och SMOFUO. Knä
stående från vänster: SMOFFS och 
SM5EJN. Foto : SM5EJN. 
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FANTASTISKT VÄRLDSREKORD PA 144 

Via SM6ETO vid SK6AB kam mer ett medde
lande am ett fantastisk t världsrekard fä r icke
EME-kontakter på 144 MHz. Enligt info via 
W1JR på 20 meter kördes den 29 oktober kl. 
02.30 GMT ett QSO mellan YV5ll i norra Ve
nezuela och LUlDAU i melle rsta Argent ina, av
stånd c 'o 5000 km! En stund senare kördes även 
LU7DJl . Först körde man på tefegrafi och se
dan på SSB . Utrustningen lär ha va ri t i klos
sen 200 W och 10 element. 

En ligt brevet skedde QSO ,t via ·'t ra nsekva
to rie li utbredning·'. Studerar man litteratu re n på
stås transkvotarieli utbredning vara en av ama
törer upptäckt vågutbredningsform som ofta 
uppträder på 50 MHz och som bara kan ske 
mellan två stationer på var sin sida om ek
vatorn. Mon frågor sej vad denna transekva 
toriella utbredning är för något. Vår jonosfä r 
består sam bekant av ett D-skikt, ett E-skikt, 
ett Fl-skikt och ett F2-skikt. Nattetid samman
smälter Fl- och F2-skiktet vilket leder till ott 
F2-skiktet trots brontare infallsvinkel vid '-,ori
sontellt utgångsläge hos båda stationerna ger 
den högsta max-frekvensen IMUFl. Även vid 
solfläcksminimum äppnar normolt 28 MHz-bandet 
på eftermiddagen med svaga signoler söderut 
via F2-skiktet. E-skiktet ör svagare joni serat 
och medger normalt inte reflektion på högre 
frekvenser än 15-20 MHz. Vid sporadiska E- skikt 
däremot kan man iblond få reflektion över 200 
MHz. Man frågar sej nu vad den t ronsekvatori 
ella utbredningen egentligen är för någonting. 
Flerhopps-sporadiskt E förefaller mindre troligt, 
speciellt som sannolikheten för sparodi skt E är 
lägre r unt ekvotorn än mellan ekva torn och 
polerna och dessutom med hänsyn till tidpunk
ten på året. Jonisationen i F2-skiktet däremot 
har sitt maximum runt ekvatorn och är storkt 
beroende av solaktiviteten. Salen vo r också 
mycket aktiv vid nämnda tidpunkt. Avståndet 
5000 km li~ger dessutom i trakterna av mex
avstå ndet för enkel hopp via F2-skiktet, speciellt 
som F2-skiktet hor sin maximala höjd just 
av.er ekvatorn om jog minns rätt. Man frågar 
se l alltså om inte den av amatörerna "upp
täckta" tronsekvotoriE:lla utbrednin gen inte ä r 
annat än F2-reflektion under mycket g ynnsom
ma omständigheter. Frekvensen kon färefalla 
o ri ml.ig t hög, men man måste komma ihåg att 
tU hog re mon går i frekvens, desta lägre blir 
den grundbrusnivå som mon måste överrösta 
och desto lägre blir sträckdämpningen (path 
loss) mellan två antenner av givna fysikaliska 
dimensioner. (Detta gäller även vid m6nstuds; 
många tror att poth loss växer nör man l=Jår 
från 144 till 432, men i själva ve rk et minskar 
den om antennernas fysikaliska dimensioner är 
konstanta.1 

Om "transequatoriol propagation" i nte är F2-
reflektion åte rstår att beskriva vilken väg sig
nalerna går; går dom rakt fram till en punkt 
där dom änd rar riktning, går dam i en båae 
som vid tropo elle r vad är (Inners denna TE-
utbredning? Synpunkter mattas tacksamt till 
VHF-spalten. . 

I sammanhanget kan det vora läm pligt (l tt 
tala något om några QSO,n som OH1N L upp
ger sej ha kärt med F8DO på 144 äver ett 
avstånd av unQ. 2200 km om jag minns rätf . 
Det första QSO ,t ögde rum eI"n 27 nOVe 'nbm 
1967 och antennerna var tiltade {tippadel 15-18 
grader. QSO,na skedde enligt OH1 NL via F2-
scotter. Enl igt OH 1NLs son som arbetar vid 
matematiska institutionen vid Helsingfors ' uni
versitet skulle dömpninoen teo retiskt vara av 
storleksordningen 240-270 dB mellan två iso
tropa antenner. Vid mönstuds är den sor1 bekc-nt 
ung. 250 dB. Om uppg ifterna är riktiga skulle 
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det fö rs ta kända omo tör -QSO,t vi" FL-skiktet 
ho ägt rum redan för 10 å r sedCln och dessutom 
i vår del av världen. Synpunkter även på des
sa QSO ,n efterlyses. 

I nom praktiskt taget allt inom amatörradion 
har mon varit först i USA . Om F2-skiktet verk
ligen medger komm un ikation så högt som på 
144 MHz frågor man sej vClrfbr ingen i USA 
redan för länge sedan experimenterat med 
detta? 

SM5AGM 

TROPO 

Trots en regnlng och kull som mor och en 
likadan höst fick VI faktISkt en riktigt fin 
tropoöppning även i år. Egentligen borde v i 
tala om ··Öppningar"· eftersom det öppnade till 
och från i olika riktningar ner mot kontin e nten. 
Från Stockhalms horison t sett på gick öppningen 
från den 15 till den 22 oktober med stundtals 
rikt igt långa skip. Som längst gick det ner till 
den Västtyska sydgränsen och rykten om HB9 
och OE9 cirkulerar också. Mitt i alltsammans 
kom dessutom en stark aurora som gav fina 
signaler till både UA3 och England. Det var 
inte bara på 144 det öppnade på tropa, utan 
även på högre bond. På 432 kördes engelsmän 
från Stockholm och på 1296 tyskar. 

Oppningen vor ur vå g utbredn ingssynpunk t in
tressant. Det låg egentligen inte något så ut
pröglat högtryck över kontinenten som vi ör 
vana vid utan lufttrycksbilden var mera dif
fus. Hela tiden rådde visserligen varma fuk
tigo sydliga till sydvöstliga vindar över Väst
europa och Skandinavien, men det hägtryck som 
låg totalt stilla 24- 29 oktober 1975 lys te med 
sin frånvaro. 

Rapporter har inkommit från SK7CE , SM1BSA, 
SM1D IE och SM6HYG. SM1BSA JJRI be rättar att 
han den 15 med 10 watt och 9 el auad körde 
OE3HJW/3 IHH) och den 18 HB9QQ IEHI på 
144! På 432 blev det diverse D, PA och OK, 
merparten körda på SSB. Arne påpekar att det 
inte alls behövs så stor och dyr utrustning för 
a~t köra DX på VHF ach att nybörj a re inte 
alls skall avskröckas av storfräsarnas res ulTat. 
SM1D IE IJR) berättar att hon fick QSO,n ända 
till C-kolumnen i väster, till J-raden i söder 
och till Q -kolumnen i öster. Tore berättar att 
han hade tur med dom ryska rutorna eftersom 
öppningens max österut den 22 sammanföll med 
en rysk test. SM6HYG IFS I berättar att han en
ligt egen uppfatt ning befann sej på konten 
nv öppningen eftersom stationerno dök upp och 
försvann med stor hastig het och att sinnal· 
styrkorna ofta vor mycket bearänsade. På 70 
cm hlev rlet dock bl a HB9ABN IEH) och 
G8BTX lAM) samt på 23 SMODFP IITI SK7CE 
tGP) berättar genom SM7ECM att det blev ett 
250-tal QSO ,n med närma re 100 rutor. Körda 
])XCC-liind'", DK DM. El , F, G. GW, HB9, LA, 
OE. OH. OHO. OK. ON. Ol. PA, SM, SP. UA2, 
UA3, UC2, UP2. UQ2 och UR2. Dessutom hördes 
rlen 17 kl. 19 GMT en 14-station och den 22 kl. 
00.15 GMT YU2KDE! Detta är första gången som 
jOQ känner till som en italienare och en jugoslav 
skulle ha hörts via tropo i Sve rige . Eller hor 
jag fel? 

SM5AGM 

RÄTTELSE TILL TOPPLISTAN 

Genom ett feltryck kom jnte SM6CKU 
med på 1296 j toppljstan i förra QTC. 
Stationen på femte plats skall vara : 
SM6CKU, 7 rutor och 220 km vja tropo_ 

SM5AGM 



Spaltredaktör 

TESTER 
I och 
,;'DIPLOM' 

Månadstester Testledare 

Kjell Nerlich SM6CTa 
Parkvägen 9 

Lars Mohl in SM0GMG 
Granbacksvägen 15 
17010 EKERÖ 

Jan Hallenberg SM0DJZ 
Box 3036 

54600 KARLSBORG 19503 MÄRSTA 

TESTRUTAN 
Månad 
Datum Tid GMT Test 

December 
18 1600-1700 Månadstest 80M 
25 0700-1000 SSA Jultest 
26 0700-1000 SSA Jultest 
28 1815-1930 SARTG Månadstest 

Jan 1978 
1 1600-1700 Månadstest 80 m 
3 1800-2300 Akt ivitetstest VHF 
5 1800-2200 Aktivitetstest UHF 
7 1200-1500 NRAU Testen del 1 
7 1530-1830 NRAU Testen del 2 
8 0700-1000 NRAU Testen del 3 
8 1030-1330 NRAU Testen del 4 

7- 8 2100-21000 YU DX Contest 
15 1600-1700 Månadstest 80M 
28 0800-1100 SCA Vintertest 
29 0800- 1100 SCA Vintertest 

MANADSTEST nr 9 SSB 11 seplember 1977 
1. SM4DHF 33 1654 15. SK5DB 21 58 
2. SM5AQD 28 55 16. SM5BFL 20 57 
3. SM5DGA 28 58 17. SM0DJZ 20 59 
4. SM5FQQ 27 57 18. SM0 CXM 19 29 
5. SM6FKF 27 58 19. SK0HB 19 55 
6. SM4GVF 26 49 20. SM5CSS 19 56 
7. SM3CGE 26 52 21. SM0DZH 18 57 
8. SM6CKS 26 59 22. SM0FKG 16 59 
9. SM3BVW 25 58 23. SM4EMO 15 55 

10. SM5CU I 24 59 24. SK0XA/0 15 59 
SM0BVQ 24 59 SM6CC/6 15 59 

12. SM3BJV 23 58 26. SM2HZQ 14 53 
13. SM3CJA 23 59 27. SK6AW 3 57 
14. SM5AAY 21 49 28 . SM0 GKF 2 21 

För senl inkommen logg, SM0TW. 
Checkloggor : SK3BG SM4CO K SM4GOH SM4KW 
SM6JO SM0 GMG SK0 EJ 
Ei insända loggar: SM2DLZ SM2GGF SM3DIJ/3M 
SK3GA SM4M I SM5BFR/0 SM5 FL H SM6KT SM7CZJ 
SM0 HVL 
Tolall dellog 46 stationer. 

SM0GMG 

Trafik-
sätt 

FONI 
CW 
CW 
RTTY 

CW 
ALLA 
ALLA 
FONI 
CW 
CW 
FONI 
FONI 
FONI 
FONI 
CW 

MANADSTEST 
1. SM5BFJ 
2 SM0DSF 
3. SM5APS 
4. SM3EVR 
5. SM5GFK 
6. SM0AJV 

SM0DJZ 
8. SM5ALJ 
9. SK5DB 

10. SM5HEV 
11. SM5CSS 

Senaste 
regler aso med 

1977:12 SM 
1977 :12 SM 
1977:12 SM 

WW 

1977 :1 SM 
1977 :12 WW 
1977 :12 WW 
1977:12 LA/ OH/ al 
1977:12 LA/ OH/ al 
1977 :12 LA/ OH/ al 
1977:12 LA/ OH/ al 
1974:11 WW 
1977:1 
1978:1 
1978:1 

nr 9 CW 
21 1652 
21 58 
21 59 
20 37 
20 51 
20 56 
20 56 
20 58 
19 45 
19 47 
19 52 

SM 
SM 
SM 

4 September 1977 
12. SM5VB 19 
13. SM3BP 19 
14. SM0CRT 18 
15. SM6DPF 18 
16. SM7VY 18 
17. SM0DZH 18 
18. SM5DSB 18 
19. SM3BJV 17 
20. SM2HZQ 16 
21. SM7BMR 13 
22. SM0FY 9 

Ei insändo loggor, SM2DHG SM2DLZ. 
Totolt deltog 24 stotioner 

54 
59 
38 
42 
50 
53 
54 
54 
52 
57 
59 

SM0GMG 

GOD JUL OCH GOTT NYTT AR 
SM6CTQ SM0DJl SMOG MG 
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NRAU-TESTEN 1978 

Psss . Bi ö rn inte så högt. Men det ör 
klart a tt iag stöl ler upp i NRA U-Teste n. Jag tror 
i nte Birg itta mö rker att iag kör Test, för den 
ör iu ind elad i såna trevliga tövlingspass. 

1. DATUM OCH PASS 

Lördag och söndag 7 och 8 januari 1978 
I Lördag 1200-1500 GMT Telefoni 
II Lördag 1530-1830 GMT Telegrafi 
III Söndag 0700-1000 GMT Telegrafi 
IV Söndag 1030-1330 GMT Telefoni 

2. FREKVENSER 
Telegrafi 3510-3580 + 7010-7040 kHz 
Telefoni 3600-3740 + 7040-7090 kHz 
Respektera frekvensområdena. 

3. ANROP 
NRAU de SM . . . LA ... OZ .. . OH . .. 

4. KLASSER 
Klass A - Telegrafi 
Klass B - Telefoni 
Klass C - Telegrafi + Telefoni (Inoffic.) 

5. MEDDELANDE 
RRS(T) + löpnummer samt en femställig 
bokstavsgrupp, som väljes valfritt vid den 
första kontakten . Därefter sänder man 
den grupp man sist tog emot. Använd ej 
bokstäverna A, A eller O. Om man tap
par eller mottager en grupp ofullständigt 
sändes den sist korrekt mottagna grup
pen. Utmärk detta tydligt i loggen. Löp
nummerserierna skall börja med 001 och 
vara skilda på CW och FONI men obe
roende av band byten eller sändningspass. 

6. POÄNGBERÄKNING 
Endast ett aso med samma station 
per band och sändningspass är tillåtet. 
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aso med det egna landets stationer är 
tillåtet men ger en reducerad poäng. 
Varje sänt och rätt mottaget testmedde
lande ger vardera 1 poäng för kontak
ter med det egna landet samt 3 poäng 
för kontakter med övriga NRAU-länder. 
Varje aso ger således max 2 respektive 
6 poäng. Deltagare som haft aso med 
station som ej sänt in logg, gottskrives 
1 resp. 3 poäng förutsatt att denna sig
nal förekommer i minst 5 andra deltagar
loggar. 

7. LANDSKAMP 
Summan av alla deltagares CW och 
FON l-poäng sammanräknas landsvis och 
utgör underlag för landskampen . Detta 
gäller enbart deltagarna i klasserna A 
och B enligt ovan. 

8. INDIVIDUELLA VINNARE 
Individuella vinnare koras i de båda klas
serna A och B. 

9. PRISER 
Det segrande landets förening mottager 
en vandringspokal och de fem bästa i 
varje klass och varje land erhåller ett 
speciellt NRAU-TEST-diplom. 

10. LOGGARR 
Loggarna skall skrivas på A4-papper på 
högkant och skall innehålla följande upp
gifter : Datum och tid i GMT, Band, Körd 
station, Sänt och Mottaget testmeddelan
de samt Poäng. Använd separata logg
blad för CW och FONI men skriv alla 
aso i kronologisk ordning . Använd sto
ra bokstäver för det femställiga ordet 
samt skriv helst med blyerts-penna. 

11 . ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
Multi-operator-stationer får ej deltaga. Så
ledes måste t. ex. en klubbstation betjä
nas av endast en operatör och han skall 
då uppge sin signal i loggen. Varje del
tagare skall avge en försäkran av stan
dardtyp eller med följande formulering: 
"Härmed förklarar jag, , på heder 
och samvete att jag har deltagit i NRAU
testen i överensstämmelse med dess reg
ler och att min station har använts i en
lighet med mitt lands och internationella 
regler för amatörradio". 
Det tillkommer arrangören att kontrollera 
att reglerna efterföljes. 

12. STOPPDATUM 
Loggarna skall vara poststämplade se

nast den 31 januari 1978 och sändes till : 
SRA,L Contest Manager, P.O. Box 306, 
SF-Ö0101 HELSINKI 10, FINLAND. 

SM0DJZ 



JULTESTEN 1977 

Tider: Juldagen 25 dec. 0700- 1000 
GMT. Ann andag Jul 26 dec. 0700-1000 
GMT. 

Frekvenser: 3525-3575 och 7010-7040 
kHz , endast CW. 

Testanrop: ca SMTEST DE .. 
Testmeddelande: En bokstavsgrupp och 

en siffergrupp av typen 57913 KARLO 
skall utväxlas. De tre första siffrorna är 
RST-Rapporten och de två sista är löp
nummer på förbindelsen . Om antalet OSO 
överskrider 100, utelämnas hundratals
siffran . Efter 99 kommer således 01 02 
03 o s v. Bokstavsgruppen består av god
tyckligt valda och sammanställda bok
stäver (ej A Ä Öj. som oregelbundet 
varieras för varje OSO. 

Poängberäkning: Endast en förbindelse 
är tillåten med en och samma station per 
band och tävlingspass. Varje godkänt 
OSO ger en poäng och dessutom er
hålles en poäng för varje rätt mottaget 
testmeddelande. OSO med station som ej 
sänder in logg ger inga poäng. 

Klassindelning: De tre olika certifikat
klasserna A, B och C tävlar var för sig , 
d v s särsk i ld resultat lista upprättas för 
vardera klassen . Alla tävlingsdeltagare 
kontaktar dock varandra efter bästa för
måga oavsett cert ifikatklass. 

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

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

Beräknad slutpoäng uträknas och an
tecknas. Loggarna skall vara poststämpla
de SENAST 15 JAN 1978 och skickas till: 
SSAs Testledare , SM0DJZ Jan Hallen
berg , Box 3036, 19503 MÄRSTA. 

SM6CTQ 

COUPE de R E F 1978 

Även denna franska test har infört för
nyade regler fr o m 1978. Tyvärr saknas 
vissa väsentl iga detaljer i reglerna såsom 
stopdatum och klasser samt även multi
pelfrågan men här är en direkt översätt
ning av de regler som har kommit till 
SSA. 

Tider 
CW 28 jan 0000 GMT -29 jan 2400 GMT 
FONI 25 feb 0000 GMT-26 feb 2400 GMT 
Endast 36 timmar får användas av Single 
operatörer. 
Meddelande 
RS(T) + löpnummer. 

Poäng 
3 poäng med F och DOM (overseas 
french departements) samt TOM (over
seas french territories) i samma konti
nent. 
10 poäng med F och DOM/TOM i en 
annan kontinent. 

Multipliers 
Varje F-departement (95 stycken) och 
FFA (DA-stn) varje DOM (FG FM FY FR) 
varje TOM (FB8W FB8X FB8Y FB8Z FK 
FO FP FU FW FH) varje annat DXCC
land (???) 

Slutpoäng 
Summan av alla OSO-poäng från alla 
band multipliceras med summan av alla 
multiplar från alla band. 

OBS. Detta är nytt för i år. 

Loggar 
Sändes till REF TRAFFIC MANAGER 
F5IN, 2, Square Trudaine , 75009 PARIS, 
France. Förslagsvis inom 2 veckor efter 
tes terna. 

SM0DJZ 

RESULTAT 
PACC Contest 

1. SM0DSF 43 24 1032 
2. SM0 DJ Z 29 17 493 
3. SM3V E 40 9 360 
4. SM7CY P I l 6 66 

MANADSTEST nr 10 CW 2 oktober 1977 
l SM3V E 31 1658 18. SM6AYM 21 57 

2. SM3EVR 30 52 19. SM3BJV 21 58 
3. SK0HB 30 55 20. SM3AF 21 59 
4. SM6FK F 30 57 21. SM7GGK 20 45 
5. SM0 DJ Z 30 59 22. SM5H EV 20 50 
6. SM0GMZ 29 57 23. SM2HGL 20 59 
7. SM5GFK 29 58 24. SM4lJS 18 58 
8. SM5CSS 29 59 25. SM7BGB 16 59 
9. SM0CRT 28 53 25. SM7FUE 16 59 

10. SM0GNU 28 56 27. SM0CHB 15 50 
Il. SMSVB 27 59 28. SM0BSB 15 58 
12. SM5 FUG 26 54 29. SM0 1BO 13 54 
13. SM5B N X 26 59 30. SMI IRW 12 58 
14. SM0 BVQ 25 51 31. SM0 f UI 10 39 
15. SM3BP 24 57 32. SM6CPO 10 54 
16. SM2HZQ 24 59 33. SM0GMG 2 59 
17. SM41 J K 21 55 

För sent inkommen logg, SM0HEK. 
Checklogga" SM5DV SM5DYC SM6DPf SM0CXM 
Ej insöndo loggar: SMIAJS SM3DHP SM3DK S 
SM3DXV SM5 FNQ SM5fN U 
Totalt deftog 44 stationer. 

SM0GMG 
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Blandat 

SAC testen gick 2 helger i september 
och blev en stor satsn ing av alla test
intresserade i Sverige. Många SM-opera
törer förde en oj ämn kamp mot dåliga 
konditioner. 

Vi låter först Testledaren Janne få or
det - Nå Janne hur gick det? 

En större satsning kan vi just nu inte 
mobilisera i Sverige, förmodligen slår vi 
förra årets resultat men frågan är räcker 
det? Våra grannar i OH-land hade nog 
skärpt sig för att möta vår stora sats
ning. 

- Ja, vi ser med spänning fram emot 
slutresu ltatet. Janne har lovat återkomma 
med kommentarer. 

En hel del f ina resultat har dock note
rats, och man får känslan av att sats
ningen varit större på CW-delen. En rund
vandring i SM gav följande resultat: CW: 
SM5BNZ 333.000p, SK3BG 395.000p, 
SK7CE 226.000p, SM6CTO 254.000p, 
SJ9WL 481.000p, SM2DMU 355.000p, 
SM2AT 200.000p, SK0HB 400.000p, 
SM0GNU 204.000p, över 100.000p: SM2 
DLZ, SM5AOD, SK5EU , SK3JR, SK4BX, 
SM3VE, SM0CCE, SM5VB, SM7EXE, 
SM6DHU, SM5CBN, SM5AD, SM5CNO, 
SM5AOE och förmod ligen många fler som 
i skrivande stund vi ej fått någon för
handsinfo om. 

FONI: SJ9WL 375.000p, SL0AS 281 .000, 
SK7CE 195.000p, SM6CTO 132.000p, 
SM5CAK 200.000p. Fina resultat har för
modligen även SM5AQD, SK2KW, SK2AU, 
SM5DUL, SK0TM , SK5AJ , SM5CSS, 
SM5FOO, SM3EVR, SMlTE. 

SM6CTQ 

OTC från testledaren 
Från den ena till den andrCl brukm det het" 

ibland. Från SAC till NRAU är iu steget inte 
så speciellt långt egentligen. Det göller iu 
detsamma egentligen, nömligen landskamp mot 
i första hand vönnerno i öst. SAC-77 lö r nog 
tyvärr inte g6 till historien som en vinst över 
OH . Aterigen ör det FON I-de len som stiölper 
oss. Denna gång kanske p. g. a. de dåliga 
kondit ione r som rådde. Men nu skall vi völ 
inte föregå resul tatet färrön det ör klart och 
iog hoppas att LA5Q K är på hugget och snabbt 
leve rerar slutresultatet. N u ä r det alltså dags 
fö r N RAU-testen i stö l let . N ågra modifieringar 
och fö rönd r ingar antogs på N RA U-mätet ti di
oore i å r och det gö l ler i förs ta hand t iderna 
fö r de olika tövl ing spa sse n sam t fre kv ensseg men
ten. Dessutom ha r ett helt nytt grepp tag i ts 
qeno m att alla deltagare får konta ktas således 
öven svenskor. Dock med något mind re poöng . 
Vi hoppos dörmed att denna test skall bli ön
nu mer spännande och roli~. Någon special · 
medicin för ott vinna denno lands kamp hor iog 
dessvörre inte. Att uppmona ALLA, öven DU , 
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att deltaga så flitigt som möifigt lår völ (lIlses 
som en självklarhet , men 011 hittn någon spe
ciell finess hoppos jag vor och en kommer på 
under iulhelgen. De f lesta av oss ör völ lediga 
under trettonhelge n, så en völkommen avkopp· 
ling i all t f irande skulle iu kunna vara att kö ra 
N RAU-tes ten . Vi gör väl vod vi kon. Och så 
l ite till, eller hur??? Lycka till och du, glöm 
inte det dö r med loggen detta år va l!! Vi hor 
vunnit den delen av N RAU-testen tidigare så 
nu räcke r det. Tycker du att det är besvärli g t 
med att rens kr iva loggen??? Ett bra sött ä r att 
skriva den med en blyerspenno under testen och 
seda n ski cka in orig inalloggorna. Du sporClr en 
mossa t id och kan seelan dro kopio r fö r den 
egna loggen. 

Ho elet så bra med testandet och festCln el et 
under jul - och nyårshelgen somt noturfigtvis un
der trettonhelgen . Vi hörs 1978. 

73 de Janne 0DJZ 

RESULTAT PORTABELTEST 2 
l. SMlCJV/lP 5 
2. SM4FIF/4P 5 
3. SM5BNJ/5P 5 
4. SM5BRG/5P 5 
5. SK5JT/5P 5 
6. SM0 DSF/7P 3 

816 4080 
722 3610 
677 3385 
618 3090 
755 3020 
926 2778 

7. SM4ABS/4P 3 882 2646 
8. SM50M F/5P 4 632 2544 
9. SM6DO K/7 P 4 594 2376 

10. SM6E HP/6P 4 407 1628 
I l. SM0CF J/0 4 384 1536 

Fast stn 
1. SM5ENX 188 752 
2. SM7FHJ 313 313 

Check loggar , 
SM3HZX SM5H EV SM5DND SM6EI G SM6 1CD 
SM6BYB SM6BVB SM6GXU SM7BE P SM7BMR 
SM0GMZ 
Ej insända loggar fär vilka poängavdro g ho r 
giorts, 
SM2CEW SM3DBU SM5CVI/5P SM61 D SM6EUC 
SM6HC K SK7GH/7P SM0AJV SM0 EJM 

Märsta 771031 
Jon Hallenberg 
SM0DJZ 

RESULTAT R E F 1977 
CW 
1 SM0CC E 327 4944 
2 SM5CSS 128 34 176 
3 SM7NW 153 16398 
4 SM5CMP 11 4 1018? 
5 SM0BDS 48 4896 
6 SM0GNU 52 4449 
7 SM3BP 31 3627 
8 SM5UH 39 2706 

9 SM7CZC 
10 SM6AYM 
11 SM5RH 
12 SM2HZQ 
13 SM5F FW 
14 SM0 CGO 
15 SMlTV 
16 SM5AKT 

Checklogga r , SM5DSF SM6BZE 

FONI 
1 SM0DJZ 185 347 14 8 SM0CCM 
2 SMICJV 195 28043 9 SM5UH 
3 SM5CZM 143 26846 10 SM61D 
4 SM5CSS 63 7580 I I SM5BMD 
5 SK7TV 56 5376 12 SM0 FG K 
6 SM5DSF 73 5179 13 SM7FSV 
7 SM4BTF 56 4476 

SM5AQD SM7G E 

24 1248 
36 1170 
23 11 04 
20 960 
17 61 2 
22 522 
11 396 
1 3 

37 2504 
25 1500 
27 657 
12 352 
8 248 
6 27 

Check loggar , 
SM4GL gm SM0DJZ 



Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvägen 9 
546 00 KARLS BORG 

Hörl pö Bo nden, 

14.000 

Kermadec Island lL IAA/K aktiv i CQ WW DX 
Con test. QRT den 5 november. 

Novassa En grupp bestående av K2KA K4SMX 
W2PAU WA5EMA WB4ERC planerar att bli QRV 
med callet K4IA/KC4. 

Haiti Det var medlemmar från Nortern Florida 
DX Club som vor QRV under CQ WW DX Con
test. 

Juan Fernandez Aktiverades under CQ WW DX 
Contest. Callet var N4WW/CE0l. 

Bhulan A51 PN är aktiv därifrån. Sista tiden har 
hon varit QRV runt 14273 12z. 

South Orkneys VP8PL QRV 14130 19z, han hor 
QSO efter lista bokad av GM3ITN. 
Ogasaw~ra JDIIAA ofta QRV 21320 10z, QSL 

skall gå via JEI HKX. 
JA Prefix Senaste prefixet från Japan är JK, 

aktiverat genom JKIBKE. 
Fiji Islands 3D2DM och 3D2GA båda är QRV 

runt 14280. 
Cayman Islands N4 1l var QRV med callet 

lF2BB och W4KYH med callet lF2AP. Båda är 
QRV 0110 band. 

Adresser , 
VP2GAH Box 321, St. Gerge's, Grenado W.I. 
KZ5USN Box 5016, Fort Amador, Canal lone. 
W3HNK P. O. Box 73, Edgemont, PA, 19028, 

US,~,. 

CN8CW P. O. Box 120, Robot. 
FP8DX Box 41, St. Pierre. 
HK0BDK Box 842, San Andres Isla. 
HR3JJR Box 207, Lasaipa, Honduros. 
HS1WR Box 155, Bangkok. 
JTlKAA Box 639, Ulan Botar. 
JY5US P. O. Box 2285, Amman, Jordon. 
VR4CF Box 498, Honioro, Solomons Isl. 
VR4DX P. O. Box 332, Honioro, Solomons Isl. 
WB4ZNW/DU2 PSC l, Box 3076, APO, Son 

Fransisca, Col., 96286. 
3D2GA L-Goskell, 4 Quantos Airwoys, Nod i 

Airport, Fiji Isl. 
3D6BE Box 1158, Mbanane. 
9VlTF 332 Gielstead Rd, Singapore II. 

Till sist 
Glöm inte bort 10M, goda öppningar är in

rapporterade. 

SM5DQC är QSL mgr för HlITA. Osten säger 
all hon konfirmerar QSO med SM stationer, om 
dessa sänder QSL direkt. OBS ej via SSA 

SM5DQC 

Osten Magnusson 
Vallmogatan 28 
599 00 Odeshäg 

14.050 14.150 

QSl INFORMATION 
AP2TN via W8QFR 
C31ME via W1JFl 
C310H via DK8EV 
C310J via DK4AP 
C310l via DC6RJ 
C31PE via DB1VB 
C31 PF via DK5VP 
C31 PI via OH2NB 
C6AEY via WB9HAK 
CF1ISH via VEIFQ 
CN8CC via F6CVE 
EA80R via DJ6J I 
EL0AP via JA lVE 
EP2FE via DK6UV 
EP21A via W4YE 
EP2lA via WB8DKQ 
EP2MO via WB8DKQ 
EP2SB via W4MA T 
FC0APA via Dl6WC 
FH0Yl via 18JN 
FL8GH via J28AK 
Fl8Gl via J28AJ 
Fl8GT via J28AG 
FM0YO via W6BWM 
FM0COO via VE6DGO 
F00BG via K6AHV 
FP8AA via K20JD 
FR7 AD via F6ASK 
GJ5CAJ via ON51Q 
HB0BLT via HB9MRR 
HD8CD via 10WDX 
HD8EE via WA8TDY 
HD8Gl via HCIGl 
HL9KW via WA7DIG 
HS9FK via 9M2FK 
IA5PQW via 12BWW 
IlIARI via I IWl 
JY4MB via DJ3HJ 
KB3BSF via W3EE K 
KC3F via W3TEF 
PJ8AR vio W3HNK 
PY2PE vio F6BFA 
S79S vio W6SP 

S88TH 
SUlJA 
VK0C C 
VP1PG 
VP2AlB 
VP2DQ 
VP2DAC 
VP2DJI 
VP2GJI 
VP2MIl 
VP2MJE 
VP5ll 
VR4BT 
VSSMM 
VU2LE 
VU2KMK 
WS1ACR 
YT01ARU 
ZB2CN 
ZB2DM 
ZFIMT 
ZPSAO 
lP5EC 
ZPSEF 
ZPSlX 
ZPSPT 
ZP5CBL 
ZS4PB 
3A0JD 
3D2AN 
3D2CC 
4J6A 
4S7DA 
SV7JC 
8Q7AD 
9GIKP 
9K2EX 
9ll.JB 
9llJM 
9M2DW 
9N1AR 
9Y4SF 
9Y4TR 

14.200 

via W6UOU 
via JA0FlI 
via VK2BCC 
via WB9TOU 
via W1RF 
via VP2LDB 
via VP2LDF 
via W2BJ I 
via W2BJI 
via WSTll 
via W6El 
via WA2CPX 
via G4CRY 
via VS6BY 
via WA60ET 
via W71SY 
via WISYE 
via YUIPCF 
via DJ9WH 
via WlJFl 
via WA9UEK 
via W3HNK 
via W3HNK 
via W3HNK 
via W3HNK 
vio W3HNK 
via W3HNK 
via W7VRO 
via HB9ASJ 
via K6ZIF 
via VE6AKV 
via UYSlK 
via W3HNK 
via F6CBC 
vio JA1UMN 
vio KIMAR 
vio SM3BYD 
vio WB8LDH 
vio W4BAA 
vio DJ3HJ 
vio G3PTO 
vio WA5GFS 
via WASGFS 

77l011/SM5CAK 

W4WTG har vorit hemll1l1 hos W4SPX och 
hämtat logarna för följande stotioner , TT8AC, 
5VlDB och 5VlWT. För er som ännu inte lyckats 
få QSL från någon av dessa stationer har nu 
chansen. WA4WTG hor också frimärke som hob
by, så skicka gärna med några. 

DX hälsningar SM6CTQ 
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FM 
Red. 
Kurt Franzen, SM5TK 
Box 13 
15013 TROSA 

SSA Repeaterfolder 1978. Fortfarande 
är det snålt med bidrag, d v s inga bi
drag har influtit sedan förra numret av 
OTC. En s. k. repeatergrupp. som be
står av SSA repeaterfunktionär SM0COD, 
SSA vice ordf. SM5AA samt denna spalts 
båda red . kommer förmodl igen att träffas 
under hösten 1977 för att tackla bidrags
problemet. 

Information. Här återger vi ett stycke 
saxat ur OST (ARRL tillika IARU officiella 
organ) okt. 1977 WARC -79 artikel: 

"Amatörradion har i 2m repeatrarna fått 
ett nytt kraftfullt verktyg för ev. insatser 
för samhället . Hundratals radioamatörer 
assisterade friv i lligt med kommunikation 
under de nyligen inträffade stora skogs
bränderna i Kalifornien . Amatörkonstruera
de repeatrar installerade utan någon 
kostnad för samhället har gjort det möj
ligt att ordna med kommunikation i om
råden som varit utom räckhåll på annat 
sätt. Amatörerna medverkar också dag
ligen vid mindre dramatiska insatser för 
allmänheten. Och som det omfattande nä
tet av amatörradiorepeatrar sprider sig, 
så ökar också värdet av the Amateur 
Radio Service. Amatörernas investeringar 
av utrustningar i 2m bandet uppgår till 
sammanlagt mer än 500 miljoner kronor." 

Utbildning. FM-spalten har tidigare 
framfört repeaterns förträffliga användning 
till Information och utbildning. I det sam
manhanget bör det påpekas att man skall 
ta kontakt med både DL och om denne 
så anser, även med SM0COD innan ak
tiviteterna börjar över repeatern . Vi fort
sätter med att på nytt saxa ur OST okt. 
nr 1977: " Har du någonsin tänkt på vilket 
utmärkt instrument en repeater utgör för 
telegrafi-träning? Många amatörradioklub
bar bedriver telegrafilektioner och att kun
na ge CW-träning kan vara ett problem. 
Om tid kan nedläggas på, att den loka
la repeatern sänder telegrafi-träning , tänk 
så mycket enklare det kan bl i för klub
ben ." 
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Bifr. red. 
Torsten Larsson, SM5AMF 
Tellusvägen 7 
61101 NYKÖPING 

Var får man tag i mottagare för dessa 
frekvenser? Det f inns enkla konvertrar, 
som man sätter framför sin FM-rundradio
mottagare och som gör det möjligt att 
höra repeatern på FM-rundradiobandet. 
Kostnad lägre än 100 kr. 

Vi avslutar spalten med att påpeka att 
nödtrafik har faktiskt redan ägt rum över 
Nyköpingsrepeatern vid några tillfällen: 

Bilar som dikeskört under vintern uppe 
i Kolmården har av förbipasserande radio
amatör anmälts via OSP till räddnings
tjänsten 90000. En fritidsbåt i skärgården 
som tappat propellern fick hjälp att ordna 
bogsering. 

Varför inte rapportera in exempel där 
radioamatörer hjälpt till för allmänheten. 
Spalten står öppen för bidrag. 

Ur Flygvapnets tidning " TIFF" 

SL-station som inte kör repeatertrafik? 
Hm. -WB. 

EN fLITl4 K:ILLE. ~RÅN SKANÖR 

VAlt PASSIO"'ERAD Jl40101VAATOJ\: 
"'AN ETT "N~OP SIiNDf UT 
OC~ JN~AN k;VÅLlEN Ii~ SLUT 
ETT HALLÅ IFR:~N fAlSTERf,O HA.W HÖ~ 



RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 

RTTY Erik Nilsson, SM5EIT 
lundvägen 3, 
15200 STRÄNGNÄS 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR'fRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYF 

1977 har bjudit på några positiva öv
erraskningar för svensk (läs SM6-) RTTY. 
I den tyska korta testen har SM6ASD 
placerat sig som andre man i klass A, 
mindre än 200 watt. 

I klass B över 200 wall, blev SM6GVA 
Cöran bäste man bland c:a 35 deltagare. 
Övriga placeringar i klass B: 

5. SM6CAL 25. SM6FYU 
6. LA7AJ 26. SM6FTA 
8. OZ4DZ 28. OZ2CJ 

10. SM6GDL 30. SMOFZU 
21. SM5EIT 31. LA3WH 

SM6EBM 33. SM6ANW 
34. SM6FTA 

1<lass e, VHF 
13. SM6FYU 
24. LA7AJ 
28. SM6ASD 
40. SM6EBM 

40. SM6ANW 
43. SM6GDL 

SM6CAL 
SM6FTA 

OBS! Denna resultatlista är en sam
manräkning av fyra olika deltester under 
året. Väl mött nästa år. Tiderna är då: 

HF: 

VHF: 

Del 1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

den 28/1 
26/3 
10/6 
10/9 

29/1 
25/3 
11/6 
9/9 

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

0800-1100 
1300-1600 
0800-1100 
1300-1600 

Fullständiga regler kan erhållas från 
övertecknad. 

RESULTAT SARTG 1977 

Testen som kördes 3. helgen i aug 
gav följande resultat: 

1. I K5GZS 210 194020 13 19 41 14 2 
2. 13FUE 198 155625 14 11 33 16 -
3. W3FV 153 140600 9 13 38 13 1 
4. K8JUG 152 130680 8 14 35 14 1 
5. 15MYL 184 127970 12 9 38 7 1 

6. SM6ASD 169 121785 11 12 30 15 1 
22. SM6AEN 115 60945 8 8 25 10 -
26. OF3TTY 143 51625 10 - 18 7-
47. SM6BUV 64 20740 7 7 14 6-
49. SM6EBM 61 15525 2 11 8 6-
55. SM6CAL 45 8900 5 - 15 - -
70. SM5EIT 14 2520 - - 14 - -
71. SM6CVE/6 20 2145 10 - 1 - -
73. SM7BUN 74. SM6GDL 78. SMOEZO 

Multi 
10. SK0FA 29 5760 - - 18 - -
11. SL5AR 10 855 - - 7 2-

Från vänster: plac, call, antalOSO, poäng 
och multiplar i ordning 3, 5, 7, 14, 21 och 
28 MHz. 
1978 köres denna test som vanligt den 
tredje helgen i augusti. 

BARTG SPRING RTTY eONTEST 1978 

Tid: 25 mars kl 0200 GMT till 27 mars 
kl 0200 GMT. Endast 30 timmar tillåten 
körtid. 
Klass: Single och multi 
Band: Alla HF-banden 3,5-28 MHz. 
Multiplar: Endast ARRL-listan gäller. Var
je W/K, VENO och VK distrikt räknas 
som särskilt land. 
Meddelande: Tid i GMT, OBS 4 siffror, 
samt RST och OSO-nummer med början 
på 001. 
Poäng: Kontakt med eget land ger två 
poäng. Varje annat land ger tio poäng 
per OSO. Varje kört land/band ger 200 
bonuspoäng. 
Slutpoäng: Summan av OSO-poäng x antal 
körda länder lägges till summan av 200 x 
körda länder x körda kontinenter. 
Logg: Senast den 31 maj till TED BOUB
LE, G8CDW, 89 Linden Gardens, EN
FIELD, Middlesex, ENGLAND EN1 4DX. 
Fullständiga regler kan erhållas från un
dertecknad. 
OBS att i denna test kan man lätt köra 
ihop diplom. Dels WAC sm då inte kos
tar något, dels Q'CA som dock kostar 
tre dollar eller 15 IRC. 
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SARTG NYARSTEST 1978 

Tid: Period 1 nyårsdagen 0900-1030 
SNT och period 2 1030-1200 SNT. 

Band: 3,5 och 7 MHz. 
Meddelande: RST, aSa-nr och från 

SM-et dessutom " gott nytt år" obs på 
svenska. 

Poäng: Kontakter med Europastn ger 
ett poäng, och med Skandinaviska stn 
ger två poäng. Kontakter på 7 MHz ger 
dubbel poäng. Samma st får kontaktas på 
båda banden under vardera perioden. 

Loggar: Före 10 jan till OZL'eJ , C J 
Jensen, Meisnersgade 5, DK-8900 RAN
DERS. 
Under helgen 12-13 nov kördes den 
tyska långa testen. Göran SM6GVA i 
Herrljunga har säkerligen bäddat för en 
ny fin placering i toppen. Han hade 
högsta aSa-numret av dem jag hörde 
på söndagskvällen . 225 körda med re
servation för ev dubbel asa. Göran bör
jade kl 0600 på lördagen. Han pausade 

mellan 0000-0700 på söndagen och slu
tade kl 2300. Dåligt med DX, tyckte han. 
Endast några JA och VK-stn samt en och 
annan W. Inga nya länder. De vanliga ka
nonerna 11 PYS, 18AA, CT1 EO m fl var 
inte igång. Tre ryska stn hade höga 
aSa-nummer. IK5KPK och 13FUE hade 
också omkring 200 asa. 
Göran har byggt en fyra el OUAD för tre 
band. Den sitter i toppen på en höj
och sänkbar mast, 24 meter hög. Bom
men utgör dessutom en del aven delta
loop för 40 meter. I sinom tid skall mas
ten gammamatchas för 80 meter. Till 
slut har riggen förstärkts med ett slut
steg SB 200. God fortsättning Göran. 
Detta är den sista RTTY-spalten från 
min sida. Jag hoppas verkligen att nå
gon eller något gäng kan o vill fort
sätta. Tack för de här två åren. 
Till sist en GOD JUL och ETT GOTT 
NYTT AR. Vi ses i nyårstesten. 

73 de Erik/SMSEIT 

NÄR HÖRS JAG VAR? 
RADIOTRAFIKPROGNOS , 15/12 1977-15/2 i978 SM5BKZ 
Solfläckstal 55 

I 
Tid i GMT I Max S på band 

Riktning 

I 00-03 03-D6 06-D9 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 10 15 20 40 80 

JA 00041 00240 02683 00786 00366 00055 00043 00042 08 08 08 09 10 

VU 00276 02430 35500 66500 24942 01878 00467 00377 08 08 13 17 16 

VK (korn 00000 00300 06600 28932 04786 00265 00043 00220 09 09 12 14 14 
VK (Iångi 00300 00200 00430 04741 02000 00000 00000 00200 11 11 09 09 09 
MP4 00298 00474 28830 49800 18942 00698 00398 00398 09 12 14 17 17 
EL 00399 00298 03974 69800 69800 46940 00896 00498 11 09 07 05 05 
ZS 00376 00032 03600 27700 47700 04720 00644 00376 12 09 17 22 22 
W2 00076 00076 00056 00366 04740 14740 00363 00066 14 14 12 08 08 

W6 00076 00065 00044 00089 00069 00684 00362 00065 16 16 16 14 09 

F (Paris) 00099 00078 00399 03996 03997 00599 00079 00089 12 12 12 15 06 

PY 00076 00045 00485 27700 27500 26500 00630 00075 10 10 19 07 05 

OA 00075 00065 00265 02741 57600 37500 01500 00352 14 12 10 06 08 

KH6 Ikorn 00010 00052 00053 00297 00487 00341 OOlDO 00000 13 13 13 09 09 

KH6 (lång) 00200 02100 33000 34000 05200 03400 00200 00100 08 15 17 16 16 

Huvudtabellen , Färväntat S-meterutslag på 10-15-20-40-80 mb vid va rie tretimmarsintervall. 
Hägra tabe llen, Tidpunkt fär kraftigoste sig nalstyrka fä r aktuellt band. 
Signal/brus i S-enheter. 
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Från distrikt och klubbar 

SM4 

Ja, nu blir det några rader från och 
om SM4 igen. Först och främst, jag stäl
ler upp i valet till distriktsledare en period 
till. Det verkar inte vara ett eftertraktans
värt jobb, eftersom ingen har kommit på 
förslag som ersättare. 

Jo visst är det ett tacksamt jobb, men 
synd att det tagit tid från hobbyn, både 
radiobyggandet och körandet blir lidande. 
Ändå har det blivit en del kört och byggt, 
bara det som kördes under sporadiska 
E-skikten i somras väger upp allt nega
tivt. 

Vårmötet och höstmötet i SM4 har pas
serat sen sist, och "en får tacka" för det 
fina jobb som lagts ned av arrangörerna. 
Kanske är det för mycket "serverat" vid 
dessa möten, det börjar bli svårt att få 
folk som ställer upp. Men det är likadant 
överallt när det gäller föreningsarbete, 
alla vill ha - men ingen gör något. 

Toppenträff kan vi som vanligt kalla 
Björnmötet på Tossebergsklätten där vi 
möttes, trätte , pratade radio och hade 
det trevligt . 

Vårmötet 1978 skall hållas i OSA's regi 
i Orebro. Tidpunkt ännu ej bestämd. Kom 
gärna med förslag. 

Kontaktmän, att fungera under DL4 har 
jag skakat fram . Detta för att kanske få 
den information som finnes, att nå ut 
fortare. Eller det " gny" som höres ute 
i "buskarna" , skall komma till mig forta
re. Kanske blir det en distriktskanal på 
80 meter också? Kom med tips och för
slag! 

Alltså här nu namnen på de som ni 
skall " klämma åt " när inte er DL är till
städes : 

Länsrepresentant : 

W län: SM4ANV Jan Korsgren, Borlänge 
T län: SM4CWV Gunnar Ahl, Orebro 
S län : SM4BET Bertil Gandie, Karlstad 

Slutligen vill jag på detta sätt passa på 
och önska Eder alla en fin lugn jul samt 
ett fint nytt radioår 1978. 

SM4FVD. DL4 

Några bilder 
En " gästspelande ' besvärjer 

vädrets makter med säckpipa. Den ned
re bilden visar SM41CF fixande elkraften. 
Foto: -FVD. 

I Mora 
bedrivs det CW-träning enligt aTC nr 11. 
Men det är SM4EGD som leder kursen. 

Red. 
SM6-möte 

Söndagen den 23 okt arrangerade före
ningen Göteborgs Sändareamatörer ett 
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välbesökt distriktsmöte inom sjätte dist
riktet på Högsbohus Taverna i Göteborg. 

Programmet började med att SM6EDH 
Cege kl 0900 sände bulletinen från Högs
bohus på kortvåg (redan kl 08.30 hade 
SM6CVE Ulf sänt VHF-bulletinen från ett 
högt beläget OTH någon annanstans i 
Göteborg). Kl 1000 startades mötesför
handlingarna under vilka för distriktet 
intresserade frågor behandlades. Under 
mötet framfördes önskemål om publice
ring i OTC av vilka som är funktionärer 
inom SM6 vid sidan av DL och DL-suppl.: 

OSL-distriktschef SM6DHU Matts-Olof 
Alfredsson. Avstörningsfunktionär SM6FHI 
Ingvar Nilsson. Handikappfunktionär 
SM6AAL Bertil Bengtsson. 

Källaremästare SM6HOR Jhonnie serve
rade lunch varefter scenen intogs. av da
gens föredragshållare SM6DGR Erik Berg
sten som berättade om OTH-Radar (över
horisontradar) . Erik betonade att man inte 
med säkerhet vet om det s k "Monstret 
i Minsk" är en OTH-Radar, dock tyder allt 
på att så är fallet. 

Föredraget illustrerades med ljusbilder 
som bl.a. visade grafiska och andra kur
vor över fenomenet. De där "andra kur
vorna" hörde nog egentligen inte till 
programmet, en " tredje opponent" hade 
tydligen huserat bland Eriks bilder. 

Att amatörradion blir alltmer "datorise
rad " fick man klart för sig när man tit
tade på vad de många utställarna visade 
upp. 

DL6 tackade GSA för ett fint arrange
mang. Till våren träffas vi i Kungsbacka. 

DL6 SM6CPO Ingemar 

ÄLVSNABBENS LANGRESA 1971-1978 

Älvsnabben startade sin långresa från 
Karlskrona den 4 november. Tyvärr kom 
meddelandet för sent så att endast sena
re delen av resan kan komma in i tid
planen . 

19-23 dec. 
24-27 " 
29- 2 jan . 
10-14 
18-22 " 
3a- 3 feb. 
6- 8 " 

20-24 " 
27- 3 mars 
16 

G56 

Fort-de France 
Mayero Island 
Willemstad 
Veracruz 
New Orleans 
Washington 
Hamilton, Bermuda 
Tanger 
Toulon 
Karlskrona 

Med på resan är SM6FPW Michael, 
SM01UB Ingvar och SM51UZ Ove. Signa
len är som vanligt SL8AY/MM och frek
venserna 14.060 MHz CW och 14.160 MHz 
foni. Passning dagligen omkring kl 16.00 
GMT. Postadressen är : HMS Älvsnabben, 
Örlogspost, 20210 MALMÖ BAN UTRIKES 

aTC de SMMRC 

SMMRC (The Swedish Maritime Mobile 
Radio 'Club) önskar alla medlemmar och 
andra intresserade en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT RADlOAR 1978. 

För de som ännu ej riktigt vet vad 
SMMRC är, kan vi tala om att det är en 
kamratförening för sjöfolk , som är, eller 
varit verksamma i Svenska Handelsflottan, 
och som dessutom är radioamatörer. Icke 



radioamatörer kan få passivt medlemskap. 
Vi är nu drygt etthundra medlemmar, näs
tan alla är telegrafister men självfallet är 
allt sjöfolk välkommet. Medlemskap kos
tar 25:- per år. 

I SMMRC delger vi varandra våra erfa
renheter och andra roliga upplevelser 
genom bl a: SAXAT, medlemstidning 3-4 
gånger per år. Radiomeeting på bestäm
da tider och frekvenser. Klubbsignal: 
SK0JO. Träffar, då vi är i land. 

Alla gamla "sailors", som är roade av 
att återknyta bekantskapen med sjölivet, 
är välkomna. Vår medlems-"tidning" , 
SAXAT bygger helt på medlemmarnas 
egen medverkan och blir alltså vad vi 
själva gör den till. Du, som är intresserad, 
kan beställa SAXAT n:r 2/77 och 3/77 un
der nedanstående adress eller till mig 
personligen. Du får dem kostnadsfritt. 
SMMRC har även kontakter med utländs
ka klubbar, f n " Maritime Mobile Amateur 
Radio Club" MMARC, Houston, Texas, och 
"Inter Maritime Club", IMC, Hannover, 
Västtyskiand. 

SKED-tiderna har reducerats. I mån av 
tid och möjlighet försöker vi nu hålla 
kontakt på 3780 KHz, A3j, kl. 10.1 5z, samt 
på 14100 KHz, A1 /A3j, kl. 14.00z (tillsam
mans med OK0SS, sm är " net controi 
station" för " IMC".) 

DIPLOM 

SMMRC-award n:r SO, gick till vännen 
Lars-Erik/SM5JV, som lyckats skrapa ihop 
närmare trettiotalet förstagångs/MM
aSO:n! Inte dåligt Lasse! Finns det någon 
som kan slå det rekordet? 

Observera att MM-kontakter endast gäl
ler för handelsflottan och örlogsflottans 
fartyg, alltså ej för fritidsbåtar. .. . 

PS: SM3LX/'Carl-Henrik meddelar folJan
de: 

Jag ropar och lyssnar' 1000-10.15 
GMT. Beamlng SO 135 grader dagligen 
om jag kan troligen 3-6 dagar i veckan. 

Beamriktning SW 225 grader klockan 
13.00-13.15 GMT. aRA Härnösand. 

SM4ANU 

Internationella Amatörradionyheter de 
SCAG 

Sista lördagen i varje månad kl 0730 
GMT på 3.615 kHz sänds internationella 
amatörradionyheter på SSB. Du som ar 
intresserad av att veta mer om amatör
radion i olika länder, lyssna då halv nio 
den 31 december. Red och op SM0COP 
Rune. 

Den Nordiska handpumpsträffen eller 
"Stralght Key Day/SKO" Nyårsdagen 1978. 

Kl. 0600-1800 GMT på 3550 kHz 
± ORM den 1 jan. Kalla "ca SKO" med 
din handpump i ett lugnt avstressat tem
po. High speed och poängjakt är bann
lyst i denna lumptuggarträff. Lär istället 
känna din motstation : Hans ålder, yrke/ 
sysselsättning, hur länge han har varit 
sändaramatör, övriga hobbies samt na
turligtvis stationsuppställningen med an
tenner och annan utrustning. Du har ock
så möjlighet, att som deltagare nyttja din 
röst - en (1) röst - för att markera den, 
som hade den bästa "handstilen" av dina 
motstationer. 

Under detta tillfälle kan du också sän
da och ta emot - helt frivilligt naturligt
vis - Radiogram eller amatörradiomedde
lande i skriftlig form som innehåller de 
personliga uppgifterna enligt ovan. En ren 
träningssak m.a.o. som syftar till att vi i 
en framtid också kan reläa/aSP aTC med 
mindre risk för förvanskningar, som vid 
asp av de informella (muntliga) medde
landen. Ett exempel på radiogramupp
ställning: "Nr 3 R SM5XYZ 9 Xköping 
0730 1/1 = SM5TK Trosa = ålder 65 år 
lic 1930 pensionär annan hobby fiske = 
73 Johan +" 

Facit: Nr är löpande från nr 1 under 
SKO. R står för Rutinmeddelande (skulle 
det röra sig om nödtrafik kan h§.r stå 
EMERGENCY), SM5XYZ), är avsändarens 
anropssignal, siffran 9 står för antal ord 
i texten mellan det andra och tredje åt
skillnadstecknet, {Xköping är avsändar
orten och sedan följer tid och datum. 
SM5TK Trosa är alltså adressen eller 
motstationen under SKO. Sist avslutas 
radiogrammet med hälsningar och signa
tur för avsändaren. 

Sänd en lista över dina SKD-kontaktet 
med en ev. markering för din röst på 
motstation med bästa handstil och ev. 
kopior på mottagna och avsända radio-
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gram. Sänd listan till arrangören " SeAG, 
Box 13, 15013 Trosa" senast 14 dagar 
efter SKD. Antalet deltagare samt ev. 
personliga kommentarer publiceras inför 
sommarens SKO 1978 om aTe red. 
tillåter. 

SCAG-medlemmarna kan också utväxla 
medlemsnummer och SeAG areanummer 
för gruppens diplom WSA - "Worked 
SeAG areas" (79 st. i Norden). WSA är 
aSL-fritt men utdelas endast till med
lemmar. DU är också välkommen OBI 
15 kr/år. 

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR 
tillönskas alla av SCANDINAVIAN CW 
ACTIVITY GROUP/SCAG. 

SMSTK/Frasse 

I aTC:s bildarkiv 

har jag hittat dessa bilder vilket bevisar 
att alla som vill kan lära sig telegrafi. 

-WB. 
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Insänt 1 
eller 
Tänt var det här 

DOM ÄR SURA, SA RÄVEN ... 

Den i aTe nr 10 1977 insända salvan 
mot eW-kunniga radioamatörer kan na
turligtvis inte få stå oemotsagd . Det var 
säkert redaktörens avsi kt med att över
huvudtaget publicera ett så dåligt bidrag , 
just detta att få ett genmäle. Något annat 
vettigt fanns inte att notera. Här kommer 
sålunda ett genmäle. 

Naturligtvis är det ingen T-certare som 
ligger bakom årsmötets beslut att inte 
medverka till att häva eW-kravet på 10-
metersbandet. T-certare skulle väl , åt
minstone om de alla har samma inställ
ning till ew som SM5FUR, helst vilja ha 
tillgång till alla band utan att behöva ha 
några kunskaper alls. Dessbättre har de 
flesta T-certare jag känner inte samma 
inställning, utan respekterar de internatio
nella regler som finns för amatörradion . 
Det är nämligen dessa regler som ligger 
bakom SSA :s bedömning . 

Du har helt enkelt missat en poäng i 
vår hobby. Vad är det som säger att alla 
delar av vår hobby måste vara tekniskt 
betingade? Aven om så skulle vara finns 
en hel del att andraga också till eW:ns 
försvar . Radio är ett kommunikationsmedia 
först och främst. Hittills har vi , trots all 
modern teknik , inte lyckats konstruera 
någon mer effektiv modulationsmetod än 
att i olika former hacka sönder bärvåg. 
Att den eW-kunnige amatören gör detta 
enligt ett internationellt standardiserat 
mönster gör ju bara det hela så mycket 
trevligare för alla parter. (Utom för den 
som är för slö att lära sig eW) . Det är 
nämligen så att i ew ligger ett kommu
nikationsmedel med meriter av helt an
nat slag än teknik. eW:n erbjuder ama
törer i alla länder en möjlighet att kom
municera över alla gränser. Politiska, reli
giösa eller geografiska. Det är mer än 
vad politiker, ekumener och ekonomer 
kunnat erbjuda vår värld genom hela vår 
historia. Vi har nämligen ett gemensamt 
språk som vi kan använda och förstå 
oberoende av hudfärg, religiös inställning 
och politisk regim . Bara detta borde vara 
skäl nog för att inse eW :ns värde. 

Att det överhuvudtaget finns något som 
heter T-certifikat, beror på ett mycket 
generöst och välvilligt inställningstagande, 



gjort av CW-kunniga radioamatörer! I 
syfte att ge flera tillfälle att få tillgång 
till vår hobby. Att man begränsat denna 
möjlighet till VHF och uppåt måste, med 
den trafikdisciplin som iakttages på vissa 
orter i vårt land , betraktas som ett lycko
kast. Radio är ju trots allt ingen snabb
telefon! Avsedd för andefattigt skitsnack. 
Beslutet om T-certifikat har tyvärr inte 
medfört någon standardhöjning av radio
amatörkåren, även om fler fått tillgång till 
hobbyn . Man måste lära sig skilja mellan 
kvantitet och kvalitet. Vi tror nog att SSA 
klarar av att styra radioamatörverksam
heten även utan de 42,97 % T-certare 
som nämns. Det har ju gått förr! Det 
enda ditt bidrag möjligen kan leda till, 
är att andra T-certare kommer i en då
lig dager och riskerar att bli av med 
möjligheten att köra radio på VHF. SSA 
kan ju kräva tillbaka CW-kunskap för alla 
amatörband, vilket inte vore mer än rätt
mätigt om SM5FUR är en typisk represen
tant för T-certare. Dessbättre är nu inte 
så fallet, vet vi här i SM-3-land. 

Utfallet mot SCAG ligger för lågt att 
överhuvudtaget kommentera. 

Nej. grabben, lär Dig CW så får Du 
automatiskt tillgång till "den fantastiska 
kortvågen " . Inklusive 28 Mhz. Om inte 
det rådet duger så finns det ju ett lämp
ligt band 1 Mhz längre ned. Det är ju 
också kortvåg. Utan allt för högt ställda 
krav på radioetik eller andra kunskaper. 

SM3CRY,SM3AVa, SM3CBR, SM5CCT 

Insänt2 
Jag läste SM5FUR's insändare i QTC 

om 'det där med 28 MHz och T-certerare. 
Om man begrundar det faktum att de ut
gör ung. 43 % av licenstagarna kan man 
inte lämna FUR's åsikt åt sidan! Visser
ligen hamnar många cert direkt i byrå
lådan, därför att många tar licensen för 
att " det där var ju inte svårt" men det 
finns en åsikt som är f-n så mycket vik
tigare! Vad tror arbetsgruppen för 
WARC79 att det händer med ett band 
som är låg-aktivt? Tror de möjligtvis att 
vi kommer att få ett större band på 10 
M så att fler skall kunna komma igång? 
Knappast. Det må vara så att högre li
censinnehavare ser ner på oss därför att 
vi ej behärskar CW, men det är de själ
va som drabbas til syvende og sidst så 
det blir vi som får det sista skrattet. Jag 

tänker inte i denna insändare ställa mig 
upp och skrika efter 28 MHz, därför att 
jag är jävig i fallet , men kan bara kon
statera att när och om vi förlorar en del 
av det bandet så kommer jag att säga: 
Vad var det jag sa. 

SM6GXV, Ulf Bergström 
Red:s kommentar 

Det är naturligsvis inte SSA:s WARC
,kommitte som styr besluten vid WARC-
79, utan de avgör~ på betydligt högre 
nivåer. 

Insänt 3 
Mera om vanliga fel o. dyl. 

Inför höstens radio-jippo form av 
JOTA och utställningar m. m. kanske 
man borde påpeka en sak ang. de an
slag och andra plakat, som för den besö
kande allmänheten förklarar amatörradion. 
Populära förenkl ingar i all ära, men man 
får akta sig för att råka slå över i rena 
felaktigheter, som strider mot telekonven
tionens radioreglementen och liknande. 

En sådan felaktighet är förklaringen 
"QRX = vänta" . Förkortningen har ALD
RIG haft denna betydelse. Inom SCAG 
har t ex både jag och SM5TK upptäckt. 
att man inte ens i "ap Manual " haft re
da på detta. QRX betyder fortfarande 
Jag anropar Er (klockan ----l eller, om 
tid ej kan anges, Jag anropar Er (åter). I 
varje fall är vi eniga om att Q-signalerna 
skall utnyttjas efter innebörden, sådan 
denna fastställts, och inte enligt någon 
missuppfattning eller rent oskick. 

Men begreppet " vänta" då? Jo, det 
skall enligt reglementena sändas i klart 
språk och har ingen särskild förkortning 
el. dyl. Telegrafitrafiken har som bekant 
ett särskilt väntningstecken ('- .. . l. Då allt
så begreppet redan har en plats anvisad 
på detta sätt, är saken klar, och den an
visade platsen är således inte på sig
nalen QRX. 

Även i QTC har missuppfattningar före
kommit. I samband med CW-hörnan i 
QTC nr 8 1976 sid . 351, där det påstOdS 
att QRX bytt innebörd, kontaktade jag 
-TK, och snart var vi på det klara med 
att QRX alltid haft den innebörden och 
att inget byte skett. 

Ytterligare ett fel i förkortningssam
manhang, är vanligt, nämligen angående 
begreppet "amatörförkortningar" . Det 
kan vara skäl att reda ut den saken. 
Alla här · aktuella Q-signaler gäller all ra
diotrafik, ej enbart amatörer, och de är 
internationellt fastställda formellt. Deras 
namn är hellre internationella trafikför-
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kortningar eller kort och gott trafikför
kortningar el. dyl. , men inte amatörför
kortningar. Till de internationella trafik
förkortningarna hör dels Q-signalerna i 
serien QAA - QVX, dels alla i interna
tionell trafik brukliga beteckningar på te
letekniska begrepp, enheter, sändnings
klasser, frekvensband m m. , såsom CW, 
SSB, OSC, XTAL, VHF o. dyl., dels några 
i trafikrutinen använda, såsom BK, AGN, 
ca, HW, NIL, K, R, STN, TKS m. fl. 
Aven 73 hör hit! 

Men vilka är amatörförkortningarna då? 
Jo, det blir de just för amatörtrafiken 
vedertagna utöver de ovannämnda. I be
gränsad omfattning förekommer de även i 
annan trafik. Hit hör sådana som BCNU, 
CON OS, BUG, BD, CPY. CUAGN, DOPE, 
HAM, INFO, LID, OC, RIG , UFB, YL och 
liknande. Till sist ett skojigt faktum: 73 
är övertaget från den gamla trådtelegra
fen; men 33, 88 och 99 är amatörförkort
ningar! 

Sune Baeckström, SM4XL 

Insänt 4 
Herr Redaktör 

Tillåt mig i korthet konstatera följande : 
Samme SM5ACO Donald som skrev In

sänt 1 i OTC nr 10 arrangerade ett CW
prov för SSA:s telegrafidiplom söndagen 
den 18 sep. 1977. 

SM6CPO Ingemar 

Insänt 5 
Torsdag den 29 december 1977 

är kansliets kvällsmottagning stängd. 
Då skall man ägna sig åt dans kring 
granen, knäppa nötter och raska över 
isen. 

Vi på kansliet 

Silent key 
Gösta Sommar, SM0BPZ " 

har hastigt lämnat oss. Han blev 56 
år och var Old Timer. 

Jag lärde känna honom på Marieberg 
när vi tränade CW. Han fick signal före 
mig och när han hade några tekniska 
problem som vi diskuterade blev jag all
tid imponerad av hans logiska slutsatser 
trots att radioteknik var så långt från 
hans dagliga yrke. Detta vittnade under 
alla år om Göstas stora intresse för ra
diohobbyn . Frid överens mycket god väns 
minne. 

SM0MC Sten Larsson 
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Hamannonser 
Annonspris 6,- kr per grupp om 40 bokstäver 
sillror -eller tecken, dock lögst 20,- kr. Med
lemmar i SSA åtniuter 50 % rabatt . Text och 
likvid sändes till SSA, Ostmarksgatan ~3, 123 ~2 
FARSTA, Postgiro 27388-8. Sista dog den IS ,e i 
månaden löre inlörondel. Bilaga 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 aTC ordi
narie annonstaxa . 

SÄLJES 

• Linj . PA 20-10 m 2xYD1130 2 kW 
1200:-. Tangentbord 300 :- . Vidicon 
250:-, avI. spole till d:o 250 :-. Objek
tiv F=25 1 :1,5 200:-. Minnesvidicon för 
konv. FSTV till SSTV o. omvänt 600:-, 
m. fl. prylar för SSTV. SMC2JBUO/Ake 
Backman 08-7531519 arb . 802920. 

• Transceiver Sommerkamp FT250 SSB 
CW AM + tillhörande nätaggregat körd 
ca 150 ase. Pris 2.500:-. SM5HUN/ Ulf. 
016/95121. 
• HW 202 2 m transc. 145.550, 145.700, 
145.100, R3, R4, R8. 900 :- . 70 cm konv. 
näst. ny Microwave 225:-. Oljekond. 2uF 
5kV 25:-/st. SM7CRO Arnold 0490/17519 
el. 201 45. 
• DRAKE TR-4/ RV-4 ev. med nätaggre
gat i toppenskick. LUXOR videokamera, 
använd max 10 tim. Signalgen. TAYLOR 
100 kHz-220 MHz 200:-. 0 :0 tongen. 
10 Hz-100 kHz 200:-. SM5RC, Box 2040, 
611 02 Nyköping 0155/18230 arbtid. 

• 20 m SSB TRCR med HP 23 A power 
och mic. 800:-. Geloso TX G 220 70 W 
500:-. Geloso RX G 4/214 500:-. 
SM5APG/Arvid Ahnfelt. Tel. 08/7544371 
eft. 18. 
• YAESU FT 221 R 2 m 3.195:- använd 
2 mån. Mikr Turner, +2 270 :-, samt ro
tor CDE HAM II SM7HHV/ Lennart. Tel. 
0393/11666 eft. 18.30. 
• BORTSLUMPAS : RF ch HSP-transisto
rer som t. ex. BL Y89A, BLX13, MJ423 
(NPN 400V 5A 100W) MJ421 S Kretskort till 
100W 144 MHz, enl RT 11 ,75. Kort till 
30W broad band 2-28 MHz samt ALLA 
ferriter till den . 10 varviga Helipot 100k 
& 10k 0,25 % + skalor. Massvis av Sig
netics kretsar. Hela deras PLL-program! 
256Bit PROM (32x8) 82S23. Char gen 
2513 med AAö. Siliconix DVM-kretsar. 
• LO 110 & LO 111 3,5 sil . DVM, div low 
noise VHF & UHF trissor, BFY90 E300. 
Ellyter 2500 uF 40V. Massvis av Signetics 
IC kretsar MOS osv. Div surplus som 



kalkylatorer oändligt billigt! Ring 0300/ 
12656 SM6GXV Ulf. 
• Komplett 2 m bas/ mobilt system! 2 st 
Kenwood TR. 2200 GX med 2 extra ka
naler. Mobilantenn . Nätaggregat. Basan
tenn Hy-Gain 5/8. Allt för 2.600 :- . Säl
jes även delat. SM0TI. 0762/277 57 . 
• Antenn av W7GVA :s konstruktion 3 el. 
YAG I enkelbandare för 14 MHz. FULL 
SIZE ant. Gamma matad. SM5BBP. Tel. 
08/509443 kvällstid . 
• Heath SWR-meter AM-2 100 kr ; Hust
ler mobilant + RM-75 100 kr ; High Gain 
12 AVS 150 kr; HG 3 el 20 mtr, beam 
203BA m rotor o. 6 mtr mast 500 kr ; rems
läsare, Creed 6S/SM m 10 rullar 100 kr; 
hem b slutsteg m 3-400Z 300 kr ; full
trafo 220-110V 3kVA kapslad 150 kr; 
Heath monitorskop HO-1O 300 kr; 9MHz 
SSB-filter m 2 x-tals 150 kr; rör 4-250 
20 kr ; 2C39 25 kr ; MF-platta Görler 10,7 
+ 455 60 kr; 220 V stab Advance 500 VA 
100 kr ; 4CX300 75 kr ; 5894 100 kr ; 5FP7 
50 kr; signalgen RCA WR-59B 50 kr; 
Heath tunneldipper 100 kr; stämgaffel 
100Hz 10 kr ; TB 4/ 1250 50 kr; frekvens
räkn 200 kr. SM0MC 08/67 88 20. 
• TR 2200 GX med original kanaler, 
1100:- . IC 240, 1400:-. Riggarna obet. 
beg . SM2DMU. Tel. 0934-151 68. 
• TS 520 + CW-filter. SM0FL T/ Ingvar. 
Tel. 0753-79943. 
• Collins 75 A1, 3,1 o. 1,4 KHz mek. 
filter. X-tal filter, högtalare, trafo, rör. Gott 
originalskick. Manual. 1400:-. SRA MKL-
940B (Sv. Hammariund) 200 KHz - 10 
HHz, 16 rör, 400 :- . Marconi CR-150, 13 
rör , 1,5 - 23 MHz, 2 X-talfilter. Högst
bjudande. RCA RAK-7 LV, 16 - 600 kHz, 
enbart CW RX. Högstbjudande. BC-221 
Fq-meter, nätdel , originalskick , 250:-. 
FR-8 X-tal trcv 110 - 140 MHz med 
manual , 125:. SM5A1'C, T. Östlin , Hag
tornseägen 30, 19060 Bålsta. Tel. 0171-
51297 eft. 1800. 
• Yeasu FT-101 E, 10 - 80 m -
transceiver m inb. 220/ 12 V. Högt., 0 kom
pressor o. mikrofon . Helt ny . SM4EGS/ 
Sven-Eric. Tel. 0583-34272. 
• DX-rig körd 300 länder. Heathkit SB-
100 med RF-Clipper, separat VFO, Pwr 
med högtalare och en sats reservrör. Bli 
ORV på 70 cm: SRA CB-405. X-tal för R2, 
433,4 och 435,1 MHz. Komplett med 
manöver och antenn. SM0NI/ Uffe. Tel. 
08-7129510, arb . 7630211. 
• Komplett TR2200GX med R1 , R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8 och 145,000, -450, -500, 
-550, -600. Inkl 10 st 1,3 V Nicad celler 
1.300:-. Laddbar blyaccumulator, gele-

elektrolyt, typ GEL-CELL, ca 1/2 år gam
malt. 12 V, 4,5 AH 75:-. Slutsteg 2 W in , 
15 W ut, inb. HF-steg, 12 V 250:-. 
KV RX, FR-100B samtliga amatörband + 
WWV och Pr-bandet CW-SSB-AM 900:-. 
Bärbar VHF-scanner MOD SBE 4 kanaler 
80 + 160 MC 400 :-. SM5GEB/Tommy. Tel. 
018/401327. 
• Blivande RÄVJÄGARE! Nu finns SIG
TUNASAXEN färdigbyggd och trimmad , 
för omg . leverans. Pris endast 195:- kr 
+ porto. Kontakta SM5DAJ. Tel. 0760-
541 85 eft. 18.30. 
• Junk-box med bl a bilradio, HF + MF
del till flyg radio FR8, bc-rx, 2m-konv u 
rör, 2 tv-kanalväljare , 27-Mhz konv, komm
radiochassin mm 100:-. Flygradio FR8 
100-156 Mhz m omformare o x-tal-mf
filter 100:-. Kopplingsur LME KAB 10105 
m impulsgivare, veckoprogram 150:-. Dux 
transistor-rx Iv-mv-ukv 50:-. Fototimer 
0-60 sek 50 :- . Två termostater Satch
weil typ WO 10-90" C (kylfläktsstyrning) 
100:-. APN-1 m schema för 70 cm 75 :-. 
Antilop rx m VFO o schema 125:-. HMV 
skivspelare typ 655 200:-. AXT-2 420Mhz 
TV-tx m häftigt power o schema 200 :-. 
SM0HDP/ Bosse, 0764/61302. 

• GP Hy-gain 18 AVT, 5 band , radialer, 
manual , hämtpris 350 :- . SM0DMD Esse, 
0760-31868. 
• UNIDEN 2020. Fabriksny, i original
kartong , kompl med tillbehör. Billigt vid 
snabb kontantaffär. SM7FVS/Olle 0470-
67129. 
• TS 5200bet. använd 3.500 :- . DSB 
aRP-rigg delvis monterad, se aTC 5/74 
325 :-. SM5BIX. 
KÖPES: Antennrotor. SM5BIX Jon 08-
7672575. 
• FT-221 R 2 m transceiver obet. an v, 
Inköpt juli -77. Pris c :a 3.200 :-. SM7EBC 
/ Anders. Tel. 046/ 1441 81 eft, 17.30. 
• TS 520 + CW-filter. SM0FL T Ingvar. 
Tfn 0753179943. 
• IC-201 2 m Transceiver. Komplett med 
inbyggt tone-call och mobilfäste. Inköpt 
i juni -76, men lite körd. Riggen är i ny
skick! Pris 3.000 :-. Texan U66 50 W 
Receiver, med stereoklar radiodel. Beg. 
men i ufb kondition . Pris 600:-. SM5FFX, 
Lars Berglin. Tel. 018/112010. Efter kl. 
17,107014. 
• TS 520 SSB och CW transe. ny 761119 
3.150 :- . Orig . CW filter 200:-. Ev. byte, 
ring och bjud . SM5FBLlGustav. 0171 / 
70026 e. 17. 
• Midland 13-500 2 m FM 15 W 12 ka
naler extra HF-steg 1.050 :-, 2 m Trans-
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verter SSM EuropaJB med antennrelä 
750 :- , RX Marconi CR 150 2-60 MHz 
X-talfilter 1500/500 Hz reservrör och ma
nual 550 :- , AN/APR-4 sökmottagare 37 
-4000 MHz 600:-, TX BC-924-A 26-39 
MHz smal FM 18 W 125:-, Koax ialrelä 
BNC 17 V spole 20 :- , AGA GP-antenn 
för flyg band 75:-, Anslutningsdon för 
1 7/8" Flexwellkabel finns för intressera
de. SM5FUR/Leif, tel. 016 - 146221. 
• IC 20X R1, 2, 7, 8, 550 1000:- . 
SM7DQW Staffan. 040 - 44 77 15. 
• IC-225 TS-700G 432 MHz 10 W 80 
kan . syntes 144-145 MHz. 1.700 :- , 2 m 
FM-CW-SSB 3.200 :- , Belcom 10 W CW
SSB VXO 1.750 :- . Ring Olle SM6CJK. 
0530 - 204 00. 
• Ny DX-mottagare SOMMERKAMP FRG 
7 inköpt mars 77, garanti kvar, litet körd . 
0.5-30 MHz fin just. orig . kart. säljes ev. 
byte (se Köpes) . MONARCH Tuner 35 x 2 
säljes. BOLEX-PAILLARD 16 mm kamera. 
SM6HUG eft. 19, 031 /404369. 
• 2 st Antiloper (butiksradio) m. squelch , 
en med ufo 145-146 MHz, en med x-tal 
för R4. Stereobandsp. (rulle) Concerton 
och en rullbandsp . Philips. SK6CM , 0530/ 
106 63. 
• TRANSCEIVER SWAN 350 säljes för 
1.300 :- . 455 kHz MF-fi lter av fabrikat 
Toko, 5 ats om 3 st fö r 11 kr. Mekaniskt 
filter 455 kHz BW 2,4 kHz, 130:- . 10,7 
MHz keramiskt filter, 5:-. HA II 47 = 
CA3089 7 C med MF och FM-detektor, 
25 :- . Trissor från skrotade datakort, 25 
öre styck. Begagnade dioder mest 91,4, 
5 öre styck. SM3GXG/Per Östman, Plogen
vägen 9, Furuvik, 81400 Skutskär. Tel. 
026/982554. 

• Sign.gen. O,15-300Mc. Näst. ny KAKO 
Autom. stavelektr. blixt ledt. 31 UFB i orig. 
kart. END 300 :-. Dipmeter 50:-. Bug
manip. 75 :- . SM4BKQ Bosse 0551-10098. 
• PS DRAKE PW1 400:-. SM1HFZ 
Thomas. 0498/789 24. 

KÖPES 

• VFO 508 till Swan 500'::; SM1HFZ 
Thomas 0498/78924. 
• Beam, TH 33 Junior, gärna med rotor. 
C. OZOIZ. Tel. 0755/69395 efter kl. 18.00 
(eller liknande). 
• Sändare 10 W. SM6IWB/Pekka. Tel. 
kvällstid 031 / 159761 . 
• RX: SX 117, SX 115, SX101 . TX: 
HT 44, HT 32, HT 37. Komp l. el. sep. 
event. defekta. SM6CMZ Arne Magnusson , 
Solgårdsgatan 9, 51080 Tranemo. Tel. 
arb . 0325/70819 9-18. 
• VFO HG-10B, passande OX 60 B eller 
liknande. SM5AVE/Kurt. Tel. 08-941175. 
• VFO Heathkit SB-640 i garanterat fb 
skick köpes. SM5BQQ, Hans, 08-998301. 
• Q-multiplier NOTCH Fl L TER önskas 
köpas. 390 A MOTTAG (ev SSB conv) kö
pes (el byte se Säljes). Beg . 2 m 
TRANSC. SM6HUG eft. 19, 031 /404369. 
• SK0HB söker till klubbstation en st. 
SSM Europa. 0753/34783 Christian. 
• X-tals fq 3501-3600 kHz . Ring ej! 
Skriv till SM30MP Thomas Rylander, 
Svanö 1766, 87040 Lundevarv. Angiv fq . 
Pris es tfn . Köper även RX FR50B el. 
motsv. 
• VFO Heathkit SB-640 i garanterat fb 
skick köpes . SM5BQQ/Hans. Tel. 08-
998301. 

Nya medlemmar och signaler 
Nya signaler 9 mai 1977-13 maj 1977 

SM6EJU H6kan Beng tsson, O st ra l 6nggatan 19 
43200 Varberg T 

SM7GNM Gerd Ni lsson, Ri ngvägen 42, 2907 1 
Mö rrum 

SM0GWG Sven O lo f Storm , A lph yddevägen 
6, 5 tr ., 131 00 Nack a C 

SM51HI Johnny Gus tavsson, N yfarsgotan 16 A , 
63225 Eskilstuna ................. .. 

SM61KB lex-6157) Hans Nilsson , Floravägen 1 
G, 43700 lindome . 

SM51KQ Tommy Häll, Bräderna Berwalds väg 
17, 75250 Uppsa la C 
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SM51KU lex-56481 Bengt -Ake Nordbeck, Sil -
vermyntsgata n3 B, 73300 Sala C 

SM71KZ A rne Er iksson, Bockebäcksvägen 91, 
291 69 Kr istianstad .......... .. _.... T 

SM41lC lex-59831 Chri ster Farslu nd, At lasgo-
ton 6, 66100 Sä ff le ............ .. .. T 

SMSILO lex-61 081 A gneta A nderl und, Berg
sl ags vägen 70, 73060 Ramnäs . . . .. C 

SM71lW Tommy Thyberg, Drivhusvägen 41 G , 
281 00 Hässleholm ....... ..... T 

SM71lX Berne Klambra, Kärleksgatan 22, 
29021 Yngsiä ..... ... . 

SM01lZ lex-5289) Er ik Sundst röm, ladugårds-
vägen 18, 18340 Täby B 



SM01MA Björn Johansson, Torstunagrönd 44, 
19400 Upplands Vösby B 

SM01MB Håkan Johansson, Fullerstavögen 32, 
14143 Huddinge B 

SM71MC Yngve Winblad, Rundelsgatan 16, 
26070 Ljungbyhed 

SM21MD Yngve Oberg, Holmsundsvägen 117 
A, 91300 Holmsund 

SM01MF Bengt Larsson, Allfarvägen 35 , 18342 
Täby 

SM51MG Bengt Kallin, Skjutbanegaton 33 B, 
72339 Västerås B 

SM61MH Per-Martin Pettersson, Ljunglid en 20, 
430 34 OnsalCl 

SM01MI Ake Fredriksson, Tornslingon 46, 2 
tr., 14200 Trångsund 

SM51MJ Hons Johansson, Ostra Asgatan 
63225 Eskilst uno 

15 A, 

SM71ML Steve Dahlqvist, Ynde 11/16, 29400 
Sölvesborg 

SM41MM Ingemar O lson, Råbäcksgatan 16, 
66400 Grums 

SM71MN Per Malm gren, Kung Oscars väg 3, 
22240 Lund 

SM51MO Dan Hultgren, Lindkul la L 3, 64300 

C 

B 

Vingöker B 
SM01MP Peter Levin, Kr istallvä gen 28 , 12641 

Hä gersten C 
SM51MQ Anders Lantz, Satarvägen 6, 63223 

Esk i lstuna 
SM01MR Jan Knutsson, Bragevägen 14, 14900 

N ynäshamn B 
SM01MS Göran Biller, Glanshammarsgatan 

61, 12446 Bandhagen B 
SM01MU Lars Jansson, Runbavägen 12 B, 

191 48 Soll entuna B 
SM01MV Per Lindberg, Storsjövägen 55, 

121 71 Johanneshov ............... B 
SM01MY Tobias Rein, Kar l Nordströms väg 1, 

161 55 Bromma B 
SM01MZ Hå kan Landelius, Vindrago rvägen 

12, 117 40 Stockholm B 
SM01NB Tomas Gumauskas, La rsbodavägen 

36, 1 tr., 12341 Farsta C 
SM61NC lex-59781 Joh nny Ryden, Texti lgoton 

2 C, 510 16 Skene B 
SM21ND lex-61101 Karl-Gustaf Lööf, Lunnvägen 

18, 921 00 Lycksele T 
SM61NE Anders Halliden, Nergårdsvägen 23, 

43600 Askim .. ,. . . ...... . ... . 
SM7INF Stefan Johansson, Hernlundsga tan 18, 

57500 Eksjö 
SM71NG Torbjö rn Nilsson, Bågevägen 6, 

57300 Tranås . ... .. .. . ......... . 
SM71NH Claes-Gö ra n A ndersson, Rick elstorp, 

576 00 Sävs jö 
SM71NI Jan- Evert Johansson, ·P~~~il·el·lg~;~~ 

14, 57600 Sävsjö 
SM7INJ La rs Göran Larsson, Ringvägen 21, 

26040 Viken T 
SMSINK Per Frånbe rg , Tjäders vägen 7, 19060 

Bölsto B 
SM71NL Hugo Lorsson, Duvgaton 19, 28022 

Vittsjö ... . ...... ... ...... A 
SM21NM G reg er Olofsson, M yn tgatan 59, 2 

tr, 93 1 00 Ske llefteå 
SM41NN Matts Andersson, Box 147, 78302 

Stora Skedvi 
SM41NP lex -6154) Lars-Olof Mö rkhamma r , PI. 

38041 , 684 00 Mun kfors 1 
SM71NT Ka r l-E ri k N ilsson, Ringvägen 42, 

2907 1 Mörrum 
SM310R Petter Akerblom, Jaktstigen 46, 

831 00 Ostersund 
SM61PY Kjell- O lof Yngvesson, På fvenfe l tsvä

\1en 17, 42 1 53 Västra Fröiundo .. . . B 
SM01TH Robert Sm ith, Ehrenstrohlsvägen 49, 

16155 Bromma B 

Nyo medlemmar per den 15 november 1977 
SM4AYH Stellan Karlsson, Orrkullegaton 8 a, 

66400 Grums 
SM6FFK Mikael Gyllenhommo r, Oxgota n 37, 

46400 Mellerud 
SM2GRZ Sven-Göran Johonsson, Box 12, 92066 

Hemavon 
SM4HYN Bengt Albinsson, Brunnsdalsvä gen 32, 

685 00 Torsby 
SM51AL Karl-Henry Anderson, Gjutargaton 28, 

72337 Västerås 
SM51AM Rolf Sörhonnus, Violstigen 6 B, 72227 

Väste rås 
SM71GR Jan-Erik Fröberg, Lupinvägen 2, 37030 

Rödeby 
SM61GY Berne Korlsson, Vidkärrsvägen 30, 44200 

Kungälv 
SM71HT Jan Johnsson, Kallenbergsgatan 7 C, 

26200 Angelholm 
SM511C Sten Andersson, Box 21, 59041 Rimforsa 
SM21MD Yngve Oberg, Ho lmsundsvägen 117 a, 

91300 Holmsund 
SMS1MO Dan Hul tgren, Lindkulla L 3, 64300 

Vingåker 
SM51MW Leif Johansson, Enge lbrektsgaton 31 A, 

778 00 Norberg 
SM21MX Kurt Johansson, Garvmegaton 2, 95200 

Ka l ix 
SM21NW Sigvard Wahlberg, Bolagsvägen 78, 

971 00 Malmberget 
SM61RA I ra Gabrielsson, Vallmovägen l, 43030 

Frillesös 
SM71RO Abdulmohsin A I-Ajeel, PI. 5571, Skog

lösa 2, 291 90 Kristianstad 
SM61TE Tommy Berntsson, Strandvallen 6 d, 

30257 Halmstad 
SM71TV Jonas Pettersson, Morkgaton 3, 29400 

Sölvesborg 
SM6ITX Veronica Wiberg, Tycho Brahes gata 

22 , 415 17 Göteborg 
SM61UI Lars-Eric Sjöberg, PI. 1300, 30104 Halm

stad 
SM31US Mor\1areta Wallin, Gä rde6sväg en 6 B, 

827 00 Lj usda I 
SM61VA Anders Lindqvist, Golvläggaregatan 5, 

41262 Göteborg 
SM41VC Han s Larsson, Dalagatan 10, 69300 

Degerfors 
SM41VE Lars Pettersson, Nytorgsgatan 28, 69400 

Ha ll sberg 
SM61VJ Ro land Lund berg, Brunn sko la, Redvägs

brunn, 52300 Ul r iceha mn 
SM71VS Johan Farssblad, Hultvägen 17, 29 1 62 

Kr istianstad 
SM71VT Pär Franzen, Blekekullsvägen 5, 230 30 

Oxie 
SM61VV Inge Tidebrin k, Kand idatvägen 5, 52300 

Ulricehamn 
SM71VW Stig Kjellman, Tranvägen 30, 352 42 

Växjö 
SM01VZ lex-62421 Roy Svensson, Nyboda gatan 

2, 8 tr ., 171 42 So lna 
SM01WH Gästa Bergman, Dukvägen 47, l t r ., 

161 50 Bromma 
SM61WZ Håkan Sandberg, Lilla Risåsgaton 22, 

4 tr., 41302 Gäteborg 
SM71ZL Hans-Peter Franssan, Pa rallellgatan 3 C. 

576 00 Sävsj ö 
SMl -6239 Ruth Larsson, Fallingbavägen 41, 621 00 

Visby 
SM0-6240 Pete r Ekberg, Spadvä gen 3, 17543 

Järfälla 
SM4-6241 Johnny Hansson, Fock 21, 78040 Mock

fjärd 
SM0-6243 Lennart Mauritzson, Plaggaton 5, 5 tr., 

11634 Stockholm 
SM0-6244 A arne La rsfo rs, Oste rma lmsgatan 48, 

7 tr., 11426 Stockholm 
SM0-6245 Kjell lindström, Kronobergsgatan 24, 

3 tr., 11233 Stockholm 
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SM6-6246 Hons-Gottfried L"ssem, Paprikogata n 
36, 42447 Angered 

SM5-6248 Rune Karlsson, Sågvögen 17 B, 617 00 
Skörb locko 

SM4-6249 G unnar Hållonder , Box 103, 78041 
Gognef 

SM0-6250 Edga r Dogrup , Box 8022, 16321 Spångo 
SMI2l :6251 Sune Johansson, Folkungogatan 93, 

nb. , 11630 Stockholm 
SM0-6252 Karl-Arne Zottermon, Rodarvögen 19, 

6 tr , 18361 Töby 
SMl-6253 Freddy Sjöberg, Eriksföltsgoton 101 c, 

21454 Malmö 
SK1EM Ystads Söndareomatörer, c/o Eric Zoeh

rison, Palme-Lydersgoton 37 D, 271 00 
Ystad 

SK2KW O utbock Dx Cl ub, c/o Mortinsson, PI 
3178, 91040 Robertsfors 

Aterinträde 
SMI2lGQ Rune Sognell, Gam melgårdsvögen 4 A , 

11264 Stockhol m 
SM6HCO Tore Malmström , Peppargatan 42, 

424 39 Angered 
SM01CW lex-FTl G unnar Mejenby , Röntgenvögen 

3, 14 tr. , 141 52 Huddinge 

Nya signaler per den 11 nov, 1977 
SM6EIP Sune Alexondersson, Tempelgatan 

D, 43130 Mölndal A 
SM21GA Sven-Olof Sundqvist, Fjöllvögen 7, 

921 00 Lycksele A 
SM511C Sten Andersson, Schedevi slott, Box 

21, 59041 Rimforso A 
SM4IJG Gösta Karlsson, Mosåsvögen 74 

70428 Orebro A 
SM61TX Veronieo Wiberg, Tycho Brahes gata 

22 , 41517 Göteborg 
5M3lUT fex-61301 Jonny Andersson,' 'VÖst~;I'~d 

84 B, 81 1 00 Sandviken A 
SM51UZ Ove Eriksson, Edsöregatan 4, 72475 

Vösterås B 
SM21VB Orjon Söderberg , Fock 16, ' '91'0 73 

Orm sjö 
SM1IVf Ernst Jörgensen, PI. 2413, Ormastorp, 

26500 Astorp C 
SM21VG Rolf Lindahl, Skolgatan 30, 93050 

Boliden B 
SM01VI Björn Landerholm, Solöngsvögen 146, 

191 54 Sollentuna 
SMI2lIVN Lennart Holmgren, Rottnerosbocken 

239, 12348 Forsto B 
SM51VO 010 Gustafsson, Böckgotan" ':ia, 

60358 Norrköping B 
SM61VP Per Aberg, Hjortronvögen 8, '4'4'1' 00 

Alingsås 
SMI2lIVQ Lars Pleiner , Kotkasgoton 25, 16322 

Spå nga 
SM1IVS Johan Forssb lad , Hul tvögen 17, 291 62 

Kristianstad C 
SMI2lI'VZ lex -62421 Roy Svensson , Nybodogo-

ton 2, 8 tr., 171 42 Solna T 
SM1IWA Göran Lundh, Köpenhamnsvögen 

42 B, 21771 Ma lmö ... .... .. .. . B 
SM61WB lex-62011 Pek ko Roine, Bondegatan 

16, 41665 Göteborg C 
SMI2lIWC lex-61981 Ulla Nygren, Djurgårds -

vögen 142, 11521 Stockholm C 
SM41WD Stefan Klee, Råtollsvögen 35, 771 00 

Ludvika . ..... . ............... T 
SMI2lIWE lex-61471 Jon Widh, Malmvögen 14 

A, 191 60 Sollentuna A 
SM21Wf Guy Robert, Knöppelåsvögen '7,' '9'51' 40 

Lul eå C 
SM71WG Car l-Gustov Doh lsöter , Dollby, 

57600 SÖvsjö C 
SMI2lIWH Gösta Bergman, Dukvögen 47 , l tr ., 

161 50 Bromma A 
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SM51WI Hons A nd ersson , Braga ton 22, l tr., 
64400 Torshöll o .... .... . 

SMI2lIWJ lex-62201 Leif Holl qv i st, Fogdetorps-
vögen 3, 151 42 Söd ertölj e . .. . T 

SM61WK Barbro Cul osso, Lon tmö toregoto n 14 
B, 41706 Göteborg . . . . . .. . 

SM51WL Roy Fi lkins, Bal dersvögen 9, 19063 
Orsundsbro A 

SM7IWN Lars-Erik Norling , Akerö vögen 9, 
26200 Angelholm B 

SM1IWO lex-62131 Staffan Freiburgho us, Ni
eoloviusgaton 8 A, 217 57 Mo lmb A 

SM51WP Tomas Axelsson, Leopolds gata 27, 
58249 Linköping 

SM71WQ Doniel Renca, Porkgoton 12, 26051 
Ekeby. . . . . .... . . C 

SM51WR lex-55301 Ferdi KinaCClv, R5ssnösvö-
gen 17 D, 59100 Motalo . ... B 

SM41WS Håkon Asberg , PI. 1576, 68500 Tors-
by.. ...... . ... .. ... . . 

SM61WT Göran Ekho lm, 9306 Undenös , 54600 
Karlsborg 

SM21WU Karin Bergström , 
951 49 Luleå 

B 
Mojo;;goto~ 3 A, 

B 
SM11WV Hugo Li ndqv ist , Box 215, 62102 

Visby A 
SM61WZ Håkan Sondberg , Li ll a Risåsgaton 

22, 4 tr., 41304 Göteborg 
SM51XA Agne Th ul in, Hösthovsgoton 13 D, 

72227 Vösterås 
SM21XB Jack Bergh, Hyttstigen 5, 98020 

Svappavaara 
SM21XC Ulf Oja, Hontverkoregaton 21, 98100 

Kiruna 
SM51XE Thomas Johansson, Holms vög 16, 

61600 Aby C 
SMI2lIXI lex-61941 Arke Lundgren , Ormbergs-

vögen 30, 19030 Sigtuna C 
SM51XL Håkan Söderberg , Bygo ton 10, 6 tr., 

72466 Vösterås .. . . .. .. . ... . 
5M2lXT Bo-Urban Jonsson, Myckle 6152, 931 00 

Skellefteå ............. . C 
SM71ZH Julius Persson , G iggvögen l A , 

24021 Löddeköpinge 

FRIMÄRKSMAKULATUR 

(In- och utländska brevklipp) 
i påsar om 500 gram , 

Skrjftliga anbud jnsändes till SSA:s 
kanslj före den 15 januari 1977. 

Märk kuvertet " Frimärkskljpp". 

Kansliet 

A 



VHF - UHF? 
Vi hor Sveriges STORSTA urval av konvertrar, 
tronsvertrar, PA' n, transeeivers och antenner 
för 144, 432 och 1296 MHz. KATALOG får du 
gratis genom att skicka ett adresserat och 
frankerat 10,901 C 5 kuvert. 

AB VHF TEKNIK 
Box 101 
23501 VELLlNGE 

Paneler med text, skalor, 
symboler och hål. Skyltar. 
Gravering av tangenter 
etc. Ettstyck och serier. 

SM5EK 

@; AB Industrigrll.,gr 
Box 82 
16321 SpANGA 1 
Tfn 08-362555 

UTHYRES! 
"GRENSESTUA" 

I MOROKULlEN 
uthyres till radioamatörer som vill köra med 
den unika signalen 

SJ9WL 
Stugan är komplett med radioutrustning, 
köks- och bäddutrustning, och dygnskost
naden är låg. 

Tag kontakt med SM41M Enar Jansson, 
Gärdesgatan 5, 67050 CHARLOTTENBERG. 
Tel. 0571-20093. 

Nyckel till stugan finns även vid tull
stationen. 

NY sllenskkonstruerad BILSTEREO 

IAUTOIE'ektron~TEREO I 
Hög kvalitet! Tgppljud! c:a pris 645:

Aterförsäljare sökes över hela landet. 
Fina förtjänster. Kontakta Holmiund. 

HELEKTRON RADIO 
Box 58, 901 02 UMEA. Tel. 090-134400 

TRANSFORMATORER 
och 

DROSSLAR 
5 VA - 30 kVA 

NYTT: RINGKÄRNOR 
och 

LIKRIKTARE 

TRANSFORMATOR-TEKNIK AB 
Box 28 - 662 00 Amål 

Tel. 0532 - 14950, 14958 
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SSB - CW 
o B S 1 Priserna i sv. kr. den 20/9 1977 

R.L. Drake 
Söndare och mottagare garanterade nya el
ler nyvördiga. Priserna inkl flygfrakt och för
sökring. Tull och mervördeskatt tillkommer. 
SPR-4 150 kHz-30 MHz $ 593 (2.880:-) 
RK 160-10 m $ 567 (2.750:-) 
T4XC 160-10 m 200W pep $ 567 (2.750:-) 
l4B 2kW pep $ 893 (4.335 :-) 
TR4C 80-10 m 300W pep $ 580 (2.815:-) 
TR4CW m. CW-filter $ 655 (3.180:-) 
RVK VFO Imed TR4CI $ 125 (610:-) 
AC4 115/230 V $ 135 (655:-) 
DC4 12 VDC pwr sup. mrrR4 $ 135 (655:-) 
W4 2-30 MHz Wmtr lvi o ppl $ 70 (340:-) 
MN2000 ant.anpassn.enhet $ 222 (1.080:-) 
SSR-l 0.3-30 MHz SSB, 

CW, AM 338 (1.640:-) 
Hy-Gain 
Typ 3750, 10-160 m, 200 W 

CW/pep $ 1650 (8.000:-) 

Atlas Radia - "State of the Art" 
Iheltransistor.1 

210X $ 582 (2.460 :-) 215X$ 
210X + typ 200 nötagg 
210X + typ 220 nötagg 
35O-XL 350W pep 10-160m 
AC PS 
Digitalskola 
Remote VFO 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

616 (2.990:-) 
667 (3.235 :-) 
721 (3.500:-) 
825 (4.000:-) 
210 (1.020:-) 
172 (835:-) 
172 (835:-) 

Ten-lee - "State of the Art" Iheltransistar.1 
Triton IV $ 642 (3.115:-) 

med PS & vox 2 778 (3.775 :-) 

Rotorer-115V ae Imed postpaket) 
HAM III $ 138/146 m. 220V trafo (670:-/710:-) 
CD-44 $ 11 1/119 m. 220V trafa (540:-/580:-) 
Ny mode ll CDE HAM X $ 299 (1.450:-) 

HAM III för 220V $ 180 (875:-) 

Swan, Robot SSTV, HAL RTIV, Dentron, 
Atronies Code Reader ete . 
Pris p6 förfr6gan. 

Antenner-Master: 
Telrex. Mosley, Hy-Goin, E-Z Way 
Pris p6 förfr6gan. 

PRISERNA KAN ÄNDRAS UTAN FOREGAENDE 
MEDDELANDE. 

Du sparar pengar oeh får öndå de senaste 
modellerna nör Du köper direkt från USA. 

Priset Du betalar ör i dollar. 

Skriv till W9ADN (engelska). 

Vi exporterar över hela vörlden. 

ORGANS and ELECTRONICS 
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P.O. Bax 117 
Loekporl. Illinois 60441 USA 

KOMPONENT MIX 
20 st mylar-flat 
30 st tantal 
15 st lyt pc-mont 
20 dioder 0,75A 350V 
20 st trissor 108, 109 
50 st 1N9146 1N4148 
3 st ant. 70-90 cm 
3 st 2-3" högtalare 
100 st 0,25W 5% kolfilm 
100 st 0,5 W 5% kolfilm 
1 st HSP relä. 5KV 2vx 
3 st UHF chassie 
1 diverse-sats 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

SAMTLIGA SATSER 100,00 

Om någon sats tar slut ersättes denna 
av annan typ. 

SPECIAL ELEKTRONIK 
Box 50 

38401 BLOMSTERMALA 
Tel. 0499/20055, 1730-1930 

fl fl 

~.~ - --- ---

Amatörradio är en de hobby 
som ger Dig oanade möjligheter att 
skaffa Dig vänner över hela jordklotet. 

Beställ i dag 
Vår grundkurs i telegrafi omf. hörmot
tagning 30-50 takt bestående av 12 
kassetter och arbetsbok eller om Du 
kan lite telegrafi kan Du få vår fort
sättningskurs som går upp till 150 takt. 
Grundkurs i telegrafi å 295-
Fortsättningskurs i telegrafi å 340:-

LJUDBANDSINSTRUKTIONER AB 
Box 3041, 29100 KRISTIANSTAD 
Tel. 044/48500 



Transvertrar Konvertrar 144 MHz 432 MHz 1296 MHz 

TRANSVERTRAR , 
144MHz från 28 MHz . Utelf. 13 W. Brusf. 1,8 dB 

al Pris 74 1,- inkl. bl Pris 861 ,- inkl. 
432 MHz fr . 28 MHz . Utelf. 7,5 W. Brus!. 2,2 dB 

al Pris 817,- ink l. bl Pris 937 ,- inkl. 
432 MHz fr. 144 MHz. Utelf. 7,5 W. Brusf. 2,2 dB 

al Pris 879 ,- ink l . bl Pris 999 ,- inkl. 
1296 MHz fr. 28 MHz. Utelf. 3W. Brusf. 4,Y d ~ 

al Pris 1577 ,- inkl. bl Pr is 1697,- inkl. 
1296 MHz fr. 28 MHz. Utelf . 3W Brusf. 4,9 dB 

al Pris 1'lJ8 ,- inkl. bl Pris 1398 ,- inkl. 

FIRMA UHF UNITS 
Olle Holmstrand , SM5DJH 

O stra Esplanaden 28, 591 00 Motala 
Te l. nr 0141 - 534 30 kl. 18-21 

GOD JUL 

KUNGSIMPORT 
BOX 10257 43401 KUNGSBACKA 

0300-44389 

KONVERTRAR , 
144 MHz till 28 MHz. 8rusf. 1,8 dB. Först. 30 dB 

el Pris 190,- inkl. dl Pris 250 ,- inkl. 
el Pr is 285 ,- inkl. 

432 MHz till 28 MHz. Brusf. 2,2 dB. Först. 28 dB 
el Pris 215 ,- inkl. dl Pris 'lJ5 ,- inkl. 
el Pris 310 ,- inkl. 

1296 MHz til l 144 MHz. Brusf. 4,5 dB. Först. 4 dB 
dl Pris 3Q5,- inkl. 

al Elektrisk komplett transverte r . Bestående 
av trimmlJde enheter. 

bl Dito monterade i gemensam låda med 
BNC-kontakter . 

el Byggsats. Samtliga elektriska komp. med 
oborrat kretskort. 

dl Konverter färdigbyggd och trimmad. 
el Dito monterad i låda med BNC-kontakter. 

KRISTALLER 
FÖR 2-mb 

Till IC-22, TR-2200, TR-7200, 
Multi-7 & 8. Standard, KP-202, 
HW-202, IC-202, IC-201, TS-700, 
Multi-11. 

Samtl iga repeaterfrekvenser och 
de flesta direktfrekvenser. 
Pris : 25:-/st. Dock TS-700, IC-
201 & 202 30:-/s~yck. 

L. WESTER LUNDS 
ELEKTRONIK 

Gulsparvsgatan 63 F 
41267 GöTEBORG 
Telefon 031/831071 

efter 1730 
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PRISBOMB PA FREKVENSRÄKNARE 

230 MHz 99B:- inkl. moms 

200 MHz frekvensräknare typ 132 i byggsats. 
Detta är en synnerligen lättbyggd och prisvärd frekvensräknare för frekvenser 
upp till 230 MHz. Den är försedd med tvA ingångar A och 8 . A ·ingången arbe
tar upp till 50 MHz och har känsligheten la mV/10 MHz, 25 mV/SO MHz. B· 
ingången är försedd med ett högkänsligt ingängssteg och en prescaler, som 
fungerar upp till (och för det mesta en bra bit över) 230 MHz. Känsligheten är 
2 mV170 MHz. 8 mV/120 MHz, 22 mV/230 MHz. Ingängsimpedansen är 1 M 
för A-ingången och 50 ohm för B-ingången. Max. in5i9nal är 50 V för A och 
2 V för B. Tidbasen kan väljas i 5 steg med en upplösning av 0,1 Hz - 1 kHz. 
Stabiliteten är bättre än 4 x 10- 7 Itim efter 2 timmars uppvärmning i normal 
rumstemperatur . Möjlighet finns för mätning av medelperiodtid över 1-10000 
perioder. Max. frekvens i detta fall 2 MHz, 
I byggsatsen ingAr alla komponenter inkl. oborrad lada och byggbesknvning. 
Denna konstruktion är utförligt beskriven i Radio &. television nr 6- 7/1973. 
Dimensioner 280 x 22Ö x 67 mm. 

Pris 998:- inkl. 20,63 % moms. 
frakt tillkommer. 

INGENJÖRSFIRMA 
CÅ-ELEKTRONIK-AB 
Fruängsgången l, Box 633, 12606 Hägersten 
Ordertel. 08-461750 kl. 12.30-16.30 mö-ta 
Postgiro 195026 - O Bankgiro 490 - 8448 

FUNDERAR DU PA ATT KQPA 

MIKRODATOR 
Vår TIMESHARINGSERVICE blir i många fall ett bättre alternativ. 

För endast 35 :- kr/timme') får Du tillgång till ett kraftfullt datorsystem där 
Du kan köra program i både FORTRAN och BASIC utan några begräns
ningar när det gäller programmens storlek och komplexitet. 

') 35:-jtim. kl 20.00-07.00, 75,-jtim. 08.00-17.00 

Vill Du veta mer? RING 08-680215. 

Pffih 
PRIMETEK DATA SYSTEMS AB . Box 43060 . S-100 72 Stockholm 43 



När det gäller 

IC-UO 
HELT OBEROENDE AV KRI STALLER II! 
22 programerbaro kanaler varav fölionde ör 
förpragramerade, R0-R9 somt 5OCJ/525/550/575. 
Mott. känslighet, 0,25 JlV, 20 dB S/N. 
Söndaruteffekt, 10 W. 
Inbyggd repeoteröppnare 1750 Hz. 
Levereras komplett med mikrofon, mobilfäste, 
kontak te r och handbok. Pris 1.750,-

IllICOMI ... 

• • . hör med 05s1 
o BS I 

Varie apparat leverans
trimmas j v6r moderna 
serviceverkstad. 

GOD JUL och GOTT NYTT AR! 
73 

SM2ALT & SM2ALS 

"x NORD TELE ~ T .... 
KOMMUNIKATIONSRADIO o MOBILTELEFONER 
ÖJagatan 75, 940 20 ÖJEBYN - Tel. 0911·65975 

Radio Amatörernas Bytes Central 
ATLAS 210X oriQ PS, mic 
TS-520 
MAGNUM SIX sp.processor 

till SOMMERKAMP 
SSM Europa 
HEATHKIT DX 60B 500:-

3.800:-
3.820:-

DRAKE TR4C + MS4 + PS 3.900:-
4 st Xtalfilter 10.7 MHz 

445/1qu 909a 75:-
UNICO UR-2A mottagare 950:-
INOUE IC-700 mottagare 1.150:-
SAILOR TX-86B 1.500:-

HEATHKIT VFO HG-lOB 
KENWOOD TS-700G, ny 

350:-
750:-
650:-
330:- TH6DXX, lätt skadad 850:-

CO konverter 2m 
OMEGA an!. noise bridge 
FREO. AGILL audio filter 
HEATHKIT signal tracer 
MAGNUM-2 konverter 
KENWOOD TS-7400A 
TRIO TX-310 

4.000:-
425:-
220:-
325:-
575'-
800:-

2.750:-
800:-

PWR AMP 2m lO-15W ej linjärt 500:-
2 st W3DZZ 250:
DRAKE TR4C + MS4 + 

MICROFON 3.800:-
.IR-599S m 2m konverter inb. 2.150:-
WISI 2m antenner 8 element 245 :-

10 element 280:-
WISI 70 cm antenner 11 och 17 el. 

VALHALLAVAGEN 174 
11527 STOCKHOLM 
TEL. 602587 
73 de SMOHGH 
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BÖRJA HÖRA DE SVAGA 2M
STATIONERNA MED JANELS HF-STEG 

Aterförsäljare: 

* 
* 

Inbyggt S-M relä skiftar automa
tiskt 
Max effekt 30 watt * Alla trafiksätt * VSWR 1.2 

* * * * 

Drivsp. 12 V DC 60 MA 
BNC kontakter 
FORST : 15 DB 
S/ B 2 DB 
Cirkapris: 399:-

* HF:steg för inbyggnad * Avsedd att inlödas på kretskort * Litet format * FORST: 16 DB MIN * S/B 2 DB MAX 
Cirkapris: 185:-

HF-steg för 144 MHz, lågbrusig dual
gate MOS-FET, förstärkning 20 dB, 
brusfaktor bättre än 1.8 dB. 

Monterad i eloxerad låda 40x55x70 mm. 
In- och utgångs kontakter : BNC 
Matningsspänning: 12 VDC 

Cirkapris: 207:-

ELECTRONEKA 
Tel. 0935-20625 

BOX 462, 75106 UPPSALA 1. TEL. 141400 

ARCOS SLUTSTEG 2 & 70 
Byggsatser i proffsklass med erkönt godo 
prestanda. 1500W för Dig som ska köra EME 
men öven 500W för allt annat kul p6 VHF/ 
UHF. Toppengreior! 
Ar det n6got du behöver fr6n USA, som 
ingen annan sölier? Kontakta oss för info. 
Vi har fortfarande fina coaxrelöer i loger. 
Vi tillverkar power dividers för 2 & 70, 
Side Swiper och t o m porabaler för 1296. 
Ring SM6CKU 0300-44389 för info och broschy
rer . Vi önskar 

670 

GOD JUL & GOTT NYTT AR 

KUNGSIMPORT 
BOX 10257, 43401 KUNGSBACKA 

DAX FÖR RÖRBYTE? 
Vi erbiuder Dig e lektronrör till 16go priser. 
Prisex.: 
OA 2 19,50 6BA6 9,50 6GW8 12,00 
OB2 9,50 6BZ6 9,50 12AT7 9,50 
6AH6 15,00 6CB6 12,00 12BA6 9,50 
6AQ5 9,50 6CL6 12,00 12BE6 9,50 
6AU6 9,50 6EA8 9,50 12BY7 12,00 

Priserna includera r moms. Alla rör är 
fabriksnya och testade. 
Ring SM6FPG/Bosse för infos. 

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY 
PI. 2350, 430 33 FJÄRAS 

Tfn. 0300/42361 



NY 2M FM-STATION MED SCANNING 

General Specifications : 
Frequency range: 146.0-148.0 MHz ar 144.0-

146.0 MHz 
Wavefarm: F3 
Channels: 23 channels + 4 SCA N channels 
SCAN speed: 4 channel/secand 
Pawer saurce valtage : DC 13.8 V, operation 

voltage: 11-15 V minus grounding 
Antenna impedance: 50 r! 
Current drain: transmission IHi} about 2.5 A 

transmission ILow) about 1.3 A 
reception 1Mox.) about 0.6 A 
reception INa Signal} abaut 0.3 A 

Semicanductors used: Tr 39 FET 3, IC 3, D 51, 
SCR l 

Dimensions: Width 175 mm 
Height 70 mm 
Depth 240 mm lexcept projections) 

Weight: abou t 2.4 kg 

Transmitter Section: 
RF power output: Hi 10 W 

iswitchable) Law about l W 

PRISLÄGE 1.550:-

Vi lagerför även ICOM, YAESU/SOMMERKAMP 

- UNI DEN, KENWOOD m. m. 

~ SVEBRY ELECTRONIC HB 
VALLEVÄGEN 21 BOX 120 541 01 SKöVDE 1 TEL 0500-800 40 

antenner sil!es ay 

VARGAR DA RADIO AB 
KUNGSGATAN 54, 44020 VARGARDA 

TEL. 0322/205 00 

TELEGRAFI I KLARTEXT! 1\ , . 
AUTOMATISK 
CW-LÄSARE 
Ilnt.rodu ktions- • Klartext på 

E 
LED-matris priS: 

Byggsats utan 
låda 970:
Byggsats med 
låda 1190:
Fördigbyggd 

1790:-

• Perfekt audia
vi suell metod 
för tröning och 
QSO. 

• Inga ingrepp i 
riggen. 

----------. Löpande text 

I B E JR - N O R D ~~dT~ill~~~~ 
Box 27 
16211 Völlingby 
Tel. 0758/13230 e kl 18 
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2 m ANTENNER 

Ny Discone DCX RX-antenn 40-700 MHz 

2m ' 5/8 bilantenn, K2 5/8, 145 MHz 

Jam Ram 5/8 basantenn, 27 MHz 4 dB 

HUSTLER 4BTV, 10-15-20-40 m GP 

G6-144 A 2 x 5/8 antenn 

155:-

98:-

415:-

725:-

525:-

6 dB förstärkning mätt över 1/2-vågs dipol. 2 st 5/8 antenner 
över varandra fasade med 1/4 v. SWR 1.2:1 (över 6 MHz bättre 
än 2:1 i SWR) . 50 ohms likströmsjordad bas- och repeateran
tenn . Tål 1 kW FM, 2.97 m lång, vikt 3.5 kg. 

Stabi l, vindtålig 2 m antenn. 

Fäste för rör upp till 1 3/4" medföljer. 

JULKLAPPEN 

*** TILL 

FAR I HUSET 

1 525:- inkl. moms, fritt VetIanda 

II Vetianda 

I liE3:mSa3;·ljllB 
Box 94 - 57401 VETLANDA 1 

Skiljevägen 47 

SM71HK 
ANKER ISKOV-CHRISTENS~N 



~KENWOOD 
"MARKNADSLEDARNA" IC-24S 

Bevisad topp kvalitet som Du kan 
lita på! 
TS-520S 

IC-215 
Vi lagerför dom ... 

Vi byter in din gamla ... 

Vi ordnar avbetalning förmånligt. 
Hör efter, det lönar sig! 

Ett begränsat antal TS-700G 

Ordinarie pris 4.614:

REXPRIS: NU 3.995:-

Sänd porto får du specialprospekt I 

144 MHz antenner TONNA 16 el 50 n, Hy-Gain, KLM 
Matchboxar upp till 2.5 KW (även för 144 MHz) 

Elbuggar, flera modeller, manipulator för elbuggar 
Rotorer : CDE, EMOTATOR 

"NU ÄVEN I USA"! KR. 299:
Telegrafnyckel i massiv mässing på 
teakplatta m. blyinlägg, silverkontakter. 
Helt handgjord. Etsad plåt med sig
nalen i relief 25:-

VIPA 
RADIO REX 

önskar 
GOD JUL 

och 
ETT GOTT NYTT AR! 

ALLA PRISER MED MOMS 
NORRLANDS MEST VÄLSORTERADE HAM-SHOP 

-~ - - --- . - ---- - -----

L7\a' -"·0 Ci"\ '" ~ 063-124835 V> ~Kj Clj ""'W'K4w~ ÖSTERSUND 
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PRODUKT· 
NYHET 
Mobilt serviceinstrument för PR-radio 
Hickok, USA, har nyligen utannonserat 
sin nya modell 422 Mobile CB Tester 
med digital avläsning av de viktigaste 
parametervärdena och avsedd för 
snabb checkning av redan installerade 
PR-radio system. Instrumentet har ut
vecklats i samarbete med en av 
USA:s stora biltillverkare. 

Modell 422 testar alla transceiverfunktionerna inkluderande frekvens , uteffekt 
och stående-våg-förhållandet samt noggrann mottagar- och modulationstest. 
Alla mätvärdena avläses på en 6-siffrig display. Frekvensen avläses med en 
noggrannhet om 10 ppm. HF uteffekten mäts från 01 .0 Watt till 10.0 Watt 
med 3 siffrors avläsning och ± 2% noggrannhet vid 4 Watt. Stående-våg
förhållandet mäts från 01.00 till 20.00 och med 4 siffrors avläsning . För 
modulationstest av audiosignalen finns inbyggd högtalare. För mottagar
kontroII finns en modulerad HF-signal på 27.20S MHz (kanal 20) och 20flV 
(± SflV med 20 % modulation vid 1 KHz). Modell 422 mäter även batteri
spänningen från 11.SV till 17.0 Volt med 3-siffrig display och ± 0.3V nog
grannhet. Instrumentet testar dessutom sig sälvt genom att testsignalen för 
mottagarkontroll förs vidare till frekvensmätningsdelen . 

Testern leveras komplett med 2 st 2,S fots kablar med PL-2S9 kontakter. 
Strömförsörjningen sker via den med levererade standardkontakten för ci
garettändaruttaget. 

Tillåtet sp-änningsområde 11,S till 17V, 1 amp. 

Dimensionerna är 24,76 cm x 24,6 cm x 10,16 cm och vikten är 1,36 kg. 

Priset är 2.310:- exkl. moms. 

M. STENHARDT AB 

~~--------------Box 331, 16203 VÄLLINGBY, tel. 08 - 739 00 50 



THE ALL SOLID STATE 

ATLAS 350-XL 

350 
WATTS 
SOLID 
STATE 
POWER 

P.EP. and CWmpul 

SSB / CW 
TRANSCEIVER 

ss .. 

SSB WIth pn or vax operallon 
andlullbreak·mCWoperallon 

CW-LSB-USB FILTER 

~'I.. T ER 

Lcw~lSI!o US8 

, ' ~:~JI:I~ho~~~OerH~r ~~~~~~~~~ 
1.6101 shapefaCIOI. or 500 HzCWbandwldthwrlh 
2.Sto l shapefac!01 

A ~ I'tOTCH 

,g, AF NOTCH FILTER 
Provldesbemllhan 40dB re-
1et!lOnofanaudlofreQuency, 
adlumblehomJOOlo3000HI 

DIGITAL DIAL READOUT 
(Optional) 

PrO~ldes precise frequency readout Wlthrn 50 HI All 
L E,Q Dat Mautx 6 dlgll display 

ANALOG DIAL SCALE 
o to 500 kH2 dral scale In 5 kHl tncrements Ve~el 
smooth dual speed wn1ng. with 18 kHz per revolutIOn 
01 IrnelUolngconnol 

AN' NI> ANL AND NOISE 

rara ~u~~,~E~o,se Limiter redutes 
l§l§ hash Iype nOlse .nt erference whlch 

IS nOl Inte/mrl!ent pulse type. 
Slanker eHecllvely redutes 01 e~mlnales pulse type 
nalses 

RIT 

~ 
RECEIVER 
INCREMENTAL TUNING 
Permits recelvmg up to 5 kHz above 
or below yOur tranSmlTtlflfj!re 
QuenC'y . Especlallv usefu l for CW 

operallon Of In a nel of SSBstatlons that are on dlf
ferentfreQuencles 

0(60' ° L •• '" 
o _ ~ .... " ., 

""'~ 
_ .... ID ..... 

PLUG-IN 
AUXILlARY VFO 
(Option.l) 
Can be elther a tunable VFO 
with the same 500kHz tun· 
mg range as pumary VFO or 
a crystal contlolled 'lied 
channel osclllatol with 
cholce 01 up 10 12crvml 
contloHedchannels 

l 0-160 METERS 
COVERAGE 

aAND 

"iO' ", " . Provrdes a luHcoverage of iJll 
amaleur bands m 500 kHz 
segments 

~ 'll, 

AU)! R.t.NGE.S 
1019'> 

0. "", AUXILlARY RANGES 
l . ' Up to 10 addllwnal50v kHl 
'\'. ranges berween 2 and 23 mHl 

s "" } can b~ added by pluggmg m 
auxlhary crysla)s. (WIll nOl operate belween 23 and 
28mHz .. or 5 10 6Mhzl 
ATLAS 350-Xlll ... option., 
Mod.1 D06·XL Digital Dial R .. dout . 
Model 305 Plug-in Auxililry VFD 
Model 311 Plug-in Auxili.ry 

f995 . 
'229. 
,,55. 

Cry.tal D.emator . '135. 
Modol 350-PS M.tchi"ll P_r Supply *229. 
Plug-in Mobile MCKlnting Sr.ek.. • 65 . 

.tf_ATLAS 
~!I'" RADIO INe. 

417 Via Oel Monte. OceansIde. CA 92054 
Phone171414JJ.19BJ 

SpeclatCuslomerSel)lceOlrectllne 
171 41 4J3.9591 

Side Band Communication AB 
$-64020 BJORKVIK, SWEDEN 
PHONE 0155-7125.( efter kl. 1500 

SM5SB Carl 0155-71254 
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BYGG HEATHKIT IGENI 

NY CW S.Ä.NDARE HX-1675 
I neffekt 75 W, täcker 10 till 80 m. 
Halvledarbestyckad . Full break-in, in
byggd antennomkopplare. Fordrar 
kraftaggregat HP-1175 eller motsvaran
de. 

SSB-CW Receiver HR-l680 15-80 meter. 
HF-steg, kristallkalibrator 100 KHz. 
Känslighet bättre än 0,5 "V/lOdB. 
Byggsats 1.635:-

Byggsats 920:-

KRAFTAGGREGAT HP-1175 
Ger 13,8 volt vid 10 am
pere 15 ampere kontinuer
ligt(. Regulation böttre än 
2%. 
Byggsats 445:-

"Cantenna" konstlast HN-31 
1000 W max, 1,5-300 MHz 
SWR 1,5:1 eller mindre. 
Byggsats 138:-

El Bugg HD-141O. Medhör
ningen har :usterbor tonhöid 
och volym. 220 volt AC eller 
12 valt DC. 
Byggsats 345:-

Koaxialomkopplare HD-l2J.4 
1,1:1 max SWR upp till 250 
MHz. 
Maxeffekt 2000 watt PEP. 
Ei använda utg6ngar ior
dade. 
Byggsats 80:-

Solid State Dip Meter HD-
1250. Täcker 1,6 till 250 
MHz i siu band. Hörtele
fonuttag. 9 volt standard
batteri. 
Byggsats 328:-

Wattmeter HM-l02 fär 1~ 
80 m, 200 och 2000 watt f.s. 
Wattmeter HM-2102 för 2 
meter, 25 och 250 watt f.s. 
Byggsats 299:-

Nu är vi åter några amatörer på firman, som kommer att göra vårt yttersta 
för att Du skall få god service och glädje av HEATKITS produkter både un
der byggandet och senare när Du utövar Din hobby. 

Se till så Du alltid har en färsk HEATKIT-katalog hemma. Det kostar Dig 
ingenting, men den kan ge Dig nytta och glädje i framtiden. 

Väl mött igen. 
Bästa 73 de SM0DXT Christer, SM1 EJM Christer, SM0DNK Valle 

HEATHKIT, Schlumberger AB 
Box 12081, 10223 STOCKHOLM 12 
Norr Mälarstrand 76. Tfn OS-52 07 70 



HOBBY DATORER FRÄN HEATHKIT 

~ Self-Instruction Course 
in Microprocessor Operation and 
Application 

Another addition to Heath's 
famous Continuing Educa
tion Series. Learn microproc
essor operation, interfacing 
and programming. Hardware 
and software experiments let 
you get hands-on experience 
using the ET-3400 Micro
processor Trainer. 1.450:-

HEATHKITS DATAPRODUKTER MARKNADSFÖRS EXKLUSIVT AV DATA 
ALARM. 

KONTAKTA OSS FöR YTTERLIGARE INFORMATION OCH DATABLAD. 

Dala 
Alarm 

BOX 442, 79404 UPPLANDS VÄSBY 

TEL 0760-858-73 ESKIL, SM5CJP 
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ELDAFD INFORMERAR 

\lfiJ YAESU PROGRAMMET 
YAESU 

v 

H-101E_ Sändtogore 260W pep SSB, 180IA 
CW och 80W AM. 12 och 220V. Endast 3 rör . 
resten halvledare. 4.895 ,- . 

• 
FR-lOl S Dig . Digital motlagare ov bösta 
FL-lO! 6 amotörband utan filter och kon
F-lO!. 6 amatörbond utan filter och kon
vert rar. 220 V. 3.995,-. 

FR-lOl D Dig . Som ovan men dessutom ut· 
rustad med 7 rundrodioband, PR-bandet 
CW-, AM- och FM-f ilter somt 2 och 6 IT 
konvert rar. 4.895,-

FR-101S. Som FR-IOI S Dig. men ej di g ital, 
3.295 ,- . 

FR-101D . Som FR·IOI D Dig men ej digital. 
4.C95 ,-

678 

Fl-301O . Digita l söndtagare 200W pep SSB 
CW och 50W AM, FSK. Heltro nsisto riserad 
12 volt. 6.350 ,-

Fl-30! , Som ovan men ej digital. 5.495,

FP-30!. Nötaggregat med högtalare. 945 ,

FP-30 lO . D 'o men med digital klocka och 
\ö;?5~~dd för automatisk identifiering . 

FL-lO!. Söndare 240W pep SSB, 180W, CW 
och 80W AM, RTTY. Endast 3 rör 220V. 

3.595 ,-



FT-200. SändIagare 240W pep SS8, CW ach 
75W AM. 8åde rär ach halvleda re. Inkl. 
220V nälaggr. m. häglalare. 3.650 :-. 

• 
FL-21008. Linjärl slulSleg 1200W SS8 . 800W 
CW och 600W AM, RTTY. 2 s!. rö r 572 B. 
220 V. 2.890 :-

• 
fRG-l . Mallagare av bra klass. läcker 0,5-
30 MHz i 30 band, vardera l MHz. SS8. 
CW ach AM. Fininslälln ingsrall . Dömpsals i 
3 sleg. Krislallkalibralar l MHz. 1.995 :-

• ... -~ 
_ _ ... ~1'~ 

<'; J~~ -.--

FTV-250. Transverler för 
2 m. 20W pep SS8, 
CW och 8W AM, FM. 

1450:-

• • FT-221 R. 5öndlogore 20W pep 558, CW och 
SW A M. 144-1 48 MHz. He fl ransis l orise rad. 
3.495 :- . 

DU VET VÄL all vi törulom Yoesu (Sommerkomp) även säl je r Ten-Tee, Kenwood, 1com m.m. 

Amorlering på upp lill 3 å r kan ordnas på goda villkor. 

Om yllerligare upplysningar önskas rin g gärna lill ~MSKG, Klas-Göran Dohlberg på 
nedanslående lelefonnumme r 

SM5KG, SK0FE 

ELDAFD 
INGENJÖRSFIRMA AB 

Gatuadress: Kvarnhagsgatan 126 
Hässelby Gård 

Postadress: Box 366, 16203 Vällingby. 
Tel. 08-896500, 8972 00 
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Den nya ilii\il 

Wattmetern 
för radio-amatören! 

Modell 4361 

• Frekvensområde 
• Effektområde (matad) 
• Effektområde (reflekterad) 
• Impedans Zo 
• VSWR 
• Noggrannhet 
• Riktverkan 
• Mått/vikt 

1.8-30 MHz 
O-SO/SOO W 
O-SO/SOO W 
SO ohm 
1.1-1.0 max. 
± 8 % f.s. 
20 dB min. 
100x1S0x8S mm/0,43 kg . 

Dessutom finns: 

Modell 4360 
1.8-30 MHz 
0-200/2000 W 

Modell 4362 
140-180 MHz 
0.2S/2S0 W 

'-;"~/7,"~ electronies ab 
DB/BO 25 40 Box 125. 16126 Bromma 
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COSMAC HOBBY DATOR KIT ---------, 
KEYBOARD CASSETTE 

I 1000 I . 
I 

--.. 
64 RCA 1802 = 0000000000000000 COSMAC- INTERFACE - KASETTBAND-0000000000000000 

0000000000000000 PROCESSOR I SPELARE 0000000000000000 C P U 

+ 
I I 

I T O N E • I 4-1611 

I NTERFACE 

H ENCODER 
5V 

2048 x 8 bit I 
RAM 

-- - --- - ------ TV V I DE O I EJ O-
BANDMINNE 2048 x 8 bit 0 1 10 O P T O N A I 

I 
CHIP-B S P R Å K 

TELEGRAFI - RTTY 
512x8bit 

T V-SPEL MM 
P R O M 

INFORMERA DIG! 

I 

- -r- INTERFACE I 000 
000 

I 
I l loPT,oNAL Y EXPANSION 

INTERFACE 'I R A M 32 K I I _ --1 

B H IAB electronics 
Box 216 - 76100 NORRTÄLJE 

Tfn, 0176/18425 

t 



God Jul 
och 

o 

Gott NyttAr 
önskarvipå 

Swedish Radio Supply 
SM4MI SM4FPD SM4CWY 
HANS ROY BOSSE 
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Innehåll 
QTC1977 

Byggbeskrivningar 

2 m transceiver för FM 
2'12 siffrors digitalvoltmeter 
Modifiering av manöverenhet för 

antennrotorer 
Manipulator för elbug 
HF-steg för 432 MHz 
Överströmskydd i SB 200 
Supermobil med kanalmaskin 
Elektroniskt tangentbord Mark 2 
Folkräknaren igen 
Digitalt stationsur 
Anten nfi Iter-fördelare 
HF-steg för 432 MHz 
Kavitetsfilter för 432 MHz 
Oordsmikrofon med förstärkare 
Nätaggregat 10 V, 3 A 
UKV-mottagare " MiniH " 
Min Z-match 
PROMID - morseteckengene-

rator 
M u Iti kristallfi Iter 
AFSK-generator 
100 W slutsteg för 144 MHz 
Sp. regulator med uA 723 
Programmeringsanordning för 

Fairchild minne 93427 
Repeatertransceiver för 2 m 
Laddn ing av torrbatterier 

Rällelser eller ändringar 
Elektroniskt tangentbord Mark 2 

Teknik 
Telegrafi i stereo 
Mätningar (IC 201 , TS 700) 
Stereomedaljens baksida 
Avståndsmätning med räkne-

dosa 
Rättelse d:o 
TV-Ijudmottagare 
FM-mottagare för lokaltrafik 
Monitor för vädersatellitbilder 
Mera om billig 2 m FM 

Nr Sid. 

1 15 
2 71 

2 76 
3 139 
3 141 
3 144 
4 208 
5 255 
5 261 
5 262 
5 268 

6/7 333 
6/7 335 
6/7 336 
6/7 336 

9 451 
9 458 

10 504 
10 509 
10 512 
11 572 
11 578 

11 580 
12 623 
12 637 

8 402 

2 73 
4 196 
4 210 

5 263 
8 402 
8 395 
8 399 

10 538 
11 577 

Antenner 

Polarmonterade antenner vid 
EME 

Stackning av Yagiantenner 
Ant.system för 144 MHz EME 
Ingen antenn lagstiftning 
Månstudsantenner för 432 MHz 
Vertikal på 7 MHz 
Min Z-match 

Operationellt 
CW-prov nr 18, resultat 
SCAG 
CW-prov nr 19, resultat 
CW-prov nr 20, resultat 

Om telegrafi 

Rymdradio 
Moonbounce på 432 MHz 
Moonbounce på 432 MHz 
Moonbounce på 432 MHz 
RS-det ryska amatörsatellit-

systemet 

Rävjakt 
VRK poängserie 
RPO diverse 
NM o. SM 1977, inbjudan 
NM o. SM 1977, sammanfattning 
Rävjakt i Halden 
Rävjakt i Gävle 

Allmänt 
Kortvågsrader som intruder 
Tidsangivelser 
Handikappverksamheten 
Radioscouting 
Nödsignal - vad gör jag 
Den svenske medelamatören 
" S4 + 30 dB" 
Historien om SK4RKA 
Telegrafi i stereo 
Svenska 144 MHz-repeatrar 
Radioscouting 
aTC - taltidningsupplagan 

Nr Sid . 

2 69 
4 203 
5 265 
5 276 
8 396 
8 398 
9 458 

2 90 
4 212 
5 286 

10 536 

11 590 

1 10 
2 70 
5 269 

10 534 

1 32 
5 288 

6/7 353 
10 526 
10 530 
11 593 

1 8 
1 12 
1 36 
1 39 
1 40 
1 41 
1 42 
2 67 
2 73 
2 89 
2 92 
3 133 
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Allmänt forts. 

Expedition till Serrana Bank 
Radioscouting 
Lyssnarrapporter 
Handikappad 
Villa-hemförsäkringen och an-

tenn 
SIND-FS 1977:2 
Vad datorer kan och inte kan 
Intruders på 3,5 MHz-bandet 
Solfläckscykel 21 
"Eter-jojken" 
Gästspel i Västerled 
Datorer och sändaramatörer 
Radioscouting 
SK7RKE 
SAC-testen 1976 
SAC-expedition till Morokulien 
SK3UHF 
OT'C taltidning 
"Litet är vackert" - om ORP 
Mottagning av RTTY-signaler 
Radioscouting 
FRO 
SK7RFJ 
EDR 50 år 
SK51D/p 
Nödnät 
JOTA 1977 
Radiofilateli 
OTC 50 år 
Amatörradio - ett familje

problem? 
Amatörradion och framtiden 
Med TRASC till OY 

Nr Sid. 

3 134 
3 156 
5 249 
5 251 

5 252 
5 253 
5 274 
5 287 
5 291 
5 292 

6/7 329 
6/7 350 
6/7 368 

8 384 
8 388 
8 390 
8 394 
8 395 
8 403 
8 415 
8 421 
9 449 
9 471 

10 498 
10 500 
10 535 
11 570 
11 595 
12 615 

12 617 
12 618 
12 620 

Medlemsinformation 

Styrelsesammanträde nov. 1976 
SSA:s administration 
Stadgar för minnesfonden 
Arsmötet 1977, dagordning 
SSA 1976, verksamhetsberättel-

se 
Arsmötet 1977, motioner mm 
SSA 1976, distriktsverksamhe-

ten mm 
Minnesfonden, stadgeändring 
NRAU-möte i Stockholm 
Amatörradio i SM, statistik 
Ingen ante n n lagstiftning 
Arsmötet 1977, protokoll 
O .. g. plan för SSA styrelse 
OSL-mottagare i SM4 
Amatörtrafik via relästation 
WARC-79 
Kring SSA:s styrelseval 
WARC-79 
ITU-IARU-WARC 1979 
Styrelsesammanträde aug . 
Dispenstillstånd 
Arsmötet 1979, valberedn. för

slag 
Styrelsesammanträde sept. 
Från styrelsen 

'. Vid 1977 års slut 

Nr Sid. 

3 
5 

38 
3 115 

3 117 
3 121 

3 127 
3 132 
4 187 
5 248 
5 276 

6/7 319 
6/7 321 
6/7 359 

8 383 
8 393 
8 424 
9 447 

10 495 
10 497 
10 497 

11 567 
11 568 
12 617 

vill SSA:s styrelse, föreningens kansli och dess funktionärer tacka med
lemmarna samt medarbetarna och annonsörerna för ett mycket gott sam
arbete under det gångna året. 
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Vi önskar er en trevlig julhelg med många angenäma kontakter med edra 
vänner i när och fjärran. 

Väl mött under 1918. 

Styrelsen, kansliet och vi övriga. 

PÄRMAR TILL eTC 1971-1917 
Det finns ett antal pärmar för OH>s AS-format. Pris 15 :-. 
Ange om du vill ha den smala eller breda pärmen. Någon nybeställning 

av AS-pärmar kommer ej att ske. 
Kansliet 



Du som ännu inte har be

kantat Dig med mikrodato

rer, ge Dig själv en chans 

nu! 

Boken behandlar mikrodatortekniken från grunden 
och på svenska och ger de grundläggande kunska
perna om den numera så viktiga komponenten. 

Pris endast 44 :50 inkl. moms och frakt. 

Sändes mot postförskott. 

ORDERTELEFON 08 - 7444030 

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT AR 

ANTECO AB 
Box 2090 

141 02 HUDDINGE 



FS-4 DIGITAL SYNTHESIZER 

DRAKE's nya FS-4 Synthesizer, vårt katalog nr 78-3671-1, möjliggör kontinuer
lig kortvågsinställning. Kombinerad med DRAKE's R-4C och SPR- 4 mottagare 
erhålles DRAKE's välkända selektivitet, stabilitet och frekvensnoggrannhet. 

Går att använda tillsammans med alla mottagare i R-4 serien och alla sändare 
i T-4X serien: (R-4, R-4A, R-4B, R-4C , SPR-4, T-4, T-4XB och T-4XCl. 
utan modifiering. MHz området inställes på FS-4 och kHz avläsningen görs 
på mottagarens skala. T-4/T-4X seriens sändare kan köras transceivt på vilken 
FS-4 frekvens som helst när de används tillsammans med R-4 seriens mottagare. 

R-4C/FS-4: kontinuerlig täckning 1.5 - 30 MHz. 

SPR-4/FS-4: kontinuerlig täckning 150 kHz - 30 MHz. När FS-4 används 
med SPR-4 erfordras monteringssats, vårt katalog nr 78-3672-9. 


