
1978

T 
C

11 Inneh^ll
Forberedelser infor WARC 79
IARU Region I konferensen 
SM i Radiopejlorientering -78
Arsmotet 1979
Information om radiostorningar
Statsbidrag for ungdomsverksamheten
Vi presenterar
Vi bygger ett nataggregat 
Radiororen, ar de utslagna?
Elementart om kristaller
Tekniska notiser
Antennspalten
Erfarenheter om baluner
VHF
Testkalendern
DX-spalten
CW
Radiogram
FM
Fran distrikt och klubbar
QSL-information
Insant, AMSAT, Ravjakt
Hamannonser
Nya medlemmar och signaler

Nr
389
390
391
394
395 
395
397
398
399
400
402
403
404
405
408
409
410
411
413
414
414
415
416
417

FORENINGEN
SVERIGES SANDAREAMATOR ER



Illi

/rjSnX aimtenner 
yWty HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m.
FB 33 2 el.. 2,5 m bom o 2" 5/5.5 5 dB 995
FB33 3 el., 5.0m born©2” 8/8,5/7 dB 1 495
FB53 5 el., 7,5 m bom©2" 10/10/8.5dB 1 845
Balun pi ringkarna for beam 135
VERTIK ALER, fristiende med radialer
GPA 30 
GPA 40

10 15-20 hojd 3.55 m 2 kW PEP 365

10-15-20 40
GPA 50

ho|d 6.00 m 2 kW PEP 530

10 15 20 40 80 ho|d 5.45 m 2 kW PEP 650
TRADANTENNER m balun pi ringk
MYHET1
W3-2000 80 - 40 (20 - 15- 10) 2 kW PEP 425 -
80 40 dipol 2 kW PEP 258 -
FD 4 windom 80 40 - 20 10 500 W PEP 230
TELO UKV beamar med koaxbalun; 2 m
5/8 ground plane 145 —
4 el vert 1,1m bom 7 dB 85 —
10 el hor 2.8 m bom 11 dB 160 —
5 + 5 elements kryssyagi 210: —
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) + 3dB 85
D:o for 70 cm:
25-el. hor 3.1 m bom 14 dB 170: —
KW Electronics:
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP 540:
KW 107 Supermatch m SWR. PWR konstantenn

ant.omk. och EZ-match 500 W 1.425 —
KW 109 Supermatch. Iika som KW 107

men fori 000 W 1.675 -
CDE-rotorer (220 V med skyddsiord)
AR 30 325 -
AR 40 425 -
CD 44 860 -
HAM III 1.390 -
T2X TAILTWISTER 2.175: -

Dessutom koaxialkabel baiuner etc Alla priser mkl moms fritt Lidingo
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ANSVARIG UTGIVARE
E»nar Braune. SMOOX 
Fenixvagen 11
180 10ENEBYBERG

HUVUDREDAKTOR
Sven Granberg. SM3WB 
Kungsbackvagen 29 
802 28 GAVLE 
Tel 026 18 49 13 host

1. Internationella Teleunionen (ITU)

ITU ar med sma mer an 150 medlemmar 
FN:s aldsta specralorgan. ITU s hogkvarter i 
Geneve bestar av en Generalsekreterare och 
hans stab. IFRB (International Frequency 
Registration Board) med 5 medlemmar. 
CCIR sekretanatet och CCITT sekretanatet 
CCIR studerar tekmska och trafikala fr£gor 
med anknytning till radiokommumkation 
medan CCITT studerar tekmska och trafikala 
fragor med anknytning till telegraf och tele 
ton.

Till grund for ITU:s arbete ligger dels en 
konvention. dels admimstrativa bestammel 
ser (t ex radioreglementetl. vilka har status 
av mellanstatliga overenskommelser Kegel 
bundet aterkommande plempotentiarkon 
ferenser ansvarar for konventionen medan 
varldsadmmistrativa konferenser samman- 
kallas da t ex radioreglementet behover ses 
over Medan varldsadmmistrativa telegraf 
och telefonkonferenser halls sallan har en rad 
varldsadmmistrativa radiokonferenser av 
hallits under senare ar.

2. Varldsadministrativa Radiokonferen
ser 1979, (WARC 1979)

Inom radiokommumkanonsomradet intar 
det internationella Radioreglementet (Radio 
Regulations) en central roll. RadiovSgornas 
utbredningsmekamsmer och radiomans

Organ for Foreningen Sveriges Sandaramatorer SW ISSN 0033 4820

ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER)
Gunnar Eriksson SM4GL
Box 12 791 01 FALUN
Tel 023 114 89 
023 176 31 host

HAM ANNONSER
SSA s kansh
Ostmarksgatan 43. 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88 8
Telefon 08 64 40 06

PRENUMERATION
SSA s kansli
Ostmarksgatan 43 123 42 FARST A
Postgiro 5 22 77 1
Telefon 08 64 40 06

SSA s KANSLI
Exp o telefont id 10 12 14 15
Lordagar stangt

Liusdals Tryck AB

Svenska forberedelser infor 
Varldsadministrativa Radio- 
konferensen 1979

(WARC 79)
ternas internationella karaktar har giort att 
komplexiteten och volymen hos radioregie 
mentet tenderer att oka Radiotekmkens 
snabba utveckling staller ocksa krav pa en 
modernisering

Allmanna radiokonferenser med mandat 
att se over hela radioreglementet agde se 
nast rum 1974 (Atlantic City) och 1959 (Ge 
neve) Eftersom olika radiotjanster utvecklas 
olika snabbt och kraver kompetens mom 
speciella omraden har en rad speciella radio 
konferenser. nastan alia i Geneve, sedan 
1959 agnats sarskilda tjanster:

1961 European VHFUHF Broadcasting 
Conference (FM TV plan, i Stockholm).

1963 Extraordinary Administrative Radio 
Conference (Rymd).

1966 Extraordinary Administrative Radio 
Conference (LuftfartI

1967 World Administrative Radio Confe 
rence (Sjofart I

1971 World Administrative Radio Con 
ference for Space Telecommunications.

1974 World Manteme Administrative Ra 
dio Conference

1975 Regional Administrative LF/MF 
Broadcasting Conference ‘Regions 1 and 3)

1977 World Administrative Broadcasting 
Satellite Conference

1978 World Administrative Aeronautical 
Mobile (R) Service Conference

Den varldsadministrativa radiokonferen 
sen 1979 kommer nu for forsta gdngen pa 20 
£r att se over hela radioreglementet vad av 
ser anvandningen av radiofrekvenserna for 
olika andamSI Konferensens resultat kom 
mer att ge ramar for utvecklingen under ater 
stoden av detta sekel Man kan ocksa rakna 
med att i konferensens fotspar kommer att 
folia en rad specialiserade konferenser. 
bland regionala. for okka tjanster Det ar t ex 
sannolikt att det erfordras en konferens for 
de mobila tjansterna, en regional konferens 
for planering av ett utokat FM ljudradioband. 
en konferens for planering av matning av TV 
satelliter etc. Behovet av sSdana sarskilda 
konfernser kommer ocksa att diskuteras pa 
WARC 1979.

Konferensen 1979 varar i 10 veckor och 
borjar den 24:e September. S3 gott som alia 
ITU medlemmar kommer att narvara och 
strava efter att frekvensspektrum fordelas pa 
s5 satt att just deras nationella behov upp 

fylls. Om omrostnmg maste tillgripas tas be 
slut med enkel majoritet. ett land en rost 
Utvecklmgslanderna utgor tillsammans en 
maioritet. varfor deras asikter och behov ar 
av avgorande betydelse for konferensens ut 
gang. Industrilanderna har storre ekonomi 
ska intressen att forsvara och kan givetvis bi 
dra med mycket kunnande och erfarenhet 
En rad skilda internationella organisationer 
(mellanstatliga och andra) kommer att be 
vaka sina speciella omraden (luftfart. 
meteorologi. sjofart. rymdforsknmg etc). 
Storre mdustrilander sasom USA. USSR och 
flera vasteuropeiska lander kommer sanno 
likt gemensamt att strava efter status quo pa 
mAnga omraden som ett resultat av ett kom 
plicerat forberedelsearbete dar skilda natio 
nella intressen internt konfronterats och 
resulterande kompromisser fatt ligga till 
grund for nationella forslag

Fran svensk sida kan vi helt pragmatiskt 
konstatera att vi som litet industriland ej 
kommer att kunna styra utvecklingen pa 
konferensen Vi bor i vart forberedelsearbete 
identifiera problem dar vi kraftfullt maste be 
vaka nationella intressen av ekonomi 
ska prakttska skal men i ovrigt bor vi utnyttja 
v3r flexibility och kunskap att objektivt och 
konstruktivt medverka till kompromisslos 
ningar dar andra lander intar mer riktiga 
standpunkter.
3. Frekvenstabell

Radioregelementets karna utgors av den 
internationella frekvenstabellen. Denna ta 
bell fastlagger hur frekvensspektrum fordelas 
och anvands mellan olika anvandare sdsom 
rundradio. siofart. luftfart. telesatelliter etc.

Tabellens upplaggning ar enkel Frekvens 
spektrum ar uppdelat i band som tilldelas en 
eller flera tjanster och inbordes kan ha olika 
status i resp band. Varlden ar mdelad i tre 
regioner (Europa och Afrika utgor region 1. 
Amerika region 2. Asien och Australien regi 
on 3) och vissa delar av spektrum utnyttjas 
olika i regionerna. Radiovdgornas utbredning 
ar synnerligen beroende av frekvensomr^de 
varfor vissa delar av spektrum kan vara mer 
eller mindre attraktiva for vissa tjanster.

Det grundlaggande problemet ar att radio 
frekvenserna ar en knapp naturresurs 
efterfrSgan overstiger tillgSngen.

Tabellen foreskriver ej detaljer om hur resp 
frekvensband skall anvandas. Det kan sd 
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lunda ej utlasas om ett band skall anvandas 
for officiell. privat. kommersiell. civil eller 
militar radiotrafik Ej heller foresknvs tekm 
ska karakteristiska for resp radiotjanst Sd 
dana ytterligare overenskommelser gors in 
ternt i resp land eller vid behov i andra inter 
nationella overenskommelser Aven vid s& 
dan nationell frekvensplanenng maste emel 
lertid hansyn tas till grannlander och ovriga 
anvandare

4. Svenska forberedelser infor WARC 
1979

I Sverige ansvarar televerket for radioreg 
lementets tillampning och for fordelningen 
av det radiofrekventa spektret Delta sker i 
vissa fall i samrad med forsvaret

Erfarenheterna fran det dagliga arbetet 
med dessa fragor utgor den sakliga grunden 
for televerkets interna forberedelsearbete hit 
tills.

Ett organiserat forberedelsearbete pabor 
lades i September 1975 Under hittills 21 sam 
mantraden har representanter for frekvens 
sektionen vid televerkets radiodivision, jamte 
olika experter mom televerket (represen 
terande rundradio. landmobil radio, radio 
lankar, siofartsradio. luftfartsradio m m) till 
sammans med forsvarsstaben. Foa. Sveriges 
Radio. Lnftfartsverket. Spfartsverket och 
RymdixMaget diskuterat nationella behov av 
radiofrekvenser och foljt utvecklingen inter 
nationellt

Utovcr delta orgamserade arbete har tele 
verket haft informella overlaggmngar, korre 

spndens och muntliga kontakter med en rad 
orgamsationer och aven enskilda personer 
mom Sverige Bland dessa kan namnas Kiru- 
na Geofysiska Obeservatorium. Chalmers 
Radioastronomiska Observatorium i R£o. 
Foreningen Sveriges Sandaramatorer. 
SMHI. Sveriges Elektromdustriforening, 
Svenska avdelningen av ESPA (en interna 
tionell sammanslutnmg av tillverkare av per 
sonsokningsutrustning). IUCAF:s svenska 
avdelning (Inter union commission on frequ 
ency allocation for radio astronomy and spa 
ce science) och Svenska Roda Korset.

Forberedelsearbetet som utforts hittills har 
aven baserats pa forslag och synpunkter fran 
en rad mternationella specialorgan Bland 
dessa kan namnas ICAO (luftfart). IMCO 
(sjofart) INTELSAT (telesatelliter). Interna 
tionella Roda Korset. IUCAF (radioastronomi 
och rymdforskning). EBU (rundradio). IARU 
(sandaramatorer) och WMO (meteorologi)

Televerket deltar ocksa i CEPT s Ide vas 
teuropeiska post och teleorgamsationernas 
samarbetsorgan) forberedelsearbetet och 
har via CEPT aven haft kontakter med OSS. 
en osteuropeisk organisation med mot 
svarande ansvar, samt FCC (USA:s Federal 
Communications Commission) och Canada

5. Utkast till svenska forslag
Baserat pa detta forberedelsearbete har 

televerket i augusti 1978 utarbetat ett forsta 
utkast till svenska forslag Efter att ha gran 
skats pa ett sammantradet mellan Telever 
ket. Forsvarsstaben. Luftfartsverket. Sjo 
fartsverket och Sveriges Radio kommer ut 

kastet att spridas till alia berorda och alia 
som i en eller annan form framfort synpunk 
ter. Televerket kommer att inbjuda till ett 
mote 1978-10-13 da huvuddragen i de sven 
ska forslagen kommer att presenteras och 
diskuteras Forberedelsearbetet fortgdr 
emellertid kontinuerligt sdval nationellt som 
internanonellt varfor synpunkter och forslag 
med fordel bor delges televerket omgdende.

6. Vida re arbete
I oktober november 1978 anordnar CCIR 

ett sarskilt forberedande mote (SPMl infor 
WARC 1979 Har kan samtliga ITU medlem 
mar och representanter for berorda interna 
tionella orgamsationer deltaga Detta mote 
skall ta fram en allmant accepterad teknisk 
grund for konferensen 1979. Sadan teknisk 
information erfordras • synnerhet for att fast 
lagga hur olika radiotianster kan dela ett och 
samma band, t ex hur TV satelliternas mat 
ningsforbindelser skall kunna samexistera 
med terrestra radiolankar

CEPT har under hc?ten 78 samrad vid 
minst tva tillfallen, dels i Helsingfors 78 08 
21 25 dels i Venedig 78 09 25 10 06 De 
nordiska televerken mots i Stockholm 78 09 
20 21. for diskussioner om WARC 79

Forslag infor WARC 79 maste vara in 
sanda till ITU redan i januan 1979 Forslagen 
infor WARC 79 maste vara insanda till ITU 
redan i ianuari 1979 Forslagen skall vara 
uppstallda enligt vissa foresknvna regler (det 
svenska utkastet ar redan utformat enligt 
dessa regler I

Forts.

Kommitte A
106 dokument Imotioner och tapporteri 

hade lamnats till Regionens sekretanat for att 
ijehandlas vid konferensen och av dessa foil 
50 pa kommitte A och 64 pa kommitte B (vis 
sa behandlades av bada kommitternal Un 
der konferensen lamnades ytterligare ett an 
tai motioner vilka tillsammans utgjorde 20 si 
dor De bada kommitteerna sammantradde 
den 24. 25 och 26 apnl och kommitte C (eko 
nomiska fragor) klarade av sina arenden den 
24 loom kommitte A bildades 4 arbets 
grupper tor att sarbehandla a) HF band 
planer och tester, b) nya regler for IARU 
masterskap i radiopeilorientenng lARDF). c' 
inomhusmasterskap i telegrafimottagning 
och d) hjalp till amatorradion i utvecklings 
landerna Det avslutande plenarmotet. vilket 
hade att ta stallning till de olika kommit 
teernas rekommendationer. holls fredagen 
den 28 apnl.

Fran svensk sida deltog SMOOX och 
SM4GL i arbetet inom kommitte A medan 
SM5AGM tog hand om VHF fragorna i 
kommitte B I kommitte C fanns ingen 
svensk representant men SM6CPI tick sta for 
de svenska fargerna genom att han ar kassor 
t Region I.

Till ordforande i kommitte A hade redan 
utsetts PAOLOU och kommitten valde. vid 
arbetets borjan. G2BVN till sekreterare

Vid konferensen i Warszawa 1975 togs ett 
beslut att denna konferens skulle till storre

delen agna sig at WARC 1979 Hela forsta 
dagens sammantraden upptog ocksa fragor 
kring WARC 79 och vaqe lands represen 
tanter fick i tur och ordmng redogora for det 
aktuella laget i hemlandet Redan fore konfe 
rensen hade regionens rek retar tat began att 
fa in rapport om laget men endast 10 
organmsationer hade atlytt denna hemstallan 
(danbland SSAi Vid denna rapportermg 
framkom inte speciellt mycket nytt och vissa 
lander hade inte mycket att rapportera 
formodhgen beroende pa att kontakten med 
hemlandets telemyndighet inte varit vad den 
borde varit Diskussionerna kring de olika 
kortvagsbanden blev emellertid ganska ut 
dragna de frekvenskrav man enades om vid 
Warszawakonferensen faststalldes med en 
dast en andnng Pa det hela taget verkade la 
get relativt positivt for Region I och det syn 
tes som att amatorgansten kunde forvanta

sig ett beaktansvart stod fran oststaternas 
telemyndigheter.

Betr 40 mb var det en allman erfarenhet att 
det var svart att fa gehor for en utvidgning 
uppat i frekvens och darfor overenskoms att 
stallet begara 6.9 7.1 MHz Trycket fran 
rundradiotjansten uppfattades i en rad lander 
som oerhort starkt och nagra lander hade 
framfort tanken pa att utvidga rundradions 
frekvensomraden med anda upp till 100 % •

Frekvenskraven for 160 och 80 mb forefoli 
ha gott stod i samtliga lander Betr de begar 
da nya banden 10. 18 och 24 MHZ ar laget 
nagot mera oklart eftersom vissa landers 
telemyndigheter redan accepterat forslagen 
medan andra stallt sig tveksamma Mot bak 
grunden av det nuvarande. oacceptabla la 
get pa 7 MHz beslots att pnontet skulle ges 
at 10 MHz. darnast 18 och 24 MHz i namnd 
ordmng Pa 14,21 och 28 MHz foreslogs inga

Exekutivkommitten vid slutplenaret. Fr. v. PAOQC. SM6CPI. HA5WH, SP5FM, PA0 
LOU. G2BVN. VE3CJ och EL2BA.

euROPt zoMt is
HA-9-IARU
OTH MISKOLC - TAPQlCA

A A IARU 

REGION 1 
t0*flRE*in

J*
HUNG ARV 1978

J
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Nanin Signal Klubh

Cart Henrik Waide SM5BF
Bo Lindell
Peter Ljungstrom
Chnster Bengtsson SM5BZL
Bo Lenander SM5CJW
Lars Nordgren SM7OY
Martin Zemetz SM5DEE
Lennart Gustavsson SM5cLE
Lars Nilsson SM5BDA
Gunnar Svensson
Ulf Jonsson
Kun Leuchovius SM5OW
Bruno Appelgren SM5CBV
Anders Gylin SM0EJY
Ronald Persson SM0IDV
Chnster Eriksson
Donald Olofsson SM5ACQ
Lars Hoglund SM5JCQ
Jens Zander SM5HEV
Lars Johansson
Lennart 1 rollvad
Lars Carisson SM4GGR
Lett Zettervall SM5FZM
KftHI Jarl SM4GVF
Claes Goran Jansson SM0CTU
Bengt Lind
Kent Hailing SM5EOS
To'bKJrn Jansson SM5BZR
Jan Palmqvtst SM5FUG
Lars Olsson SM3AVQ
Karl Olof Elmsjo SM3CLA
Lars Lindqvrst SM5FDA
S G Pettersson SM5FNB
OUe Nilsson
T orbjorn Roos
Nils Noren SM4IJS
HAkan Lmdarhed SM5JBM
Mats Fnberq SM3EMJ
Bengt Magnhagen SM5CWD
Urban Eugenius SM5BTX
Mikael Sterley SM3HZX
Folke Back vid
Jan Lundholm SM4FWY
Lars Johansson
Gote Tollolsen SM4JCJ
Ann Kersti Lindkvist
HAkan Lothgren SM4HVB
Kurt Eriksson
'Leif Carisson
Bengt Lundin
Dick Lundberg SM3CBR
Bent! Sonnergren
Chnster Jacobsson SM0EJM
Christian Eklund
Ove Hallberg SM3FIM
Bengt Eriksson SM5CCT
Mane Ann Eklund
Jan Jaderholm SM5FOH

SRJ 
SRJ 
VRK 
VRK 
VRK 
KSA 
VRK 
SRJ 
LRA 
SRJ 

OSA 
VRK 
SRJ 

SORJ 
SRJ 
VRK 
VRK 
VRK 
VRK 
LRA 
VRK 
OSA 
VRK 
OSA 

SORJ 
GKA 
VRK 
SRJ 
VRK 
GKA 
GKA 

SORJ 
VRK 
SRJ 
OSA 
OSA 
VRK 
GKA 
LRA 
VRK 
GKA 
LRA 
OSA 
OSA 
OSA 

SORJ 
OSA 

SORJ 
OSA 

GKA 
VRK 
VRK 
OSA 
GKA 

SORJ 
OSA 
ESA

Resultat
Kims

OB 
OB 
SR

Natl

5-1.23 45-1 
5-1.32.29-4 
5-1 47 08 9 
5-1 50 12 12 
51 31 30 3 
SI 41 25-5 
5 1 47 058 
SI.31 2
SI 50 00 11 
SI 40 13-5
51 49 5010
52 04 00 15
51 52X13
52.12 50 20 
5 1 42 56 7
52 07 OS 17 
52.17.00-26 
52 07 45 19 
52 06 52-16 
52 16 3024 
52 18 37 28
51 56 3014
52 07 OS 18 
52X1533 
S2 1540 22 
52 16 36 25 
52 15 3521 
5 2 15 56 23 
52 18 3S27 
5 2 27 15 29 
S2.27.20-30 
5 2 37 43 36 
52 38 46 37 
S2 36 20 34 
S2 59 40 39 
52 35 20 35 
52 31 5532 
5 2 55 00 38 
5 3 08 00 40 
4 2 38 40 44 
A ? 18 30 41 
4 2 45 50 46 
4 2 40 05 45 
4 2 37 4543 
4 3 06 30 50 
4 3 01 10 48 
4 2 5015 47 
4 3 07 04 51 
4 3 12 00 52 
4 3 01 1549 
3 1 51 57 53
3 2.32 OS 55 
3-2 32 1556
2 1 09 05 57
4 2 26 55 42 
S2 29 1031
3 2 19 3054

SI 19 40 2 
SI 22 206 
SI 09.00-1 
SI 20 003 
51 39 1519 
SI 300011 
SI 27 20 10 
SI 49 1029 
SI 30 1012 
SI 40 1022 
SI 37 48 18 
51 24 40 9 
S1 40 20 23 
SI 21 205 
SI 53 4537 
51.30.1513 
5 1 20 304 
51 31.0015 
SI 32 0516 
SI 22 407 
51 23 498 
51 54 44 36 
5 1 57 27 41 
51 30 15 14 
5 1 49 53 31 
51 49 05 28 
51 51 56 34 
51 5420 39 
51 51 45 32 
5 1 49 0027 
5 1 49 25 30 
51 40 0021 
5 1 47 00 26 
51 51 5033
51 40 4024
52 12 00 43 
52 15 3045 
52 36 40 52 
5 2 36 1551 
51 39 5520 
52.01 2542 
51 43 13 25
51 54 10 38
52 15 1544
51 54 2040 
5220 3047
52 31 30 50 
52 20 35 48 
52 20 0046 
52 55 2554 
51 34 1517
51 52 0035
52 X 05 49 
53.09.2556
3-2.39 29 56 
2 2 58 42 58 
2 2 28 43 57 
52 37 1053

Town

102 43 251
102 54 49 2 
10 2 56 08-3 
10 3 10 12 4 
10 3 10 455
103 11 256 
103 14.257 
10 3 X 10 8 
103.20 109 
10-3.20.23-10 
103 27 3011 
103 28 4012 
10 3 32 50 13 
10 3 34 1014 
103X41 15 
10 3 37 X 16 
10 3 37 X 17 
103X4518 
10.3 X 57 19 
103 X 1OX
103 42 26 21 
10 3 49 X 22 
10 4 04 32 23
104 05 X24 
10 4.05 33 25 
10 4 05 41 X 
10 4 07 X 27 
104 10 1528 
10 4 10 XX 
104 16 15X 
104 16 45 31 
10 4 17 43 32 
10-4 25 46 33 
104 27 1034 
10 4 40 XX 
104 47 X X 
104.47.2537 

10 5 31 40 X 
10 5 44 15 X
9 4 18X40 
9 4 19 5541 
94 29.0342 
9 4 34 1543
94 53 00 44 
55 00 50 45 
9 521 40 46
95 21 4547 
95 27 X 48 
95 32 0049 
9 5 56 40 50 
8-3.26 12 51 
8 4 24 0552 
8-5.02.X53 
74 18X54 
7 5 06 24 56 
7 5 27 52 X 
54 48 13 57 
52 37 1058

RESULTAT SM RPO LAGTAVLINGAR

1. SRJ 8.58 24 Waide. Lindell och Gustavsson
2. VRK 9.17.05 Liungstrom. Bengtsson. Lenander
3. OSA 11 22 X Jonsson. Carisson och Jarl
4 SORJ 11.57.X Gytm. Jansson. Lmdkvist
5 GKA 12X41 Lmd Olsson och Elmsio
6 LRA 12.43 X Nilsson. Johansson och Magnhagen

KLASS-SEGRARE SM RPO

Veteraner SM5OW Kurt Leuchovius VRK
Oldboys SM58F Carl Henrik Waide SRJ
Seniorer Peter Ljungstrom VRK
Juniorer UH Jonsson OSA
Nyboriare Chnster Eriksson VRK
Damer Ann-Kersti Lmdkvisi SORJ

Utom tavian startade tyra norska dehagare med loljande 
resultat

Nan Dag Totah

Nic Holter LA5CH
Christian Dons LA5OQ 
Ole Holte LA3QG
Finn Jensen LA8V B

51 47 X
52 1917 
52.41 13

51 43 47 
51 19 X 
5 1 XX 
92 21 X

103X53
10 3 32 47 
104 11 X
3 2 21 50

SM i Radiopejlorientering 
1978

ygg en ra
i vinter och stall upp i

1977 3rs SM i Ravjakt i Gavle!

andrmgar gentemot den i Warzawa fast- 
stallda frekvenstabellen.

Bitradande generalsekreteraren i ITU. Mr 
R E Butler, deltog > kommittearbetet och 
meddelade att medlemslanderna kommer att 
under September m^nad anmodas om att 
sanda in sina forslag till WARC 79 och de 
skall ha mottagits av ITU senast under ianua- 
ri 1979 Mr Butler erbjod amatororganisa 
tionerna mojligheten att sanda in forslag nil 
CCIR/ITU genom sina resp landers tele- 
myndigheter. Han foreslog tvS rubriker for 
dessa mojligheter: "Foredragna band for 
amatortjansten" och "Kriteria for delnmg av 
band i amatortjansten*'.

En ling diskussion utspann sig betr Artikel 
41 i Radio Regulations men utmynnade i ett 
beslut om att medlemsorgamnsationerna 
skall arbeta for att mgenting skall andras i ar 
tikeins text.
IARUMS

Som ett led i forberedelsearbetet infor 
WARC 79 har inrattats IARU Monitoring 
Service (IARUMS) for att faststalla registrera 
och publicera information om imkraktare i 
v3ra exklusiva band. Information kommer 
fr3n alia tre regionerna och samlas hos 
G3PSM, som ar internationell coordinator. 
Han gav kommitte A en utforlig redogorelse 
for arbetet och upplyste om att det under de 
forsta 5 mdnaderna 1977 hade registrerats 
30790 "intruders" varav mer an halften kom 
fr£n ett enda land. Rapporter till ITU om 
rundradiostationer utanfor tilldelade band 
hade okat med 60 % under det senaste £ret’ 
(Det mSste anses synnerligen otillfreds 
stallande att rundradion sjalvsv^ldigt utnytt 
jar andra tjansters frekvenser och dessa gro 
va overtradelser av ing^ngna avtal borde inte 
kvalificera till utokat frekvensutrymme efter 
WARC 79')
International Beacon

Project (IBP)
G3DME. som ar coordinator for detta proj- 

ekt lamnade en rapport om sitt arbete. Prop 
ektet startade 1969 med avsikt att underlatta 
bedomningen av konditionema i olika riktnin- 
gar samt studium av de verkliga kondi 
tionerna kontra forutsagelserna. F n finns det 
inom Region I sex fyrar pa 28 MHz och flera 
planeras. De dvriga regionerna arbetar i sam- 
ma riktning.Medlemsfdreningarna uppmana 
des att inratta program for studium av fyrar- 
nas horbarhet G3DME hemstaMde att seg 
mentet 28.200- 28.300 MHz skulle avsattas 
som fyrfrekvensband vilket blev konferen- 
sens rekommendation. Alan avtackades 
med en varm applSd for sitt arbete med I BP 

Observationstjanst
RSGB, den engelska foreningen, har nyli- 

gen inrattat en observatorstjanst, vilken har 
till uppgift att overvaka amatorbanden och 
uppratthilla en hog operationell standard 
bland amatorema Observabonema skall gal la 
frekvenshillning (inom faststallda bandgran- 
ser och segment), sandarkvalitet (modula
tion. nyckelknappar etc) och operationssatt 
(sprdkbruk etc). Konferensen beslbt. efter en 
I5ng diskussion, rekommendera att en sidan 
tjanst organiseras inom varje medlems- 
forening. Det understroks med skarpa att de 
meddelanden tjansten sande ut till enskilda 
amatdrer var "en vanlig varning och att den 
inte hade ndgon officiell pragel" samt att 
"rapporterna skall sandas ut for att hjalpa 
den enskilde radioamatoren att hjalpa 
amatortjansten". (Det har ndigare gjorts for- 
sok att infora en sidan observationstjanst in
om SSA men de har strandat pS svSrig 
heterna att fa fatt pS villiga och lampliga 
observatorer. I Finland och USA har denna 
tjanst funnits i Srtionden och fungerat myc 
ket bra och nu har aven England inrattat en 
sddan. Nar kommer den i SSA?).

(forts.)
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Kartorna delas ut. Blivande juniormastaren Ulf Jonsson 
har lust hamtat sina kartor.

Radiopejlorientering 1978 ledare. Foto: Goran -4HQO (Copyright).

till Orebro och Rav SMDags for ett valkommen

Vid sekretariatet tar Marianne och Lena pa lordagskvallen 
emot anlandande ravjagare. Kalle -4ARQ har tydligen inga bi- 
lar att lotsa in.

Ravarna har fatt sista instruktionerna av Rail! 4GWC. Ravar 
na ar frAn bakre raden raknat: -CJY, GHT, BBO, 4BSI, 
GWC, AJV, HAI, GQH, 5FND och 5DND.

SM i

Hdkan 4HVB ritar in baringen pa natten och Roland OIDV ar 
i lyssnartagen pa dagen.

Nic LA5CH och Ole LA3QG var s£ gar glada

Tidig sondagsmorgon och frukostdags.

392

Ulla -4HAH delar ut kartor for dagetappen.
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Som en representant for ravama ser vi Bosse -5FND som tit* 
tar ut bland granama for att fotografen skall f A en bra bild.

I vantan pA prisutdelningen boll Kent -5EOS ett stormote.

En ndjd och applAderad svensk mastare Carl-Henrik -5BF
hamtar mastarkannan.

VasterAsganget studerar vad som skall valjas vid prisutdel
ningen.

Var kan ravarna ligga mAntro? Det ar Lasse -3AVQ, Ann- 
Kersti, Lars Johansson och Nisse -4IJS som funderar fore 
starten.

Ett av de vatfyllda prisborden.

Arne -4GVR overvakar i bussen 
att ravama hAller takten.

Tack alia trevliga 
deltagarei 1978 3rsSM

OsaSRJ-laget bestAende av Carl-Henrik -5BF, Bo Lindell och Len
nart -5CLE fAr sina lagmastarplaketter.

Gunnar 4CWV verkar vara 
ndjd nar han hor forsta sand- 
ningspasset pA natten.

’.H
 :

r'
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isationsplan for SSArga
STYRELSELEDAMOTER

styrelseK and fdatfor slag
Styrelsevalberednmgen forester foljande 

kandidater till SSA:s styrelse for en period av 
tvAAr. 1979-1980

Vice ordforande SM5CJF Lennart Anders
son.
Sekreterare SMOCWC Stig Johansson 
Utrikessekreterare SM4GL Gunnar Eriksson 
Trafiksekreterare SM3AVQ Lars Olsson.

Vidare foreslAs foljande kandidater som 
revisorer och revisorsuppleant for en period 
pA ett Ar. 1979.

Forste revisor SMOFXB Carl Henrik Witt. 
Andre revisor SM5OV Curl Holm. 
Revisorsuppleant SMOATN Kjell Karlerus.

FrAn distriktsvalberedmngarna har styrel- 
sevalberednmgen erhAllit foljande forslag pA 
kandidater till DL i SSA s styrelse. for en pe
riod pShte Sr. 1979-1980

DLl SM1CXE Roland Engberg
DL3 SM3CWE Owe Persson
DL5 SM5DSE Kent Larsson. 
DL7 SM7BNL Bengt Frolander.

Andra forslag
Dena var valberedningarnas forslag till 

kandidater. Har Du nAgra andra forslag sA 
har Du chans an inkomma med forslagen nu. 
Stadgarna sager an varje rostberattigad 
medlem kan avge hogst ett namnforslag per 
kandidatgrupp. For forslag till DL galler dess 
utom an bAde Du och Dirt forslag till DL ar 
mantalsskrivna i det distrikt som valet galler. 
Observera an foreslagna kandidater skall va
ra vidtalade och villiga an fullgora de upp- 
drag kanditaturen galler. samt att de ar SSA- 
medlemmar. svenska medborgare och bo- 
satta i landet.

Sista dagen 31/121978
Lagg din forslag i ett brev och mark kuver- 

tet "Kandidatforslag". PS baksidan av kuver- 
tet skriver Du namnteckning med fortyd- 
ligande samt anropssignal eller medlems 
nummer med distriktssiffran for den ort dar 
Du ar mantalsskriven. Skicka Ditt brev till 
SSA:s Kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 
Farsta. Brevet skall vara poststamplat eller 
avtemnat till SSA:s kansli senast 31 decem
ber 1978.
394

Ordforande
Vice ordforande

Sektionsledare (SL) Distriktsiedare (DL)

Sekreterare
Vice sekreterare

Innkes frdgor o kontakter 
SSA-buiiebnen

Kassaforvaitare
Vice kassaforvaitare

Ekonomi o medlemsregister 
Kansli. QSL-verksamheten

Utrikessekreterare
Vice utrikessekr

UtnkcsfrAgor o kontakter 
Reciprokt Intruder Watch

Teknisk sekreterare 
Vice tekn sekr

Tekmska frAgor StornmgsfrAgor
AntennfrAgor

Trafiksekreterare
Vice trafiksekr

Ungd- o Utbild-sekr 
V Ungd- o utb-sekr

Trafiktekmska frAgor Tester D'plom 
Radiopeilonentermg (RPO)
VHF RTTY Repeater och DX

SamrAd kontakt med klubbar o myn- 
digheter Sam ver k med FRO Laro- 
bocker och SWL-frAgor

Sektionsledare (SL) ei 
ordinarie styrelseledamot

QTC-redaktor
Vice QTC-red

Ansvar g for det redakboneiia arbe 
tet for QTC

Sektionsledare (SL) och distriktsiedare iDL) ar foredragande 
betraffande arenden mom vars och ens ansv a^so^'Acle

infor styreisen och vu

Arsavgiften till SSA for 19/9 ar 125 kr. 
Familjeavgiften 85 kr. 

Enbart prenumeration pa QTC 90 kr. 
Betala garna redan nu!

Arsmotet 1979
Valproceduren

Valberedningarna meddelar
FrAn styrelse och DL valberedningarna i 

aktuella distrikt meddelas harmed forslag till 
kandidater som styrelseledamoter och revi 
sorer. Forslagen galler den nya organisatio 
nen som tradde i kraft efter arsmotet 1978 
04-09. En plan over organisationen finns 
publicerad i detta nummer av QTC. Se ocksA 
QTC 3 78 och QTC 6/7 78 samt de nya 
stadgarna som eventuellt hunnrt ut fore detta 
nummer

I den nya organisationen valjs samtliga 
styrelseledamoter pA tvA Ar. half ten vid jam 
na Artal och halften vid udda. Vice styrelse- 
ledamoter (vice sektionsledare och vice DL) 
utses av respektive SL och DL och faststalls 
efter styrelsens godkannande QTC redak 
toren utses av styreisen och vice QTC red. 
utses av QTC red och faststalls av styreisen.

Postrostning
Nar medlemmarnas forslag kommit in. 

sammanstaller styrelsevalberednmgen en 
vallista med dels valberedningarnas forslag. 
dels ovriga (medlemmarnas) forslag Dar- 
efter sander styreisen ut vallistor och val- 
kuvert till samtliga medlemmar. antingen 
som bilaga till QTC nr 2 79 eller som separat 
brev poststamplat senast 1 mars 1979. Post 
rostning sker genom att sanda in valkuvert 
innehAllande vallista till SSA:s kansli. post 
stamplat eller avlamnat till SSA:s kansli se 
nast 15 mars 1979

Avlyssning av valet
Skulle den situationen intraffa att maa an 

dra forslag an valberedningarnas har mkom

mit till den 31 12 1978 sa kommer styreisen 
sannolikt att besluta installa valet och foresla 
Arsmotet 1979 att faststalla valberednm 
garnas forslag.

73 frAn valberedningarna gm styrelseval 
beredmngen

Sty relsevalberednmg:
SM4COK (sammankallande:. SM4CWV. 

SMQBDS och SM4IM (suppieant)

Under valpenoden har SM7DH avsagt sig 
p g a utlandsvistelse

DL valberedningarna
SMI: SM1CJV (sammankallande). SM1CIO 
ochSMICNM
SM3: SM3AVQ (sammankallande), SM3DE 
och SM3BFV.
SM5 SM5HSE (sammankallande), SM5FFC 
OChSM5BMK
SM7: SM7CRI (sammankallande). SM7DCY 
ochSM7??
SM4C0K B|orn Israelson
Sammankallande i styrelsevalberednmgen. 
SM4CWV Gunnar Ahl
Ledamot i styrelsevalberednmgen
SMQBDS Lars Forsberg
Ledamot i styrelsevalberednmgen

• • on

Co
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Mer om foldern
"Information om radiostorningar"

I QTC 10 78 dtergavs texten till den in 
formationsfolder om radiostorningar som ny 
ligen utgivits

Bakgrunden till foldern ar folfande: Tele 
verkets Avstorningstianst gav ut ett in 
formationsblad om s k LF detektermg i jan 
78. P g a att formuienngen var lite val 

onyanserad forfattade jag ett motforslag 
Detta fick till resultat att en mycket positiv 
samarbetsgrupp bildades den sa
kallade Arbetsgruppen for radiostornings 
fragor' med representanter fr^n Tvt. KF. 
SRL, SSA Philips (SM5OXI och Luxor 
(SM5CHK) Som framgar av foldern van 
der den sig till apparatagare med konstaterad 
eller misstankt LF-detektermg. Syftet ar na 
turligtvis att mformera om problemet. av 
kriminalisera sandaragaren samt ange hur 
den storde skall ga till vaga for att fa pro 
blemet lost

Vi tror att foldern far som fol|d en storre 
forstSelse mellan sandaragare stord granne 
och darmed mmskade sociala problem

Jag ar den forste att beklaga att kostnads 
biten ei gatt att losa Som pdpekas i foldern 
ar det bnsten pa matmetoder som gor kost 
nadsdelen tilt en svar koprattslig not att 
knacka Risken for vissa dispyter fmns darfor 
kvar om an i forhoppnmgsvis mindre omfatt 
nmg

Foldern kan du bestalla fran Avstornmgs 
ijansten. tel 90 420 Ett Sturt antal exemplar 
kommer ocks£ att distribueras till radiohan 
deln

Vad hander i framtiden?
Arbetsgruppen fonsatter med sitt arbete 

med ungefar foliande inriktmng
Framtagnmg av en enkel matmetod 

som radiobranschen och Tvt mom Norden 
kan ena sig om Matmetoden behover mte 
vara markvardigare an att man med skaplig 
sakerhet kan saga att en anlaggnmg ar battre 
eller samre an en overenskommen referens 
apparat. Toppen vore om tillverkarna kunde 
hanvisa till en sddan matmetod • marknads 
formgen. Da far man automatiskt en press pa 
de tillverkare som mte vidtager ndgra atgar 
der for att forbattra sina produkters immum 
tet.

Framtagnmg av teknisk information om 
olika former av radiostorningar och hur man 
atgardar dem Detta foranleds av att kun 
skapen om radiostorningar hos radiohand 
lare och serviceverkstader maste forbattras.

Arbetsgruppen har ocksa framstallt ett 
forslag till SEMKO och Industnverket som 
gar ut pa att vissa val specifierade atgarder. 
sasom t ex inkoppling av kondensatorer mel 
Ian bas och emitter pa utsatta transistorer 
skall fa utforas pa faltet av kompetent perso 
nal utan att apparaten skall behova typgod 
kannas hos SEMKO i sitt andrade utforande 
Detta ar helt nodvandigt for att t ex Luxor 
skall kunna ge ut sm planerade Immumtets 
manual. Manualen ar tankt att ange avstor 
ningsatgarder produkt for produkt samt spri- 
da allman kunskap om immumtet Gar for 
slaget igenom finns det formella mojligheter 
na att bygga ut stornmgsfunktionarsfunktio 
nen aven bland privatradiororelsen. Sjalv 
hjalp ar den basta och snabbaste hjalpen 
som bekant

Som du kanske forstdr ar det en positiv an 
da inom radio & TV-branschen - man vill 
verkligen losa sina immunitetsproblem Kom

ih£g att de sista arens okade problem kom 
mit som en overraskning for tillverkarna 
det ar ingen dum snSIhet som ligger bakom 
Antalet transistoriserade hemelektromkappa 
rater har okat markant sa ocksS antalet san 
dare resultatet har blivit en haftig oknmg 
av antalet stornmgsfall

Atgarder mot radiostorningar ar mte en 
vetenskap utan en speciell konstan Undvik an 
gora ett tekmskt problem till ett sv^rt socialt 
problem genom att agera pa ett positivt. for 
staende och konstruktivt satt gentemot bade 
storda grannar och respektive apparatleve 
rantorer

SM5CHK

Statsbidrag
for SSA:s ungdomsverksamhet
HAR DIN KLUBB SKICKAT IN UPPGIFTER?

I samband med fornyad ansokan om statsbidrag for ungdomsverksamheten har SSA skic 
kat ut blanketter via DL till alia kanda SSA klubbar for att fyllas i och skickas in till SSA via 
respektive DL. Om Dm klubb mte har fatt nagon blankett sa vand Dig till Dm DL eller till SSA 
kansli och begar att fa en blankett Hjalp oss att fa in uppgifter fran alia SSA klubbar. kontrol 
lera att just Dm klubb verkligen sander in efterfragade uppgifter Aven om Din klubb skickat in 
uppgifter tidigare och om dessa ar oforandrade sedan dess maste vi be om att annu en gang 
skicka in uppgifter. Om Dm klubb mte fatt nagon blankett kan nedanstaende frageformular 
gana som mall

Styrelsen

Aktivitetsinventering

Klubbens namn 

och adress

Eventuell anropssignal for klubben

Klubben belagen i Ian kommun .................................................................

Klubbens kontaktman. namn och ev anropssignal

och adress, om annan an ovan

Antal medlemmar i klubben, mellan 7 och 25 ar .over 25 ar

Antal traffar i klubben per ar

Kursverksamhet:......................................................................................................................

ordfora nde. namn och anropssignal

POSTAS TILL DIN DISTRIKTSLEDARE (DL). SE ADRESS I QTC. FORE DEN 1978 12 30’
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amator som f Ar lasa ndgra tokigheter i dags 
pressen kan dd skicka over ett sadant blad till 
vederborande tidning

SSA:s styrelse har lovat sammanstalla en 
skrift med lampligt innehall 

"Flitiga Frasse"

d v s SM5TK. som har manga iarn sam 
tidigt i elden, har overlamnat CW spalten till 
SM5ACQ TK sknver i detta nummer om 
Radiogram

Visst tyckte man i lumpen att det dar med 
A blanketten var krdnghgt. men i forhallande 
till Radiogram var det barnshgt enkelt. Sa det 
galler att ha QTC med reglerna till hands om 
det skulle rdka bli en lordbavnmg e dyl

TK har aven aviserat att det den 8 10 |u
m 1978 kommer att anordnas Amatorradi 
ons dag narheten av Trosa Mer om det 
senare
Ibland undrar man

varfor klubbtidningarnas tekmska for- 
fattare ej iSter sina tekmska besknvningar g£ 
direkt till QTC. I 'AURORA DX:is", klubbor- 
gan for en antal vasterbottenklubbar. har 
foljande genialiska koppling hittats.

TIPS FOR HEMBYGGAREI
VidstSende koppling utgor en synnerligen 

enkel spanmngsstabilisator. For mspannin- 
gar mellan 0— 100V (aven AC) ger den exakt 
0.0000 . . . Vut.

ZH-------------- °JF

Sarskilt anmarkningsvard ar kretsens hoga 
ingfingsimpedans och dess extremt I5ga ut- 
gingsimpedans.

En av klubbens medlemmar jobbar febrilt 
p3 att gora utspanningen vanabel, med bibe- 
hSIlande av ovriga fina data.

GOOD LUCK!

Hoppas nu bara att det ej i nasta AURORA 
DX:is stir att QTC-redaktoren 'forsokt gora 
sig lustig For det var ju inte menmgen. 
Amatorradio ar allvarligt1

SM3WB

SM5BBC, Ulf Swalen. DL i SMO. IngSr i 
SSA:s verkstallande utskott. Foto 
SM5COP.

SM7EKT. Birger Axelsson, vice DL i SM7 
hittills utan kanda belastningar Foto 
SM7QY

RTTY-spalten
saknar fortfarande spaltredaktor trots 

efterlysning i QTC 9/78. Det forvinar mig att 
den svenska gruppen inom SARTG (Scandi
navian Amateur Radio Teletype Group) ej 
lyckats ta fram en medlem som kan produ
cer en enda sida pr minad i QTC. De har ju 
en outtomlig kalla att osa ur — den lasvarda 
SARTG News.

En annan lasvard tidning
ar ’’Husmodern — en helt annan tidning 

an du tror".
P g a sjunkande upplagssiffror sd har forla- 

get gjort om tidningen och i nr 38 kan man la
sa en novell "Gemensamma intressen". Den 
handlar om en "forsm3dd amatorhustru" dar 
mannen/amatdren t o m tagit ut alia de dyr- 
bara apparaterna till den hyrda stugan p3 lan- 
det.

"M3ste du stalla elan det just dar'* sa hon 
nar hon hamtat sig n£got. S3 nara koks- 
dorren du kunde komma, och bredvid spisen 
s3 att vi allttid mdste gio p3 det?".

Men s3 plotsligt borjar hon damma hela 
harligheten tv3 ganger om dagen. Och hon 
laste en radiohandbok gomd i en veckotid- 
ning. Hon lyckades bena ut nigra ord ur 
morsekoden. Hon smog sej till apparaten si 
tatt intill panelen att det bara var tur an led- 
ningarna ej svedde hennes hir.

Slutligen vigade hon gora ett anrop och 
fick naturligtvis kontakter nar man horde det 
var en *’YL’’. och det hon snackade om var 
inte bara RST och sint utan om den stora 
skogsbranden lingt uppe i Norrland. om en 
segelbit som rikat ilia ut under Gotland runt 
men blivit rad dad av den unga grona-vigen- 
bonden uppe i Halsingland som holl pi att 
snickra en vagga it sitt forsta barn.

Tidningen "Husmodern" hade naturligtvis 
inte en aning om att det den har mamman 
sysslade med medan pappa amatoren var i 
stan eHer var ute och fiskade var olaghgt. Men 
i sin olaglighet inforde hon en smula 
"mansklighet" i amatortrafiken. Eller 
"kvinnsklighet" om man vill anvanda 
vokabularen i "Egalias dottrar".

Att harefter citers
en annan tidning ligger nara till. Till foljd av 

"min nya hobby' laser jag Sv. Kennel 
klubbens tidning "Hundsport”.

"Att gora en tidning ar ett stort pussel. 
Hundsports lasare ar kunmga lasare och upp- 
tacker ogonblickligen om det fattas en 
pusselbit. Visst ar det de smi detaljerna som 
gor det. Men ibland skulle man onska att ni 
lasare bortser lite frin det och mera se helhe- 
ten. Vi ar inte heller ndjda med om det blir fel 
i tidningen. Men tidningen kommer som sagt 
till genom att minga pusselbitar klistras upp 
till sidor och det kan "ramla bon” ett namn, 
vi stavar fel eller det blir andra tokigheter. 
Men vi har svSrt att forstS att en artikel skulle 
bli helt vardelos av bara den anledningen. Vi 
ar for f3 anstallda p3 tidningen. Det gor an vi 
ibland inte hinner andra felaktigheter eller "ta 
med" material som kommer oss tillhanda for 
sent".

Hobbyfolk
ar nog litet prilliga i gemen. Vid en 15-tal 

FIRAC-kongresser (F6d6ration Internationale 
des Radio-Amateurs Cheminots) d v s jarn- 
vagsradioamatdrer har jag lyssnat p3 de
batter dar man i timmar diskuterat om vilken 
tid och p3 vilken frekvens man p3 sonda 
garna skall kora ett "FIRAC-nat" p3 CW 
Etc.

I viras var jag p3 en "Faraohundsfestival" 
p3 Malta. Faraohunden ar Maltas "national- 
hund". I timmar diskuterades dar hundens 
status. Ogats form, rund eller oval Oronen: 
hoga eller medium. Nosens farg: maroon el
ler mahogny och vikten.

Diskussionen fordes mellan hogst allvar- 
liga man i betydande samhallsstallning

Nar man nu tar s3 har allvarligt p3 bide 
amatorradio och ’’hunden" s3 har man for- 
modligen for Io rat gladjen over att vara en 
"vanlig'' radioamator och en "vanlig" 
hundagare".

I anslutning till
ovan namnd prillighet meddelas: Om 

QTC nr 11 skulle bli ett antal dagar forsenad 
sd beror det pa att jag tog ledit de kritiska 
QTC-dagarna" for att resa till England och 
titta p3 -faraohundar

Klubblos SM^a
har i en anonym msandare onskat att SSA 

skall trycka upp ett mformationsblad som ta
lar om vao amatorradio ar. Den sandar- 

I nodens stand
nar det saknas en bit i tidnmgspusslet — 

miste man soka i "forruttnelselSdan och 
d3 kan man bli tvungen att ta med n£gra 
bilder av medlemmar i SSAs styrelse.

WB

Fr v SM3AVQ. Lars Olsson, trafiksekre- 
terare som vid varje styrelsesammantrade fAr 
ett nytt kravande uppdrag Foto: SM7QY.

SM5AA, Lars Hallberg, SSA s vice ord- 
forande sedan Srsmotet 1977. (Vrider sma 
hander likt en avgiende statsminister). Foto.
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I Majnumret av QTC kunde vi konstatera 
att sandaramatorerna fitt ett nytt stalle att 
handla prylar pi. Nar det sedermera avsloja- 
des att signalen SM7FJE dolde sig i kulis- 
serna var det naturligt att nyfikenhet drev en 
att besoka firman, som i dagligt tai heter Poly 
Radio, Vid Forsta Basta Tiltfalle.

Efter att ha avverkat 40 mil kandes det 
skont att kora de iterstaende 200 meterna 
Irin motorvagslutet till den strategist be 
lagna Malmobutiken.

Klockan var 1835 och 
trots upprepade forsok hade vi mte fitt tag pi 
Bosse pa 2M. men efter att ha parkerat bilen 
konstaterades art det ar fler som ar intres- 
serade av Poly Radio. Under de minuter som 
iterstod till stangningsdags. inventerade jag 
hyllorna medan Bosse fixade en garantirep. 
pa rekordtid, och saide en KV-line med an- 
tenn rotor och tillbehor.

Sortimentet som motiverar "Poly" i firma 
namnet bestar av tva delar. Den ekonomiskt 
trevliga 27 MHz sidan och den praktiskt trev 
liga Ham-sidan. Den sistnamnda program 
biten omfattar bl a Icom Yeasu, Drake. Ken
wood. National samt Tonna och Hy-Gain an 
tenner Dessutom finns slutsteg. match- 
boxar. buggar med och utan minne. samt 
mycket mycket annat.

Pa tai om Mycket annat.
Miste jag fi beratta vad som hande oss 

nigra mil utanfor den skinska gransen. Vi 
skulle rasta och man har ju hdrt talas om den 
Skanska matkulturen - Ordspriket 'MOEN 
MAD A GO MAD A MAD I RATTAN TID A
MADARO Ja, ni forstir sjalva att vi inte 
kunde kora forbi det har matstallet.

Men det var egentligen mte det jag skulle 
beratta. Nar vi hade avslutat miltiden kom 
krogaren och frigade om vi skulle ha kaffe 
pi maten, men efter "moen mad och go 
mad'' foreslog vi att vanta lite med kaffet. Di 
berattade han an fyra skinska godsagare ha
de intagit en ling och kraftig middag pi sam- 
ma gastgivaregird. Nar kaffet skulle serve- 
ras, foreslog en i sallskapet att man forst 
skall gi ut och promenera lite, men han fir till 
svar: Nja, de e inte vart. maden kan tro den 
har kommed i en honn (hund) si dom drack 
kaffe, precis som vi . . .

Men nu over till Poly Radio.

Pi frigan vad Bosse tycker om resultatet 
efter de inledande minaderna svarade han: 
Jag miste vara mycket nojd med de resul 
taten som hitintills uppnitts. Vi har idag kun 
der mom hela Skandmavien, Tyskland, Eng 
land och Frankrike. Folk har upptackt att 
posttaxorna ar lika for alia svenskar oberoen 
de av bostadsort. vilket vi givetvis tackar for. 
Samtidigt importerar vi material frin itskilli 
ga lander. Vira agenturer har slagit val ut i 
hela Norden och det resulterar naturligtvis i 
fler trevligheter. Tonna antennerna kanner 
jag naturligtvis speciellt for som VHF man. 
En stor del av framgingen fir tillskrivas det 
goda samarbetet med firmor frin Malmo i 
soder till Treriksroset i norr.

For att understryka pistiendet om nya 
trevliga produkter visar Bosse prover pi tvi 
144 MHz Pa med 100 resp. 500 W. som ut 
lovas bli billiga trots sin hoga kvalitet. En liten 
programerbar el bug och vettiga mobilan- 
tenner ar andra nyheter. Det krop ocksi fram 
att Tonna kommer med en 1296 MHz antenn 
vid irsskiftet. Mer an si ville mte Bosse av 
sloja.

Mannen ba kom Poly Radio SM7FJE Bo 
Nilsson.

Under bvriga frigor konstaterades att 
kundservice, pr is var da produkter och liga 
omkostnader ar Poly Radios policy Bosse 
tycker att det ar skont att sjalv fi valja 
produkter till sortimentet. Di man pi detta 
vis fir varor man tror pi tekniskt. praktiskt 
och servicemassigt. En apparat skall ju vara i 
bruk hos en nojd anvandare menar Bosse, 
och vi ar nog bojda att hilla med honom.

Tiden har gitt fort, och efter en smakfull 
kopp kaffe ber QTC-teamet CTQ med foto- 
graf att fi tacka for sig I morgon har vi bokat 
in ett besok hos Sven SM7DTT och firman 
VHF Teknik, men mer kommande nummer 
av QTC.

SM6CTQ ■

PDLH RHDIO

Av
Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLS BORG

VI PRESENTERAR
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For nykomlingen

9-11,5V
ostab.

ut LM 309K
- frSn stiftsida

5 V1 A

52

stab.

C3

in

Nattrafo220 8 V, 2 A
Ind.lampa. neon, mimatyr.

220 V

O

Bad 1 Nataggregat for inbyggnad. 
R 100k. 1/2W
Cl 4000 mikrofarad

lyt. 35 V arb.sp 
C2 0.01 mikrofarad

ker. skivkond..
600 V arb.sp

C3 dito 
DI - D4 Kiselbrygga 

2A. 50V
D5 Kiseldiod 2 A. 50 V

51 Finsakrmg 1 A
52 dito. 250 mA. trog
B 2-pol. 2-vags strombr

250 V. 1 A

i 
i

~220 V >

I
I

Vi bygger ett nataggregat
— och diskuterar vad som hander

Karl-Erik Nord SM5MN 
Niecala 8
710 27 SZCZECIN 10 
Polen

A liman t
Ett stabiliserat nataggregat med variabel 

utspannmg. t ex. 3 15 V. ar toppen att ha
for experimentbyggen Men. man behover 
ocksA dA och da ett litet aggregat med fasta 
spanningar for t ex. inbyggnad • en fardig ap 
parat Det har lilla aggregate! ar anvandbart 
for byggen som innehAller bAde IC och tran 
sistorkretsar Utan extra omkopphngar kan 
Du anvanda 220 V hemma och 12 V ute i ter 
rangen.

Den har amkeln kommer inte att innehAlla 
nAgra invecklade matematiska formler eller 
ekvationer. Dom kan Du med fordel mhamta 
i larobocker och kompendier Jag ska istal 
let. efter formAga, forsoka b|uda pa praktiska 
forklaringar till vad som hander i detta lik 
rikten och varfor det hander.
K omponentdisk ussion

Trafon kan lampligen ha en sekundarlind 
ning pA 8 eller 9 V. 2 A (vi ska diskutera detta 
narmare lite langre fram i texten). Iran ror 
♦4X)ken fnns det en mangd smatratos som ar 
varda ett battre ode an att ligga i skraplAdan 
eller hos skrothandlaren Pa varie ort brukar 
det dessutom finna nAgon handig amator 
kollega som ar bra pa att linda om sadana 
smAtrafos.

Dioderna DI - D4 bor heist vara en fab 
riksbyggd kiselbrygga, 2 A. 50 eller 100 V

Regulatorn LM309K ar en riktig liten juvel 
(for ca 10 kr>. NAgra detainer i anvandnmgen 
mAste dock diskuteras. I de fiesta konstruk 
tioner med LM309K anges stift 1 som in 
gAng. i nAgra stift 2 (t. ex. QST. April 1972. p 
16). Latt forvirrad synar man kapseln och fin 
ner. att inget av de bada bottenstiften har 
nAgon numreringl Hur ska en nykomling kla 
ra sig med en dylik info? PS bilden finner Du 
emellemd ratt info, om Du halier kapseln 
med stiften ovanfor mittlinjen och vanda mot 
Dig

Jag kopte tvA LM309K frAn postorderfirma 
och ska redovisa nAgra enkla matningar som 
giordes fore mkopplmgen Med en variabel 
spanning pa ingAngen och en voltmeter pA 
utgAngen konstaterades. att vid 6,4 V 

ingAngsspannmg slapper 5 V reglermgen pA 
utgAngen. For sakerhets skull sager vi. att 
ingA ng sspann ingen inte fAr understiga 
7.0 V. Detta ar viktigt att hAlla i minnet Re 
gulatorns egen stromforbrukning uppmattes 
till 8.2 mA vid 8,0 V in. 5,0 V stab, ut obelas 
tat. Tyvarr visade sig ena regulatorn vara 
kass (160 mA i egenforbrukning vid obelas 
tad utgAng).

Dimensioneringen av kondensatorn C1. 
som ar en viktig komponent. diskuteras se 
nare.

Kretsbeskrivning och funktion
Vi kopplar forst upp trafon med de kompo- 

nenter som ska finnas pa pnmarsidan Neon- 
lampan med forkopplingsmotstAnd fAr av 
sakerhetsskal inte bortrationaliseras. Finsak 
ringen S2 ska sitta i en isolerad hAllare och 
inte i en sAdan dar livsfarlig, oisolerad hAlla 
re. dar Du mAste pillra med fingrarna bland 
bara 220 V anslutningar. nar Du byter sak 
ring. Strombrytaren B mAste bryta bAda 
anslutnmgarna till 220 V. Natsladden ska ha 
tre ledare. varav en jordas till chassit och 
natpluggens jordkontakt. Anvand inte en 
ojordad natplugg. aven om Du har ojordade 
vagguttag ■ lagenheten. Det kan ju tankas att 
Du vill anvanda apparaten i kallare eller gara 
ge. dar vagguttagen ar jordade. Kor helgar 
derat, Buster1 Du har bara ett liv att hushAlla 
med (sAvida Du inte konverterat och tror pa 
sja la vandringen I.

Efter en sista koll att allt ar ratt kopplat slAr 
vi pA strommen och mater med universal 
instrumentet i lage AC vaxelspanningen over 
sekundartamparna. Vi fAr (i mitt fall) 8,0 V pA 
instrumentets vaxelstromsskala och anteck 
nar att sekundarspanningens effektiv- 
varde, Veff. ar 8.0 V. Den ideala trafon ska 
ha karnarea. pnmar och sekundarlindningar 
sA dimensionerade, att VeffStAr sig aven vid 
full belastning I praktiken har iag aidrig traf 
fat pA en sAdan trafo. Sarskilt smAtrafos. dar 
man kanske kompromissat med trAdtjock 
leken for att lindnmgarna ska fa rum pA en 
minimal bobin. kan visa lite spannmgsfall pA 
utgAngen vid full belastning

LAt trafon stA pAslagen nAgra timmar utan 
belastning Den ska inte bli varm. Brummar 
den, dra At bladpaketet och fastsattnmgs- 
skruvarna. Ev. Kan man lagga en gummiduk 
mellan trafon och chassit.

Vi bryter strommen och ansluter diod 
bryggan, slAr pA strommen och mater med 
universalinstrumentet i lage DC likspan- 
nmgen pA bryggans utgAng. I mitt fall fick jag 
6,6 V. Vardet har inte nAgot storre mtresse: 
det ar bara en koll pA att bryggan ar hel. Det 
ror sig har om en ful likspannmg som pul
serar upp och ner 100 ggr i sekundern (dubb- 
la natfrek vensen) och ett enkelt instrument 
har svArt att mata detta. NAgra sarskilda At 
garder for kylnmg av dioderna behovs inte. 
En kiseldiod har 0,6 V framspanningsfall och 
den totala effektforlusten for hela bryggan 
blir 2 x 0.6 = 1.2 W vid 1 A stromuttag.

Vi bryter strommen och ansluter Cl (i mitt 
fall 4000 mikrofarad), slAr pA strommen och 
gor en ny matnmg pA samma stale. Nu boriar 
det bli spannande' Vi fAr 10.0 V. Forklanngen 
ar foljande: den pulserande hkspanningen 
laddar upp C1 100 ggr i sekunden med 
1,4 x Veffd.v.s. 1,4 x 8.0 11,2 V. Men. sA
har en kiseldiod. som nyss namnts. ett kons- 
tant framspanningsfall pA 0.6 V I en brygg 
koppling mAste vi rakna med det dubbla 
spanningsfallet. eftersom vi har en diodarm 
till + och en till —. FrAn 11.2 V dras alltsa 
bryggans spanningsfall 1.2 V Kvar blir 10.0 
V. Ett av de fa lyckliga ogonblick i en ama- 
tors liv, dA teori och praktik overensstam- 
mer!

Vad vi inte markte vid den har operationen 
var att dA strombrytaren slogs till, fick diod 
bryggan och trafon en repl snyting i form av 
en stromstot pA over 10 A Utspanningen 
frAn bryggan upplevde namligen den oupp 
laddade Cl som en dodkortis. Det hela var 
emellertid over pA 20 millisekunder (snabbare 
an Ingos hoger 1959). Att vAr likriktare inte 
gick ner for rakning beror pA att dioderna ar 
byggda for att tAla uppladdningsstrommen 
(se I SURGE- om bar data pA Dina dioder) 
och att sakrmgen S2 ar for trog for att rea- 
gera pA en sA snabb stromstot

LM 
309K

L
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20.000 mikrofarad
7 000
4.000
3.000
2 500
1 500
5.000 " *1

6.3 V 
7.0 " 
8.0 " 
9.0 " 

10.0 " 
12.6
12,6 "

•) vid 12 V. 1 A regulator

Som synes av uppstallningen ar en 8 eller 
9 volts trafo lamphgast att anvanda till 
sammans med en LM309K. vi kan hdlla nmli 
ga varden pa Cl och overskottet. Vid hogt 
overskott m^ste den del. som Cl inte beho 
ver, omsattas i varme av den stackars 
LM309K Att anvanda 6.3 eller 12.6 V glod 
stromstrafos tillsammans med LM309K ar in
te sa lyckat. I forstnamnda fallet blir kostna 
den for Cl hog och i andra fallet foreligger 
energislosen och kort hvslangd pa regu 
latorn. Daremot kan. som synes. 12.6 V 

som i forenklad form ser ut s5 har:

------- —------- — x 1000 x belastn 
overskottet i V
i A = C1 i mikrofarad.

I vdn fall fir vi alltsd:

-y- x 1000 x 1 = 3.333 mikrofarad

Vi hojer for sakerhets skull till 4000 mikro 
farad for ev. mindre spanningsfall hos trafon. 
Beraknmgarna ar givetvis gjorda for 50 Hz 
natfrekvens. Vill Du inte sjalv rakna. kan Du 
gci efter foljande uppstallnmg. dar jag ocksd 
hyfsat vardena pa C1 uppat nagot. Vardena 
galler for max. stromuttag 1 A. eftersom 
LM309K mte ska ta mer.

Trafonssek. Over
lindning Veff skott

Min. varde 
pdCI

glodtrafon g5 utmarkt ihop med en 12 V re
gulator

C2 och C3 har till uppgift att dampa transi 
enter frfin natet och ev. hogfrekvenslackage 
fr5n den apparat som ar ansluten till natagg 
regatet kan mte klara detta. darfor att 
har ratt stor induktans. En keramisk skiv 
konding med korta ben har nastan ingen 
induktans.

N3got bleedermotstind, som laddar ur C1 
efter frSnslag. behovs inte. regulatorn och 
ovnga anslutna kretsar skoter om detta.

12 V batterikretsen behover mte narmare 
forklaras. Spannmgsoverskottet blir vid 
batterianslutning 12.0 — (0.6 + 7.0) 4.4 V
dvs detsamma som vid en 9 V trafo Obser 
vera att vi har en viss automatik mbyggd har 

Vid 220 V anslutning ar 12V intaget strom 
lost genom sparr vid D5.

vid 12 V-anslutnmg avsparras trafokretsen 
genom D3 och D4 varjamte D5 sparrar vid 
ev. felinkoppling av batterit.

Nagon sarskild indikermgslampa for 12 V 
anslutning behovs inte. Ute i terrangen ser 
man ju and5 om anslutning ar gjord till ac 
ken.
Till sist

en anmarkning i egen sak Jag har alltid 
varit intresserad av pedagogik. I en grd forn 
nd hade jag formSnen att fa lasa en enkel ett 
betygskurs i amnet for prof Husen (han med 
vpl statistik). Det vore intressant att veta. 
om det omstandiga skrivsatt. som jag avsikt 
ligt anvant har. verkligen gagnar nykom 
lingar. Om inte. ar det ju onodigt att ta upp 
QTC spaltutrymme for sadant. Skriver dess 
utom nagon till WB att man mte begripit ett 
jota av den har artikeln, ska jag allvarhgt 
overvaga att harstades inkopa en s. k. Stalin 
keps och pa lampligt satt fortara densamma.

Nu bryter vi iter strommen. laddar ut Cl 
med ett 50 ohms motstSnd (inte med en 
skruvmejsel. det kan skada kondmgen) och 
ansluter C2. LM309K och C3.

(Anm. LM309K:s kapsel ska jordas till 
chassit genom ganska hird dragning av de 
bida fastskruvarna Dessforinnan ska anligg 
ningsytan pa chassiplSten vara avfettad med 
sprit och latt uppruggad med smargelduk. 
Darmed har Du gett regulatorn en god ar 
betsmiljo.)

Ta forresten ocks3 12 V kretsen med SI 
och D5. Sen kan Du stanga av lodkolven. for 
nu mdste vi diskutera Cl (i forsta hand). C2 
och C3

C1 har tvd uppgifter i denna likriktare
a) att bevaka att inspanningen till LM309K 

mte gar under 7 V vid full belastning.
b) att reducera 100 Hz-brummet pa 

utspanningen.
For att losa uppgift a) miste Cl dels ha en 

viss storlek dels ha ett visst spannings 
overskott att arbeta med Skalet ar att vid 
okande stromuttag fSr Cl allt svarare att 
"hilla uppe inspanningen till LM309K. ef 
tersom den okande belastnmgen stravar ef 
ter att dra ner spannmgen mellan varje 
uppladdningsstopp. Dessutom kan. som 
sagt. trafons kvalitet. dSliga lodnmgar etc 
forstarka denna negativa faktor.

Om vi tar mm trafo som rakneexempel. f5r 
vi foljande: Vefj 8.0 V. toppspannmg
1.4 x 8.0 11.2 V. Fr3n toppspannmgen ska
dras

bryggans spanningsfall 1.2 V
min. insp. t. LM309K 7.0 **

Summa 8.2 V

Spannmgsoverskottet blir 11.2 8.2 3.0
V Det finns nu en formel for beraknmg av C1 

Trots allt har inte transistorerna och de 
ntegrerade kretserna helt lyckats ta dod pa 
■adiororen Naturligtvis har roren ofr^nkom 
iga nackdelar och man forsoker ju sa langt 
det gar ersatta dem med halvledarkom 
oonenter.

Det finns dock omr^den mom elektroni- 
<en, eller i dess utmarker dar man kraver en 
formSga att hantera stora effekter och hoga 
trekvenser samtidigt. och till det kravs det 
ror. Ett intressant exempel ar den karnfysika 
iska forskningen, dar man kan behova ext 
remt snabba och effekttSliga switchar An 
dra omrSden dar ror anvands flitigt. ar mom 
ivsmedelsindustnn och ■ diathermiappareter 

Och i rundradiosandare. med de effekter 
som det dar ar frSga om en megawatt ut 
ar ju vardagsmat i dag - mSste fortfarande 
driv- och slutstegen vara rorbestyckade.

Dessa moderna hogeffektror ar vanligen 
utforda i metallkeramik. dar den nedre delan 
av holjet. kylkroppen. ar i metall och den ov- 
re i keramik med hog renhet. Fordelarna med 
keramik framfor glas ar flera. men framfor 
allt blir tillverkningen enklare och bilhgare. i 
och med att man kan framstalla keramikde 
taljerna maskinellt. och darmet kommer ifr^n 
det nastan helt manuella glasbldsandet.

PS de storre typerna ar det vanligt att den 
metalliska delen av hoijet utgor rorets anod 
Moderna sandarror ar utforda som tnoder el 
ler tetroder och vanligen direkt upphettade.

Faktiskt ar mte sSdana sandarror sS for 
farligt stora Brown Boven CQS 200. for att 
QTC 11:1978 

ta ett exempel. som vid 100 % modulation 
ger max 350 k\/V (under 30 MHz) har en 
storsta hojd av 73 cm och en storsta dia 
meter av 43 cm. Vikt ungefar 100 kg. Forvan 
tad livstid mer an 8.000 timmer. Tank efter 
hur ISngt en bil kommer pa den tiden.

Kylningen erbjuder stora problem Nar 
man kommer upp i en effekt av nSgra kilo 
watt racker mte luftkylnmgen till langre. och 
roren mSste vattenkylas Roret monterasdS. 
sS att den understa delen kylkroppen ar 
nedsankt i en behSllare med strommande 
vatten. Det ar ganska vanligt att behailaren 
ar fast monterad pa roret. Ett rorbyte gar lite 
snabbare dS

Vatten kylnmgssystem ar billiga i ullverk 
ning och enkla att anvanda. men eftersom 
man brukar rakna med en halvliter vatten per 
kilowatt och minut. sa kravs det god tillgSng 
pS vatten. Ett 1000 kW ror kraver alltsa ett 
helt badkar vatska varje mmut Dessutom far 
mte vattnet bli varmare an cirka 60 grader, 
for dS okar risken for avlagrmgar snabbt

En variant ar att man ISter roret bli sa 
varmt att det kokar vattnet. VattenSngan 
leds sedan ut ut sandaren. kondenseras och 
leds tillbaka igen. Givetvis anvander man dS 
destillerat vatten Systemet blir vattensnSIt 
och ganska oberoende av omgivnmgs 
temperaturen, men ganska dyrt att tillverka 
forstSs

Anoden med sma kylflansar ar alltsa helt 
nedsankt i en behSHare med vatten. En krage 
pa roret utgor behSlIarens lock, och det enda 

som sticker upp ovanfor. ar • stort sett en 
dast rorets ovriga anslutningar. utforda som 
koncentriska rmgar Stskilda av keramikytor

Sjalva rorsockeln, eller vad som motsvarar 
den. falls sedan ner over roret uppifran Vid 
byte falls sockeln undan. kragen losses Iran 
vattengrytan och roret lyfts upp med en liten 
travers i sandartaket Hela bytet tar ofta inte 
mer an en halv timme For aven om ut 
vecklingen tagit reiala kliv aven pa det har 
omradet. sa ar ror fortfarande forbrukmngs 
vara.

Thomas Borglin, SM7HKO
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For nykomlingen

Cx

1939
1948
1960
1978

Tillverknmgstolerans i % 
(basta fall)

0,05 
0.01

0.002
0.0005

Under andra varldskriget. ohyggligt i 
iminnelse, utvecklades tillverkningen och 
anvandnmgen av kristaller for radiokommu- 
nikation pi ett lavinartat satt. Ett enda exem- 
pel: di den amerikanska rustningsindustnn 
mot slutet av kriget kommit iging pi allvar, 
uppgick varje dagsproduktion av kristaller 
till mer an varldsproduktionen for hela iret 
1939'

Efter kriget har teknologin i atomildern. 
dataildern och rymdildern (och allt vad vira 
s k ildrar kan heta) kravt allt hogre precision 
aven nar det galler framstallnmgen av kristal 
ler. Annu ett enkelt exempel:

jattelik spole pi over 3 H (obs. HENRYDoch 
med en nastan obefintlig egenkapacitans (8 
tusendels pF!) samt ett Q-varde (godhetstal) 
pi kvarts miljon (precisionskristaller kan ha 
ett Q pi over 1 miljon). Rx ar den ekvivalenta 
serieresistansen. esr, som hos moderna 
vakuummonterade kristaller har ett ligt var- 
de. vilket innebar att kristallen ar aktiv och 
lattsanad i en oscillatorkopplmg. De aldre 
tryckmonterade kristallerna har vanligen ett 
hogt esr och kan darfor vara tjunga i starten.

Tittar vi si pi kristallens reaktanskurva. bi- 
Id 1 B. finner iv att kristallen har tvi noll- 
genomgingar: forst serieresonanspunk- 
ten, fs (ibland ocksi kallad kristallens 
resonansfrekvens. fr), dar frekvensen be 
stams av seriekretsen CxLxR. samt nigot 
hogre i frekvens an tiresonan spunk ten, fa. 
dar Co raknas in i kretsen. Hos den 1 MHz 
xtal vi har som exempel ligger fa 1720 Hz 
hogre an fs.

Kristallen som svangningskrets i en 
oscillator
Serieresonans och parallellresonans.

Hittills har vi diskuterat med kristallen s a s 
liggande ensam pi bordet framfor oss. Kop- 
par vi nu in den i en oscillator, blir det hela 
nigot mer komplicerat, darfor att kristallen 
kommer att piverkas av framst oscillatorns 
olika kapacitanser. Q-vardet sinks (men ar 
fortfarande enormt hog) etc.

Forst miste vi dock klara upp en princip- 
friga som ror kristallen som aktivt element i 
en oscillator. En kristall. som ar slipad for 
aktivitet pi derieresonansen och fdljdakt- 
ligen markt med denna frekvens. kan Du inte 
anvanda i en oscillator avsedd for parallell
resonans d v s av typerna Colpitt, Pierce, 
Miller eller de minga varianter av dessa. 
Exempel: mina seriekristaller pi 5000 och 
9000 kHz svanger pi 5001.2 resp. 9002,3 kHz 
i dessa oscillatorer och ingen trimning i varl- 
cen kan fi ner dem till markfrekvensen. Vill- 
koret for att en seriekristall ska svanga pi 
markfrekvensen ar namligen att en seriereso 
nansocillator (i princip en iterkopplda for 
starkare) anvands och att kristallen ligger 
som frekvensbestammande element i serie 
med den ligohmiga iterkopplingsslingan (lo- 
open) De enkla TTL-oscillatorerna (t ex. 
Weggemans som tidigare beskrivits i QTC) 
uppfyller detta villkor. Battre ar dock den s k 
Butler-oscillatorn, som visas i en transistor

version pi blid 2 A. F. Butler beskrev sin 
ocsillator redan 1944 mitt under brinnande 
varldskrig, di folk hade annat att tanka pi, 
men enligt min uppfattning ar den fortfaran
de efter alia dessa ir oovertraffad som serie- 
resonansoscillator.

I en serieresonansoscillator svanger en 
seriekristall pi en frekvens som nastan ar 
identisk med fs pi bild 1 B (CxLxRx pi ekvi
valenta schemat piverkas endast obetydligt 
av kopplingselementen hos oscillatorn). Vill 
man ligga exakt pi markfrekvensen, sker 
korngering med C1 och C2 pi bild 2 A. God
tar man ett mindre frekvensfel. kan C1 och 
C2 uteslutas. varvid kristallen kommer att lig
ga direkt mellan de bida emittrarna. Slutli 
gen ska namnas, att en serieresonansoscilla- 
tor aven accepterar kristaller slipade for och 
markta parallellresonansen. Enda villkoret ar 
att C1 4- C2 uppgir till den for parallellkri- 
stallen faststallda belastningskapacitansen. 
vanligen ca 30 pF.

Vi overgir si till att diskutera vad som 
hander med kristallen i en oscillator for 
parallellresonans, se bild 2 B. Tidigare har vi 
sagt, att kristallen inte kan svanga pi serie- 
resonansen i denna koppling, och vi ser nu 
ocksi. att den hiller inte kan svanga pi anti- 
resonansen beroende pi att Co (se bild 1 A) 
kommer att shuntas av ganska stora kapa
citanser som sanker resonansfrekvensen ni- 
got. Krstallen kommer att svanga pi en fre
kvens mellan fs och fa. och vi benamner den 

kretsmotstindet benamns ekvivalenta 
parallellresistansen. epr. Bestaller Du en ny 
kristall for parallellresonans. miste Du alltid 
ange vid vilken belastningskapacitans (t ex 
32 pF) Du onskar att fp ska ligga. Bestaller 
Du en ny kristall for serieresonans behover 
Du daremot inte ange nigon onskad belast 
ningskapacitet, eftersom vi konstaterat. att 
fs i teori och praktik nara nog sammanfaller.

Med risk for tjatighet upprepas att anti- 
resonansen inte ar detsamma som parallell
resonansen (fast minga fortfarande tycks tro 
det). Antiresonansen ar en teoretisk 
resonanspunkt. Kristallen kan aidrig svanga 
dar. och val ar det forresten. for det skulle i 
si fall bli en ostabil oscillator med frekvensen 
alltfor beroende av Co. se bild 1 A. Parallell
resonansen, som ar en praktisk resonans
punkt. ska tvartom ligga val skild frin fa for 
frekvensstabilitetens skull.

Teori
Vi miste. tyvarr. ta en kort omging med 

det ekvivalenta kretsschemat samt reaktans- 
kurvan for en styrkristall. se bild 1 A och B.

a CL

Bild 2. A. Serieresonansoscillator (Butler). B. Principschema for en parallell- 
oscillator (Pierce).

Bild 1. A. Kristallens ekvivalenta krets- 
schema.

B. Reaktanskurvan for en kristall.

a och b pi det ekvivalinta kretsschemat 
motsvaras av kristallens bida anslutnings- 
stift och vad som finns daremellan ar alltsi. i 
elektriska symboler. inkrimat i kapseln. For 
att forsoka gora det hela begnpligare har jag 
lagt in de anteulla vardena for en medelbar 1 
MHz seriekristall (Marconi Q01655y. AT- 
snitt, Q = 260.000)

Co ar den kapacitans som finns mellan de 
plattor, som omger kristallskivans bida si- 
dor. Gir vi sen till den vanstra armen (serie- 
armen) pi schemat, fir Du forsoka forestalls 
Dig att den lilla kristallskivan motsvaras av en 
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Aldre amatorer kanske en gAng i likhet 
med mig har dromt om att bh agare till en 
kahbrerkristall av GT-snitt ' 'kristallernas Ca
dillac”. en precisionsknstall med en varme- 
avdriftskurva som "slickade nollinjen over 
ett mycket ston temperaturomrAde) Det bi 
dde aidrig mer an en drom har, och tur var 
det kanske. for aven om man skulle fAtt 
chansen att forvarva en GT knstal lag priset 
skyhogt over vad en amatorbudget skulle ha 
orkat med.

Av kurvorna pA bild 3 kan Du utiasa myc 
ket, bl a detta. det gar inte att bara ta en AT 
kristall och montera den i en ugn och sedan 
tro att man lost problemet med varmeavdrif 
ten! Du mAste forst veta svaret pa tvA frAgor:

a) vid vilken temperatur planar nedre kro- 
ken av avdriftskurvan ut?

b) vilken markttemperatur har ugnen? 
Dessutom ska forstAs a) och b) overens- 
stamma.

F r e k v. PPM

Temp. °C
Bild 3. Frekvensen som funktion av temperaturen hos AT- och BI-kristaller.

QTC 11 1978

Det fmns ett flertal AT snitt och de kan be- 
tecknas som olika kvalitetssmtt. 'Precision ', 
"bra” och 'medel" ar mina egna beteck- 
ningar, och de behover inte nodvandigtvis 
overnsstamma med vad tillverkarna kallar si- 
na smtt. Markfrekvensen ligger vid *22°C 
Amatorkristallerna hor, enligt min upp- 
fattnmg. hemma i den klass som betecknast 
som AT:III (i basta fall).

Snitt 1 125 MHz
1 20

100-500 kHz 
100 - 500 ” 
50 - 500 ”
40-100 ”

Grundfrekvenskristaller och overtons- 
kristaller

I frekvensomrAdet upp till ca 20 MHz an- 
vands grundfrekvenskristaller och de ar van 
ligen avsedda for parallellresonans. Oscilla- 
torn kan antingen ha en avstamd LC-krets el
ler vara utan en sadan (aperiodisk oscillator), 
i omrAdet ca 20— 125 MHz anvands kristaller 
slipade for aktivitet pA 3:e. 5:e eller 7:e over 
tonen. De ar alltid avsedda for serieresonans 
och oscillatorn eller buffertsteget mAste alltid 
ha en LC-krets avstamd till markfrekvensen.

Kristallsnitt
Forr anvandes en mangd olika snitt. nar 

man sAgade ut kristallplattan ur det rAa 
kvartsblocket I dag dominerar AT- och BT 
snitten Atminstone bland de krestaller som ar 
aktuella for en radioamator.

torbruk finns ugnar frAn enkla sAdan med bi- 
metallbrutare och en temperaturhAllmng av 
+ 1°C till precisionsbetonade s k "change- 
of-state”-ugnar med toleransen + 
0,0041°C.

Kristallens Aidring
Aldrmgen hos en kristall yttrar sig i en 

lAngsam drift uppAt i frekvens och i tabellen 
ovan finns nAgra ungefarliga varden for den 
lAngtidsdrift. Tidigare har denna form av 
frekvensdrift inte tilldargit sig nAgot storre in- 
tresse. men med nutida krav pA exakthet ar 
Aldringsdriften lAngt ifrAn forsumbar Har 
nedan Aterges i korthet nAgra saker som ar 
praktiskt kanda i frAgan.

— Aldringsdriften hos en kristall anses 
fororsakad av kemiska forandringar i kristall 
skivans yta bl a till foljd av kvarvarande 
(mikroskopiskt smA) fororenmgar

— Bestallaren av en precisionsknstall spe- 
cificerar numera vilken max Aldringsdrift kris- 
tallen fAr ha, och tillverkaren lAter dA krstall- 
skivan genomgA ett mycket omfattande ren- 
goringsprogram fore monteringen och dar- 
efter kors ett program for forcerad Aidring.

— En kristall Aldras avsevan mer vid hoga 
tempreaturer an vid lAga Kanske nAgon gub- 
be inom rymdforskningen en dag konstruerar 
en liten, enkel frysbox i samma format som 
dagens kristallugnar? Att hAlla en oscillator 
kristall av AT-snitt vid minus 10. 20 eller 30°C 
vore ju. tekmskt sett, den basta losningen, se 
bild 3.

— En billig (i flera bemarkelser) kristall Ald
ras mycket och lange, en dyr kristall lite un
der kort tid.

— Du som har en ratt taskig kristall be 
hover inte deppa for det. Du kan sjalv forcera 
bort det mesta av Aldringsdriften hos Din 
kristall. San den i en oscillator som sen fAr 
stA pAslagen kontinuerligt. Redan efter tvA 
mAnader har Aldringsdriften reducerats till en 
rfjardedel av startvardet och efter ett halvAr 
kan Du anse driften som forsumbar. 492

Kristallens temperaturkanslighet
Den piexoelelektirska kristallen har en stor 

svaghet: den ar temperaturkanslig pA det 
sattet att kristallskivans svangmngar andrar 
frekvens, om kristallskivan andrar tempera 
tur, och mgen grundforsknmg 1 varlden har 
kunna andra pA detta, varfor vi stAr och 
stampar pA samma flack. Dina kristaller dri
ver idag pA samma satt som dom kristaller 
farfar korde med for 40 — 50 Ar sen* Eftersom 
vi mAste leva med elandet, fAr det anses hora 
till en amators elementarkunskaper att kanna 
till hur kristallfrekvensen forandras vid olika 
kristallsnitt under pAverkan av omgivnings 
temperaturen, se bild 3.

Du behover bara hAlla 1 mmnet kurvorna 
for AT och BT-snitten. Om vi namligen tar 
bort det gamla fina GT-snittet. som tyvarr in
te langre ar aktuellt, sA har CT , D och 
+ 5°X-snitten ungefar samma kruva som 
BT-snittet.

Jag har bemodat mig om att gora kurvor 
na sA exakta som mojligt efter de aktuella 
snmen. och skulle det vara sA lyckligt att 
millimeterrutningen framtrader 1 trycket, kan 
Du ha god nytta av bilden vid olika beraknin- 
gar. Skulle trycket bli dAligt, har |ag gjort en 
liten sammanstallning 1 tabellform.

Kurvan for BT-snittet ar for omvaxlings 
skull upptagen for en kristall avsedd for mon 
tering 1 en ugn for + 70°C. Vill Du se hur en 
BT-kristall for rumsmiljd driver, ar det bara 
att i tankarna flytta kurvan At vanster till 
+ 22°C-punkten. Vi kan genast konstatera, 
att en BT-kristall avsedd for ungsmontering 
ar vardelos vid rumstemperatur, och lika 
oduglig ar en BT-kristall avsedd for rums
temperatur, om den placeras 1 en knstallugn! 
Helt annorlunda ar forhAllandet med en AT- 
kristall. men mera darom nedan.

U gnsmontering
Vi ser ganska snart av bild 3 att for en AT 

kristall ar temperaturavdriften som ogynn 
sammast vid rumsmiljd och att man vid 
exempelvis AT:II borde ha antingen -20°C el 
ler + 75°C som omgivnmgstempreatur. Det 
dar med minusgrader kan vi lamna, men 
medge att en kristallugn for + 75°C skulle 
sitta bra! Om vAra AT:ll-kristall antas ha 
markfrekvensen 1 MHz, ser Du av kurvan, 
att dA ugnen nAtt ran arbetstemperatur, ar 
kristallfrekensen 999.975 kHz. som Du dA 
med kapacitaiva tnmmern flyttar upp till 
1 000 000 kHz Montering 1 kristallugn ar f n 
den enda effektiva metoden att komma till 
ratta med kristallens varmeavdrift. For ama

Xtalsnitt

AT:I precision 
ATIIbra 
AT- III medel

TempomrAde

10 till + 60°C 
20 till - 75°C 
30 till ♦ 90°C

Frekv.drift

+ 8 till -6 PPM 
+ 20 till 25 PPM 
+ 40 till-50 PPM

Aidring

+ 0.6PPM/Ar 
+ 2
4-10

Bt medel av 
sedd for +70°C 
ugn

+ 50 till +90)C -40-0 39 PPM ca + 15PPM/Ar 
(osakert varde)

X
♦- H h- H
< 

C
D (J Q 

+

O

O

401



ubAtsradio
Rubriken kanns kanske igen frdn nr 9? 

Dessa ISga frekvenser <VLF) som anvands 
for kontakt med ubStar har har i Sverige visat 
sig vara anvandbara aven for malmletnmg.

TCA 965 i bilen
Simens nya krets TCA 965 kan anvandas 

till mycket olika kopplingar. Figuren visar till- 
lampnmg i bil, dar den fungerar som varv- 
raknare (lage 1) eller duty-cycle indikator (la- 
ge 2). Det senare mnebar en indikering av 
brytarspetsarnas arbetsmoment alltsa deras 
tid i slutet resp. oppet lage. For basta bran- 
sleekonomi bor dessa tider vara ungefar lika 
stora. Duty-cycle ar da 50 %.

UB ansluts till fordelardosans iag- 
spannmgsingSng. Den lilla figuren visar alter 
nativkoppling for anvandande av ett instru
ment med 270 gradig skala. D6 och D7 ar 
temperaturkompenserade dioder och D5 
skyddar for spanningstoppar. For att mte fa 
storningar pa radiomottagare bor anslutnin- 
gen till UB goras med skarmad ledning.

(Ur Component report 78-2)

SSTV POLIS
Engelska televerket (BPO) provar nu RO

BOT 530 och 400 SSTV som bildtelefon over 
det vanhga telefonnatet.

Bl a har polisen visat sitt mtresse for for 
soken, med tanke pa vanlig bildoverforing 
samt bildinformation i samband med tjuv- 
larm.

(Wireless World)

BRUSSPARR
SM3EAR skriver om sin korvmaskinP) 

som han utsatt for "kortsluta pot" metoden. 
Det ar en Antilop butiksradio som han 

kompletterat med en 2N3819.
Inkopplingen ar enkel: "tva ben over 

volympottens yttersidor och styrspanning 
fr3n matpunkt 1 till tredje benet och se det 
fungerade".

Agare till Antilopapparater finns over hela 
landet och manga har nog haft problem med 
bruset. I QTC 74 sid 112 och 113 finns en be- 
skrivnmg pa brussparr speciellt till Antilop 
Brussparren ar utford med ett dubbelror och 
det finns b3de plats och spanningar i appara 
ten.

I - HOscillators".
Referens

F. Butler: "Cathode Coupled 
Wireless Engineer, Nov. 1944.

Forkortningen star for Search for Extra 
Terristral Intelligent beings, som ar ett nytt 
projekt inom NASA for att spara intelligenta 
varelser i universum Med en dators hialp 
skall c:a • miljon radiofrekvenser avsokas och 
analyseras. Datorn reagerar endast pa intelli 
genta signaler Det sags ocksd att frekvenser 
mom 1000 Ijusars avstdnd fr£n jorden skall 
undersokas Det senare verkar mindre tro 
vardigt. hur kunna skilja pa radiofrekvenser 
med tanke pa avstSndet till sandaren?

QTC 11 1978
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Feedback
I feb.nr sid 53 stir det "Me 3325 avsedd att 

anvandas tillsammans med 2N6058". Den 
senare skall vara 2N6059

ICM ASTER
For 495:— kan Du fa en "bibel" (9 cm 

tjock) for integrerade kretsar (IC), boken saljs 
av NAXAB i Bromma. P5 2200 sidor ryms 
40.000 kretsar frSn 86 tillverkare. Forlaget 
fick mvestera 4 miljoner dollar pa program
varan i det datasystem som ligger till grund 
for IC-Master. Boken har ett val utvecklat 
soksystem. Exempel.

Sok varvraknare. I funktionsregistret f3s 
hanvisnmg till linjara konsumentkretsar. dar 
man finner ITT-SAK 215. National LM 2907, 
LM2917. Panasonic AN 603 och Texas SN 
76810.

For operationsforstarkare finns mte mindre 
an 10 parametrar an passera for att n3 kret- 
sens beteckning.

Aska
Det ar kanske mte den vanligaste tiden for 

dska sA har drs. men andock intressant att 
IEC (Internationella Elektriska Kommissio- 
nen). efter ett forslag fr3n Italien och Oster- 
rike, har tillsan en arbetsgrupp for att fa fram 
nktiga regler for hur man skyddar sig mot 
dska.

<----401

Sammanfattning
Det ska villigt medges att det har med kris

taller ar ett ran knoligt kapitel. men sakerli- 
gen klarar Du av det mycket battre an jag 
gjorde som ung. Att pA den tiden soka stod 
hos facklitteraturen var inte Ian. Det som 
fanns tillgangligt om teori och praktik gallan- 
de kristaller var blygsamt till omfattnmgen 
men desto rikare pa obegripligheter och aven 
felaktigheter. Till slut tappade man helt grep
pet om parallellresonans. serieresonans. 
antiresonans m. m. En kompis sa: "Ak till en 
gubbe som heter SM . . . Dom sager att han 
ar en baddare pa kristaller". Sagt och gjort. 
Jag blev vanligt monagen, fick titta pa hans 
station och bjods pa kaffe. Han sa: "Gosse. 
vem fan har satt i dej dom dar grillerna? Det 
star ju p5 kristallen vilken frekvens den svan- 
ger par*.

Frid over hans minne. Nar allt kommer om- 
kring, var det kanske en klokt svar pa den ti
den da nagra kHz hit eller dit inte var mycket 
an hanga upp sig pa.

kortvAgstransceivrar
TS340DX frdn Sommerkamp ar en 

kombination av PR och amatorbandstrans- 
ceiver. 240 kanaler, 18 watt SSB och 6 watt 
AM. PLL, tacker omradet 26,965-27.405 och 
27,665-28,105 MHz, har uttag for cw-nyckel, 
digitalskala, RIT.

TS310DX ar lik 340 men tacker omradet 
28,000 28.880 MHz

Super Panther 1080 ar en 80 kanals trans
ceiver, 15 watt SSB och 8 watt AM, tacker 
omradet 28,495 28.935 MHz. 
2M TRANSCEIVER

TS280FM frdn Sommerkamp ar lika med 
TS240FM som omnamndes i sept.nr. men 
har 80 kanaler och ger 40 - 50 watt ut.

□c
tsa.
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— enligt sjokonstruktionen

Men det fixades snabbt, man har val gast ombord

Antennen hissas upp och strackes varefter li- 
nan lindas over hela dess langd och med 
jamn spacing for att slutligen sattas fast vid 
stavracket den ocksS. PS sS satt avlastar 
man koaxen mekaniskt vid de ibland mycket 
haftiga svangnmgar som uppstSr.

Jag har glomt en sak: Ett plastror (installa- 
tionstyp) skall vara tratt over 300 ohms delen 
och tatat upptill. Koaxen for jag sedan in i 
bSten genom ett hSl pS sargen i sittbrunnen. 
PS 2M anvander jag en IC 240. antennen an- 
slots och visade sig ha ett SWR belt accepta- 
blet, det kan formodhgen forbattras om man 
lagger ner lite moda pS att anpassa antennen 
och bStriggen till varandra

PS 80M och de andra KV-banden ar an
tennen ansluten till ett antennfilter med rull- 
spole och dS kortsluter jag skarmen med 
mnerledaren och stammer av hela antennen.

I somras gick vi frSn Lidmgo Gotakanal via 
det naturskona Karlsborg liii Goteborg och 

runt det fort raff hga SkSne och hem. Vi hade 
hela tiden mycket fina 2M QSO. Ett missode 
intraffade, vi hade i borjan inte lindat hiss- 
linan runt koaxen den satt permanent fast i 
toppen. PS vag in i kanalen hade vi dSligt va- 
der och dS skakade 300 ohms biten av. I 
Karlsborg skickades en av mina flickor upp i 
masten och vi lodde ihop det hela, och gjor- 
de det arrangemang som annu hSiler.

Jag har lange letet efter en sSn har antenn. 
jag ar nbjd och kommer att nasta sommar 
rigga upp en "Slim Jim" igen. Att isolera 
akterstag och gora separata antenner blir 
dyrt och lite vSgat dS det blir stora pSkannin- 
gar nar man gSr med spinnaker.

Till slut en viktig sak: Nar man hissar an
tennen mSste man beakta hur akterstag- 
strackaren stSr. Antennen kan fS hela belast- 
ningen.

SM5BIX

ANTENNSPALTEN
Av
Kjeil Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

INSANT
SLIM JIM

I antennspalten sager Kjell -CTQ att under 
tecknad Pelle -DVM borde ha provat SLIM 
JIM pS min segelbSt.

Under sommaren har jag emellertid haft 
over 200 QSO frSn bSten pS skilda band. 
Men CTQ har ingenting hort. Kan det mdjli- 
gen bero pS att han anvant en SLIM-JIM nar 
han "bevakat banden"?

SM7DVMJ

Nu borjar kommentarerna om "Slim 
Jim". Den som formodligen har langsta 
erfarenheten ar Jan SM5BIX, som med 
sin segelbSt provat den omtalade sjo- 
konstruktionen pS sin resa pS Gota Ka- 
r»al.

Jag har provat antennen i sommar i min 
segelbSt. en halvtonnare Comfort. Antennen 
finner jag nu. med sommarens erfarenhet. 
vara den basta kompromiss man kan tanka 
sig en multibandantenn frSn 80 till 2M

Jag fick uppslaget "Slim Jim" av Olle 
SM4BOI. men mStten pS tappnmgen till 
matningspunkten blev annorlunda. eftersom 
jag fick uppgift om att nederanden skulle va 
ra oppen Matningspunkten kom dS ca 5mm 
istallet for 80- 100mm nedifrSn.

SS har gjorde jag: En 300 ohmskabel 
kapade jag tills jag fick resonans med grid 
dippa pS mellersta repeaterkanalen. Jag dip- 
pade vid den kortslutna andan och kapade 
tills jag hamnade ratt (jag gjorde alltsS fel 
med att ha andra andan oppen), men det for 
andrar ju inget i procedures

Med hjalp av en exakt halvvSgs iSng koax 
sokte jag upp en matningspunkt som gav 
"lagsta" stSende vSg. Den kom i mitt fall att 
ligga ca 5mm frSn botten, men med kortslu- 
ten anda hamnar man nog 80— 100mm upp 
Darefter kopplade jag in den ordmarie koa 
xen ca 16 meter ISng, SWR stamde aven dS

Vid utprovnmgen anvande jag nSlar som 
jag stack igenom isolenngen Skarm och 
ledare foljdes St utefter kabeln vid provnm- 
gen. En 6 mm flatad "persienlina" gjorde jag 
fast vid koaxens toppanda strax under lod- 
stallet Knopen som anvandes ar en form av 
dubbelt halvslag forsett med en extra torn 
under den dragande parten — jag vet faktiskt 
inte vad den heter. Den skall dock vara 
ordenthgt Stdragen garna med tSng. for det 
blir stora pSkanningar.

PS linan tapade jag fast bandkabeln pS ett 
par stallen (inte for hSrtl for ger Iman med sig 
%te grann = stracker s>g. gSr antennen av. L> 
nan lat jag, efter andra erfarenheter. gS ige
nom en aggisolator som sitter fast i en ca 1 
meter ISng lina i samma faste som aktersta- 
get. Jag kan sSledes frSn dack hissa och fira 
som jag vill, vilket jag funnit nodvandigt

Nu kommer en viktig sak Antennen skall 
gS frSn aktra stavrackets ena sida till isola- 
torn vid masttoppen. Koaxen sattes fast med 
ett par dm ISng Ima = isolator vid stavracket 
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rikat fi namnda "T antenn" tel, d.v.s. med- 
fas i st.f. motfas, lyser ensam inkopplad lam- 
pa a diligt eller ej alias, medan ensam inkopp
lad b eller c lyser med nastan full styrka. 
Vid riktig fas lyser ensam a fullt. Vid riktig 
amplitudbalans • forhillande till jord lyser en 
sam b eller c lika starkt inbordes, men bida 
skall visa tydligt lagre styrka an a, eller unge- 
far motsvarande "halv spanning". Har forut- 
satts givetvis, att lamporna si utvalts. att de 
ar sinsemellan lika och belastar balunen 
nigorlunda riktigt. Eventuellt har man en en- 
da lampa. som flyttas till a, b eller c.

forandra omsattningen frin 1:1 till 1:4 ge- 
nom att sekundarsidans parallellkoppling 
andras till senekopplmg enligt d. Eftersom nu 
de tvi "mre" spolarna kommer parallellt med 
koaxial-ingingen, vill vi gora deras impedans 
si hog som md|ligt. si att "onyttig" strom 
blir si lig som mojligt. Lit oss darfor ordna 
dem enligt e, si att de samverkar till en enda 
spole. PS sam ma san som vi kunde oversatta 
b till a, oversatter vi nu a till f, alltsi en 
koaxialbalun (med eller utan karna). Resul- 
tat: heli enligt forvantningarna1

Alla dyhka baluner kommer tydligen att in 
nehilla en parallell-impedans, t. ex. som fig. 
1a och fig. 3 d-f, och denna kommer att be- 
stamma anvandbart frekvensomride. Lagsta 
frekvens bestams av att "onyttig" parallell- 
strom blir for stor och av att parallell- 
impedansen blir for lig. Hogsta frekvens be
stams av att parallellimpedansen rikar i halv 
vigsresonans.

Symetri-transformatorer till motragar 
antenner for TV och FM ar ocksi baluner, i 
regel kopplade som fig. 3d och latt omkopp 
Imgsbara till fig. 3c.

Ett "stridsamne till friga ar impedansen 
hos kabelstyckena i balunen i fig 3f Vanli- 
gen ser man uppgiften. att 50 ohm omsatts 
till 200 ohm. och att kablarna darfor skulle 
vara 100 ohm. si att parallellkoppling ger 
100 2 = 50 och seriekoppling ger 100 • 2 = 
200. Men di har man ansett kablarna elek 
triskt "mycket linga". Vid vissa frekvenser 
fir man dock i stallet tanka sig vardera ka- 
beln som er. kvartsvigstransformator. och 
di borde den vara 200 ohm, icke 100. Ty 
dess sekundarsida (hoger i fig.I kommer att 
"se" 400 ohm = 200 ohm Hasten) * 200 
ohm (andra kabelhaivan). Dessa 400 ohm ar 
att transformer till 100 ohm, ty pi primar- 
sidan (van st er i fig. I skali tvi impedanser 100 
ohm parallellkopplas till 50 ohm. Omsattnmg 
frin 400 till 100 skulle fordra 200 ohm hos 
kabelstycket 200 • 200 = 400 • 100» Nu 
betyder detta rent praktiskt inte si mycket 
vid lagre sandareffekter. och mom vissa frek- 
vensomriden arbetar kablarna som vanli 
ga transformatorer enligt fig 3d, varvid fri 
gan blir ointressant

tietrananae Kaoiarnas lar.goer varv pa spo 
lar m.m., kan sagas: gor likadant som vid alia 
andra baluner enligt tiiigangliga beskriv 
nmgar, med eller utan karna. Det blir gar.ska 
okritiskt, si snart som den ovannamnda 
parallell impedansen bhvit tillrackligt hog

Hur fick jag da fram en pilithg och ' basta 
balun 1:4 av proven? Lit oss di forst reso 
nera oss fram genom fig. 3. Vi ser i a en en- 
kel balun 1:1. en som "drossel rullad 
koaxialkabel (med eller utan karna). Dess 
amplitud- och fas-egenskaper ar ju de basta 
tankbara for att galla en si enkel byggnad 
Dess kretsmassiga schema ser vi i b.

Vi tanker oss nu parallellkoppling av tvi 
sidana anordnmgar och fir di c. Har kan vi

Anvandning av en lampa som konstbelast 
ning enligt fig. 2 kan avsloja felaktigt arbets- 
satt pi den balanserade utgingen. Har man

Figi

En del fallor tycks dock lura hos baluner 
med impedansomsattningen 1:4 Under 
tecknad har provat olika baluners egen 
skaper betraffande den balans i amplitud 
(styrka) och fas, som efterstravas. Utan att 
mgi pi alia provade utforanden. kan jag sa 
ga. att de typer, som kan iterforas till fig. 1, 
ej alltid blev helt lyckade Utforande a fick pi 
vissa frekvensband en betydande fas 
obalans pi den balanserade sidan (hoger i 
fig.). Aven amplituden. matt i forhillande till 
jord, var ej alltid i balans. Utforande b kunde 
pi vissa frekvenser fi de tvi pnmarlmd 
ningarna (vanster i fig.) avsevart ur fas- och 
beroende av om den balanserade 
sekundarlindningen (hoger i fig.) hade 
mitttpunktsjord eller ej, kunde man fi antin 
gen de tvi utgingsklammorna i medfas, ar 
betande parallellt i forhillande till jord. eller 
ocksi ingen ordentlig transformering alls 
Har fanns uppenbarligen risk for att feeder * 
antann skulle arbeta som om branscherna 
vote sammankopplade till T-antenn!

Rg.2

Amnet "baluner" har berorts i QTC flera 
ginger genom iren. men basta artiklar i fri
gs om nyttiga upplysnmgar torde vara dels i 
nr 9-1975 sid. 368 (SM5BML), dels i nr 5- 
1969 sid. 198(SM5UU, t).

NSgra erfarenheter om baluner
Sune Baeck strom, SM4XL 
Horsengatan 100
654 67 KARLSTAD
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22 SM5FJHSI
23 SM6FJBIGRI
24 SM5FND<HTl
25 SM3C0LIIW)
26 SM4EGBIHH
27 SM4BTF IHTI

SM4IVE <HTj 
SM4PGIHTI

30 SM3AZVHX) 
SM4GEAIHT)

11 SM5CUHITI
12 SM7GWUIHS)
13 SM6CWM1GR1
14 SM6GWA1FS)
15 SMOGCWlITl
16 SMOFUOHTi
17 SM5AIMIS)
18 SM5HYZ HUi
19 SMOFFSlJTi 

SMOGTVIlTl
21 SMSGJBHUi

OKTOBER AKTIVfTETSTESTEN UHF OK TOBER

Antal QSO.n Antal QSO n
QTH 144 P oa ng QTH 432 1296 10 GHa

GP27g 181 5024 1 SM5DWC lT50g 28 9 3
GP49. 154 4347 2 SMODFP II50h 17 9 1
iSIOd 118 3400 3 SM5CPD IT?Oh 24 5 1
lW06t 106 3246 4 SM6FYU GQ03e 23
JU72c 116 3056 5 SM3AKW lW30e 13
HQ 72a 111 2955 6 SM3FGL IV53g 12 2
HTBOt 127 2932 7 SM58EI JU72c 20
HT57c 116 2433 8 SM5CNF HS491 10
iT70b 90 2285 9 SM6HYG FS48»* 10 2

GP49h 100 2179 10 SMOCPA IT6O1 16 5

1 SK7CE
2 SM/BLB
3 SMOOJW
4 SM3C0L
5 SM5BEI
6 SK7BQ
7 SM5PRH
8 SK4BX
9 SMOBYC

10 SM7IXU

11 SM5CUIIIT»
12 SM7GWUIHS*
13 SMSBUZ'HSi
14 SKOLMllTi
15 SM3FGLIIVI
16 SK4KR 4|HTi 

SM6CC0<HSt
18 SMOTWllTi
19 SM4IVEIHTI
20 SM7EMLIHO.
21 SM4BHMiHQ)
22 SK4IL(GTl
23 SM5DVCHT.
24 SM5HYZUU-
25 SM6CWM 1GR1
26 SMOHAX 0 < JT.
27 SK40EIHT1
28 SM6JTE (GQ)
29 SK50BUTI
30 SM7BYV 6IGR1
31 SM5FUR'IT)
32 SMOEPOUTi
33 SK7BK«GO'
34 SMZBEP'HRi
35 SK2AT 1KX1
36 SM3JFAIIU'
37 SM6JGLIGS1
38 SM3HASHXI
39 SMOEUl'JTi
40 SMOGSZ'lS)
41 SM4GEA<HTi
42 SM2EZT.XZI
43 SM2GHHMZi
44 SK4DM 4lHTi
45 SK2AU<KY'
46 SM5GSHUTI
47 SM3ICU 3plJXi
48 SM4JGUIHSI
49 SM4EGBIHT.
50 SMOGZT (JTi
51 SM61BF 7iGP'
52 SM4DJO<HUi
53 SM2»UE 2d HA;

54 SM6QP'FR‘
55 SM3lCPllWl
56 SM4BTFIHT
57 SM4AMJ < HT»
58 SMOHJL IITI
59 SM3BNVIHXI
60 SM2BFHIKB'
61 SM5FDAIITI
62 SM6FZJIGR,
63 SM3GHDiGWi
64 SM4HNGIHSI
65 SM4PGIHTI
66 SM3HYAHU)
67 SM7DIGIHVI
68 SM3ICT IJX)
69 SM6HDYIFS)
70 SM6ADWIGS)
71 SM6CIX1FS'
72 SM2ILFIXY)
73 SM2IVRIIYI
74 SMODFP IIT)
75 SM3JAWIJXI
76 SM4FME<GT>
77 SM6GWA.FSI
78 SMOFLT IIT.
79 SM3IYUIJXI
80 SM2JDUIKX)
81 SM2HDFUY)
82 SM3GBA.IWI
83 SM5FNDHTI
84 SM4HXY.GH
85 SM3AZVIIX.
86 SM5E8G'HRl
87 SM6HBHFR1 

SM3IQBUX-
89 SM6FJB1GR1
90 SM4DHBIGTI
91 SMOGTVIlTl
92 SMOITSIITI
93 SM3IXY I JX»
94 SM3GT 2HY.
95 SM3GGN<HXi 

SM3GHBHW

AKTIVITETSTESTEN VMF

QRV 1296 MHt SM5DWC SMODFP SM5CPD 
SM3FGL SM6HYG SMOCPA SMOFFS SMOGTV. 
SM6FJB
QRV 10 GHz: SM5OWC SMODFP SM5CPD

K omman tare r
SM3AKW: Svaga condx och manga som rydlioen mte 

vat rgAng Posrtrvt Horde SM3FGL pA 23 cm
SM3FGL Hann just kora 3GHD forsta testminuten. sen 

small det Var ORT 2 timmar for art byta plate kondrng . 
dnvsteget

SM5BEI. DAl.ga cond* och dai«g aktivitet Saknade v.ssa 
SM3 SM4 SM7 SMI som horde ha kunnai komaktas 
Aven used mot OH Horde bara OH3AZJ I men ml QSO

SM5CUI Har nu fitt upp 3 st 46 el over varandra elcver 
han - convertern 1 masten 16 m over marker. 
SM4IVE Min forsta test pa 70 < m R»g IC402. 19 Tonna 
3 W Kommer med mera ebekt' Lyssna game pa SSB dHen 
gubbar

EJN komm: Ja sa var det dags for host 
condsen 1 sodra sverige vilket ratt val avspeg 
ias 1 VHF testen. UHF-testen van en trAkig 
historia den har gAngen med dAlig aktivitet 
och dAliga conds. Var det mAnne en del som 
kande pa sig att det skulle bli conds under 
REG-1 testen och sparade sig till dess. Det 
lar ha varit fantasnska conds da. I skrivande 
stund har bara en logg inkommit och den lik 
som en del rykten sager att det var fantasti 
ska conds speciellt i vastra och sodra Sven 
ge. Far vi manne en svensk segrare 1 den tes 
ten 1 ar?? Den som lever far se.

Rattelser:
VHF, juli. Plats 98 skall vara SM0HBV/0. 
VHF, aug. Plats 89 skall vara SK3HK/3.

VHF Manager

Folks RAsvall, SM5AGM 
Vaiterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0764-276 38 ej after kl. 19

VHF Contest and Award Manager

Jan Ancker, SM5EJN 
Box 143 
150 10GNESTA 
Tel. 0158-113 97

Aktivrtetstesten gAr forsta tisdagen 
varje mAnad kl. 18-23 GMT pA 144 
MHz och forsta torsdagen varje 
mAnad kl. 18-23 GMT pA 432 MHz 
och hogre band. Loggar till SM5EJN.

K V ART ALSTESTEN nr 3 September 1978

1 SM6CJX
2 SM58FI
3 SM5CHK
4 SM4FXR
5 SK6HA
6 SK7EB
7 SK4DE
8 SK1BL
9 SM7HBC

10 SM7EML

Korda
QTH QSO Rutor
GS22b 34 12
JU72c 38 15
HS36» 36 14

HT57g 40 14
GQ25h 24 13
HQ74j 24 11
HT43I 31 10
JR22f 17 9
HQ53j 25 10

HQ54d 22 10

11 SMOHDlflSl 10 487
12 SM5EOZ 7IHRI 9 466
13 SMIHOAURi
14 SM5FURIITI
15 SM5HJL IIS)
16 SK7FK 7IHQI
17 SMOHJVIJT)
18 SMOHAX lJTI
19 SMODBOllTl
20 SM6CWMIGRI
21 SMOIEAUT)

8 460
10 460
9 430
8 424

10 422 
8 420 
8 413
7 387 
7 350

22 SMOHJZlJTl
23 SM5HFBIIT)
24 SK7JC 7p(HQ)
25 SMOJEMHTl
26 SM4EGBIHTI
27 SM3DCXUVI
28 SM5HXQHTI
29 SM5FDAHTI
30 SMOHBVIJTI
31 SMOITSIITI

6 303
6 262
5 258
6 256 
1 252 
6 242
6 232
5 202
3 147
3 133

Fr. v. t h.: Ptec.. cell. QTH, Korda rutor. Poeng.

Kommenterer
SM6CJK: atteskumma cond* Var tvungen att ga 

ORT 10.15 Z eftersom jag skulle vara pA Landvetter tlygplats 
kl 13 Z lea 15 mil) Dock trevirg typ av test

SM5BEI Missade SK7FK 7 OZ1QD SM4GGC D8l»g 
aktrvrtei. kanske beroende av ait SAC testen grek sam 
hdrgt Inga OH hordes forutom OHO

SM5FUR T or att man mtc var me<1 ban borjan Forsta 
halvan av testen var saken Irka dilig Nog hinner man kora 
.ilit man hoc alltsd

-EJN komm: Bottenrekord. eller hur. Ha
de ni glomt bort testen; eller var det sA att de 
fiesta gick in for SAC testen pa kortvAg? 
Svaret lar vi val fa nar SAC-resultaten publi 
ceras. Bra ordning 1 loggarna denna gAng, 
och alia hade med bonuspoangen. Keep up 
the good work’

KVARTALSTESTEN NR 4 1978
Sdndagen den 17 december mellan 

09.00 och 12.00 ar det dags for Arets sista 
kvartalstest pA 144 MHz. Endast FONI. 
Det ar dA vi korar de 8 distriktssegrarna. 
Reglema hrttar du i QTC nr 12/77. Glom in- 
te att du fAr bonuspoang for korda QTH- 
rutor och att loggen skall vara post 
stamplad senast 10 dagar efter testen. 
Lycka till!

SM5EJN

JULTESTEN:
Enligt tradition skall det gA en test pA 

annandag jul pA morgonen, men i skri
vande stund har ingen inbjudan nAtt mig. 
HAII dronen oppna pA bullen i december 
sA ska jag passa vidare eventuella regler. 

SM5EJN

Kommentarer
SM5BEI Krahiga spunosovSr bandet . rl rva tillf«»llen un 

der testen Enl rykten bin en satellit” Oscar” Utrebmng' 
God dMivitet och conds

SM7EML Cond* lite over det normals Tn* SM3EUS for 
iangsta QSO 540 km - IU26d Kul med OZ8KVL a t ruta 
ER8(k

SM2IUE 2p Korde testen bin b<en DAirgt •-.» Regn 
Ddiiga conds andA robgt kora 2p Ops SM2IUE och 
SM2HAN

SM3GHD: . id hande med condsen? ingen tropo och in 
gen aurora Inga conds over huvud taget Nasta test har jag 
4«16el Tonna Hukaer’

SM4OIG. Forsta testen frin hemma QTH Resuitatet 
battre an vantat Hade knappast vantat m»g nigra 20 och 30 
poangare dA jag bor nere 1 en grop Rrggen var en 7 el quad 
och en FT221R plus ett BM 1000T med ca 80 W ut

SMOFLT: Ater QRV eber fiera Ars bonovaro Hyfsat resui 
tat med tanke pi endast horisonteft dipoi Val mott »gen alia 
nya och gamia hams

K 1
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METEORER OCH MORAL
Motvilligt saner |ag mej ner och sknver 

dessa rader Jag har forsokt skjuta pa det sa 
lange som mojligt men frdgan mdste tas upp 
pa nytt Anledningen ar den att fragan at 
"laddad" i vissa avseenden.

Vissa lasare blir irriterade om frdgan tas 
upp och andra blir irriterade om frdgan inte 
tas upp. Det ar oerhort svdn att vara alia till 
lags.

For ndgot dr sedan blev det en del rabalder 
nar ett par deltagare i topplistan korde en 
speciell form av meteor QSO:n med tre 
anropssignaler i samma QSO. Inte vanliga 
nng QSO:n med tre sandare utan tre signaler 
och tvd sandare. Jag bad dd om en diskussi 
on i VHF spalten men tyvarr kom inga bidrag 
for publicering. Eftersom reglerna frdn 1973 
(med vissa smarre tillagg och forandringar 
under senare dr) inte behandlar frdgan kan 
man inte saga att detta skulle vara emot reg 
lerna. Min tanke var att godkanna dessa re 
dan korda QSO:n och sedan, eventuellt, om 
detta var den allmanna menmgen. mfora nd

got om detta i reglerna. Men eftersom inga 
horde av sej har inget hant.

Nu inkommer rapporter om andra egen 
domligheter. En klubbstation med hog pla 
cermg i topplistan pdstds ha anvant tvd 
sandare under perseiderna och legat och kort 
parallella QSO:n med dubbla operatorer. Ar 
detta ndgot som kan godkannas? Dessutom 
har en SM7.a began att klara regler mdste 
finnas sd att inte vissa avstdr medan andra 
anvander dessa gransfall.

Jag vill darfor pd nytt inbjuda till dis 
kussion om detta sd att vi kan saga ja eller 
nej. Tyvarr ar jag radd att vad an resultatet 
blir sa kommer vissa att bli missnojda. Jag 
hoppas dock att ingen blir upprord over att 
frdgan ventileras an en gdng S3 lange inga 
beslut har fattats galler ju status quo.

SM5AGM

BANDPLANEN
Bandplanen ar nu fordigskriven och pubh 

ceras mom kort som en bilaga till QTC. Dess 
utom aktualiseras frdgan genom tvd brev, 
det ena frdn SM7WT som onskar fd sina 
synpunkter publicerade i spalten och dels ge
nom en privat brevvaxling mellan SM5AA 
och SM5FJ. Sten sknver

' Det finns FM knuttar. som f£tt for sig att 
det ar tyst och lungt mellan 144 800 och 
145.000 och som foriagger sin trafik dar’ 
Exempelvis beskriver SM7FYB i QTC nr 9 hur 
man fir IC240 att gd frdn 144 800 utan att 
klargora att detta ar ett frekvensband dar in
ga QS0:n skall forekomma’

144 800 145.000 ar fyrband, vilket inne-
bar att har finns de fyrar, som skall varna om 
konditionerna. Otaliga amatorer lyssnar pa 
fyrbandet. borjar du sanda dar kan du rakna 
med att fa en stor och forgrymmad lyssnar 
skara’”

Under sin expedition till Nordnorge anvande SM4AXY/LA sej av denna husvagn. 
Bilden ar frdn QTH LE78g varrfrdn Lasse ar betade sina sensationella aurora-E-QSO:n.
406

Av brevvaxlingen mellan SM5AA och 
SM5FJ framgdr att mdnga forefaller ha miss- 
forstdtt bandplanens bakgrund. Denna ar en 
frivillig overenskommelse mellan amator- 
radioorgamsationerna i Europa om hur VHF 
och UHF-banden skall anvandas for att vi 
skall fd sd stor nytta och gladje som mojligt 
av vdra band. Fyrarnas uppgift ar i forsta 
hand att varna om konditioner (overrackvid- 
derl och dd ar det viktigt att ingen sander 
dar.

Den stora majoriteten sandaramatorer 
upptrader anstandigt och klanderfritt pd ban 
den. Ldt oss hoppas att aven dom ovriga ge 
nom battre information sjalva overgdr till att 
respektera overenskommelser tillkomna ut- 
anfor B:90.

SM5AGM

FYRLISTAN
Ytterligare tillagg har mkommit. Forst en 

rattelse SK6UHF:s frekvens skall vara 
432.925 och inte 432 935 Betraffande 
SK5UHF finns foljande att rapportera. Oct 
78. SK5UHF. 432.975, IU79c. 12 W. 2 x clo 
verleaf. omni. 90. Al. For SK2VHF galler Sep 
78. SK2VHF. 144 875. JY69h. 30 W. 2 x 
claverleaf, omni, 300, Al. For SK1VHF galler 
att antennen nu ar 2 x cloverleaf och masl 60 

SM5AGM

TOPPLISTAN
Forst en rattelse till forra listan. Stationen 

pa 48:e plats pa 144 MHz var SM2CFG (JX) 
och inte SM2CKR

Standarden pd topplistan okar standigt I 
dag kravs det over 100 rutor for att vara 
bland dom 50 basta pa 144 MHz. Och i top 
pen kravs det numera over 300 rutor for att fa 
forsta platsen. Sedan ndgra dr inkommer 
uppgifterna frdn merparten av oeltagarna 
sporadiskt. d v s fd deltagare sander in 
tillaggsuppgifter varje gdng. Det ar darfor 
svart att ur varje enskild lista fa en exakt bild 
av laget. men det stdr givetvis var och en fritt 
att sanda in uppgifter hur ofta eller sallan han 
eller hon vill. En frdga uppstdr dock Ar det 
for ofta att publicera listan fyra gdnger per 
dr? Skulle mtresset att sanda in tillaggs 
uppgifter oka om listan bara kom sag tvd 
gdnger per dr?

Denna gdng ar det iamnt fem dr sedan den 
forsta listan publicerades Denna visade la 
get i borjan av oktober 1973 och sdg ut sa 
har: 1 SM5BSZ 134. 2 SM7AED 120. 3 
SM5LE 115, 4 SK6AB 114 och 5 SM5AII 
106 pd 144 MHz. 1. SM5LE21. 2. SM5AII 19. 
3. SM5BSZ 12. 4 SM4CMG 10 och 5. 
SM5DJH 7 pd 432 och slutligen 1 SM5DJH 
1 pd 1296 MHz.

I dag har SM7AED 320 rutor, alltsd iamnt 
200 mer. Det har med andra ord hant en hel 
del sedan 1973. Vi fortsatter ocksd att gladjas 
dt det standigt okande mtresset pd hogre fre- 
kvenser. 60 km forefaller vara det svenska 
rekordet pd 10 GHz men aven om man kort 
betydligt lagre utomlands ar det en god start.

Denna lista ar uppstalld lordagen den 7 
oktober och eftersom jag tyvarr glomde att 
ange ndgot stoppdatum for bidrag har det 
kommit ytterligare ett darefter och detta ar 
frdn SM7BEP (HR) som har 140 rutor Denna 
gdng skall jag dock komma ihdg att namna 
ett sista datum for bidrag till nasta lista. Den
na skall galla laget den 1 januari 1979 kl. 00 
BMT och bidragen skall postas senast den 5 
januari. Listan kommer sedan att stallas upp 
ndgra dagar senare.

NY VHF-TESTFUNKTIONAR
Pd grund av pfotsligt andrade ar 

betsfdrhdllanden har SM5EJN mdst 
a v sag a sej arbetet som funktionar for 
VHF-tester (och hogre frekvenser). 
Som ny funktionar halsar vi SM0DR V, 
Lars "Wasa" Gustavsson, Gransdng- 
arvagen 7, 161 40 Bromma. Andringen 
galler frdn och med den 1 januari 
1979 vilket innebar att alia tester fram 
till detta datum handhas av SM5EJN.

SM5AGM
QTC 11:1978



2280 2190
2160 1760
1930 2180
1890 2190 
2190 1890
1880 1960
1890 2080 
2080 1940
2190
1940 1930
1470 1790 
1510 1920
2240 1920
1850
2140 2310
2260

2000 
2190
1200 2060 
2030
1810 
1370 1960 
2240 
1560
1810 1940 
1760
1770

2390
1530 2070 
1880

1830
1390 1860

1590

1850

1890
1890

1660

- 2250
1470 I960 

1940

1850

MB 
?1400 710 

1220 850 
1400 830 
1350 810 
1140

SM7AEDIGQ' 320 1520 1600
SM7FJE(GQ) 286 1520 1550
SM7WT (GP» 260 1590 1680
SMOFFS (JTi 238 1820 1580
SK6ABIFR) 236 1460 1580
SM4AXY (HTl 231 1710 1760
SM5BSZIJT) 225 1830 1720
SM4COK (HT) 220 1440 1570
SM5CUI (IT) 219 1590 1600
SM4ARQ(HTi 202 1740 1590
SM6CKU (GR) 201 1530 1560
SMODJWUSi 197 1280 1590
SM5EJNHT) 187 1770 1630
SM5CNFIHS) 187 1660 1730
SM3AKW IIWI 186 1600 1770
SM3BIU (HX) 185 1460 1400
SM5AGMIJT) 183 1930 1740
SM5LEIJT) 178 1440 1470
SM5FND(HT) 172 1450 1590
SMODFP(lT) 172 1830 1590
SM0DRV 5(HR) 168 1330 1410
SM5CPDUT) 167 1820 1210
SM2CKRIKX) 166 1620 1540
SM0AGP (IT) 162 1820 1710
SM7GWU (HS) 154 1250 1500
SM4FXR (HT) 152 1280 1430
SM4DHN (GU) 151 1390 1300
SMOBYCUTi 144 1380 1590
SMODRV(IT) 144 1820 1400
SM3DCX IIVI 143 740 1370
SM5CJFUT) 142 1440 1280
SM6FBQIGS) 136 1200 1830
SMOFOB(JT) 133 1830 1490
SM6CYZ 7(GQ> 132 1120 1200
SM4EBKGTI 132 1510 1250
SM5AQJIJT) 131 1080 1570
SIVI6PF (GS) 131 1470 1200
SM7BEP(HRi 129 1560 950
SM5BKAHT) 127 1710 1080
SM5AIKIS) 125 1390 1450
SM5DWFIJT. 118 1130 1540
SM4PG(HT) 118 1290 1170
SM6GDA <GR> 113 1500 620
SM5DICIIT) 113 1420 1210
SM7BYU(GPi 112 1350 990
SMODME(IT) 108 1300 1200
SM4FVD(GU) 107 1440 1350
SM5EVKUS) 106 1380 1220
SL6ALIHS) 104 1150 1180
SM5DYCUT) 104 1170 1300

600

670
710
380
660
810

Langsta QSO (km) 
A M E

Senaste
MB info

aurora M - meteor.

1260

550

MB

MB

MB

MB

M
1030

T = tropo.

10368 MHz
1. SM5DWCUT, 

SMODFP(IT) 
SM0EJW 0 (IT) 
SM5QA/o<IT) 
SM5AQJ OUT) 
SMODYE/OIJT) 
SM5DJHIHS) 
SM5CCY (HS) 
SM4ETO 6 <FR> 
SM6AYS(FR)

980 
970

1040 
760

1020
280 
220

1100
250 
190

Z5
21
16
16 
13
11

1410
1420
1360
1470
1560
1230
1170
1190
1010
1240
1060
1250 
Bbl' 

1370
810

SK6ABIFR) 
SM7BAE lGP> 
SMODFP(IT) 
SM5DWCHT) 
SM6FYUIGQ)

49

41

10
11 
12.
13
14

1
2 
3.
4
5
6 
7

MB

6 SM6HYG(FS>
7 SM7CFE(HQ>
8 SMOFFS(JT)
9 SM5DSNHT)

10 SM5LE (JT)
11 SM5CPDIITI
12 SM6CKU (GR)
13 SM3AKWUWI
14 SM6FHZ(GQ)
15 SM4DHN (GUI
16 SMODYEiJTi
17 SM4AXY (HT)
18 SM5CUKIT)
19 SM5CCY (HS)
20 SM5AIHIS)

1296 MHz
1 SM6ESGIGRI
2 SM6HYG1FS)
3 SK6ABIFR)
4 SMODFP(IT)
5 SM6FHZ(GQl
6 SM5DWCUT)
7 SM6CKU(GR)
8 SM5CCYIHS)
9 SM5CPDUT) 

10 SMODYE(JT)

2304 MHz
1 SM5CCYIHS)
2 SM5DJHIHS)
3 SM6ESGIGR)

5760 MHz

77 
76
78 
78

75
75
78

78
78 
78 
78 

? 75
78 

7 78
7170 78

77
78
78
78
78
78
75

78
78
78 
78 
78

21 GHz

144 MHz Antal
Rutor

432 MHz

The above charts show the number 
best DX m km for different modes of

of QTH locator souares ‘mam sauaresl worked bv different st >nons on different bands They also show the 
wave propagation. All distances are computed For wave pc'uagahon the following abbreviations are used 
E sporadic e and MB moont.--unce They am published “very third month »n QTC the Swedish amateur

'adio magazine

★ TOPPLISTAN ★
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75

21
14
8

SM2HZQ
SM1DIE
SM7IWN 
SMODJZ 
SMOBDS
SM6CST
SM5CSS

2
4
5 

10 
11
16
19
20
21
24

45
47
52

io SMstuu 
16 S\2KW 

SK4DE 
ifl SV7h£Z
19 SM3CJA
20 SM5FUG
21 SM7M0
22 SM6G0Q
23 SV20GM
24 SV7BMP
25 SM6DJ' 4P ig

Sk6jF 4P 18
27 SV6G0U 4P -
28 SV' Pk '

ji
3’ 
3i
3i
30

2 SAUVE
3 SM4GVF
4 SV5DGA
5 SMOGNU 

SMOBVQ 
SVOGRD

8 SAME 8
9 SV3d\v'.

10 SMO*E\
11 SM3FZVA
12 SM5CSS
13 SK7MW
14 SM7GG*.

2325
960
418

32

31 
24
11

Test Regler

EA CW Contest 78 10
Aktivitetstest UHF 77 12
Manadstest BOM FONi 78 1
Kvartaistesten VHF 77 12
Jultesten CW 78 12
Jultesten CW 78 12
EDR Jultest VHF 78 11

FONI

1083
1073

1
2

OZ5KF 
OH1XX

1388
1292

1034 3. SMOGMG 1288
1018 4. SK5AA 1208
1012 5 Ohil;\ 1197
979 6 SM6CTQ 1188
957 7. SM3VE 1182
954 8 OH1AA 1151
953 9 OZ7y> 1147
932 10 0H6UM 1129

RESULTAT PACC 1978

3
4 
6
7 

13
15
16
18

1 SMOGMG
2 SM3EVR
3 SMOCCE
4 SM5CIL
5 SAUVE
6 SKOHB
7 SK5AA
8 SMODJZ
9 SM5CAE

10 SKOCT
11 SM6BZE
12 SM5AHK
13 SMOGMZ
14 SM6DPF
15 SMODSF
16 SMOEEJ
17 SM6EUZ
18 SMOBDS
19 SM5EOO
20 SM3DM
21 SM6CUK
22 SM4IJK
23 SM4IJK
24 SM2GET 2
25 SM3EWB
26 SK2IV

0700
0700
0700

MAndd 
Datum

9 10
7 

17

Multi-op.
1. SKOLG 79

Checklogg SM6QYM

29 2291

RESULTAT AV MT nr 8 SSB den 20 8 78

1 SMOGMG
2 SK5AA
3 SM6CTQ
4 SM3VE
5 SMODJZ
6 SM5EOO
7 SKOHB
8 SM5BMB
9 SM2HAK

10 SM5AQD
11 SM5CIL
12 SM2EKM
13 SM2HZQ 
’4 SM2CFX
15 SM5DPP
16 SM2GET 2
17 SMO8DS
18 SMOEYX
19 SM2DGH
20 SMOCRM

Landskampen

SRAL 
CWptWK) 26942
FONI poang 35862
Total 62804
CW loggar 76
FONIIoggar 89
Sak nade loggar 23

SM RESULTATCW

NRRl EDR TOP TEN SCANDINAVIA

2000
2300 
1700 
1100 
1000
1000
1100

OZ7>> 
SMOGMG 
Ohixx 
SM3EVR 
SMOCCE 
LA2YE 
OH5UX 
OZ7RQ 
OZ7HT 
SM5CIL

Det ar bara an gratuie»a Finland bli oenna hum Hopcms 
dtt vi Kan ett tMtttr resuitai ■ nastd NRAu test w*- 
g3? den 6 o 7 (anuari

Vote det inte pa tiden an vi skutie vrnn«i NRAu tested na 
gon gfing och vaddt mje 1979 iw det ai SSA wr arrange 
rar den

RESULTAT UA TESTEN 1978

1 SMOCCE 167 p 10 SMOIBO
2 SM3VE 164 11 SM4IJK
3 SM5AHK 160 12 SM5CCT
4 SKOCT 158 13 SMOCXM
5 SM5CSS 154 14 SM6DJI
6 SM4AJV 152 15 SMODJZ

SM3BP 152 16 SMOFY
8 SK5AA 144 17 SMOGRD
9 SMOGMZ 140 18 SM4CNN 10

Checkloggar SM3GSK 5CIL 6HCX OGMG O
SKOLG
E| msanaa loggar SM2GXN. 3AF 4CJY 4GLC 5 
5FNU 5AQD 6DlP

SMODJZ Janne

Saknade loggar SM2EZT >M2DcZ SM28jE SMJi 
SM4GLC 5 SM5TK SM5VB SM5OG SM6FxF 
SM7DNG

SM-RESULTAT FONI

27 SM5APS
28 SMZRi
29 SMOCXM 
X SMOIBO
31 SM6BGA
32 SM6MFF
33 SM6CVZ
34 SM2MZQ
35 SM3HEH
36 SM7FUE
37 SM7AAQ
38 SM4AJV
39 SM3CBR
40 SM5CSS
41 SM5CVP
42 SM5BMB
43 SM7CZC
44 SMMYM
45 SM6DEC
46 SMIlRW
47 SM3GSK
48 SM6DPD 6
49 SM7BEV
50 SM7CGV
51 SM1DYR
52 SMOCCM

11329
8321

19650
25
24

5

r.<i I GM1

Checkloggar C -« ..
SM4A_a SMZwZC SV3DCX

SV59Dv

E: '-saudd oggd- SM6QPF SVOCXM SV58«G 
SMOGMZ SM5CDC SM2«<OG SV3G0M

SMOGNU

MAnga rara DX QRV i CQ WW DX 
contest CW5EL YAGI ITA33JR • a element) Anten 

nen tillhor JA6RCH.

21 SM6DPF
22 SMODSF
23 SM6CkS
24 SM2EKN
25 SM5CSS
26 SM7AAQ
27 SK2IV
28 SM4ERN
29 SM5FTH 
X SM4DXL
31 SM3DTR
32 SM3BP
33 SMSFUG
34 SM3CWE
35 SM5ARR 
X SM3EWB 
37 SM6CYZ 
X SM68SM 
X SM6BZE 
40 SM1DYR

Mdnad

December

datum TidiGMT Test Reglei

November
19 1600 1700 Manadstest 80M FONI 78 1

25 26 0000 2400 CQWWDX Contest CW 78 9

3 1600 1700 Manadstest 80M CW 78 1
2 3 1800 1800 Tops CW Contest 78 10

5 1800 2300 Aktivitetstest VHF 77 12

RESULTAT NRAU TESTEN 1976

Saknada loggar SM2DLZ SM2BJE SMjFSk j>M4n .. 
SM6FKF SM7DVM SMOAJU

SRAL gm SMOGMG

MIXED CW
1. SMOGMG 2361
2 OH1XX 2326 2.
3 OZ7YY 22X 3
4. SM3VE 2069 4
5. SK5AA 2006 5.
6 0H6UM 1965 6
7 OH2QV 1906 7
8 LA6MP 187? 8
9 0H6JW 1868 9

10. SMODJZ 1865 10

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

MAnadstesterSparttredak tor 
Kjell Neritch SM6CTQ 
Park vagen 9 
MS 00 KARLSBORG

UM Thorstensson SMOGNU 
Passvagen 10
170 10 EKERO

Testledare 
Lars Mohlin SMOGMG 
Granbacksvagen 15 
170 10 EKERO

: ; •

C
T)

 U1
 U

 W
 KJ

 —

®
 tf

 ft
 £

 
« 

V,
 ft

 ft

ft ‘ 
ft 

ft 
& 

ft 
ft >:

p*
 n 

j p*
 qi

 p 
u>

 sn
 p’

 a* uh u
G

» • (u
'F

 T
 

ip
 T

 *1
 '!•

 ®
 O

' <1

883
(N •-

m co r-' 
<7

tx
j N

J N
J —

 
ct

* c
n

h
i**

y & '4:
 s

 t s
 s

408 QTC 11 1978



QSL INFORMATION

781005SM5CAK

A2CDW via VK7UX P29RP via VK3ZGP
A35BD via ZL1BD P29NKV via WA7ILC
A35HU via JG1LQB PZ1BM via WB60WI
A4XFC via G4AWJ PZ2AC via WB4RRK
A4XFV via DJ7OM ST0YY via K5YY
AP2UR via W8QFR SV0WT T via W6GBG
C21KM via WA6AHF TA1ZB via I8YCP
C21ITU via C21AA TA2BK via DJ0UJ
C31IS via F6CXF TC2AB via W70X
C31NO via PA0GIN TF6M via TF3CW
C31PP via DJ2ML TI8PE via WA5GFS
C31QN via PE0MOT VK8ZA via W1MTX
C31QO via PE0MOT VK9ZR via VK2BJL
C31QQ via PE0MOT VP1MM via WB4INC
C31QS via DL7QG VP2ECW via WB4BQZ
C31RM via DK7BN VP2EEN via K4UTE
CE3XV via WA3NGS VP2EKK via WA3HUP
CR9ITU via CR9AJ VP2ER via WD4BRE
CT2CE via WB1DGD VP2MAY via WA1SQB
CT2CF via WA4MRV VP2VDP via WA2EPK
CT6UA via W3HNK VP8NP via G3ZKH
D68AF via K5YY VP8QT via G8IHT
EI2VOX via HB9BEI VR3AK via KH6AHZ
EL1I via VE1RY VS5CW via G3NYS
EL2AE via WB3CQM VS6CU via SM0BYD
EP2NV via K7KNM VS6HK via W6EL
EP2RN via K2RW VU2BEO via WA3NGS
EP2SL via G3XCS YB9ADE via WA7ILC
FC0CQZ via DK5DC YS1ESH via W3HNK
FG7TD via W5RU YT9MI via YU2CBM
FP8AA via K2RW YZ9MG via YU2AKL
FP0AG Vid N4AG ZB2DX via G3UAZ
FR7ZE via W4LZZ ZB2EA via K300
FY7BF via F8QS ZB2EF via F6ELT
GD5BTU via W3LPL ZF1GZ via WB9WKE
GJ5CHZ via DK5KB ZF2CA via W0FLG
GJ5CIB via DF1KK ZK1BD via ZL1SZ
GJ5MIP via DC8HV ZS2MI via ZS1TD
GJ5MIQ via DC8UB 3B8ZZ via W2GHK
H44AV via VK3YQ 3B9ZZ via W2GHK
H44CD via W4BAA 3D2AC via WB0ZEP
HC1NF via SM6DYK 3D2ER via W5RB0
HI7RC via W2GHK 4D6BG via WA0TKJ
HI7XWL via W2GHK 4X4CJ via K4YSF
HK0COP via W9UCW 5B4HA via K4BF
HL9TD via WB5SAG 5Z4RH via WA4WTG
HL9TG via WA7NTF 6Y5AH via W1BPM
HZ1RN via ON4SJ 7X2FL via K1VSK
IH9ARI via I5WWW 8P6GD via K5MK
IT9USV via K6RXK 8P6GM via VE3CDA
J3AJ via W3VW 9G1JY via DL7SI
J3AAC via W2BJI 9G1MK via VE5VJ
KA1IW via K8DYZ 9L1WS via W4LF
KC6MJ via W7PH0 9M2CX via SM0BYD
KM6BI via W5RU 9M2DQ via WA6BJS
KM6FD via WA9CHG 9M6SN via JA2KLT
KV4KA via VE1ASJ 9U5DS via ON5TO
OD5KV via 9G1KV 9V1TE via WA0TKJ
P29BL via JA2KLT 9X5AL via SM5HHJ
P29CC via W2NHZ 9X5BW via CT1ZH

HORT PA BANDEN

CE9AT South Shetland hord pa 21330
340 15z WA2NHE brukar vara master QSL 
via CE2BI0

FW8AC Wallis Island. Hord pa 14220 08; 
QSL via Box 13. Natutu. Wallis island. 

H5AW Bophutatswana op ZS6AW 
HC8RG Galapagos QRV 21175 14; QSL 

via byra
HKOBKX Har hons p£ 28017 CW 15; 

QSL via WA6AHF
JT1AN Mongolia Hors ofta runt 14215 

17z.
KA1NC Minami Torishama dterlmns oka 

pa 14220 omkring 07;
KA1BQ Hora pa 14310 2245; QSL via 

I8CZW
S8ABC TranskeiHord pa 21365 17z. QSL 

via Box 900. Sekunda2302 R S A
4U1UN QSL adress U N Amateur Radio 

Station Box 20. New York. N.Y . 10017 
USA

8R1X Guyana Har nu aven horts pa 3502 
03; QSL via VE3IXE

9K2FX QRV 28660 10; QSL via W4KA 
mfo6lQD

Navassa FrAn 25 november till 3 decem
ber.

Call: N3tg3kp1 SSB
WORJU KP1 CW
WOZH KP1 Oscar Mode B

QSL ADRESSER

EP2JJ Box 661437 Teheran, Iran
FO8FG Ernest. Mahihi Atall, Tuamoto 

ARCH
FP8DX Box 41 St Pierre
FY7BI Box 200. Jean. Fr Guyana
HZ1TC P Q ■ 3366. Djeddah
OH2UBF OHO Box 868 Helsinki Finland 
F29FW Ukarumpa. Via Lae, P 0 box 163. 

P.N.G
S8ABC Box 900. Se&nda 2302. R S A 

SU1DPBox138 Ismalia
VS6FI Box 546. Hongkong
VP2DAW Box 113 Dominica. B W I. 
VP5SLBM.P 1, Grand Turks W I 
VR80 Waether Office Funafuti Tavuiu
W3HNK QSL Manager Post Office Box 

73. Edgemont PA 19028 USA
YN1H Box 2616. Managua
7P8ACP O Box 829 Maseru

Ny prefixlista av Geoff Watts
Som m kanske vet ger Geoff Watts i Nor

wich. England, ut en ganska bra prefixlista 
som upptar alia prefix i bokstavsordnmg 
resp nummerordning 'aven specialprefix), 
vad landet heter. vilken kontment det tillhor. 
dess DXCC status, CQ zone och iTu-zone

Han har bett mig puffa lite for hstan har i 
DX-spalten och jag kan ocksa ta hand om 
bestallmngar frAn SM-hams. Satt in 7 pA 
mitt postgiro 41 06 23-1212 sA kommer hs 
tan Prefixlistan kommer ut • en ny upplaga 
var8 de vecka

SM6BZE Kurt ■

Bandrapporter (Alla tider i GMT )

80 meter

0550 KP4GO 3799. 0555 ZL1BMU 3780. 
0440 TI5EWL 3790. 1900 1900 JA6JPS 3502. 
1925 JR2IEG 3508. 1945 YT9MI 3502. 1808 
IX1LDX 3508. 1840 HBOBNP 3513.
1800 1900 UA9. 2029 HBONL 3501 

40 meter
2200 VK9ZR ZL2UV 7002. 0500

LU7KAT 7002. 0607 CM2FR 7003 0612 
W6TSQ 7002

20 meter

1806 VK9ZR 14025. 2207 5U7AG 14221. 
2210 HI8XPV 14160. 2218 HI8XZD M 14160. 
2019 SU1AL 14256. 0640 VK9ZR 14195. 
0655 P29JS 14221. 0652 KC6MJ 14221. 
0653 VK2BKD/LH 14221. 0705 M1C 15105. 
0709 VK1BC 14228. 1800 VS5XU 14270. 
1915 4S7QC 14276. 2000 CE9AM 14010. 
0550 KX6BU 14022. 2003 VP8HZ 14127. 
2015 FP8BH 14222. 0425 UH8HBR 14041. 
0430 J28AY 14004 . 0435 UI8ADQ 14051. 
1032 IZ2ZZV 14157. 1800 9G1JZ 14296. 1818 
YBOAR 14193. 1820 YBOWR 14193. 1822 
7X2DG 14193, 0605 9G1AS 14305. 0610 
WD4ECM/KH4 1 4280 0625 KX6BU 4214 
0540 ZK1BD 14023. 0615 F08FG 14103. 
0825 GD4BEG 14027 1920 OY9J 14060.
0530 KJ6BZ 14263, 0535 6Y5DA 14172, 
0535 A35WL 14172. 0420 CPI IL 14197. 0423 
FY7BI 14134. 0600 VK2AGT/LH 14285. 0600 
KA1NC 14285. 0715 VK3ASL/LH 14220

15 meter
1900 FY7AN 21273. 1900 GU5CIA 21273. 

1745 FP8DX 21291. 1535 TU2IF 21300. 1550 
UH8DC 21015. 1955 HBONL 21024 0950 
EA9GE 21297 , 0950 EP2JJ 21282. 1315 
HL9KL 21145. 1815 CN2AQ 21040. 1245 
JR6SDA 21053. 0725 JR6SJC 21069 . 0745 
JR6GXD 21053. 2230 VP2MAJ 21025. 1342 
7X4AN 21020. 1612 FY7BF 21005. 1318 
W7FFO KH2 21025. 1711 CE9AT 21335. 
0723 VK9ZR 21025 0800 KM6BI 21360. 
1638 3 D6BP 21279

10 meter
0902 VK9XW 28523. 0950 UJ8JRC 28049, 

1206 VK9ZR 28599, 1616 ZP5TQ 28602. 1619 
5B4DI 28651. 1622 ZE2JK 28583. 1025 
UI8AAY 28600. 1515 9K2BE 28643. 1515 
YN1H 28490. 1006 S8ABC 28598. 1615 
ZS3KC 28548 1705 KV4AA 28028. 1205 
4S7KL 28528. 1215 UM8NNN 28595 0922 
VK6WDH 28585. 0933 4S7VZ 28594. 1023 
VK6XC 28590 also VK6ME. 0923 ZL3ACA 
28584 0943 UF6DZ 28585 1004 UK8JAA 
28661 1008 UL7OAO 28656 1005 ZL3RK 
28582 0856 UAQLFK 28530 Z 19 1118 
RI8OAN 28580 1120 UI80AA 28577. 1343 
YBLKW 28612. 1023 CT2CE 28610. 1212 
VS6FI 28586. 1248 UH8YAA 28518. '’906 
4LOKR 28548 1029 SU1DP 28515 1817
9G1KP 28602. 1530 EAONS 28570. 1537 
7P8AC 28579 0747 5H3BP 28530 1545
5N2NAS 28806 1243 STORK 28530 1250 
KZ4AS 28585

I4CCO 14 OSO 14 ISO 14 700

DX SPALTEN
Av

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

28
MHz
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SSAs CW-bvningarcw Donald Olofsson, SM5ACQ 
Slaggkastargatan 7, 7 tr., 
722 41 VASTERAS

SSA:s CW-dvningar
Hosten 1978

18/11 och 25/11
2 12. 19/12 och 16 12

30 min. 160-takt + 30 mm. i 80-takt
30 min 165-takt + 30 min. 185 takt

Sandningstider Lordagar kl 14.00 15.00 svensk nd.

Frekvenser KortvSg 3520 och 7020 kHz smat 2 m FM via repeatrarna i Helsing
borg (SK7FEE kanal R2) och Vasteras (SK5R HQ kanal R7). allt samtidigt

Lyssnarrapporter som sands som vanligt till SK5SSA, Box 213. 721 06 VAS 
TERAS. Synpunkter pa sandnmgarna ar mycket valkomna

Resuitat frAn SSAs CW prov nr 25 (3 sept)

60-takt 80-takt 100-takt 125-takt 150-takt 175-takt
SM1DYR SM2CJS SM1DYR SM4GTB SM5BHA SM5BKK
SM2CJS SM4IDB SM4GTB SM5BHA SM5EUU SM5BMK
SM3FML 
SM4IZP 
SM5AA0
SM0CRT

SM0CRT SM4GYS 
SM4IDB 
SM7BKH 
SM0CRT 
SM0IHR

SM7BKH
SM7FDO

SM7BKH SM5DVV 
SM5EUU 
SMOIX

(6 st) (5 st) (7 st) (7 st) (5 st) (8 st)

Kommentarer.

SM4GYS i Karlskoga: AST 599 med TS 
515 och G5RV. Hoppas det gick vagen med 
100 takten.

SM3FML i Valbo: RST 579 med TR4 och 
PL-dipol p3 40 m. I mitt tycke en mycket bra 
och lyckad sandnmg. Forsta forsoket men 
det kommer tier.

SM7FDO i Aneby: Sandnmgen hordes 
med RST 589 och ndgot QSB men helt stor 
nmgsfritt. Rig FT 901 och dipol.

SM5AA0 i Bjorklinge: Forsta forsoket' 
Mottaget med RST 589 och QSB pa en FT 
277 och 50 m LW.

SM5EUU i Ramnas: Jag onskar jag visste 
vilken fSgel 175-takten handlade om. Sand- 
nmgen Ufb som vanligt, 599 plus’

SM0IX i Bromma: RST 599. Trevlig be 
skrivning pa bofinken for det var val den? (Jo 
dan. Men provet var alldeles for lart eller 
hur? Hoppas jag klarade mej, hi!

SM0IHR i Salts jo-Boo: Mycket QSB pa 
80 m i 60 och 80 takten men sedan battre 
signalstyrka. Pa slutet RST 569 med JR-599 
och 40 m LW

SM4IZP i Orebro: Forhailandena pa 40 m 
var ganska daiiga, RST 339 med QRM. For
sta forsoket'

SM5BMK i Torshafta: Jag lyssnade pa 80 m 
och signalstyrkan var mycket bra, RST 599 
+ 15dB

SM7BKH i Malmo: Konditionerna var da 
liga. Tyvarr NIL sigs pa 80 m. Pa 40 m RST 
579 pa min 80 m dipol med QSR och QRM 
Hoppas 150-takten gick vagen trots QRM

SM0CRT i Ttanba: Har lyssnat pa 80 m och 
dar gick provet fram fint, NIL QRM

SSA CW Honor Roll

SM1EFV (22). SM4EQR (22). SM4FIF 
(23). SM6JZ (23). SM5AHK (23). SM0GMJ 
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(23). SM5DVV (25). SM5EUU (25). SMOIX 
(25). SM5BKK (25). SM5BMK (25)

Ny pa Honor Roll den har gangen ar Kers 
tin. SM5EUU som forresten ar forsta YL opr 
att klara 175 takten. Tydligen ett stra vassare 
pa CW an pa ornitologi. hi!

Efter provet i december faller 22:orna bort 
savida dom inte da klarar 175-takt pa nytt'

En signal har strukits sedan forra publice 
rmgen. men det har skett pa vederborandes 
egen begaran'

SM5ACQ

Prow for CW-diplomet

Nasta prov ager rum sondagen den 10 de
cember. kl 1030 SNT. Provet sands pa 3520 
och 7020 kHz samtidigt. Takterna ar 60. 80, 
100. 125. 150 och 175-takt och for godkant 
prov kravs fetfri mottagning i 2 minuter i nS- 
gon av takterna. Deltagare maste posta sina 
prov senast 17 dec till SSA. Ostmarksgatan 
43. 123 42 FARSTA. Glom inte att betala in 
expeditionsavgiften 3: - kr per insand takt. 
till SSA:s postgiro 5 22 77 -1.

SM5ACQ

Den nya fonsattningskursen har hittills gi- 
vit enbart positiva kommentarer. Det ar 
visserligen inte sarskilt manga som kommit 
sig for att skriva. men kommentarer i sam- 
band med inchecknmgar och i tfn.samtal har 
varit enbart positiva. Sa har sknver en: "Jag 
vill for det forsta saga att den nya formen av 
CW-ovningar enligt min menmg ar mycket 
battre an den tidigare. Jag brukar banda ov- 
ningarna for att sedan kora igenom dom n£g- 
ra ginger under veckan till nasta lordag. Jag 
brukar lyssna pa 7020 kHz. Visserligen kan 
det ibland vara ganska svira CW-QRM har i 
Vaxjo. men det skadar ju ej att ibland trana 
under lite mer besvarliga forhillanden. Jag 
anvander en Yaesu FRG-7 och en mycket 
provisorisk antenn. si jag ar fullt beliten 
med resultatet."

Si har skriver en annan: "Kursen verkar 
bra upplagd och jag hoppas att med dess 
hjalp kunna ni frin ca 50 till 60-takt eller hog 
re. I lordags hordes SK5SSA med RST 599 
+ har i Ludvika pa min Drake R4-C med 22 
m trid i inverted V. ‘

Ja det var ett par av dom som lyssnar pi 
kortvigen. Men det ar ocksi ett stort antal 
som ar med och utnyttjar tillfallet att lyssna 
via repeatrarna i Helsingborg och Vasteris 
Det ar en verksamhet som vi tror "stenhirt" 
pa och som vi hoppas ska vaxa ut ytterligare i 
v3r.

Allt ar nu praktiskt taget klart for en repris 
sandnmg under viren 1979 Prelimmart start 
datum ar 27 januari. Vi hoppas att i QTC:s 
lanuarmummer kunna utannonsera annu fler 
2 m sandningar. Hor av Er Ni som vill utnyttja 
Er repeater for det har andamilet. Tillstind 
kravs frin repeaterforesti ndaren och Er 
distriktsledare.

Utsandning via repeater kan ske antingen 
genom att ta emot SK5SSA pa kortvig och 
aterutsanda pa 2 m eller ocksi kan Ni fa en 
kassett med telegrafikursen enspelad Band- 
kostnad stir Ni i si fall fdr sljalva och givetvis 
blir banden klubbens egendom fdr eventuella 
framtida bruk mom Er klubb. Vilken variant 
Ni an valjer, ar det viktigt att vi kan planera 
sandnmgarna i sa god tid att vi hinner ordna 
med gemensam annonsermg i QTC och i 
SSA bulletmen. Deadline for QTC januari- 
nummer ar i borjan av december, si det gal- 
ler att sno pi!

SM5ACQ

NSgra erfarenheter och synpunkter 
frin Nordvastra Skiner Radioamatorer.

Hittills (8 okt) har vi haft i genomsnitt 22 
incheckade stationer per sandningstillfalle 
fdr SL5BO:s nyborjarkurs och 20 st fdr fort- 
sattningskursen fr£n SK5SSA. Nar det galler 
nyborjarkursen ar det dessutom tvi klubbar 
med amatorradio telegrafi pa programmet 
som regelbundet utnyttjar sandningarna och 
som har vardera 10- 15 deltagare. Det ar en 
FRO-krets i Angelholm och en privatradio- 
klubb i Helsingborg. Vidare har ett antal lyss- 
nare hort av sig per telefon di de saknar moj- 
lighet att checka in. Dessa ar minst 5 st.

Tackningsomridet for SK7REE ar ungefar 
Falkenberg i norr. Kristianstad Hassleholm i 
oster, Ystad Trelleborg i soder och mellersta 
Halland i vaster. AlltsA forhillande vis stort 
tackningsomride och dessutom tattbefolkat. 

NSRA redovisar bl a foljande synpunkter 
som kommit in frin deltagare i kurserna:

— Roligt och kul att sitta hemma och ova. 
— Enkelt att komma iging med ovnin- 

garna. man slipper plocka fram en massa 
prylar. bara att lyssna pa repeatern och det 
gor man juandi!
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— Bra an kunna ova hemma i lugn och ro.
— Mojligheten att kunna alternera mellan 

att lyssna hemma och i klubblokalen ar bra. 
Missar man en kvall pA ena stallet finns en 
chans till samma vecka att ta ifatt.

Nar det galler fordelarna for klubben. pe- 
kar NSRA bl a pA att man numera kan in
stall den speciella ovningskvallen for kurs- 
deltagarna som man tidigare tvmgades ha. 
Det var svArt att fA larare att stalla upp i loka- 
len fler kvallar an klubbkvallarna. Darhemma 
i det egna schacket gAr det fmt att fA folk att 
stalla upp bAde som larare (kassettskotare) 
och elever

Vidare konstateras att man nu nAr ut till 
fler elever. Minst halften (kanske 70 80 %) 
av dom som nu ar med och ovar dA och da. 
hade aidrig kommit sig for an gA till klubblo
kalen en kvall och trana CW. Nar dom kom 
mer till klubben finns det dessutom skojigare 
aktiviteter som lockar och CW-traningen blir 
kanske mte av.

Vi onskar vArt medlemstal ocksA. sager 
SM7ANL. Vi har fAtt ett 15-tal nya under 
hosten. Det beror dock inte bara pA CW 
ovningarna via repeatern, men det kanske 
har bidragit. Latt tillganglig CW-ovning loc
kar framforallt de som trottnat pA PR-bandet 
har det visat sig. Mer an halften deltagare ar 
T certare och dA framforallt de som inte 
kommit sig for att boqa pA klubbens vanliga 
kurser Minst 5 OZ-stationer deltar dessu
tom!

Bortfallet pA nyboqarkurserna ar ju ocksA 
stort. Fdrutom det vanliga bortfallet som be 
ror pA lattja. ovilja etc. sA ar en stor bov i 
dramat att det ar omojligt att kunna komma 
varje gAng. Missar man darfor ett par gAnger 
sA blir man ohialpligt efter, och lagger av. Nu 
gAr det lattare. lattillgangligheten, att ha 2 
likadana ovningstillfallen. att slippa gA hemi- 
frAn Atminstone en ovningskvall, mojligheten 
att lAna en kassett om man missat nAgot o s 
v. Alli detta tror vi bidrar till att minska bort 
fallet.

SA lAngt valda delar ur 7ANL:s brev Den 
klubb som inte blir overtygad om fordelarna 
med repeatersanda kurser efter det har. blir 
det nog aidrig’ Alla Ni andra som blivit over 
tygade. ar valkomna att hora av Er till 
SK5SSA. Box 213. 721 06VASTERAS

SM5ACQ

CW
I en artikel i Modern Elektronik stod foljan- 

de forklaring till ordet telegrafi:
"Forst ett klargbrande: ordet telegrafi han

ger envist med i sprAkbruket och det for latt 
tankarna till morsenyckeln. Morsetekniken 
har dock for flera Artionden sedan ersatts av 
telex, dA man avser kommunikation inom 
fasta telenat. Telegrafi forekommer numera 
endast vid radiobverforing, t ex inom marina 
forbindelser."

SM0DJL

RADIOGRAM
INTERNATIONELLT AMAT0RRADIOMEDDELANDE

Kurt Franzen, SM5TK,
Box 13 
150 13TROSA

Ett radiogram ar detsamma som ett ama- 
torradiomeddelande uppstallt enligt ARRL 
erfarenhet och normer sedan 1 :a varldsknget 
och brukat bAde nationellt och mternationellt 
under minst 50 Ar

Det svenska televerket har inte rest nAgra 
invandningar mot att amatorerna i Sverige 
brukar radiogram i trafik och trafikovningar 
som ror vAr hobby. Ej heller har IARU Region 
1 nAgra betankligheter mot radiogramtrafik. 
utan anser att det mera ar en nationell frAga.

Radiogram anvands mellan licensierade 
radioamatdrer och kan innehAlla t ex skedfor 
frAgan, aktivitetsrapporter. tekniska frAgor, 
halsningar m. m. Man bor dock soka be- 
gransa ordantalet till 15-20 ord per QTC.

Genom samarbete kan sandaramatorerna 
relaa fram QTC till adressaten. Det kan alltsA 
gA igenom mAnga "hander” och blir dA sam 
tidigt en trafikovning Namligen en provnmg 
i att fA fram det oforvanskat. Ingen garanti 
kan lamnas mot forvanskning men man bor 
strava mot ett iden.tiskt innehAll i borjan och 
slutet pA QSPkedjan.

Dessa radiogram eller QTC kan viaarehe- 
fordras antingen via "freelancers" eller tra- 
fiknat. En freelancer letar pA bandet efter vil- 
lig mottagare som bor sA nara adressaten 
som mojligt for ev. lokalsamtal. Trafiknaten 
ar for QTC-trafik systematise fungerande 
och soker etablera lokalkontakter for bAde in
tag och utslapp. De kan finnas pA KV (for 
skandinavisk och samtidigt Sverige-tacknmg 
i stort) och pA VHF 'UHF t ex via repeatrar 
(med reprateragarnas godkannande).

Den skandmaviska CW-gruppen SCAG 
har pA 80 och 40m ett sandinaviskt trafiknat 
"SCAG Traffic Net" men forbereder "Scan- 
dinaivan Traffic system" eller SCANTRAF 
for oppen radiogramtrafik under nasta Ar.

Efter att han sant ett radiogram sA avvak- 

tar man mottagarstationens kvittens: "QSL 
nr 37". Men innan dess kan han begara repe
tition av ord eller avsnitt. som gAtt forlorat i 
QRM. En viktig detalj ar. att alltid kolla att 
ordantalet stammer i texten med det som ra- 
diogrammets forsta del: Inlednmgen eller 
preamble.

I USA kan antalet radiogram per Ar uppgAt 
till mot en miljon QTC. Att saita sig in i ett ra
diograms uppbyggnad kraver en stands kon- 
centration och eftertanke. Lyssna pA ev 
QTC-trafik. som dock annu sA lange « be- 
gynnelseskedet ar sparsamt forkommande.

MAIet ar ett nordiskt amatorradio sam- 
bandsnat knutet till ett globalt duo Genom 
deltagare i trafiken sker trafikovning. Ov 
ning ger fardighet. SAdant vinner amatorra- 
dion pA.

Jo, det var sA sant. Om man har svArig- 
heter att nA personlig kontakt med adressa 
ten kan man posta meddelandet (QMT). Eller 
ocksA sanda ett QTC i motsatt riktning och 
meddela avsandaren att adressaten ar oan- 
traffbar t ex har flyttat till ny adress. Be om 
instruktion. Endast avsandaren kan annu- 
lara ett QTC.

Nar man overlamnar meddelandet till 
adressaten, kan man ocksA erbjuda en servi 
ce: Att aven ta hand om ev. svars-QTC. For 
QTC. som sagt. ar trafikovning.

Nasta avsnitt om "the Amateur Radio Ser
vice" kommer att handla om nat och nattra- 
fik.

PS. Klassificermgsbeteckningarna for P. Q 
och EMERGENCY galler for internationell 
amatorradio nodtrafik. SAdant ar mycket 
sallsynt och t v beror vi inte dessa aspekter 
har. Men helt klart ar, att tranade operatorer 
forvisso kan gora namnvarda msatser. Och 
per KV (och OSCAR) kan det bli globala kon 
takter.

RADIOGRAM
AMATORRADIOMEDDELANDE

Rutan upp t. h. ar till for adressaten som 
referens vid ev. postbefordran. Radiogram- 
met MASTE fram eller att avsandaren under-

rattas om obestallbarhet t ex "har flyttat". 
Endast avsandaren kan annullera ett radio
gram.
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CW OBS att nar x anvands i texten som 
skiljetecken si raknas det som ett (1) 
ord. A A anvands for att separera de 
lar (ny rad) av adressen skiljer ad 
ressen frin texten och texten frin 
signatures + markerar "slut pa 
meddelandet” och itfol|S av ett "B” 
om fler QTC foljer eller med ett ”N” 
om det ar det enda meddelandet el 
ler det sista.
Det ar brukligt att ta emot med 
delandet med sarskilda rader for in- 
lednmg, adressdelar. text och signa 
tur.

RTTY Samma som CW proceduren ovan 
utom (1) anvand extra mellanslag 
mellan adressdelarna istallet for A A. 
(2) slopa = for att markera texten, 
anvand ny rad istallet. (3) anvand en 
CFM (confirm/bekraftal-rad under 
signaturen. CFM raden bor innehalla 
alia namn och nummer samt ovanliga 
ord i meddelandet

FONI Anvand bokstaveringen enligt foljan- 
de: 'Meddelandet foljer: Nummer 1, 
Rutin, HX Enk. SM5TK check 11. 
Trosa. arton noll-tre UTC. 23 sep 
tember. Till Adress SM5ACQ Donald 
Olofsson, Vasteris tfn rikt-nr 021 
abonnentnr 13 39 06
Text QRV frigas 3525 kHz 25 sep 
tember klockan 2100 UTC XERXES 
73
Undertecknat (el sag signatur) Fras 
se
Slut pa meddelandet. Kom”
Tala relativt lingsamt och TYDLIGT 
Bokstavera alia svira ord.

KLASS i IFICERING. Eng. Precedence” 
typ av foretrade)
Klass foljer efter meddelandets nr. T.Ex. pa 
CW Nr 207 R” eller Nr 207 EMERGEN 
CY".
Pi fom "Nr Tvi-noll-sju. Rutin (eller EMER 
GENCY)".

EMERGENCY — Varje meddelande som ar 
(forkortasej) av livsviktig natur for en 

eller flera personer och 
som sandes via amator 
radio pa grund av icke till 
gangliga reg u I jar a kom 
mersiella forbindelser
Detta inkluderar officiella 
meddelanden frin
nodhjalpsorganisat loner 
under nodtillfallen da man 
begar torrid. material eller 
instruktioner av vital bety- 
delse for den utsatta 
befolkningen i katastrof 
omridet.

PRIORITET - Viktiga meddelanden med 
("P” pa CW) tidsbegransnmg. Officiella 

meddelanden. som ej 
tacks av "EMERGENCY”- 
klassen. Pressmeddelan 
den och andra meddelan
den i nodtrafiksamman
hang, som inte ar av allra 
hogsta vikt. Noteringar 
om dodsfall eller skador i 
katastrofomrade. per 
sonliga eller officiella.

FORFRAGAN - 

("Q'piCW)
Meddelanden som galler 
halsa och valfard (health 
and welfare) mom kata 
strofomridet Hanteras 
efter PRIORITET men fore 
RUTIN.

RUTIN
("R pacw)

Den mesta trafiken under 
normala tider anvander 
denna klassificermg. som 
forkortas till "R” pa CW. 
RUTIN-trafik hanteras sist 
eller mte alls om alia for 
bindelser ar upptagna av 
emergency, prioritet eller 
forfrigan-trafik.

Hanteringsinstruktioner — HX
HXB - (itfoljt av nummer). Annullera 

meddelandet om det ej nitt

adressaten inom ........ timmar.
Meddela i si fall avsandaren via 
service- meddelande

HXC — Rapportera datum och tid for 
overlamnandet till adressaten via 
servicemeddelande.

HXD — Rapportera till avsandaren 
anropssignalen pa den station 
som sande meddelandet jamte 
ev. relastations idenntet med an- 
givande av datum och tid for ba 
da stationerna. Meddela ocksa tid 
och datum for overlamnande till 
adressaten

HXE — Begaran om svar pa meddelan
det

HXF — (itfoljt av nummer). Overlamnas 
till adressaten (datum)...

HXG — Overlamnande via rikssamtal eller 
per post ej nodvandig. Medfor 
meddelandets overlamnande ev 
utgifter anullera det men meddela 
i sa fall avsandaren via service
meddelande.

Nar dessa hanteringsinstruktioner anvands 
(HX) msattes de framfor avsandarens 
anropssignal i radiogrammets forsta del (in- 
lednmg eller preamble). Saiunda: Nr 207 R 
HXB24 SM5XYZ 12 ... (etc.). Om mer an en 
HX beteckning anvands kan de kombineras 
om mga nummer anvands. i annat fall repe 
teras HX-beteckningen. T. ex. Nr 207 R HXB 
24 SM5XYZ ... (etc.). PS fom anvand bok 
stavering for bokstav som itfoljer HX 
beteckningen.

C W-QT C-traf ikforkortningar
AA (Separerar delar av adressen)
AA All after (allt efter. )
AB All before (allt fore ...)
ADR Adress
AR Slut pi meddelandet (Aven + )
aS Vantetecken (aven V)
BK Break (bryt)
BT Atskillnadstecken (aven = )
C Correct; Ja.
CFM Confirm (bekrafta)
CK Check (kontrollera)
II Repetitionstecken
DE Frin. Detta ar...
HH Felslagstecken
IMI Frigetecken Repetera
K Satt iging Kom.
N Negativt; Fel. Nej
NM No more (ngen inget mer)
NR Nummer
PBL Preamble
R Ratt mottaget. Uppfattat. Decimal- 

punkt
SIG Signatur
SK Avslutningstecken Forbindelsen

avslutas.
WA Word after (ordet efter...)
WB Word before (ordet fore ...)

Certificate

SCAG:s "morot” for enskilda trafikhan- 
terare ar ovan avbildade Brass Pounder:s 
Certificate eller BPC. som utdelas kvartalsvis 
for dem som uppnitt minimum 45 poang for 
mottagna, avsanda och relaade QTC radio
gram. En siffra som med tiden kan justeras 
(uppit).

Exempel pi radiogram
I NR 42 R HXE SM5TK 11 TROSA 1803 UT 23 SEP

h

II SM5ACQ DONALD OLOFSSON AA
VASTERAS AA
TFN 021/13 39 06

III QRV FRAGAS 3525 KHZ 25 SEP KL 2100 UT X 73

IV FRASSE +

RADIOGRAM eller 
"THE AMATEUR RADIO SERVICE"
I Inledningen

bestir av foljande delar:
a) Nummer (numreras frin nr 1 den 1 jan.)
b) Klassificering (precedence): R. Q, P eller EMERGENCY
c) Ev. hantermgsanvisning (HX).
d) Avsandarstation.
e) Ordantal (Anges med "check” eller CK) i texten.
f) Avsandarstationens QTH ortsnamn.
g) Tidpunkt i klockslag (UT) da meddelandet forfattades.
h) Datum di meddelandet forfattades.

II Adressen
bestir av adressatens anropssignal. namn och adress samt ev tfn-nr.

III Texten
Texten bor ej innehalla mer an15 20 ord. Skiljetecken forekommer ej. 
Punkt ersattes med x eller STOP. Anvand ordet FRAGAS for fragetecken. 
Satt ej x eller STOP i slutet av texten.

IV Underskrift
eller signatur kan vara lika viktigt som adressen. Vid Prioritet eller EMERGEN 
CY skall hela namnet och ev. titel/befattning utsattas.

I t
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FM
Red.
Kurt Franzen, SM5TK 
Box 13
150 13 TROSA

SSA:s repeaterfunktionar SM0- 
COD/Gote meddelar betraffande FM 
simplexkanaierna S12 145,300 MHz) for 
R1l Y, S20 <145,500 MHz) allman anrops- 
kanal och S22 (145.550 MHz- mobil trafik 
kanal som tidigare utsatts i FM spalten ar 
reglerade av SSA och Televerktet gemen- 
samt.

Las den sknvelse om repeaterbestammel 
ser som utsants till repeateransvariga Dari 
ingAr denna bandplan grundad pa rekom 
mendationer frAn Internationella A matdr 
radiounionen- IRAU Region 1, som om 
fattar Europa och Afnka SSA ar medlem 
av IARU.

Man fir hoppas, att radioamatdrerna lojalt 
stoder sin organisation. Amatorradio pA 
hogst personhga villkor kan leda till icke ons 
kvarda "millimeterstyrning" av amatorradion 
frAn myndigheternas sida. Internationellt be- 
rommer sig amatorradion av "self policy el 
ler sjalvstyrning pa internt samarbete.

Foreligger onskemAl om andringar • denna 
policy bdr man givetvis kontakta sin forhand 
lingsorganisation - SSA

Pejlutrustning for 2m
FM-spalten kastade tidigare ut en forfrA- 

gan om nAgon hade erfarenhet av motAtAt- 
garder for avsiktlig storning av repeater Hit- 
tills har annu ingen svarat Men problem lar 
fmnas. Emellertid fann jag vid sokande pA ut 
landsk amatorradiolitteratur. att det finns i 
USA en grupp, som kallar sig Happy Fly
ers” med underrubrik "Hams b Pilots” 
Gruppen har konstruerat och praktiserat med 
pejlutrustning for att bAde lokahsera avsiktlig 
storning (jammers) som storande flygp’an 
De senare har en nodsandare pa 120 MHz. 
som vid nodtillfallen utsander en barvAg. s k 
"Emergency Locator Transmitter 'ELT”. 
Pejlutrustnmgen ar sA bred frekvensmassigt. 
att den aven tacker 2m-bandet Utrustnmgen 
ger baring med 2° noggrannhet Iman fAr se 
upp for reflexer — falska baringar) med sido- 
bestamning. Gruppen redovisade ocksA en 

snabbpeljanordning med elektronisk antenn- 
omkoppling varvid 250 millisekunder barvAg 
rackte for pejling. En del repeatrar i USA har 
pejlutrustning och telemetn-lank for data till 
en kontroll-operator Hamtat ur "World Ra
dio". MAntahg tidskrift for amatorradio, som 
utges i Sacramento. Calif. USA i dagstid 
ningsformat om ca 70 sidor. 12 US dollar per 
dr.

Nodtraf ik (2)
16 ungdomar strandade p g a dAligt vader 

med sina kanoter pA en b. Narvarande 
SM0JNG anropade och fick kontakt over 
SK5RKM med SM5HJY i Gnesta. Sjoradd 
ningen kontaktades och ordnade hamtning 
via polisbAt i tvA omgAngar (SM5EIT).

FM spalten tar garna emot nodtrafik- 
rapporter for publicering. Det kan vara vart 
att pApeka att vAr utrustning aven kan fun- 
gera vid behov i samhallets tjanst.

Informationsnat
SK5RHE eller Studsviksrepeatern Aterupp- 

tog under hosten sitt Internationellt Nytt 
informationsnat med SM5TK som natkon 
troll. QSO etableras och Int. Nytt upplases som 
en natbulletm. Natet igAngsattes p g a on- 
skemAl. Stofftet hamtas ur "Internationellt 
Nytt" som redigeras av SMOCOP med kiipp 
ur ledande utlandska amatorradiotidskrifter 
som QST. Radio Communication. CQ-DL, 
Ham Radio Report m fl. Ev. intresserade kan 
fa sknftlig sammanstallning for 3: - per mAn 
atlig utgAva frAn SCAG, Box 13. 150 13 Tro 
sa.

Amatorradion ar internationeil. Det hander 
mtressanta skaker pA detta omrAde runt vAr 
glob.

SK6RKG — Haimstadsrepeatern. Data via 
SM6AFH

QTH 8 km S Vallberga.
QRG; Kanal R9
Ant: 2 st 4 ele. vagis 9m 6 marker., 200 m 

6 ha vet. Huvudlob mot norr.
TackningsomrAde: i huvudsak Falkenberg, 

Laholm. Halmstad och Hyltebruk
Output: 10W efter kaviteter.
ID: CW-takten ej angiven men anges vid 

start och darefter var 10:e minut.
HAIItid: Inom 25 sek efter barvAgsbortfall.
LAngpratartimer Efter 2.5 min vid kon- 

stant barvAg. Noilstalls med tontuta 1750 Hz. 
Brussparr: Oppen for att uppnA max rack 

vidd.
Regi Haimstads repeaterg 'upp (postgiro 

861506 4) Stationschef SM6D0E Kon- 
Struktdr och byggare SM6AEK.

Ant.

nor-jec Ki-cre or
detected cudio-DC level

Blockschema pa "Happy Flyers" pejlutrustning tor z in k.u/'U h.ijh, »unu. 
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Insant
En lasare oversande foljande tidningsklipp 

ur Dagens Nyheter 780912 rorande ovader 
med orkanstyrka over SmAland. Maximal 
styrka tycks ha uppnAtts pi en stracka frAn 
Gislaved till Varnamo med kaos i kom- 
munikationerna och avbortt i stromforsdrj- 
ningen (aven till televerkets automatstatio
ner).

"Damast stangdes praktiskt taget alia va 
gar bland dessa Europavag 4. som leder ge- 
nom Varnamo och Nissanstigen genom 
Gislaved. Samtidigt fem jarnvagslinjer frAn 
Varnamo blockerades ocksA. dels genom 
nedfallande trad och dels genom att kontakt- 
lednmgar slogs ned.

SvArast var det att fA trafiken under kon- 
troll, eftersom bristen pA kommunikatio- 
ner gjorde det nastan omojligt att snabbt 
lokalisera forbifartsvagar kring de svArast 
drabbade vagavsmtten

Mest p g a att ovadret inte varade mer an 
tio minuter till en kvart redde sig dock situa- 
tionen dock efterhand upp sig. Men annu pA 
mAndagskvallen var det totala skadeverknin- 
garna omojliga att overblicka.

Storningar pA kommunikationer, rasera- 
de hus, omkullvrakta skorstenar, raserade 
tak. stormfalld skog och forstbrda fordon 
torde emellertid uppgA till nAgot eller nAgra 
tiotal miljoner kronor."

Fyra personer skadades, varav en dodligt. 
Insandaren menar. att med ett utbyggt lokalt 
trafiknat kanske inte svArigheterna varit 
obverkomliga.

I det sammanhanget kan det kanske vara 
vart att pApeka, att i den utlandska amator 
radiopressen namns amatorradions msatser 
vid nodtillfallen som "back-up communi
cations". Det ar alltsA inte tai om att ersatta 
befintliga reguljara forbindelser utan att ryc- 
ka m vid benov. dA de ordmarie kanalerna an- 
tingen ar utslagna eller overbelastade.

I regel har man ocksA tranmgsnat for att 
vara beredd och dessutom provar man realis- 
tiskt sin kommunikanonsformAga vid tillfallig 
sambandstrafik for allmanna tavlingar.

Frasse

Nattrafik
Under denna rubrik mgAr aven "ringar"

Tidigare upprop om vilka nat och ringar vi 
har i Norden har besvarats nedan. Vi hoppas 
pA fler bidrag.

1. Handikappringen.
AndamAI: Informell samvaro av handi- 

kappade Aven andra amatdrer intresserade 
av handikappfrAgor ar valkomna.

QRG: 3775 kHz kl. 1100 SNT SSB.
Dag: Onsdagar och lordagar
Kontaktman: SM7COS, Erland Belrup, 

Hjortshog 4540. 260 34 MORARP. tfn. 042- 
23 50 30

2. SCAG SSB-informationsnat:
AndamAI: Information om Scandinavian 

CW Activity Group och dess verksamhet.
QRG: 3715 kHz kl 0900 SNT sondagar 

SSB.
Kontaktman/natkontrollstation: SM0IX

SCAG ordf. eller nAgon annan av SCAG HQ.

3. NSA Diplom Svengering
AndamAI: information om Diplom Sverige 

och darmed sammanhangande aktiviteter.
QRG: 3730 kHz kl. 0930 SNT sondagar 

SSB
Kontaktman: SM5AQB Kias Eriksson, 

Svanvagen 6, 611 00 Nykoping.
Meddela garna via NATTRAFIK-spalten 

om nat och ringar i Skandinavien.
I en del av nattrafiken mgAr aven radio 

gram. Har foljer information:
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Norrkopings Radioklubb 
vill hedra sin medlem
Eric Blomgren SM5UI

som avled hastigt den 22 aug 1978. Eric 
skulle ha fyllt 75 dr i november Beskedet om 
hans bortgdng kom som en chock, dd |u Eric 
efter sin pensionering for 10 dr sedan bara 
blev all! aktivare pd banden.

Eric var en av de forsta radioamatorerna i 
Norrkoping. Sin licens fick han pd 30-talet. 
Under krigsdren tjanstgjorde Eric bl a som 
telegrafist i Boden.

Nar Norrkopings Radioklubb grundades 
1945 var Eric givetvis en av imtiativtagarna 
Eric var oavbrutet kassor i forenmgen i 33 
dr. vilket formodligen ar svenskt rekord (kan- 
ske varldsrekord). Fd medlemmar i NRK har 
sdsom Eric varit sd mdn om klubben. Vi som 
kande Eric narmare minns honom som en 
glad och ovanligt hjalpsam manmska. Hans 
sinne for ordning och reda kan std som fore- 
dome for mdnga. Eric var kort och gott en 
RIKTIG radioamator av den gamla hederhga 
stammen

Vi saknar honom mycket1
FJ/AZS

Skaraborgs Radioamatorer 
Udkopingsamatorema 
vill hedra sin medlem
Oscar Wanerstig, SM6PI

I slutet av augusti 1978 avled hastigt en av 
Skaraborgs Oldtimer, Oscar Wanerstig 
SM6PI i en dlder av 70 dr. Oscar fick sin li
cens 1936 men dessforinnan hade han en tid 
agnat stort intresse dt radiohobbien. Redan 
innan reguljara utsandnmgar borjade i Sven 
ge hade Oscar byggt sin forsta mottagare 
och lyssnade med intresse pa utlandska pro
gram.

Oscars kunskaper inom radioomrddet kom 
tidigt till anvandning i samhallets tjanst och 
under beredskapstiden tjanstgjorde han bl a 
som signalist.

Skaraborgs Radioamatorer hade formdnen 
att ha Oscar som medlem i mdnga dr Han 
var ledamot i foreningens styrelse och vid sin 
dod var han fdreningens sekreterare.

Oscar var kand pd alia band bdde inom 
CW- som SSB-delen. Han upptradde pd ett 
lungt och beharskat salt och visade alltid stor 
hansyn pd banden. Han hade den verkliga 
amatorbanden och gav garna en nyborjare en 
hjalpande hand. Han var med andra ord ett 
fdreddme inte minst for amatorerna pd sin 
hemort.

Genom Oscars dod har inte bara fdrenin- 
gen utan ocksd mdnga radiovanner forlorat 
en god van. en van som hade ett brinnande 
intresse for sin radiohobbie.

SM6DUA

Meddelanden
om Klubb och distriktsmoten mdste 

vara redaktoren tillhanda senast den 13 i 
foregdende mdnad. Kan man inte det sd 
mdste man anlit3 Bulletmen som serve 
rar "nyheten nar den ar ny Red

I

Ur Norrkopings Radioklubb
arkiv har Idnats nedanstdende bild av SM5UI vid mikrofonen samt SM5WV bilden 

togs vid radioklubbens utstallnmg 1947

Odd Fellow Ham Radio Club
som ar en mternanonell klubb ger ut ett 

diplom som du kan fd nar du haft QSO med 
fem olika medlemmar i ovanstdende klubb. 
Band och sandningstyp valfritt

Forteckning over klubbens medlemmar 
samt ytterligare upplysnmgar fdr du om du 
skriver till klubbens Europeiska koordinator 
Richard Storm Rosendaisvagen 15. 184 00 
Akersberga Bifoga en adresserat och fran 
kerat kuvert.

73 SM5BVU Richard

QSL
QSL4NFORMAT1ON

QSL inom SM0
QSL-kort till SM5 och SM0 stationer inom 

SMO-distriktet kan om inte annat over- 
enskommits avhamtas hos distriktsombuden 
enliqt foljande indelning av adressorter 
(1978 10 04):

Ny-

Ektorp.

SMOCH 
SM5ASE 
SM0DMD 
SM0EYX 
SM5BJU 
SM5RE 
Vakant 
SM0CWC
SM0FMU

SM0FAS
Vakant 
SM0GMG 
Vakant 
Vakant
SM5BAA
SMOBDS 
SM0EJF 
SM5CHL 
SM5DAJ 
SM5ARU 
SM0BSB 
SM0GSZ 
SM5DEX 
SM0BHP 
SM0EZO 
SM0HXB
SM0DVX
SM0HWL 
SM0FFH 
SM0GRD 
SM0DYE 
SM5AAP

Bro SM5DYI
Brottby SM5ABM
Dalaro SM0CJN
Danderyd. Djursholm. Stocksund SM0HI 
Djurhamn
Edsbro
Ekero 
Grodinge
Hallstavik
Ingaro
Jarfalla
Kungsangen
Lidingo
Marsta. Rosersberg, Sigtuna
Moja
Norrtalje. Bergshamra
Nynashamn, Osmo
Rimbo, Kdrsta
Ronninge. Uttran
Saltsjo-Boo
Sandhamn
Sollentuna
Soina. Sundbyberg
Sorunda
Spdnga
Stavsnas
Stenhamra. Farentuna, Skd
Soderralje, Enhorna. Jarna.
kvarn
Taby. Enebyberg
Upplands Vasby
Vallentuna
Vaxholm
Vallingby
Varmdo
Vaste.hanmge
Akersberga. Osterskar
Bandhagen, Bromma,
Enskede. Farsta. Handen, Hud-
dinge. Hagersten. Johanneshov,
Lannersta. Nacka, Norsborg.
Sattsjobaden Sattsjo Duvnas.
Skarholmen. Stockholm. Trfing-
sund, Tullinge, Tumba, Tyresd.
VSrby. Alta. Alvsjd SSA kansli

Kort utsandes normalt en gdng per m^nad 
med undantag for uppehdll i juni. juli och 
decemberg.

Fran distrikt och klubbar

J

»
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QTH: Gardestugan Stenkyrka.
Banlangd c:a 4 km lattsprungen terrang.
Pi grund av ett tekniskt missode blev bara 4 ravar horbara. 
(Ant i jorduttaget’l.

73 frin banlaggaren

SM1CIO Torsten Ldfqvist

Fyrstadsjakten
mellan Gavle. Uppsala, Falun och Bolinas 

avgjordes i Bolinas den 23 September. Pi b»l- 
den syns vinnaren SM5UIC, Uppsala mitten.

flankerad av Bengt Lind, Gavle t v och 
SM5FHF, Uppsala t h. Meddelat av 
SM3CFV

7

min

*’ 10 sek

SM5BF Calle Walde 
SM5CJW Bo Lenander 
SM4GGR Lasse Carlsson 
SM1CJV Ben Larsson 
SM5ACQ Donald Olofsson 
SM70Y Lasse Nordgren 
SM1BDA Lasse Nilsson

Leif Carlsson OSA 
SMI HOW Lars Engstrom 
SM1HXM Inge Nilsson

Silent key Morokulien Award
Silent key

Den 22 sept, omkom SM2ATQjEmil 
Widelund en tragisk trafikolycka.

Emil var mte aktiv sedan slutet av 50-talet. 
men slappte aldirg kontakten med hobbien 
utan holl sig hela tiden ajour med vad som 
hande, och nar vi pi yrkets vagnar traffades 
undrade han alltid hur saker och ting utveck 
lades pi klubben

Arbetet tog en mycket stor del av hans tid 
och sm fntid agnade han sin familj och den 
gemensamma sommarstugan.

Saknaden bland vanner, larare och elever 
ar stor och vi sander virt varma deltagande 
till din familj

SJ9WL/LG5LG
Morokulien Award-reglerna i QTC 9/1978, 

som jag "plankat” frin den engelska versio 
nen i QTC 5 1975, bor kompletteras med. att 
man for diplomat bara fir tillgodorakna sig 
ett QSO per dag med Morokulien. Om man 
mte har nigra QS0:n alls "pi lager” blir det 
fyra olika dagar, som s a s "gir it”. Vidare 
galler enbart de trafiksatt som man kor frin 
Morokulien, f n SSB och CW samt, pi 2 mb 
aven FM och (teoretiskt) AM.

Du som ska till Morokulien, fdrannonsera 
garna tider och frekvenser i SSA bulletinen, 
si att vi andra (jag t ex hi) fir ihop erforder- 
liga QSO:n

RAVJAKT
Resultat frin GRK:s nationelta 

RAVJAKT 780715

"Det har med QSL”
Jag hiller med SM4 5999 att vi lyssnare i 

SSA fir QSL mycket sparsamt frin SM 
amatorerna. Jag har skickat itskilhga kort 
men utdelnmgen ar dilig

Det har med QSL "direkt” ar litet markligt 
Jag har fitt QSL frin minga trevliga ama 
torer som ar pensionarer och dom har rid att 
skicka QSL per post! Sjalv ar jag sjukpensio 
nar och jag tycker att min hobby ar si vikng 
for mig att jag sander konen direkt till en 
amator jag hort. Det kostar ju en liten slant 
men det tycker jag det ar van

Jag glader mig it alia QSL jag fir. Jag sat 
ter upp dem pi vaggen i plastfodral. Jag tyc
ker det ar trevligt och dar kan jag folja dem 
som ar iging eller ej Heist skulle jag vilja ha 
vaggarna fulia av kort. Det skiftar ju i olika 
farger och bokstaver m m. De ar dekorativa.

Di jag sander mina QSL ar "Verkets lista” 
oftast maktuell Jag skulle onska mig en ny 
upplaga av "Svensk amatorradioforteck 
ning” eller Tvt Serie E22

Till mina lyssnarkollegor vill jag saga. Man 
behover inte nigot pikostat personligt QSL. 
Sjalv anvander jag kort frin mm hemtrakt 
med nigot trevligt motiv. Koper man en bunt 
frin sm handlare si kan man fa dem till for- 
minligt pris. Sen skaffar man sig en stampel, 
mer behovs inte

73 till mina amatorer och lyssnarkollegor i 
SM'

SMI-6239 Rutan"

MIKRODATORN — en introduktion 

heter en nyutkommen bok frin Studentlit- 
teratur - ett forlag mom Utbildnmgshuset. 
Boken som omfattar 44 sidor ar skriven av 
Jan Almeby och den vander sig till den som 
ej tidigare sysslat med mikrodatorer och on 
skar en allman orientering om vad en mikro- 
dator ar och vad den kan gora

Forfattaren ger en kort och okomphcerad 
beskrivnmg av mikrodatorns komponenter. 
funktionssatt. programering och 
tillampnmgsomriden. De tekmska och eko- 
nomiska aspekterna i samband med utveck- 
ling, produktion och service behandlas Bo
ken avslutas med vad man bor tanka pi vid 
val av mikroprocessor och vad som finns i 
marknaden Boken ar lamptig som en forsta 
introduktion till mikrodatorer. Den kostar 26 
kronor och kan erhiilas frin Studentlittera 
tur. Magistratsvagen 10. Fack 22101 Lund 
Tel. 046- 14 03 40

SM3WB

/5S) A MS AT

Ekvatorpassagetiderna for OSCAR 7 
och OSCAR 8 kom tyvarr for sent for nr 
11. Lyssna pi Bulletinen. Red.

1
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Hamannonser
Annonsprts: Minimum 10 kronor for 3 rader 

(120 bokstaver. siffror eller tecken) Varje 
ytterligare rad 3 kronor.

Annonsorer som ej ar SSA medlemmar be 
talar dubbel avgift.

Text och hkvid sandes till SSA. Ostmarks 
gatan 43. 123 42 FARSTA Postgiro 2 73 88 8 
Sista iniamningsdag den 10:e i mAnaden fore 
inforandet. Namn och/eller signal mAste an 
ges.

I SALJES

■ Transceiver IC 201 SSB CW FM. 144 
MHz med 4 extra kristaller. 2 800
Transistoriserat slutsteg for 144 MHz 10 W 
in- 40 W ut. 275:— Transverter for 70 cm 
Microwave Modules MMT 432/144. 1000: — . 
Antenn for 144 MHz Tonna 16 element. 
250 —. Antenn for 432 MHz J Beam MBM 
88 70. 88 element. 325:- . Koaxialkabel 
RG17 med C-kontakter. 18 meter 250: — . 
Koaxialkabel Comflex med kontakter. 14 me
ter. 150: - . Koaxialreld Transco med N-kon- 
takter. Spole 24 VDC 150: Koaxialrela
med C-kontakter. Spole 48 VDC 150: - 
Antennrotor HAM II. 115 volt. 800
Antennrotor AIGA nAgot def 200 TV 
slavsandare MARCONi omtrimmad for 144 
MHz. Slutsteg med 1 st 4 CX250. 1000: 
SM7BPM Hans Boklund tel 0450 112 60.
■ IC 221 (IC-211) med IC RM 1 saljes. Kd- 
per IC-280E. SM6ABI 0340- 106 78.
■ 2 m GP 75: - . 6 V DC koaxrela med lik 
nktare 75:- W3DZZ 500 W PEP 150: 
SM7DSC Bertil. 0451 832 02
■ UNIDEN 2020 mkopt 1977. mycket litet 
kord. nyskick. salies kontant. Pns: 3.100 kr 
SM7BSD Stig Tel 0455 - 330 01
■ SB 102 med HP 23 och SB 600 o bet yd 
ligt begagnad. SM3RL 0611 — 218 88 efter kl. 
17.00
■ TS 700. 500 QSO. 2.700:- 0753- 
825 47. Efter kl. 17.00. SM0FVY
■ SSB transceiver 80—10m. Galaxy V 
mk2 med orig. pover + hogtalare vox 35c 
mike och flakt transistoriserad mottagardel 
Samtliga ror nya Hamtpris 1.500:— SM5JI. 
tel 013 - 29 97 76.
■ Oscilloskop TEKTRONIX typ 531 med 3 
st. pluggar: 53C DUAL-TRACE. 53 54D 
HIGH-GAIN samt 1L20 SPECTRUM ANA
LYZER 10 MHz - 4,2 GHz* Med manualer 
till samtliga enheter. 2.000 - eller hogstbj. 
SM0BTS Rune tel 08 38 52 66 e. 18.00
■ Allbandsmottagare Yaesu FRG-7 an- 
vand endast 50 tim. med manual och orginal- 
kartong. Nyskick och med fabriksgaranti 
kvar. 1.500: — . Lennart Jansson tel 031 — 
46 32 27.
■ Eddystone 940 +- Coder PR40 m natagg 
+ antennomkoppl. Gott skick. Modif m X- 
tai kalibrator. Ring Peter. SM6-6320. pA 
031-41 70 74 efter 19 00
■ UFB IC 245. som ny i onginalemballage.
Kr 2.700: SM0EBP, Borje. Tel 08-
86 45 87 e. 18.00
■ Frekvensraknare 60 MHz + prescaler till 
500 MHz. 900 —. CE-transceiver TEN TEC 
PM2B 80. 40. 20 mb. 450:-. 2 m FM 
transceiver IC-22. kan. R1. 2, 3. 5. 6, 7. 8 + 
500 900 Antenn 2 m 5 8 m SM4AWC. 
tel. 0589 - 206 36 eft. 18.00
■ Sommerkamp FT-277E, kord ca 200 
QSO. Ny nov. 76 Pris: 4000: - 
SM4GG Classe. Tel. 0280-132 75 eft 
17.00.
■ TS-700G med side-tone. HF-steg (U- 
310), 2-vags, "Apollo pip" och N kontakt 
Saljes p g a bristande hobbytid. I mycket bra 
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skick. Samtliga tillhorande pinaler + (om sA 
onskas) originalkartong. SM6FUD, tel. 
031-31 47 78eft. 17.00
■ KENWOOD TS 700 transceiver 7213.
3000: SM2EBH Thommy. tel 0930
470 27 kvallstid.
■ Kenwood TS 829 DIG. som ny 6000:
1 st W3DZZ, 1000 W PEP 150 SM0HGH 
tel. 08 - 61 56 21 eft 1800

■ DRAKE R-4C + hogt. MS 4 oanvand. 
saljes for hogstbjudande. SMOHSN. Tel 
08-767 66 51

■ FRITZEL 5 element + balun 1400: - .
UNIDEN 2020 3600. Slutsteg 2x813 
1200: . IC 700 TRCR otnm. 1200: EU
ROPA (defekt blandare) 500: RA600GEC 
DX-mott. Xtal + tonfilter. LV 30 mHz stor 
800: -.SM5FBL0171 700 26
■ ATLAS 210 X, 1 ’2 Sr. med inbyggd 
medhorning for CW. NB samt original mobil- 
consol SM3BEE. Georg Soderberg, Flojt 
gatan 50. 871 00 Harnosand. Tel arb.0611 - 
175 50 eller bost. 185 57.
■ Sommerkamp TS-280A, obet anvand i 
skick som ny 2800: — . Rotor HAM 2 ♦ 14 
elements parabeam anv. en sommar 1000 —
. SM6GAKtelO31 18 53 29

■ Teleprinter Simens Typ 37 med perfora 
tor. Tord Tornkvist. tfn 08-711 33 55
■ Ny IC 202 144.0:144.4 + 2 extra x tai
144 4 144 6. 144.8 145.0 1550: IC-215,
som ny. alia R-kan. -*■ 145.500 525, 550. 575 
med NiCad + laddn.agg. 1750 . 2 st KP
202, 2W barbar, R0. 1.4.7. 550. 700 med Ni 
Cad, laddn.agg. (220 V) och tillbeh. 1500 
BRAUN SE 280. 2m mob. rig. 80 kan synt.. 
TX 13W ut. RX 2xBF 900 0.05 uV. lAsbar 
bilkassett. NT-280 220V natd.. mikr. 2500 -

FISCHER 500W 2m PA med 4CX250R 
3500 - 5el. 2m QUAD 12.5 dB dip gam 
mam. 500W 350 - Mod. TONO FM. CW. 
SSB trans PA. 5W in, 150 W ut 1500 
500W (2m) KOAXRELA N-kont. 6V spole 
150; SM4DLT. Erwin, tel. 0565 102 26.
■ TRIO. TS-S10 D Transceiver. PS 510 
Pover Supply, och extra VFO 5D Renoverad 
och nytrimmad SM6FAM Kjell 0526 
250 76.
■ ATLAS 215 X 3500:-. ATLAS X- 
taloscillator 10 XB 250 — Alm. Tel 018 — 
42 90 21 eft 1700
■ DRAKE TR3 transc + RV3 vfo-pwr- 
spkr •+■ MN4, matchbox inkl 1:4 balun - CW 
medhorning * DM501 mic, 2600 —. Antenn 
FD-4 med 1:6 balun och ca 15 m 60-ohms ko 
ax. 200:—. Antenn SKELETON CONE mea 
1:10 balun och ca 14 m RG8A U koax. 
200:- Allt i fb skick. SMOBUK Eric. 08- 
756 31 70 efter kl. 17.
■ 16 el KLM 432 MHz m balun, ny, 275:- 
KLM X-yagi 144 MHz, ny, 330: — . Slutsteg 
for 432 MHz m 2C39 5 W in 50W ut. Pns pA 
fdrfrAgan. Jag har fler N-kontakter Ring 
SM6CKU 0300 - 443 89.
■ TS-520 med cw-filter + SP 520 salies 
kord 110 QSO 4000 - SM2HIB Stig. Tel 
0752 106 38
■ MIDLAND 13 - 500 FM 1W 15W R4, 
R6. R7, R8. 425. 450 . 450 * ton och mo 
bilkassett. Fint skick 1050.-. Goran 
SM7IYM. Tel. 046- 13 60 30
■ MHz-prylar Microwave Modules tripp- 
lare samt konv. till 144 MHz 300 W PA 88 el 
J-beam med c a 20 m RG213. Sven 
SM5GXS013 14 82 28
■ TX Heathkit HX-10. 180 W SSB SWR 
meter HM-11. SM5APA Ingemar Wibergh 
0141- 150 62 kvallstid.

■ wmiI 2m. b o antenn I st. an-
tennfilter. KW 109 Supermatch.
SM7ENR Even Tel 0380 411 68
■ Multi 2000. 2 m trx 10 o 1 W ut. FM SSB
o CW. Noise Blanker. 400 Kanaler - VXO, 
600 khz, 2000 SM7IEI Stellan.
0490 200 10.

■ SOMMERKAMP FT 277 E. Som ny 
(skyddsplasten kvar). Saljes p g a USA resa. 
Tel. 0243- 196 70 SM4HOD

■ 1 st ufb Uniden 2020 3500 kr. Allbandsrx 
SR 165 250 kr TECH griddippa 150 kr 1 st 
rotor AR 22 175 kr SM7DZZ Kjell 046
813 74

■ Swan SOOC
V PS ihembyggei saljes billicjt SM3NJ Hans 
Nystrom. 026 25 69 38

■ ATLAS Digital 350 XL bredbands nans 
ceiver Orig power supply for 35p XL Knrn 
ca 100 OSO 6 500 SM7CR) Tei 040
19 33 24 eft 17 00

■ TR 7200 G med R0. R1. R2. R4. R5. R6,
R7. R8. 550, 700. 5/8 mobilant Komplett ca 
1 200:- . Tel 031 15 55 78SM5EKC

■ IC 245E ♦ scanner 2 900 kr. 80 ch scan 
till ICOM stn 160 kr. SM0HJZ tel 08 
40 72 82

■ TS520 + LP-filter. SWR Power met. * 
orig. mikr Me 50 allt i pnma skick 0755 
851 51 18 - 20 5BPI Eric

■ Power supply Swan 230-X. Spanningar
800 VDC. 275 VDC 12 VDC. 12.6 VAC: - 
110 VDC Kr 300: ♦ frakt. SM5CCH tfn
arb 08 22 31 00 hem 0750 227 31.

■ T-4XB. R-4A, MS-4, PS- 4 500: .
SM7EFI. Tel. 0454 170 78

■ 1 st teleprinter T37 korklar for end 
350: — . Veikko Stenholm SM0IIB tel 
08 777 56 95

■ 12AVQ GP for 20,15 och 10 meter 
225. — . IC 245 E. 1 5r gammal ufb skick 
2.500 — eller hogstbj. 2 st. PAOMS 13.0 dB 
150:— st. inkl. matnmg. FL 100B 800 
Per SM6COZ 0530 106 63 el. 0520 310 67 
eft. kl. 16.

■ SM5BKZ saljer sitt hus med tillhorande 
antenner p£ rot' Ring Stig Schyffert tel. 
08 67 96 00 arb. 0760 359 69 bost.

HOPES

Fackverksmast. garna med spel. kopes 
SM7EWR Thomas Ryden 042 29 74 34

PA typ SB220 kopes. EI2VMN 
SM3EKP. Jan Kristinasen. Cornamagh. Alt- 
hone. Co. Westmeath. IRELAND

ONSKAS HYRA. LANA ELLER OVER- 
TAGA! KV-rig for SK5JV. Fagersta Amator 
Radioklubb. som anvant sina knappa medei 
till lokalhyra och framtagnmg av SK5RKF 
(R3> Ring 0223—14854. SM5EEP Ntsse.

Z Rorsats till HRO-MX 4 st. 6D6. 3 st. 
6C6. 1 st. 6B7. 1 st 42 kopes M£ste vara 
nya eller i gott skick SM4EM0 Kenneth Jo
hansson, Yxhultsv. 123. 692 00 Kumla, tel. 
019 815 57.

Drake R4A * R4B * NCL 2000 
SM6BWE. Kallspangsgatan 5 Goteborg 
Tel. 031 - 18 96 79.

Bytes
■ Finnes: Flygradio FR8 112—142 MHz 
trimbar. Onskas: Radiosurplus garna aldre ev 
defekt. SM5FBL0171-700 26

Onskas hyra
Ett rok en mobl. rum Karlskrona- 

Lyckebyomr Snarast och ca 6 m5n framfit 
Antennmojligneter! SM5EAJ Borje Lundq
vist. Box 3032. 731 03 Kopmg. Tel 0221 — 
158 99
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Kun Larsson. Stadsvagen 10. 703 65 
0rebro ■
Bengt Enk Landmark Strandvagen 13. 
920 70 Sorseie
Ivan Lundh. Alsngen 4. 940 45 Vidsei 
Bo Johansson. Skogbo. 740 46 Oster 
vAla
Ernst Nystrom, Pl 7237. 942 02 Vist 
trask
Thomas Einar Gronstensvagen 8. 
7Q3 74 Orebro 
Lars-Goran StAtstrand, Hogshult. 
510 20Fntsta
John Cumberbath. BlAbursvagen 23. 
902 35 UmeA
Tord Ejnemyr. Odengatan 16 A 521 OC 
Falkoping
Gerd Nilsson. Tail vagen 18. 940 45 Vid 
set
Jan Otov Olofsson Angsvagen 31 
920 10 Vmdein

Nya medtommer per den 8 September 1978

SMOEWH Robert Konig, Gyllenstemsgatan 23. 5 tr. 
115 26 Stockholm

SM0IVQ Lars Piemer. Kotkasgatan 25. 163 22 SpAnga 
SM7JGA Harald Wege. Faniunkaregatan 15. 231 00 

Trelleborg
SM6JGB Peter Kartsson Sveagatan 1 541 00 Skovde
SM4JPD Leif Kanhult. Odenvagen 22. 703 65 Orebro 
SM7JPH Peter Hartoff. Havsornsgatan 153, 552 70 

Jonkopmg
SM5JPN Stig Persson Nprrsatersgatan 72. 583 20 

Lmkopmg
SM7JQH **8n Myyrvlainen. Gamla Riksvagen 26 

370 20 Lyckeby
SM7JQR Hemo Wege. Fanjunkaregatan 15. 231 00 

TrelJeborg
Jrtwi Senft Djur^rdssbnen 86. 1 tr.
115 21Swddx»n
Lars Henrik Loden. Verkstadsgatan 10. 
761 00 Norrtafje
Rome GuWstrom Bom 12. 793 00 Leksand 
Glenn Andersson Lonnvagen 6. 352 43 Vax- 
ift
Kam Chotikul, Box 155. Bangkok, Thailand

Rolf John Ettinga. 740 46 OstervAla 
Jan Edenquist Forsmarks Bmk, PL. 6697 
740 70 Osthammar
Max Bosschaert. Klipper 19. 1276 BP Hui- 
zen. Holland
Chnster Uhlemann. Jattegrytsvdgen 10. 
436 00Ask.m
Arne Fjeldheim. Sparvgatan 3. 416 67 Gote 
borg
KjeU Olsson, c/o T Nilsson Bandstotevagen 
4 D. 752 48 Uppsala
Heikki Alrn. UUstugan. 642 00 Flen
Rolf Eriksson. Backbyvagen 52. 782 00 Ma
king

SK0MT Taby Sandaramatorer. c o Lars Ostergren. 
Ingialdsvagen 29. 183 42 Taby

Ny« medtemmar per den 5 okt 1978

SM3GHB Bengteru? Gerhardsson Brotiergsv 10 840 20 
Ange

SM4IYF Stefan Eriksson. Gotav 14 . 691 00 Karlskoga 
SM2JDY Jen Landmark. Box 16. 930 72 Adak
SM2JKO Lars Ola Hellman Fack 79. 950 42 Morjarv 
SM0JLK Bjorn Sjogren. Kopparv 61. 175 72 Jarfalla 
SM7JNE Bengt Niteson K lockar estigen 12. 240 13 

Genarp
SM6JNT Henrik Adolfson PannAgrand 13. 302 71 

Halmst ad
SM4JOU Lars Lundqvist Hallonstigen 23. 703 60

Orebro
SM3JQU Per Sjoiander. Byn 239. 820 77 Gnarp
SM7JRD Anders Larsson. Ekstigen 7. 280 22 V 
SM6JSD Mats Nilsson Tegetbruksvagen 5. 31100 

Faikenberg
SM3JSR Rolf Hennksson Kubbovagen 14 802 48 

Gavte
SM2JSU UH Sam. Pl 1231 920 10 Vmdein
SM3JSW Mais Enksson Gamla vagen 4 . 820 70 Berg 

«jo
SM2JTT Jan Otov Olofsson Anysvagen 31. 920 10 

Vmdein
SM7-6380 ICXIAAC) Carlos Rodrigues. Vanortsvagen 

2B 352 46Vaxio
SM36381 Bo Hedberg MArdvagen 13. 862 00 Kvtssle 

by
SM0-6382 Atvar A<efsson. Olshammarsgatan 29. 7 tr 

124 48 Bandhagen
SM66383 ILA9RH) Amund Haugsand. MAldomare 

qatan 8 A. 431 32 Molndal
SM7-6384 Sigvard Reilen, Abbekasgatan 10 B. 214 40 

Malmo
SMO-6385 Lennart Sandberg. Duvtioimsgrand 24.

127 41 Skarholmen
SM4-6386 Kias Enk Koster Pl 5262. 683 00 Hagfors 
SM7-6387 Sng Johansson Ekebergavagen 16. 260 33 

PAarp
SM4 8388 Ingela Hansson c o Olsson Hagavagen 33. 

781 OOBortange
SM06389 Stefan Johansson. Rmgvagen 5. 185 00 Vax 

holm
SM7 6390 Leif Blom. Kongsbacken. 573 00 TranAs
SL7ZYP FRO-avd 145. Amatorstationen P 6 . 291 35 

Krrstianstad
SK7MH Slottsstadens skola. F A Amatorradio. 

GyllebogAngen. 217 73 Malmo
SM7MW Malmo VHF klubb c o H C Waidemarson 

Domherregatan 19. 235 00 Veilmge

SM7DBA Nils Ake Bergquist Cellogrand 6 245 00 
Staff anstorp

SM3DIJ Lars Ake Persson. Aprilvagen 197 860 21 
Sundsbruk

SM4-5004 'ngemar Cadsson Granrisvagen 22 L, 702 35 
Orebro

Nya signaler per 78-09-28

SM2GUN Solveig Holmner Hammarvagen 6. 920 60
Storuman T

SM5JKU ex 63131 Berni Sonnergren. Forenmgs 
gatan20 A. 722 18 VasterAs T

SM6JOC ex 58351 Bjorn Andersson Dimvaders 
gatan 70. 417 37 Goteborg T

SM3JQU per S/oiander. Byn 239. 820 77 Gnarp B
SM0JRZ Roger Forsblom. SnArvmdevagen 197,

162 41 Vaihngby T
SM0JSG Henry Mossberg Fjardholmsgrand 11.

127 40 Skarholmen T
SM0JSM Lund, c o Aug Movagen 4 8 194 00

Uppiand&Vasby T
SM5JSQ mgvar Trulsson. Bangatan 19, 722 28 Vas 

terAs T
SM6JSS Bengt Ptessen, Lundegrens gata 9 C.

434 00 Kungsbacka A
SM2JSU JH Sam. Pl 1231.920 10 Vmdein

RAmtoer
Ola Sandborg. SM0CJN ej SM0GJW Ulf

Sandgren, SM4JMQ ej SM6JMQ Lars-Olof 
Fermvall, SM6JNL ej SM6JNI

Inger Eklund SM5JIE ei SM5JID.

SM0LK Johny Sjogren Nrdarosgatan 2, 3 tr. 163 34 
SpAnga

SM5BHF Lars Sinder S:t Goransgatan 20. nb. 753 26 
Uppsala

SM5CWD Bengt Magnhagen. Atterboms Gata 89 
582 49 Lmkdpmg

SM7DLN Leif Nilsson, Luptnvagen 50, 261 71 Lands 
krona

SM0FPH Per Sundin, Hjulsta Backar 16. 163 65 SpAn 
9*

SMOG KA Hans Ragen, Lofotengatan 8. 163 33 Spin

SM7GKB Staffan Olsson Alnarpsgatan 14. 252 62 Hei 
smgborg

SM4-2132 Thure Schonnmgs. VArvagen 5 8, 771 00 
Ludvika

SM0-6O31 Thomas Jansson Isjaktsgrand 29 126 60 
Hagersten

Resterande nya signaler som ej fAtt plats i forra 
numretavQTC.
SM2JOL Staffan Jonsson. Brannebergsvagen 27

B. 921 00 Lycksele T
SM6J0M Per Ericsson Skogshojden ’ 3.

660 11 Bilhngsfors T
SM6J00 Ttx9nY Magnusson LovAsvagen 2.

660 11 Biilmgsfors T
SM5JOP HAkan Almroth. Regementsgatan 26.

723 45 VasterAs T
SM0JOO <e«-6318> Lars Wahlberg. Pargasgatan

44. 163 27 SpAnga T
SM7JOR Bengt Wendel Nils Mollerbergsvagen

7. 291 46 Knstianstad T
SM7JOT Tom Fndoff. Sockengatan 2 B. 252 63

Helsingborg a
SM4JOU Lars Lundqvist. Hallonstigen 23. 703 6(

Orebro T
SM7JOV Anders Hedberg. Ljungvagen 20

295 00 Bromolla . . . .' T 
SM7JOW Cun Knutsson. PI 1996, Arastov

291 90 Knstanstad  T
SM7JOX Erik Ota Box 384. 510 20 Futsia
SM7JOY Birgitta Malmsten. Pi 1746 Balsby

291 90 Knstianstad y
SM7JOZ Goran Nilsson, Asumsvagen 142 3

291 91 Knstianstad f
SM7JPA Claes Nelsson. Storgatan 49, 383 0C 

MdnsterAs
SM4JPB *un Bjorklund. Granrisvagen 7 N.

702 35 Orebro
SM4JPC Tomas Knutsson. Granrisvagen 3 P

702 35 Orebro
SM4JPD Kanhult. Odenvagen 22. 703 65

Orebro 
SM4JPE HAkan Moberg. Abrogatan 4 703 64 

Orebro
SM5JPF ex 62631 Hans-Eric Larsson. 61706

Nannberga 732 00 Art>oga
SMJPG ex-6345) Chnster Berggren Trastva

gen 1. 730 30 Kolsva

SM7JPH

SM7JP1

SM4JPJ

SM7JPK

SM4JPL

SM4JPM

SM4JPN

SM2JPO 
SM4JPP

SM7JPQ

SM7JPS

SM0JPT

SM7JPU

SM7JPV

SM7JPW

Peter Harioff. Havsornsgatan 153.
562 70 Jonkoping j y
PeteT Lundin. T eater gatan 1 C. 291 32 
Knstianstad f
Thomas Kaliman, Brogatan 15 703 58 
Orebro . . t
Mats Erlvik, Andvagen 15. 291 43 
Knstianstad  y 
Lars-Goran Emarsson. Skapplands 
gatan 15. 703 46 Orebro b
Christer Peterson. Abrogatan 4 703 64 
Orebro  y
Stig Persson. Norisattersgatan 72. 
583 20 Lmkoping . T
JanNoren, Pl 1423. 920 10 Vmdein t 
Goran Sundberg. Pershyttevagen 4 E 
713 00 Nora T
Bangt Karlsson. Karifeldtsvagen 5. 
293 00 Olofstrom j
Mats Ohlsson. Ostra Storgatan 6
291 32 Knstianstad y
Michal Merzan, Bjomstigen 113, nb 1.
171 72 Soina T*C
Benny Soderkvtst. Odengatan 2. 292 00 
Kartehamn j
Dan Hjalmarsson. Lansmansvagen 3.
293 02 Jamshog y
Kostina Soderkvist. Odengatan 2
292 00 Karfshamn J 

SM7JPX

SM7JPY

SM5JPZ

SM7JQC

SM7JQD

SM7JQE

SM7JQF

SM7JQG 

SM7JQH

SM7JQI

SM5JQJ 

SM6JQK

SM7JQL

SM7JQM 

SM5JQN

SM2JQO 
SMOJQP

SM4JQQ

SM7JQR

SM3JQS

SM0JQT

SM2JQV

SM4JQW

SM7JQX

SM7JQY

SM6JQZ 
SMOJRA

SM6JRB

SM7JRC 
SM7JRD

SM7JRE

SM6JRF

SNMJRG

SM7JRH

SM7JRI

SM7JRJ

SM6JRS

(ex-6284l Johnny Hull. HAkantorpsva 
gen. 293 00 Olofstrom
Stig Krondahl. NygArd 360 20 Tmgsryd 

Bo Jager Skogsvagen 24, 610 60 Tyst 
berga 
Inge Hermansson. Brunnsvagen 3 A
290 70 Svangsta
Brut Marie Karlsson. Karifeldtsvagen 5 
293 00 Olofstrom
Inga Brin Ohlsson. Ysane 2391 294 00 
SdNesboeg............................
!ex-62861 Henning Remdahl, G a Lands 
vagen 10. 370 24 Nattraby
Tony Pcttersson. Backabovagen 33 C. 
371 00 Kartskrona
Jan Mvyryiainen, G.a Riksvagen 26. 
370 20 Lyckeby .......
Bjorn Gullander. Karlstorpsvagen 18. 
370 20 Lyckeby
Gosta Granberg. Vagnmakarvagen 9 
755 90 Uppsala
Karl Enk Persson. Klassik er gatan 15. 
422 41 Hismgs-Backa
Anneli Danielsson. Doppmgvagen 10 C. 
222 35 Lund 
Gunnar HAkansson, Pl. 2169, BAra 
bygd. 370 10 Brakne Hoby
Iwe Axelsson T radgArdsgatan 60. 
732 00 Arboga  
Tommy Sanden. Pl 4010, 941 00 PrteA. 
Peter Nilsson, RS-skol samb E 80S. 
’30 61 HArsfjarden
HAkan Antonsson, Karrgatan 13. 693 00 
Degerfors. 
Hemo Wege. Fanjunkaregatan 15. 
231 00 Trelleborg
Staffan RodAn. Viktoriagatan 26 A. 
872 00 Kramfors
Anders Sundqvist. Rindogatan 14 nb, 
115 36 Stockholm
Bo Lindgren. Sodergatan 29. 941 00 P> 
teA 
Olof Wahlqvist. Berghagsvagen 7. 
771 00 Ludvika
Leif Sanddn. Rynnmgsvag 24, 360 42 
BraAs
Jan Swedm. Kalmargatan 34, 252 51 
Helsingborg 
Borje Classon. Hus 1457 430 91 Hono 
(ex 6334J Kent Abrahamsson. Rosen 
lundsvagen 14. 151 30Sodertalje 
Berne Yrterby, Angemyrsgatan 20. 
666 00 Bengtsfors
Arne Olsson. Pl 3024 280 20 Bjarnum . 
Anders Larsson. Ekstigen 7, 280 22 Vitt 
HO 
Ronnie Larsson. Grenvagen 16. 295 00 
Bromolla

 I ngemar Simonsson. Hermelmstigen
10. 451 00 Uddevalla 
iex 5931) Roland Andersson. Sjomans- 
vagen 13 B. 441 00 AhngsAs 
Gothe Broiin. Pl. 3203. 291 90 Knstian 
stad 
Mats Nilsson. Nasbychausseen 59.
291 35 Knstianstad
Goran Mossberg. Terassvagen 63.
292 00 Karlshamn
Sven Lundin, Hagens Statiortsvag 28, 
421 71 Vastra Frolunda

T 

T 

T 

T 

T 

T 

C 

c 

c 

c 

8 

c 

c

T

T 
T

B

T

T

T

T

T

T

T

T 
T

C

T
T

T

T

B

B

T

T

T

B
SM5JSC Goran Harold. Strandvagen 13 8.

591 00 Motala T
SM6JSD Mats Nilsson. Tegelbruksvagen 5.

311 00 Faikenberg y
SM3JSE HansOlov Fasten Hybo 2181 827 00 

Ljusdal T
SM4JSF Lennart Evaldsson. Skaldegatan 6 A.

703 70 Orebro T
SMOJSH Bugitta Hall. Savstaholmsvagen 209.

l25 36Atvsjo y
SM7JSI Bertil Svensson. Brogatan 16. 331 00

Varnamo T
SM2JSJ lex 6051l Lars-Gustav Karteson. Pl

7047 942 02 Visttrask a
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FORTFARANDE FANTASTISKT 
l<bga annonspriser i QTC

1/1-sida
3/4-sida
1/2-sida
3/8-sida
1/4-sida
1/8-sida

625: —
500: — 
375: — 
300: —
215: — 
125:-

QTC Annonsred — 023 -114 89

MICKEY
- DEN INTELLIGENTA ELBUGGEN

■ Lagrar 200 morsetecken
■ Manovreras via paddeln
■ Sjalvkompletieraden squeeze keyer
■ Inbyggd medhorning
■ Brytpunkter for indetnmg av minnei
■ Sex fijnktionskommandon
■ Kreiskortets storlek 114 x80 mm
■ Komponenisats exkl lada, krah b manipulator
■ Pris ENDAST 355: — exkl moms 

iBeskriven i RT nr 5/ 78)

Micro Computer Development
Box 5014 SPANGA

Tel. 08 761 63 77 (kvallstid)

FT-301A NY  5.500:- inkl.
FP-301D DEMO  1.500:- " 
FV-301 DEMO ............................. 595:- "

FC-301 DEMO ............................. 895:- "
CW 301 NY  295:- "
FT-221R DEMO  3.500:- "
FC-221 Display for FT-221R NY . 495:-"
Transverter 2M 100W ut NY .. 795:- "
ALDA 103 KV transceiver DEMO 2.895:- " 
RTTY Video enhet DEMO .... 3.200:- " 
RTTY Tangentbord, FIFO,

2 Minnen DEMO  1.800:- "
MT-2000A 3 KW Tuner DEMO . 1.295:- "

Data Com
Box 442 194 04 UPPLANDS VASBY 
TEL 0760 858 73 ESKIL, SM5CJP

AUTO

NY svenskkonstruerad BILSTEREO _ _ _ _ _

lektron STEREO

HOg kvalltet! Toppljud! c:a prls 645^

Aterforsaljare sokes over hela landet.
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

HELEKTRON RADIO
- Box 58. 901 02 UMEA.Tel. 090-13 44 00

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs30 - 50-takt 12 kassetter
C cert. 325: —
Fortsattnmgskurs (helt ny) 50 80-takt
12 kassetter A och B cert 365: —
Hogre kurs 90 175 takt for Dig som vill tavla i telegrafi.
12 kassetter 365: —
Till samtliga kurser medfol|er larobok med fact

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 3041
291 46 Kristianstad
Tel: 044 11 28 27 eller 485 00

JULKLAPPAR!
Stationsur Casio (se bild QTC nr 10)

med klocka. kom ih3g alarm, raknare 189: —
Fickraknare Casio. LCD siffror. aut. avst 129:—

CAB-elektronik
Box 4045. 550 04 JONKOPING 

Tel 036 16 57 60. Nils, SM7CAB

CUE DEE
ANTENNER

EMOTATOR
ROTORER
SM2DMU SM2HTF

RY ELEKTRONIK
PL 3178 910 40 ROBERTSFORS 

TEL 0934 -151 68

418 QTC 11:1978



(2.915:—> 
(2.915:-) 
(2.915:-) 
(4.350:-) 
(2.525:-) 
(3.250:-) 

(545:-) 
(710:-) 
(685:-) 
(305:-) 

(1.100:-) 
(1.480:-)

670 
670 
670 
999 
580 
747
125 
163
157
70 

253 
340

(2.940:—)
(2.680: — ) 
(2.905:-)
(3.175: ) 
(4.810:-) 
(1.045:-) 

(750:-) 
(590:-)

(3.025: — ) 
(655:-) 

(3.525:-) 
(4.180: -) 

(700:-)

:—/670: —) 
:—/565:~) 
(1.175:-)

Atlas Radio State of the Art heltransistor '
210X 635(2.765:-) 210X NB $ 675
215X $ 616
210X * typ200natagg $ 667
210X ♦ typ 220 natagg $ 730
350-XL Dig 350W pep 10 160 m S 1 105
AC PS s 240
Digitalskala s 172
Remote VFO $ 135
Ten-Tec State of the Art" (heltransistor )
Triton IV 645 (2.810:—) Digital

med PS ♦ VOX tillagg
OMNI A 10 160m200WPEP 
OMNI D10 160m200WPEP 

220V PS
Rotorer-115V ac med postpaket) 
HAM III 140 154 m 220V trafo 
CD-44 115 129 m 220V trafo
CDE HAM X 110. 220V trafo

S 695 
$ 150 
$ 810 
$ 960 
$ 160

$ (610 
S (500 
$ 270

SPR-4 150 kHz 30 MHz
R4C160 10 m
T4XC160 10m200Wpep
L4B 2k W pep
TR4C80 l0m 300Wpep
TR4CW RITo CW filter
RV4C VF0(medTR4C>
AC4 115 230 V
DC4 12 VDC pwr sup m TR4 
W4 2— 30 MHz Wmtr (via Postpaket) 
MN2000 ant anpassn enhet
SSR-1 0 3 30 MHz SSB CW. AM

Sknv (engelska) till W9ADN.

Priset Du betalar ar i dollar.

Du sparar pengar och fAr andA de senaste modellerna 
nar Du koper direkt frAn USA.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE

Antenner-Master.
Telrex. Mosley. Hy Gain. E ZWay 
Pris pA forfrAgan

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics 
Code Reader etc.
Pris pA forfrAaan

HAM III for 220V § 170 (740:—)

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti Cirkapriser 
inklusive flygfrakt och forsakrmg Tull och mervardeskatt 
tillkommer Skriv sA fAr Du de exakta priserna*
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 78-10-13
R.L. Drake

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

Vi ex port er ar over hela varlden.

DATORAMATORER
Visst behover Du en printer’

PRIC heter ett tryckverksinterface till Facits 14 kolumners 
tryckverk 4506 for varmekansligt papper Det ar processor 
styn och ger tryckverket alfanumensk kapacitet PRIC 
kopplas till en 8 bits utport med eller utan handshake 
PRIC accepterar ASCH PRIC har ett buffertmmne om 230 
tecken

Pris: 1.110:— inklusive tryckverk. exkl. moms.

Vi har aven datorer och tillbehor

Micro Computer Development
Box 5014 - 163 05 SPANGA
Tel 08 761 63 77 (kvallstid)

DENTRON -
slutsteg med sting!

MLA 2500 2000 W PA 5.995:-
MT 2000 A 3000 W tuner .................... 1.495:-
Junior 300 W minituner . . 545:—

Upptack 432 MHz!
Microwave konverter frAn 325: —
Microwave transverter . ..................... frAn 1.175: —
Tonna kvalitetsbeamar i olika utforanden

QRV kortvagsmobilt?
Alda, kortvAgstransceiver i miniformat . 2.995: —
G-whip, mobilantenn. komplett alia band 490: —

For antennparken!
Fritzel-antenner hjalper dig (beamar. gp) 
Rotorer CDE, Fukner, Emo tat or

Begagnat Atlas210X. IC22m.m.

CAB-elektronik
Box 4045

550 04 JONKOPING
Tel. 036 16 57 60. Nils. SM7CAB

KRISTALLER
FOR 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.
Samtliga repeaterfrekvenser och de 
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 25:—/st. Dock TS-700, IC-201 &
202 30:—/styck.

SM6ETR
L WESTERLUNDS 

ELEKTRONIK
Gulsparvsgatan 63 F, 412 67 G0TEBORG 

Telefon 031/83 10 71 efter 1730

0 
W

 V
) (/> •/>
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HEATHKIT
AMERICAN TECHNOLOGY OFFERS

SPECIALERBJUDANDE
SB-104 A Transceiver
3,5—30 MHz amatorband, digital, bredbandsavstamd

Byggsats t.o.m. jan -79  4.495: —

HW-8 Ndtskrikan

1.795: —

390: —

425: —

2.990: —

Ekonomimottagare i proffsklass. 10 80 m

HW 101 Kv-transceiver
Klassiker som stdr sig mycket bra i konkurrensen. 
Byggsats 

HR 1680
banden
Byggsats 

HD-1410 Elbugg med inbyggd manipulator.
Byggsats

HA-202A Slutsteg for 144 MHz. 10/40W 

Byggsats

DU VET VAL ATT HEATHKIT HAR:

2,5 - 3,5 W sandareffekt ger Dig mera gladje vid varje QSO 
Inbyggt CW filter. Liten och stabil.

Byggsats  990: —

HM 102/2102 Watt/SWR meter
Byggsats 315:-

HN-31 Dummy load
Sluta att stbra vid avstamnmg och rest, anvand Heath 
"Cantenna".

Byggsats  145:—

. . . ett valsorterat dataprogram 

. . . en hel del begagnat pa lager. 

Kontakta oss for katalog och mera info. 

HEATH ganget tel. 08 52 07 70

HEATHKIT Box 12081 
Norr Malarstran 76
102 23 Stockholm 12

HEATH

Schlumberger

Lisa kan lyfta den (hon ar bara 8 dr)

Fran UJc/tcrn Electronic/ (uh) ltd
Fackverksmast heft i Aluminium

■ 9-75 m i 3 m sektioner
■ Latt att montera och resa
■ Inbyggda steg

Portabel
Ostagat eller stagat (over 12 m) 
9 m vager endast 33 kg
Du reser den ensam

9 meter mast typ 375/PSS/3 kr 1.785:—
inkl moms

Extra 3 meter sektioner typ 375/ PSS/1
kr 595:— pr sekt. inkl moms

Vikt per sektion: 11 kg

0) ®
8 CM CO ’J

'XXX
2ooo

Alla priser inkl moms

Box 27 Kungsgatan54 440 20 VARGARDA Tel 0322 205 00
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Jag bestaller harmed 
postforskott till:

Namn

Adress 

Vi leveranstrimmar 
alia apparater1
- en trygghet for Dej!

NAGJ44XL-2m SSB CW FM 
500W pep SSB. 400W CW FM 
Inb SWR meter Ror 4CX350F 
En kvafrtetslutsteg (220V)

| Postnummer 

J---------------------------

MIKRODATO
Boken om Mikrodatorn behandlar pd ett populan satt, pd svenska. 
elektromkens storsta landvinning sedan transistom - MIKRODATORN

Pd 260 sidor och med 150 ill. forklaras hur mikroprocessorer. minnen och 
penferikretsar fungerar, hur mikrodatorn ar uppbvggd, hur den program- 
meras och vad den kan anvandas till. En 8080-baserad Mikrodator besknvs 
i detalj med kopphngsschema och operations funktionsbeskrivmng Ett 
antal praktiska tilla^pmngar. som t ex transient recorder, robot, morse- 
signalenng m m behandlas mgiende.

Boken riktar sig till dig som vill skaffa dig grundlaggande kunskaper om mik- 
rodatorer och programmering och p g a sin pedagogiska upplaggnmg kan 
den anvandas for sjalvstudier. Ett ston antal ovnmgsuppgifter komplette- 
rar varje kaprtei

Priset ar 60:— inkl moms BESTALL DITT EX NU1

Aterforsaljare sokes

NU I LAGER:
ICOM YAESU NAG 
TONO DAIWA KLM 
EMOTATOR JAYBEAM
m.m.

f STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR

IC-701. io 160m 100W SSB CW 
FSK Dtgitaiavtasnmg 2 st VFO. LSI 
PLL RF proc, var $e(ektiv«tet. VOX 
NB Klar for ynre keyboard m»c. 
(12 220V'

st. "Mikrodatorn" £ 60: — inkl moms att sandas mot

Postanstalt 

FT 901D: 10 160m 200V. SSB CW
FSK am D^itaiaviasnmg. Etbugg i>ar 
CW frtter war bbr 100Hz 2 4KHz
Rejecbontumog RF proc Frekv -mm- 
ne. VOX. NB. (220V) VI SAUER • BYTER • KOPER • REPARERAR

EMOTATOft Antennrotorer av hogsta 
klass Bromseffekt mat 10-ton Vr»d 
effekt ma« 1 ton Mycket stabda (220VI

Hor med oss 
SM2ALT 

8 
SM2ALS

NORD TELE BUTIK tt 
SERVICE 
Ojagatan 75
940 20 OJEBYN

.. det lonar sig! | KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER Tel: 0911/659 75

RN

Fill COMPUTER PRESS
Box 5038,
582 48 Linkoping

IC-211E 2m 10W SSB CW FM 
Digitalavtasn VOX NB HIT 
Tonoppn SWR DISC S meter 
Entoppatatron'(12 220V)

IC-246E 2m 10W SSB CW FM 
D>g<taiaviasn AGC NB RIT 
Tonoppn En liten och behandig mobil 
station (12V)

IC-240: 2m 10W FM 22 programe'bara 
kanaier
R0-R9 ♦ 500 525 560 575 forpro 
gramerade Tonoppn (12V)

IC 2S0E 2m 10W FM Org.taiavi i 25KHz 
steg 3 progr minnen Mojbgbei till de 
lat montage 80 kanaier Tonoppn 
(12V)
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TEN-TEC HAR 
EN TRANSCEIVER 

SOM PASSAR VARJE SMAK 
RIKTNING OCH PL&NBOK

nr«ir
TEIXI-TEC

TEN TEC ARGONAUT
Den valkanda QRP stationery 5 w 10 80 n 
SSB CW. inbyggd swr matare. full break in 
pa cw samt medhorning. Pns mkl. moms

2.400: —

TEN TEC 544
200 w bredbandsavstamd transceiver 10 80 
m Digital skala. full cw break-in mbyggd swr 
matare. belt vswr skyddat slutsteg. nt Pns 
mkl moms  5.525: —

©e e©

© © ©

TEN TEC CENTURY 21
70 w cw transceiver 10 80 m Brrdbanas 
avstamd. full cw break in nt Eh godbit for 
saval nybogaren som cw tantasten och oici 
timern Pns mkl moms  1.960: —

TEN TEC 540
Data som 544 men med analog skala Pus in 
kl moms  4.540:—.

Samtliga TEN-TEC:s transceiver ar sma smidiga och latta 
De kan koras pa 12 V DC viiket gor att Du latt kan ta den un 
der armen och kora den • baten biien. nusvaqnen elier Trar 
sommar QTH t Trots de behandiga formaten saknas mt» 
nagot som betydligt storre och dyrare transceiver nar

Vi har utokat v£rt sortiment och lager med bl a Cushcraft antenn ATB 34, samtliga CDE rotorer, 
mini products populara miniantenner, mikrofoner Shure 444 samt Ham-Keys:s elbugg HK 5 A 
och manipulator HK-1. FrSga oss om priser.

K PK ELECTRON ICS AB
Vegagatan 3
11 3 29 Stockholm
Telefon : 08/ 30 10 30
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spECIALPR'S’
Frekvensraknare, modell 8730, Digitec
For frekvensomradet 5 Hz 550 MHz med maximal 
kanslighet 10 mV Den ar forsedd med 9 siffror LED 
display Tidbasen bestar av en 10 MHz kristallfrek 
vens och med aidnngshastigheten 3x10 7 per ma
nad.
Demoinstrument 3.990:— (Nypris5 940 )

Leader 1k anal oscilloscope, modell LBO310 A 
med bandbredden DC 4 MHz och med max kanslig 
het 20 mV div: svepfrekvenser 10 Hz till 100 kHz i 4 
steg
Fabriksny 885:— (Nypris 1040 )

Leader 1-kanal oscilloscope, modell LBO-310 
HAM
med bandbredden DC 4 MHz och med max kanslig 
het 20 mV div. Svepfrekvens 10 Hz till 100 kHz samt 
specialutforande for amatorradiobruk
Fabriksny 1.100:— (Nypris 1.300 I

Hickok Servicerack
for matnmgar och service pa PR radio. Racken innehailer foljande instru 
ment: Digital PR tester modell 388. 80 MHz frekvensraknare modell 380 LF 
generator (funk generator) modell 270. signalgenerator modell 256, 
iikspannmgsaggregat modell 244 samt diverse matsladdar, koaxial 
omkopplare m m.
Demoinstrument 6.290:— (Nypris 8.960: -)

Leader kombinationsa^stnanent model LAV-190
bestaende av en generatordel med frekvensomradet 10 Hz till 1 MHz samt 
en AC milhvoltmetersektion med matomradet 1.5 mV till 500 V rms (mmsta 
avlasnmg 0.15 mV) samt dB-Skala 80 till -55 DB. frekvensomrade 20 
Hz—50kHz
Fabriksny 1.995:— (Nypris motsvarande 2 490: - )

Leader steromillivoltmeter modell LMV-186A
med dubbla matverk och dampare MatomrSde 2 x 1 mV 300 V f.s.v. 
samt 80 dB Ing impedans 10 MHz. frekvensomrade 5 Hz - 500 kHz 
Fabrixsny 1.250:- ■ Nypris 1 590: - )

Leader antennimpedansmeter modell LIM-870
mater impedanser upp till 1000 ohm; frkevensom^ade 1.8 150 MHz Kan
ocksa utnyttja dip-meter som signalkalla. t ex LDM-815 Mater aven 
ingangsimpedans hos mottagare och linjara forstarkare
Fabriksny 295:- 'Nypris395

Leader antennanpassningsenhet (matchbox) modell LAC 895 
mater b£de staende-vagforhailandet och effekt upp till 500 W Frekvens
omrade 3 5 till 28 MHz
Fabriksny 595:- (Nypris 790: -I

Leader antennanpassningsenhet (matchbox) modell LAC-896
for frekvensbanden 50-54 MHz Max effekt 100 W. min 1.2 W for matmng 
av SVF
Fabriksny 295:- (Nypris 395: - )

M STEHHARDT AB
Box 331 • 162 03 Vallingby • 08 739 00 50

Har ar exempel pa matinstrument som sa 
langt lagret racker levereras till specialpris 
Demomstrument kan ha nagra repor och for 
dessa har vi gjort rejala avdrag pa nypriset. 
Andra prisvarda instrument till ordinarie pris 
ar:

LEADER 2 kanals 30 MHz oscilloskop LBO 
520 med signalfordrojning och 5 mV kanslig 
het kr 4400 inkl probar
FARNEL AM FM syntesgenerator 10 520 
MHz med SINAD kr 25 400

Valkommen att kontakta oss i “Huset Sten 
hardt".

Priser ar angivna utan 20.63 % moms. Frakt 
tillkommer Leverans mot postforskott.

• iM
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Heltransistoriserad inkl slutsteg
100W kont. uteffekt p5 alia band, mojliggjord genom termostatreglerad flakt och overdimensione- 
rade PA-transistorer
Tacker alia amatdrband, 1.8 — 30 MHz och 15 MHz
Alla trafiksatt: SSB (USB —LSB), CW, RTTY (FSK)
Inbyggd VOX, semi break-in CW, AVC (slow, fast), Noise blanker, sep. VOX delay for CW 
Inbyggd HF-klipper (speech processor) uppbyggd med 2 st kristallfilter
Mottagaren ar uppbyggd som enkelsuper med separata bredbandsavstamda HF-steg och oscilla- 
torer for varje band, foljda av Schottky-diod mixer. Genom en unik konstruktion med dubbla kris- 
tallfilter erhSlles variabel bandbredd vid SSB och RTTY samt tv5 olika bandbredder vid CW (0,5 
kHz och 0,2 kHz)
Dubbla inbyggda VFO:er mojliggor split-frequency trafik. VFO med ett minimum av rorliga delar, 
inga planetvaxlar eller kugghjul som slits ut.
Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
FSK for RTTY, 170 eller 850 Hz skift
Sandaren ar uppbyggd med separata bredbandsavstamda drivsteg for varje band, Schottky-diod 
mixer, 2 kristallf ilter och ISgpassfilter for alia band. Uteffekten ar installbar mellan 0— 100W p5 alia 
trafiksatt
AC kraftaggregat med inbyggd hogtalare
All spanningsstabilisering inbyggd i apparaten
Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
Belyst matinstrument for kontroll av signalstyrka, strom, rel. uteffekt, SVF, klippnivS (—20 — +20 
dB), ALC, spanning
6 siffrors digital frekvensavlasning med 100 Hz upplosning
LSgpassfilter, avstamda for varje band, kopplas automatiskt in med motordriven omkopplare 
Klar for anslutning till programmeringsbord IC-RM3
Uttag for anslutning till transverter, yttre mottagare, spektrumanalysator, hogtalare, hortelefon

10701 inkl nataggregat med inbyggd hogtalare, bordsmikrofon
(electred condenser mic), 2 st CW-filter, 2 VFO:er Pris: 8.750:— inkl. moms

IORM-3 895:— inkl. moms

IC 701 UTMANAREN
100 W UTEFFEKT
KONTINUERLIGT

Specialprospekt (sand porto)

ALLA PRISER MED MOMS

N0RRLANDS MEST VALSORTERADE

HAM-SHOP
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IC701: 10 — 60 meter 100 W uteffekt
SSB/CW FSK digitalavlast. 2 st VFO RF 
taiprocessor, 2 st CW filter. RIT, Vox, NB. 
Bandpasstuning. Kan anslutas till ICRM-3 
Pris: 8.750:— inkl natagg och mikrofon.

IC211E: 10 Watt SSB/CW FM transceiver, 
digital avlasning, 2 VFO'er. VOX, RIT, NB, 
Centermeter for FM SWR meter. S meter. 
Kan anslutas till IC-RM3 12 220 Volt. Pris: 
5.285:— inkl mikrofon och tillbehor.

ICOM
GsiSvebry
Electronics HB

VALLEVAGEN 21 BOX 120
541 01 SKOVDE 1 

TEL 0500 800 40

IC215E: Barbar 2 meter FM transceiver 0.5 3 
Watt levereras med 12 kanaler installerade 
Pris: 1.850:— inkl mikrofon

IC-245E: 2 meter 10 Watt 
SSB/CW/FM. digital av 
last. 2 VFO'er RIT. NB. 
AGC kontroll. Toncall. Kan 
anslutas till IC-RM3. Pris 
3.750:— inkl. mobilfaste 
mikrofon pluggar m.m.

IC-RM3: Remotekontroll for IC701, IC-211E, 
IC-245E. Begar specialbroschyr Pris: 895:-.

IC402: Barbar 70 CM SSB transceiver 3 Watt 
SSB CW (USB LSB) Dubbelsuper for 
hogsta kanslighet och spegelfrekvensunder 
tryckning. RIT. NB uttag for yttre antenn. 
Pris: 2.750:— inkl mikrofon o. tillbehor. IC202E: SSB CW transceiver for 2 meter 3 

Watt. Barbar.
IC-20L* Linjart slutsteg 3 Watt in, 10 Watt ut 
passar i IC-3PS.
IC-3PS: Nataggregat med faste for 
IC202 215 med inbyggd hogtalare samt ut- 
rymme for IC-20L.
IC-SM2. Elektret Kondensermikrofon. pas
sar alia ICOM-stationer. Pris: IC-202E: 
1.950:-, IC-20L: 625:-. IC-3PS: 675:-, IC- 
SM2: 260:-.

ALLA PRISER INKL. MOMS

IC280E: 2 meter fm mobiltransceiver. 10 1
Watt, samtliga kanaler p5 2 meters bandet 
genom processorstyrd PLL. 3 st mmnesfrek- 
venser, mbjlighet till delat montage med kit
CK 28 Pns 2.675:-, Pris CK 28 200:—.
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IC-280E har foljande finesser:
25 kHz kanaler over hela 2m-bandet
3 siffrors digital frekvensavlasning 
slutsteg i hybridkretsteknik
Optoelektronisk kanalvaljare
4- eller — 600 kHz duplex
1 eller 10 Watt uteffekt
Omkopplare for 3 minnesfrekvenser
Inbyggd tonstart
Delbart utforande for enkel placering i bil
Dubla monolitiska kristallfilter och keramiska filter 
Mycket god undertryckning av bilstorningar 
IngSngssteg med FET och helixfilter
Levereras med mikrofon, mobilfaste, DC-sladd, manual.

Begagnatlista:
DRAKE: TR4/AC4/MS4

TR4C/AC4/DC4/MS4
RR 1 
2C

YEASU: FT901DE
FT901DM 
FRDX400
FRDX500 
FR101
FV101B

Pris: 2.675:— inkl moms.
Pris: CK-28 forlangningskabel 200:— inkl. moms.

Keenwood: TS700
TS700G

Heathkit:

TR7010
TS510 
TS515 
R599S

1680 
SB634

Halicrafters: SR 150 PS 150-120
Swan: Cygnet 270 B Som ny.
FDK: Multi 8DX/MultiVFO
FDK: Multi 8DC/MultiVFO
SSM Europa: SSM Europa

SSM Europa B
ICOM: IC215Esom ny.

Grundig: Grundig satellite 2100 SSB tillsats
YC221

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 05418 96 50 0900 -1700 Tel. Service 18 96 75

IC-280E NYTTI!
Computer controlled tuning
ICOM forst med processorstyrt kanalval

ICOM
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IC-701
• Hettransistoriserad inkl slutsteg
• 100W kont uteffekt pA alia band, mojliggiord genom terrnostanegterad tiflkt och overdimenstonorade PA transistorer
• Tacker alia amatorband. 1.8 30 MHz och 15 MHz
• Alla trafiksatt SSBlUSB LSBl CW RTTY iFSKl
• Inbyggd VOX, semi break-in CW AVC Islow last). Noise blanker, sep VOX delay for CW
• Inbyggd HF-Nipper iBpeech processor! uppbyggd mod 2 st knstalllilier
• Mottagaren ar uppbyggd som enkclsuper med separata bredbandsavstamda HF-steg och oscillatorer for varje band, tdljda 

av Schottky diod mixer Girnom on umk konntruktron med dubbhi kristallfilter erhAlles vanabel bandbrodd vid SSB och 
RT1Y samt tvA olika bandbmddct vid CW 10.5 kHz och 0.2 kHz)

• Dubbhi inbyggda VFO er mo|liggor split frequency trafik VFO mod ett minimum av rorfiga dolor, mga planetvaxlar eller 
kugghiul som slits ut

• Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
• FSKforRTTY 170 oiler 850 Hz skih
• Sandamn Ar uppbyggd med separata bredbaridsavstarnda dnvsteg for varje band. Schottky diod mixer, 2 krrstallfliter och 

lAgpassfilter for alia band Uteffckten ar installbar mollan 0 100W pA alia trafiksatt
• AC kraftaggregat med inbyggd hogtalaio
• All spariningsstahlisenng inbyggd i apparaten
• Extremt liten Irekvensdrift genom LSI kontrpllerad PLL Irekvenssyntes
• Beiyst matintitrumcnt lor kontroil av signaistyrka. strom. rrj| uteffekt. SVF. klippmvA I 20 • 20 dBl. ALC, spanning
• 6 siffrors digital frokvensavlttsning med 100 Hz upplosning
• LAgpasslliter, avstarnda (Or varje band kopplas automat is kt in med motordnven omkopplare
• Klar for anslutnmg till programmeringsbord IC RM3
• Uttag for anslutnmg till trnnsvorter yttre mottagare. spektrumanalysator. hogtalare. hortelefon

IC-701 inkl nataggregat med inbyggd hogtalare bo'dsmikrofon 
(eloctred condenser mid. 2 st CW filter. 2 VFO nr
Cirkapris inkl moms 7.700:

IC-211E
• Heltransistoriserad
• 10W uteffekt pA alia trafiksatt
• Tacker 144 146MHz
• Trafiksatt SSB CW FM

Inbyggd VOX, semi break in CW. AVC (slow, fast) NB, sep. Vox delay for CW
• Dubbla inbyggda VFO:er mojliggor split frequency och repeatertrafik
• Inbyggd hogtalare och nataggregat for 220V 12V
• Extremt liten frekvensdnft genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
• Beiyst matinstrument for kontroil av signalstyrka, rel. uteffekt, SVF Centermeter for FM
• 6 siffrors digitalavlasnmg med 100Hz upplosning
• Klar for anslutnmg av programmeringsbordet IC RM3
• Utrustad med 5 pohgt helexfliter i mottagaringAngen
• Bredbandsavstamd och reglerbar uteffekt pA FM
• Utrustad med medhorning for CW
• Inbyggd repeateroppnare
• LAsning av VFO mojlig genom ICOMs patenterade LSI krets

IC 211E inkl mikrofon DC sladd. pluggar handbok
Cirkapris inkl moms 5285: —

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22 
651 02 Karlstad 1.

TEL. 054 18 96 50 0900-1700
054 18 96 75 (Service)



The D2 ADAPTOR lets you economically upgrade to: 
48K Bytes of RAM — Terminal Input — Additional I/O
Have you ever wished for an economical, simple method of expanding the memory, adding additional 
output ports, or using terminal input with your "Motorola" MEK6800-D2? Our D2 ADAPTOR now 
makes this possible. Instead of a dead end you can now have a system that is expandable and which can 
be upgraded to 48K of RAM and over a Megabyte of on-line disk storage.

PHASE 1-
D2 phase one allows you to expand the RAM 
memory that may be accessed from the D2 hex 
pad to 32K bytes. It also provides power for the 
D2 card and the additional RAM. It provides the 
basis for additional expansion of capabilities and 
upgrading to terminal input, disc storage and 
additional I/O.
D2-P1 Kit-Power supply, chassis, mother board and 
adaptor card.................................. 695:— inkl moms

PHASE 2-
Phase two converts your D2 to a normal micro
computer. It consists of the standard processor 
card and monitor used in our 6800 system—less 
the usable parts from your D2. (MC 6800 and MC 
6810) and a serial interface. You now have ter
minal input, up to 48K of RAM/EPROM capabi
lity, up to eight I/O ports, and compatibility with 
a wide variety of reasonably priced software.
D2-P2 Kit—MP-A2 processor and serial interface kit 
(less noted parts).................. 1.075:— inkl. moms

cfeol'ioiiiog [ib
BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL. 14 14 00

AVEN 10 01 90 vx

Sa lies aven av:
Swedish Radio Supply 
Digitronic
Elektroneka

Tel 054 18 96 50 
0760 836 70 
0935 206 25

5uiTP 6800 COMPU TER 
SYSTEM

GXPAflD YOUR D2
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(M) MOTOROLA
Vi SANKER priset pa

MOTOROLA- transistorer
TYP 2N6080, 2N6081 och 2N6084.

TYP IN (WATT) UT PRIS
2N6080 0.5 6 43: —
2N6081 1/3 10/20 66:-
2N6084 10 40 112:-

NYHET!
Forutom MOTOROLA transistorer har vi nu aven kompletta 
effektsteg for 145 MHz-bandet, for FM och CW. Speciellt 
lampade for portabelt- och mobilt bruk. Alla effektstegen ar 
utrustade med s.k. HF-vox, 12 volts kablage och BNC-kon- 
takter. Kommer aven senare for SSB samt ocksa som bygg- 
sats.

Fardiga effektsteg for 145 MHz

TYP IN (WATT) UT PRIS
6PA145 0.5 6 485:-

10PA145 1 10 500: —
20PA145 3 20 525: —
40PA145 10 40 575: -

Tillsats for SSB kommer

Alla priser ar inkl. mervardeskatt. Porto till- 
kommer.

08 - 774 40 30 ANTECO AB
Box 2090
141 02 HUDDINGE
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KENWOOD

Heltransistoriserad 2 m FM-transceiver, syntes 
med 80 kanaler i 25 kHz raster mellan 144-146 
MHz. Levereras med ladervaska, mikrofon, kabel 
for yttre DC-aggregat samt batteriladdare och bat- 
terikassetter. Med inbyggd 1750 Hz oscillator. 
Frekvensomrlde: 144-146 MHz, 80 kanaler 
Frekvens syntes: PLL
Frekvens stabilitet: ± 750 Hz vid + 25'C 
Trafiksatt: FM

Antal kanaler: 80 st + 1 st extra valbar 
Stromforsorjning: 9.6-16 VDC

ca 45 mA mottagning 
ca 450 mA sandning 
(vid 13 VDC, squelch till, 
lampa frln)

Dimensioner: bredd 122 mm, djup 175 mm, 
hojd 51 mm

Vikt: ca 1,2 kg inkl 10 st Ni-Cd batterier

Best .nr 78-6851-6

Elektronikhuset i Soina

08/730 0700

Lagerfors av generalagenten:

RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23-O8/73OO7OO




