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Innehdll

FORENINGEN
SVERIGES SANDAREAMATORER

ANTENNER
HJALPER DIG
BEAMAR for 10-15-20 m.
FB 332-el., 2,5 m bom o 2" 5/5,5/5 dB
FB 33 3-el., 5.0 m bom o 2" 8/8,5/7 dB
FB 53 5-el., 7,5 m bom e2" 10/10/8,5 dB
Balun p5 ringkarna for beam
VERTIKALER, fristdende med radialer

995 1 495
1 845:
135:

D:o for 70 cm:
25-el. hor. 3,1 m bom 14 dB

170: —

KW Electronics:
540: —
EZ-match. Antennfilter 500 W PEP
KW 107 Supermatch m SWR. PWR. konstantenn
ant.omk. och EZ-match 500 W
1.425:KW 109 Supermatch, lika som KW 107
men fdr 1000 W
1 675: CDE-rotorer (220 V med skyddsiord)
AR 30
AR 40
CD44
HAM III
T2X TAILTWISTER

325 425:860 -

1.390 2.175: —

Dessutom koaxialkabel. baluner etc. Alla priser mkl moms fritt Lidingo

HOGLEGERADE stAlror NU aven i STANDARDmasterna
18mjordfaste 4.350
P60
'STANDARD"
18 m bergfaste 4.650
BP60
P60S
18mjordfaste 5.350
"S U P E R"
18 m bergfaste 5.650
BP60S

145 —
85 —
160 —
210:85 -

MED OMEDELBAR VERKAN

TELO UKV beamar med koaxbalun 2 m
5/8 ground plane
4-el vert 1,1m bom 7 dB
10-el hor 2,8 m bom 11 dB
5 + 5 elements kryssyagi
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) ♦ 3dB

VERSATOWER
PRESS STOPP NYHET

GPA 30
io 15 20
hold 3.55 m
365
GPA 40
10-15-20-40
530:
GPA 50
10-15- 20 - 40 80
hojd 5,45 m 2 kW PEP 650 TRADANTENNER m. balun p«5 ringk
NYHET1
W3 2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP
425
80 40 dipol
2kWPEP
258;
FD 4 wmdom 80 - 40 - 20 10500 W PEP
230:

ArgSng 50
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Fran styrelsen
Den 1978-09-23 var medlemsantalet i SSA
5120.
Som redan tidigare namnts sSval i QTC
som i SSA-bulletinen har beslut fattats under
hosten om medlemsavgiften for 1979.
Arsmotet gav som bekant styrelsen mojlighet att bestamma medlemsavgiften under
hosten upp till maximalt 135 kronor. P3 basis
av den ekonomiska utvecklingen bedomdes
att medlemsavgiften skulle kunna hollas nere
under det maximala beloppet och beslutades
till 125 kronor, familjeavgiften till 85 kronor
och prenumerationsavgiften for QTC till 90
kronor.
SMOCOP Rune Wande i Nykvarn har utsetts till vice utrikessekreterare och avsade
sig darmed i samforstSnd med DL0
SM5BBC uppdraget som vDLO
Till ny vDLO har utsetts SM0HWL Per
Axel Bengtsson i Soina.
Till vice sekreterare har utsetts SM0HDP
Bo Lindberg i Akersberga.
De tv5 sistnamnda skall formellt godkannas p5 nastkommande styrelsesammantrade den 1 och 2 december 1978.
Ytterligare avstorningslSdor har bestallts
av SSA Om du eller din klubb skulle vara
intresserade av att inkopa en egen avstorningslida kanske det fortfarande inte ar forsent att bestalla via tekniske sekreteraren
SM4AWC. Priset har i sknvande stund inte
kunnat faststallas men torde rora sig om ca
300 — 400 kronor under forutsattnmg att
samkop kan ske via SSA
P5 SM3WB:s begaran har styrelsen rostat
och bestamt att QTC-omslaget 1979 skall va
ra gult.
SMOCWC/sekreterare

Redaktion sokes
Uddevalla Amatorradioklubb har vid drsskiftet haft hand om redaktionen for SSABulletinen under fem 3rs tid. Vi. bullebagare i
Uddevalla, tycker an det nu kan vara dags
an bl^sa lite friskt liv i bulletinen och onskar
darfor bli avlosta.
Arbetet med att redigera och distribuera
SSA Bulletinen ar lampligt for en aktiv ama
torradioklubb och fin sysselsattning an samla klubbmedlemmarna kring. En person bdr
dock s5 an saga hfilla i trftdarna. och aven
vara ansvarig gentemot SSA styrelse
Ar du. eller din klubb. mtresserad sd skriv
en rad till SSA-Bulletinen. Box 199. 451 01
UDDEVALLA. s5 sander vi garna utforligare
information om vilka rutiner vi tillampar s5 att
du kan bilda dig en uppfanning om den
stimulerande uppgiften att redigera ett av
SSA:s nyhetsorgan.
SM6BGG Kurt SM6CPO Ingemar
och SM6FYN Jan
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torradiokurs i Sri Lanka. Den skulle aga rum i
oktober 1978 och DARC staller larare till forfogande.
Kursen skulle forlaggas till Colombo under
fadderskap av den Sri Lankanska regeringen.
Det ansdgs allmant an IARU:s deltagande i
aktiviteter av liknande slag borde skapa en
good-will for amatorradiotjansten.
Radiopejlorientenng

Genevekonventionens Artikel 41

Denna artikel som regierar radioamatdrernas fdrhillanden (CW- och tekniska kunskaper, maxeffekt. sprSk och innehfillet i
konversationen osv) debanerades mycket
kort varefter det beslots an varje forslag till
forandring av artikeln med all kraft skulle forhindras.
VE3CJ berattade i det sammanhanget an
den kanadensiska telemyndigheten (DOC)
diskuterat mojligheten att slopa kravet pA
telegrafikunskaper p5 frekvenser under 144
MHz. Det internationella scoutforbundet ha
de dessutom sant en skrivelse till samtliga
medlemsforbund i vilken man uppmanades
an hos resp lands telemyndighet — stodja
dena kanadensiska forslag. Anledningen till
denna stodjeaktion var an man s5g en mojlighet an under JOTA kunna vara egen
arrangor utan mblandning av radioamatorer.
Skrivelsen har emellertid dragits tillbaka se
dan man blivrt ran informerad. namligen an
CW-kunskaper och second-operator-korning
inte har med varandra an gora. Man bdr
dock vara uppmarksam p5 dena arende ifall
det skulle tas upp pd nyn.
Hjalp till amatorradion i utvacklingslandema
For genomarbetning av dena arende bildades en arbetsgrupp vilken avsdgs vara per
manent. Medlemmarna i gruppen kommer
fr$n ARI. DARC. MARSZ. NARS. SRJ och
VERON med en delegat fr3n SRJ som
coordinator och ordforande. SSA deltar inte
f n i arbetet men det beslots intemt an folja
utvecklingen. Gruppens arbetsuppgifter ar
foljande: a) an planera och samordna arbetet
rorande hjalp till utvecklingslanderna b) an
hjalpa till med utvecklingen och produktionen av teknisk och utbildningsmateriel for ut
vecklingslanderna och c) samla och utbyta
forslag och idder till mojliga aktiviteter inom
utvecklingslanderna. Samarbete skall ocksd
etableras med IARU Hq samt Region II och
III Finansieringen av arbetet skall ske med
hjalp av frivilliga bidrag till Region I dar de
skall samlas i Fond 4. vilken mranades i dena
sammanhang. VERON och REF inledde aktiviteterna med att omedelbart stalla medel
till forfogande. Det rapporterades an Region
I EC och IARU Hq gemensamt hade overenskommit att stS for konstnaderna for en ama-

V»d Warszawa-konferensen 1975 bildades
en arbetsgrupp med uppgift an arbeta fram
nya regler for Region l-masterskapen i radiopejlorientermg eller ARDF, (Amateur Radio
Direction Finding), som ar den officiella
benammngen inom Region I. Gruppen be
stod av delegater frdn FRR (Rumanien), PZK
(Polen) och SRJ (Jugoslavien). Troligen ha
de kontakten mellan medlemmarna i grup
pen varit mycket flyktig for det forslag som
lades fram var utarbetat av FRR.
Vid denna konferens bildades en ny ar
betsgrupp som skulle g5 igenom de forslag
till andrade regler som foreleg och lamna en
rekommendation till kommind A. Deltagan
de medlemsforeningar var: ARI (Italien),
BFRA (Bulgarian), DARC (Vasttyskland).
FRR (Rumanien), MARSZ (Ungern), NARS
och OVSV (Osterrike). Den norske delegaten. LA4ND. fick i uppdrag an framfor de
svenska synpunkterna i arbetsgruppen.
De nya reglerna for Region l-masterskapen, som faststalldes vid konferensen,
har senare gens ut i form av en liten bok. De
kommer formodligen an publiceras i ravjaktsspalten.
PZK (Polen) utsigs som arrangor av
masterskapen 1979 och dessa f3r beteckningen ” The IARU World Championship i Ama
teur Radio Direction Finding” efter IARU:s
godkannande.
I sammanhanget kan namnas an FRR (Ru
manian) hade lamnat en rapport som inne-

PA0QC, PA0LOU och G2BVN.
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holl en vetenskaplig undersoknmg gjord pd
ARDF- deltagarna i rumanska masterskapen
1976 och 1977. De utvalda deltagarna forsigs med elektroder pd kroppen och de erhAllna parametrarna overfordes via en liten
san da re till en mottagningsstation. Vad man
var intresserad av var syreupptagmngsformdgan och arbetskapaciteten i forhdllande
till kroppsvikten. Rapport en kommer att
oversartas och ev publiceras i QTC. En
intresserad pan ar troligen ocks5 Svenska
Orienteringsforbundet.
CW-masterskap

Redan vid Warszawa-konferensen 1975
fanns en motion frin Rumanien om att Regi
on I masterskap i telegrafisandning och mottagning skulle arrangeras. Inom ostblocket
har sSdana drliga masterskap agt rum sedan
lange. FRR tick i Warszawa uppdraget art arbeta tram regler for dessa masterskap och ett
forslag fanns redan 1976. Konferensen be
slot nu att arrangera Region l-masterskap,
att anta de av FRR presenterade reglerna. att
organisationen omkring dessa masterskap
skulle handhas av en permanent arbetsgrupp
bestAende av delegater frSn BFRA (Bulgarien) FRR (Rumanien), MARSZ (Ungern),
RSF (Sovjet) och SRJ (Jugoslavien) samt att
de forsta masterskapen skulle arrangeras av
FRR.
(Vid konferensen i Warsawa traffade jag
en polsk amator som uppgav sig ha deltagrt i
"ostmasterskapen” for ndgot Ar sedan. Han
pdstod att den som vann var uppe i nara 400
tecken/min! Anm. GL).

DX-kanonerna
landersk lessen SM0KV
och OK1ADM traffas
personligen f f g. Flickan ar Ulla Ekblom.

garna att ta kontakt med sina telemyndigheter for att fA fastlagt att stationer i amator
tjansten icke skall kunna goras ansvariga for
storningar pA underhAllningsapparatur dA
denna ar otillrackligt skyddad mot HF-instrAIning. Det bildades ocksA en permanent
EMC-grupp inom Region I och sammankallade ar SP9ZD (PZK). (Funktionar for EMC in
om SSA ar numera tekniske sekreteraren.
SM4AWC, sedan SM5BML avsagt sig upp
draget).

Tekniskt magasin
OVSV (Osterrike) hade foreslagit utgivande av ett tekniskt magasin pi fyra sprAk (engelska, franska, tyska och ryska) inom Regi
on I och innehAllande de basta tekmska artik
larna men forslaget awisades.

Electromagnetic Compatibility (EMC)
HF-storningar pA underhAllningsapparatur
(RFI, HFI . . .) diskuterades mgAende och
det framgick att det var mycket skilda uppfattningar hos de olika landernas telemyndig
heter hur dessa storningar skulle behandlas
och hur de skullt matas. Konferensens beslut
blev att rekommendera medlemsforenin-

TELECOM 79
Telecom 79 blir otvivelaktigt den storsta
telekommunikationsutstallningen
under
innevarande decennium, arrangeras under tiden 20-26 September 1979 d v s i samband
med oppnandet av WARC 79. Alla ledande
lander inom telekommunikationen kommer

att vara representerade - en del i stora. egna paviljonger. IARU ansokte ursprungligen
om ett gratisutrymme for ett stAnd men detta
beviljades inte. Efter personligt ingripande av
ITU.s generalsekreterare, Mr Mohamed Mili,
lostes frAgan och IARU disponerar nu over
erforderligt utrymme. Radioklubben CERN
(den europeiska rymdforskningsorganisationen i Geneve) har Atagit sig att svara for
de praktiska arrangemangen medan IARU
staller upp med de nodvandiga medlen. Det
ta utstallningsstAnd gor det mojligt att pre
senter amatorradio pA ett framtradande satt
och att f3 kontakt med mAnga av deltagarna
till WARC 79.
Under utstallningsveckan arrangeras det
ett tekniskt forum och ITU har gett IARU
mojligheten att under en halv dag lamna sitt
bidrag till detta forum. Detta ar ett ovarder
ligt tillfalle for amatortjansten att nA delega
ter och ingenjorer som befinner sig i Geneve
med anledning av utstallningen och konfe
rensen. Det kommer mojligen ocksA att
arrangeras en meeting for alia narvarande
radioamatorer for att organisera deltagandet
och diskussionerna vid detta tekniska forum
SM4GL

Julfest i Malmo

Denna glade bikl ar tagen vid SM7-omas jutfest i december 19371 En del har identtfierats. I bortre raden fr v -PF, -QA, QB. T h
... -XZ, -UC, -YE, XF, en YL, -QD, -PP. I friimre raden, (sittande) finns bl a -SP, -PK och XU. Kanner nAgon annan igen sig sA
skriv en rad. Bilden har sants in av SM7CZ och tillhdr SM6QB Red.
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Missions impossible —
expedition OY7O
Nigon ging i vintras borjade dunkla pla
ner cirkulera inom OZ7UHF-gruppen i
Kopenhamn. Man hade last om SK6JFexpeditionen till Fardarna. Meteorscatter tilltalar visserligen inte dessa danska herrar.
men bleve det bara konditioner si borde det
inte vara omojligt att fi VHF- och UHFforbindelser pi mer ''normalt'' vis.
Forberedelserna kom iging och under viren borjade planerna anta mer bestamda for
mer. Kontakter med nigra OY-HAM's loste
en del praktiska problem. Inkvartering erbjods i FRA:s klubbstuga i Torshavn. Men
som QTH for expeditionen var klubbstugan
olamplig. Istallet fastnade man for Sornfelli,
620 m asl och 16 km utanfor Torshavn. Efter
minga om och men lyckades man aven
ordna en arbetsbod att placera pi fjallet och
strdmfdrsdrjnmg. Det beslutades i samarbete
med FRA om att samtidigt med expeditionen
satta upp beacons for 2 m och 70 cm och
repeatrar for 2 m.
Frin borjan var antalet intresserade
betryggande stort. Si man bestamde att
expeditionen skulle omfatta tvi omgingar av
operatorer. Men nar som mar och semestrar
nalkades borjade skaran att krympa. Si gick
budet om opera to rsbehov over sundet till
Lunds UHF-Club. och ett par veckor innan
expeditionen skulle starta informerades
undertecknad av SM7EQL som utan en sekunds tvekan hade bestamt sig for att folja
med. Efter nigon dags funderande hade
aven jag bestamt mig for an hoppa in i expeditionens andra omging.
Forsta omgingen, som bestod av
OZ2KO/Simon med sonen Morten, OZ3LQ/
Poul, OZ3TZ Leon och OZ4XO/Urban, skulle
avsegla frin Kopenhamn torsdagen den 29
juni med kontainerskeppet M/S Lomur.
Begynnelsen blev inte helt som planerat. Ef
ter an ha slitit av vaxelspaken pi Simons bil
uppskot hamnarbetarna lastningsarbetet pi
obestamd tid. Frampi smittmmama avseglade man emellertid, och arbetet med an
montera upp antenner for MM-trafiken kunde piborjas.
Under tiden som M/S Lomur tampades
med Atlantvigorna reste jag tillsammans
med en samling Lund-amatorer, till Danmark
for an enligt tradition delta i EDR:s irliga
sommarlager, som i ir var forlagt till 0lgod
pi Jylland. Denna veckolinga tillstallning ar
tyvarr alldeles for okand i Sverige. Men trots
dena overfylldes campmgplatsen av ca 300
individer bestiende av sandaramatorer och
vidhangande familjemedlemmar. Vadret blev
i ir inte helt idealiskt. Det regnade mer eller
mindre varje dag. All medhavd polarutrustning med tanke pi Fardarna, kom faktiskt till
anvandning redan i 0lgod. med undantag for
de fodrade handskarna.
De hemmavarande delarna av OZ7UHFganget hade ordnat disposition av en 70 m
hog silo i narheten av 0lgod-lagret. Silolin ar
f 6 en fleririg vana som gen de inblandade
benamningen Silofolket. en mystisk folk
skara som det har producerats itskilliga mer
eller mindre misskrediterande skamt om.
Alltnog. uppfor silons oandligt hoga spiraltrappa slapades mangder av prylar for 2 m —
23 cm. Vir forhoppning var naturligtvis an fi
kontakt med Fardarna, men det lyckades vi
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1. OY7O:« antennbelamrade ex ped it tonsitoga. I bakgrunden
mikrovig^scatteranlaggning.
inte med. Men vi lyckades med annat. En
dag besokte vi staden Skjern och inspekterade en masnillverkande foretag och be
skidade en enorm antennanlaggnmg for
monagning av TV frin Norge, Vast-Tyskland
och Ost-Tyskland. For UHF-bandet hade
man mot Vast-Tyskland en 24 m parabol. Vid
mastfoten fann vi nigra tekniker, varav en visade sig vara sandaramatdr. si vi fick en ingiende demonstration av anteggningen sarskilt omnamndes en alldeles ny bred ban dig
ingingsforstarkare for UHF. Om aftonen
samma dag gjordes fruktlosa sked-fdrsok
mot Fardarna, bide pi 2 m och 70 cm.
Morgonen darpi fick vi besok av de omtalade teknikema frin Skjern. Kvallen innan
hade namligen UHF-programmen frin VastTyskland under nigra exakt fem minuter linga perioder storts ut. Vi slapade oss iter upp
i silon och la ut full effekt mot Fardarna pi 70
cm. Resultatet blev antennsignal med Voltstyrka i Skjern. Den bredbandiga antennforstarkaren bor val vara utbytt nu.

Under tiden i 0lgod agnade vi oss it
experiment i silon, dl- och korvpartyn, Cartagos odelaggande och andra glada upptig ha
de forsta expeditionsdelen anlant till Fardar
na och blivit sysselsatta med an installera
expeditionsstationen, beacons och repeater.
Si fanns det itminstone kortvigsforbindelse
med Danmark och skedtider bestamdes.
Men tack vare ett skickligt arrangemang av
Murphy har man GMT pi Fardarna, DNT i
Danmark, och en timmes skillnad daremellan. Det tog ett par dygn fyllda av svordomar over konditionerna och klantskallama
i andra anden innan forbindelsema var iterupprattade.
Efter en dryg vecka i det goda landet Dan
mark var det den 10 juli dax for expeditionens
andra halva, bestiende av 0Z7IX/lvan (inte
helt fdrskracklig), SM7EQLzBengt och
SM7GMC/Par, att embarkera passagerarfartyget M/S England i Esbjerg for transport till
Fardarna. I bilkon fram till fartyget observerade vi flera bilinnehavare som oroligt gick
fram till lastningspersonalen for att undra om
man skulle slippa att fi sin bil hissad upp pi

akterdack. Det var exakt var vi ville ha vir bil,
si vi framforde vir onskan. Den forvinade
lastningspersonalen vederfor vir begaran,
och mycket nojda gick vi ombord for att forsoka ordna tillstind for MM-trafik. Forstetelegrafisten uppsoktes, men han var mycket
negativ och irriterad over att vi storde. Telegrafistpersonalen var namligen sysselsatt
med att forsoka reparera en automatisk nod
radiomottagare. Om dom misslyckades skul
le de tvingas till nattjanstgoring. Vi tillfrigades om vi beharskade denna underliga
form av radioutrustning. Det gjorde vi inte.
men blandade oss andi i arbetet och efter en
massiv insats av samnordisk ingenjorskonst
var nodradiomottagaren iter fungerande,
■»ch vir MM-trafik en sjalvklarhet.
Snabb forflyttning till bUen, och hastig
uppsattnmg av lilla 2 m Yagin pi relmgen.
Det blev forst bara en och annan dansk. men
frampi kvallen nar vi hade formodat att helt
fdriora kontakten med civilisationen hande
det. Pi samma ging drabbades vi av tropo
mot nordeuropa och sporadiskt E mot sydeuropa. Si det var bara att oppna
OZ7UHF MM:s locatorservice. Efter en
stund hor vi si en svag men valkand anropssignal, OY7O som danska P & T haft vanligheten att tilldela expeditionen. Rask vandning av antennen utfordes och antligen si
fick vi kontakt med Sornfelli. Med tanke pi
vir begransade batterikapacitet fortsatte vi
sedan att under korta men intensiva perioder
vara QRV. Till slut blev andi batterisituationen prekar, si det fanns bara en sak att gora.
Starta motorn! Ovriga passagerare, som re
dan tidigare forundrats over galningama som
satt i bilen och tittade pi TV, fick nu bevis pi
virt sinnestillstind.
Pi Fardarna var situationen den att
expeditionsmedlemmarna just denna kvall
var bjudna till middag hos OY5NS. Lokala
lackerheter var utlovade och dem ville ingen
missa, si man stangde helt frackt stationen
mitt under kanonkondsen. Mitt ute pi havet
kunde vi avlyssna reaktionen i OZ-land. Den
var inte precis positiv, och de enda som
fanns att skalla pi var ju vi stackars oskyldiga
sjofarare. Nija, efter midnatt blev 0Y70
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2. Stor uppstallning framfor expeditionsstugan. FrAn vanster
SM7EQL, SM7GMC, OZ4XO, OZ3TZ och OZ7IS.

ORV igen. och nu hade aven 70 cm oppnat.
PAfoljande atton anlander vi antligen till
Torshavn och mots av Urban och OY5J Jo
hanna. Det tar evigheter innan vi fAr vAr bil
hissad iland, och sedan har tullen synpunkter
pA vArt valdimensionerade ollager. Men tulltjanstemannen msAg tydligen att det var for
knippat med livsfara att ytterligare fordroja
vAr avfard. SA det blir rallyfard upp till Sorn
felli, samtidigt som Simon, Morten och Poul
stiger ombord for att resa hem. Vi hann var
ken saga hej eller adjo till de avresande.
Aktivrteten pA 2 m och 70 cm var enorm
Banden formligen kokade. VAr taktik blev att
byta band nar groten blev for tjock. Konditionernas geografiska utbrednmg var ganska
begransad. Danmark. Syd-Sverige och
Tyskland var i huvudsak vad vi horde. Nar vi
rapporterades vara 60 dB over brus i Ham
burg pA 70 cm bestamde vi oss for att prova
23 cm. Men utan framgAng. Ett par dagar
senare hittade vi orsaken nar vi inspekterade
antennerna. Kabeln for 23 cm visade sig bestA av 15 cm RG59! Tur for den terrorist som
installerat kabeln att han rest hem nar upptackten gjordes. PAfoljande morgon avtar
kondsen efter hand. Det blev ett och ett
halvt dygns tropo. Efter "stormen" borjar vi
overgA till Irte mer stillsamt leveme. och after
nerar mellan turistutflykter och fruktlosa CO
frAn Oscar Yankee Seven Optimist. Men
resultatet blev trots allt som regel en skotte
per dag, sA vi inforde talesattet A Scotsman
a day keeps the conditions away' .
PA tai om skottar hade det en langre tid
ryktats om att en skotsk kortvAgsexpedition
skulle drabba Faroarna samtidigt med oss. Vi
fick ryktena bekraftade av vAra sporadiska
skotska kontakter. Det finns oxo anlednmg
formoda att de till antalet formodade sju
skottarna skulle uppehAlla sig i FRA :s klubb

KORT
KLIPPT
Ur SCAG Intemmron^h nytt (SMOCOP)

□ Den tyska konsumenttidskriften "Test"
har redovisat en undersdknmg av stortAligheten hos 28 stereoforstarkare i prisklassen
1.300 - 2.300 kronor. Endast ett fabrikat (utlandskt) fick betyget "mycket bra". Inget
fick "bra", de fiesta "tillfredsstallande". Fem
tyska och tre utlandska marken var "dAliga".
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3. SM7EQL rattande 2 m-stationen. SM7GMC over vakar och
OZ3QP hukar sig.

stuga. Akut trangsel var att vanta. Den mor
gon de skulle anlanda var vackarklockan av
sedd att ringa sA att vi skulle hinna upp i tid
tills bAten skulle anlanda. Men bAten kom for
tidigt och vi overraskades i horisontalpolari
serat skick av de sju skottarna som visade sig
vara fem, varav tvA engelsman. Plotshgt ar
allt forandrat. Forst overbelastas klubb
husets lAngbord med fullstandig engelsk fru
kost. I ett horn av bordet intar vi vAr nordiska
frukost. Vi erbjuds delta i den engelska for
undvikande av svaltdod. men vi hAller pA vA
ra traditioner. Sedan upprattas tvA kortvAgsstationer och antenner monteras upp Vi flyr
upp pA Sornfelli for att till bruset frAn vAra
konditionsbefriade band begrunda tillvarons
foranderlighet.
Vara vidare konfrontationer med den bntnska expeditionen blev forst lite sporadiska.
men efter hand mattas deras QSO-iver av
och battre mojhgheter till konversation uppstAr. En dag nar vi som vanligt sitter och lyss
nar pA vAra tysta VHF- och UHF-band hor vi
pldtsligt och forvirrande en valkand stamma.
Det ar OZ3QP Finn som flugit upp och kallat
upp over repeatern. SA ar vi fyra som lyssnar
pA bruset. Men inte sA lange. for nAgon dag
senare mAste jag resa hem for att hinna i tid
till arbetet. De ovriga kvarstannar ytterligare
en knapp vecka utan konditioner. Men
SK7CE i Lund har tidigare skickligt missat
mojligheterna att kora oss. sA alia mojhgheter
mAste provas. Efter tvA timmars MS-forsok
med manuella buggar i bAda andar ar QSO et
avslutat. Men dA har natspannmgen forsvunnit pA fjallet. pA obestamd tid. och
Klubbstugan blivit QTH. Den 26 juli avreser
sedan de sista expeditionsmedlemmarna
med bAt till Esbjerg
En VHF- och UHF expedition av det har
slaget kanske verkar lite menmgslos. Risken

Z "Radio Angels" ar en 160 sidor tjock
bok av Paul Jerome Stack, WA6IPF. om insatser sandaramatorer gjord vid olika raddningsaktioner.
I Schweiz finns bl a en repeater HB9G
som vid vissa tillfallen stalls till forfogande for
RTTY och SSTV QSO. Sandnmgspassen
begransas till tre minuter.
Nytt privatradioband i UHF spektrum
har foreslagits i Canada. DOC overvagen 900
MHz for andamAlet. Liknande diskussioner
forekommer i USA
De inskranknmgar av 160 och 80 m ban
den som FCC i USA foreslagit har mott motstAnd i Statsdepartementet vid ett mote f
Washington nyligen. Latin Amerikas stod for
amatorradiotjansten pA bekostnad av rundradion uppgavs som skal for deras stAndpunkt.

ar ju stor att det inte blir nAgra anvandbara
konds alls, utan bara trostlos vantan Nu fick
vi konditioner. sA pA den punkten ska inte
klagas. Och all vantan pA att nAgot ska handa har den fordelen att man med gott sam
vete kan beskAda omgivnmgarna Faroarna
av val varda att besoka for sin egen skull.
Denna nordens sjatte nation vet de allra fles
ta av oss alldeles for lite om. Naturen ar sA
otroligt annorlunda att det tar ett par dygn
mnan man fattar att det ser ut som det gor
De lokala sandaramatorer vi traffade hjalpte
oss pA ett utmarkt satt att lara kanna Far
darna och Faringarna Det var en skon blandning av likheter och olikheter i jamforelse
med ovriga Norden. Forst forvAnades vi av
hur livligt det var pA gatorna i Torshavn, tills
vi kom att tanka pA att man inte har TV pa
Faroarna. Vi saknade det inte’ Men vi hade ju
TV pA fjallet. for konditionsbevaknmg. och
kunde se Sportnytt frAn Horby

Till sist lite expeditionsresultat: Det blev
92 QSO pA 2m blev 1570 km och pA 70 cm
1560 km med DT2CFG som ar en tangering
av europarekordet. Vi blev horda med 319 i
Berlin, men det blev inte QSO. dessvarre.
MAnga har efterAt beskyllt oss for att ha haft
dAliga mottagare. Men den framsta forklarmgen till att mAnga ropade forgaves pA oss var
sakert att allt for mAnga kaliade oss sam
tidigt. Stundtals kunde vi inte uppfatta nAgoi
alls i sorjan av kallande
Vi hoppas att vi okat intresset for lokal
aktivitet pa VHF och UHF pA Faroarna
OY5NS ar redan ORV pA 2 m och 70 cm. sA
missa mte hosttropona. om de skulle ha ratt
nktnmg. Utnyttja fyrarna OY6VHF pA
144.885 med 4 element i SW och 30 W ERP
och OY6UHF pA 432.885 med 5 element i
SW och 25 W ERP Position for bAda
WW76d. 350 m over ha vet.

Det finns mer an ett 50-tal amatortidskrifter som publiceras mAnadsvis. Ex vis
QST sands till alia 101 IARU medlemslan
derna. Respektive IARU Region ger ut varsitt Region News och innehAller information
av mycket olika slag for amatdrer.
160-m DXCC nr 9 gick till W9NFC Alla
tidigare har ocksA gAtt till W-amatorer.

Prefix: 3F75 markerar Panamas 75 Ars
jubileum och anvands fram till februari 1979
Dominikanska Republiken har inte bara HI8
utan alia mo Prefixen. HI 2 har horts frAn Saona Island och HI1 skall vara frAn Beata Is
land. Aran Island utanfor Irland har aktiverats med prefixet EJ 4L0 ar ett special
prefix for 350-Ars firandet av staden Krasnayarck i centrala Sibirien.
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VI PRESENTERAR
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Kjell Nerhch SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

A

VHF TEKNIK

Fortsattning frAn QTC nr 11

— Vadret fortfarande strAlande. Efter be
soket i storstaden Malmo, kanns det skont
att ratta ut pA landsbygden. Vi har nu styrt
kosan mot Trelleborg, och vi har redan direkt
kontakt med VHF-Teknik eller SM7DTT
Sven Jacobson som ar mannen som hAller i
trAdarna.

Sven berattar att han ar representant for
ICOM i sodra Sverige, samt import och
Svensk representant for QM-70 transverter
och konverter Polar Elektromc slutsteg for
144 och 432 MHz. En nyhet som jag ej stiftat
bekantskap med tidigare var ett stort bygg
satsprogram frAn Benso Print APS i Dan
mark. som forutom byggsatser pA 2M hade
smA fornamliga slutsteg och lAgpassfilter for
VHF
Som kanske framgAtt. ar hela firman in
rymd i en typisk skAnelanga med otroliga ut
rymmen. I serviceverkstaden traffade vi Ulf
SM7EGM som just holl pA med leveranstrimning av en ICOM IC-21 IE

Besoket har varit mycket angenamt, och vi
har fAtt en god mblick i firman VHF Tekmk
som ofta Aterfinns pA annonsplats i QTC.

SM7DTT sjalv i serviceverkstaden.

Det var ganska festligt an vi aven tick veta
hur servicen fungerar. for vem tror ni kallar
CQ nar vi iter rattar mot Malmo. Ja. ni har
val redan forstAtt att DMR »nte Akte forgaves
den lAnga farden till Gamla KommungArden i
Vellinge

Garden dar firman ar inrymd.
Efter 15 minuter blir vi lotsade in mot en
vacker skAnegArd, med en prydlig antannfarm. Innan vi kor fram stannar vi och knapper en bild.
VHF Tekmk AB startades hosten 1969 av
Sven Jacobson. Idag ar totalt 4 personer
sysselsatta vid firman, som forutom amatorradio har biltelefon och kommumkationsradio pA sitt program.

1

II H|< I*

ur

SM7EGM UW leveranstrimmar IC-211E.

En radioamator frAn Uppsala med signalen
DMR bryter plotsligt den skAnska idyllen.
Hans Braun 2M transceiver hade tystnat.
och medan vi studerar J Beam programmet
tar Sven itu med den brAdskande servicen.

I

QTC-teamet Aterkommer frAn SkSne i nasta nummer.
Sven SM7DTT i forsaliartagen.
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Rorbyte i Drake TR-4
Ingemar Jonsson, SM6CP0
Hagamevagen 24
45 100 UDDEVALLA

Den kortvAgstransceiver som anvandes
som inlotsnings- och bulletinstation vid
SSA:s Arsmote pA BohusgArden i Uddevalla
ronte ett mycket stort intresse: vem hade val
hort talas om en Drake TR-4 med tre st
6146B i slutsteget?
Det ar sakert Atskilliga sandareamaotrer
som ar mycket nojda med sina riggar trots att
det sitter TV-ror i slutet pA dem. Vid varsam
behandling och "snalla" avstammngar fungerar de sakert bra, speciellt om man kor
mest SSB (utan "speech-processor").
VAr Drake TR-4 utnyttjades som klubbstation (SK6GX) och nar den pA kort tid "atrt
upp" tvA uppsanningar 6JB6A och dessutom priserna pA elektronror skot i hdjden,
tyckte vi inom klubben att nAgot borde goras. Min uppfattning ar an "i en sandare skall
det sitta sandareslutror” sA jag Atog mig an
undersoka om det skulle gA an byta ut de tre
6JB6A mot tre st 6146B. Jag diskuterade
problemet med nAgra andra sandareamatorer, vilka alia avrAdde mig: —"Du fAr byta
tankspolen." ) "Kondensatorerna i pi-filtret
passar inte for 6146". ) "Nataggregatet klarar inte av transceivern efter en sAdan om
byggnad". — "Det gAr inte an bygga om en
Drake"!
Det var nAgra av profetioma, men jag uppfanade dem som en utmaning. En jamforelse
mellan rorhandbdckernas uppgifter om
6JB6A och 6146B visade an det fanns vissa
likheter (se tab 1) och jag fick klubbens klarsignal an sana igAng.
Tab. 1
6JB6A

6146B

6,3

6,3

data

J,2

1.125

Sort

> <

GlodCin

15

13

pF

Cut

6,0

8.5

pF

Cgp

0,2

0,22

pF

650

750

Screen

265

200

Grid

•62

-48

> > >

Plate

2) Tillse att kondensatorerna C94 och C95
(plate och load) ar invridna Kelt under arbetet
sA an deinte skadas.
3) Vand apparaten upp och ned och lod
loss komponenterna vid rorhAllarna till V8,
V9 och V10 (slutroren). Nar apparaten ligger
upp och ned ar det en fordel om kApan over
slutsteget ar pAsatt, den skyddar mot skador
pA komponenterna pA chassiets ovansida.
Drosslarna RFC2, 4, 9 och 10 skall vi anvanda. lossa bara ena andan och boj dem forsiktigt tillbaka. TvA trAdar passerar genom den
perforerade chassiplAten. forbindningen mellan RFC5 och 6 samt en trAd till neutralisermgskondensatorerna, (At dessa vara kvar.
FrAn styrgallret pA V10 till bandomkopplaren
gAr en fortent kopplingstrAd, lossa denna endast vid V10 och boj forsiktigt undan den.
Lod forsiktigt loss de tvA grA koaxialkablarna
vid omkopplaren S4 och for dessa kablar At
sidan (isoleringen mellan inner- och ytterledare smalter Ian, sA anvand inte mer varme
an nodvandigt). Drossein RFC11 och kon
densatorerna C177 samt 178 bdr kunna sitta
kvar. Det enda stallet utanfor den perforera
de chassidelen du behover loda loss nAgot pA
ar lodstodet dar motstAnden R42, 43 och 44
moter RFC3. lAt drossein sitta kvar. Alla
keramiska skivkondensatorer (pA 470 pF)
behandlas varsamt vid losslodningen, de
skall anvandas igen.
4) Nar sA rorhAllarna ar "frilagda" sA skruvar du ur dem och lagger dem i junkboxen.
5) De nya rorhAllarna ar nAgot storre (diam. 32 mm) varfor hAlen mAste forstoras nA
got. En hAlpuns ger naturligtvis det vackraste
resultatet men eftersom plAten ar perforerad
gAr det valdigt latt att forstora hAlen med en
plAtnibblare. I brist pA annat duger en rundfil.
6) DA ar det dags att satta i de nya rorhAllarna. De sans i underifrAn och vands enligt teckningen (fig 1). En skruv pA varje hAllare (enligt figuren) forses med lodoron. Kan
du inte fA hAllarnas skruvhAI mitt for lampliga
hAl i plAten fAr Du justera med en borrmaskin, ar beta forsiktigt sA att inte chucken Ska
dar nAgot. speciellt vid hAlen narmast
omkopplardacken.
7) De tre keramiska lodstoden skruvas fast
enligt fig 1.

8) Nu ar det dags att borja loda in de nya
komponenterna. Starta med att forbmda rorhAllarnas stift 2 (glod) med varandra. Till stift
2 pA V10 skall aven RFC10 anslutas. Anvand
isolerad kopplingstrAd och lagg den nara
chassiet.
9) PA samma san forbindes rorhAllarnas
stift 7 med varandra och till stift 7 pA V10 Iddas aven RFC9. in.
10) Stift 8 pA varje rorhAllare jordas i loddrat och till stift 8 avkopplas stiften 1. 3. 4
och 6 med vardera 470 pF. lika pA alia tre roren (har kan du delvis anvanda dig av de kondensatorer du lodde loss for en stund sedan).
11) Varje lodstod avkopplas till narmaste
lodora med 470 pF. De tre lodstoden forbinds med varandra medelst isolerad kopp
lingstrAd och frAn resp lodstod till stift 1 pA
narmaste rorhAllare mlodes motstAnd 10 ohm
1 watt. RFC2 anslutes till det mittersta lodstodet.
12) Lodstodet utanfor den perforerade plA
ten (dar RFC3 sitter) forbindes med stift 3 pA
varje hAllare via motstAnd pA 82 ohm ’<6 watt.
Isolera motstAndens anslutningstrAdar med
isolerslang innan du loder in dem.
13) Med 1 mm fbrtennt kopplingstrAd forbinder du nu styrgallren (stift 5) med var
andra. Forma trAdarna som byglar pA ungefar samma satt som originalet. TrAden frAn
kopplmgsstodet pA omkoppiardacket lodes
in pA stift 5 pA rbr V10. RFC4 lodes fast vid
bygeln mellan stiften 5 pA V10 och V9.
14) De tvA grA koaxialkablarna sattes Ater
pA plats. Lod snabbt sA att inte isoleringen
mellan mnerledare och skarm skadas. (Kabeln frAn antennuttaget till mittstiftet pA S4.
ifall du glomt hur de san).
15) Vand pA apparaten och ta bort skarmkApan over slutsteget.
16) Byt anodclipsen (6146 har grovre
anodanslutnmg an 6JB6).
17) Lod loss C77. som sitter pA neutraliseringstrimkondensatorn C76.
18) Kontrollera att C78 (intill RFC5) inte lig
ger an mot chassiet. det skall vara ett par
mm luft emellan.
DA skulle det hela vara klart. Kontrollera
med en ohm-meter att du har ca 22 kohm
mellan styrgallren pA slutroren (stift 5) och

NAgra rdrdata for 6JB6A resp. 6146 B.
Spanningarna (plate, screen o. grid) galler
klass AB.
Ar Du ndjd med din rig trots TV-roren kan
du kanske sluta lasa har. Ar ett rorbyte aktuellt (sonderkorda eller hArt nedgAngna slutror) sA ar kanske foljande beskrivning av intresse. Operationen ar inte sarskilt svAr. men
om du kanner att du "har tummen mitt i handen" bdr du tanka dig for noga: Din transcei
ver ar sakert vard ett par —tre tusenlappar.
Innan du borjar bygga om den’ Tank ocksA
pA att andrahandsvardet kan bli lagre efter en
ombyggnad.
Har du. trots varningen. bestamt dig sA
Batter vi val igAng?
1) Plocka apparaten ur holjet och tag ur
samtliga ror, sA att dessa inte kommer till
skada under arbetet. Glom inte den lilla lampan vid antennkontakten.
434
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Fig. 1. RorhAllarna vandes sA an styrhacken pekar mot baksidan pA transcatvem.
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stih 9 pi power pluggen. Kontrollera att
kopplingarna stammer med schemat enligt
fig 2.
Satt i roren och den lilla tampan. Innan du
monterar kipan over slutsteget miste du
modifiera den en liten aning: de nya slutroren
ar hogre an de gamla. Hill kipan upp och
ner och hamra ut den en aning pi den stda
roren sitter. Montera kipan och kontrollera
att det ar ca 5 mm luft mellan kipan och
anodclipsen.
Anslut transceivern till en konstantenn och
koppla till nataggregatet. Stall in bias enligt
manualen, dock med den skillnaden att
mstrumentet nu skall visa 0.15 (inte 0.1 som
det stir i manualen).
Neutralises enligt manualen. Gir inte det
te (C76 helt invriden) si fir du loda in en
kondensator pi nigra fi pF dar C77 satt. den
skall i si fall tSIa minst 500 V. Under de har
trimningarna har du ocksi gjort ett "smoke
test". kom det ingen rok si ar det bara att
koppla i antennen och kora.
Anodspanningen pi slutroren kunde ha
varit litet hogre an de 650 V som Drakes nat
aggregat lamnar. men nigra watt mer eller
mmdre spelar val inte si stor roll? Vir TR-4
har en input mellan 250 och 270 watt. "On
the air" prov har visat att den fungerar helt
OK. vi har efter ombyggnaden kort bl a UA0
(Vladivostok) och LU (Cordoba) och fitt fina
rapporter. Tydligen ar de nya roren mer latt
dnvna an de gamla. vi behover inte dra pi hka mycket "Xmtr gain" for att fi full uteffekt. ratten stalld pi ca "kl 10" racker.
Lycka UH'

4>

n

RFC

3

M-

RFC

4
?

y

3 st ror 6146 B
3 st oktalrorhillare. keramiska
3 st anodclips for 6146
3 st loddron
3 st enpoliga keramiska lodstod
3 st motstind 82 ohm
watt
3 st motstind 10 ohm 1 watt
15 st keramiska skivkondensatorer 470 pF
500 volt (9 av dessa kan tas frin de som loddes loss i originalet)
div. kopplingstrid.

Rfi
/O

Fig. 2. Samtliga avkopplingskondensatorer 470 pF keramiska.

Att kopa antennrotor
Nar jag for en tid sedan skulle kopa an
tennrotor gjorde jag bifogade sammanstallning over vad marknaden har att erbjuda.
Det ar inte si latt att gora en jamforelse
tabell for fabnkanterna har. hndngt uttryckt,
en mycket dimmig uppfattning om fysikaliska enheter. Detta ar i alia fall vad jag kom
fram till. Kanske kan det vara till nytta for

nigra andra att kunna jamfora vad olika roto
rer kan prestera.
Sammanstallningen gor inga ansprik pi
att vara fullstandig, men jag hoppas den ska
vara nigorlunda korrekt. Vardena ar tagna ur
fabnkanternas broschyrer och priserna galler
den 1 oktober 1978.
SM6BGA

Prestanda for rotorer

Storhet

Vertikak
last
kg

Bdjmoment
kpm

Vridmoment
kpm

Rotor
spanning
V
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Rotor
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103 LBX
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Materialitging:

Antennmast - byggnadslov
I Linkoping har byggnadsnamnden haft att
ta stallnmg till om en antennmast (Versa
tower) stor stadsbilden i radhusmiljo
Stadsarkitektkontoret hade kannedom om
masten genom muntliga klagomil framforda
till byggnadsinspektionen. Det hade konstaterats att byggnadslov ej behovs for en radio
mast, men stadsarkitektkontoret bedomde
arendet vara ett gransfall. Aven om bygg
nadslov inte erfordras kan byggnadsnamn
den ingripa i efterhand.
Stadsarkitektkontoret sande ut ett frigeformular till 25 av radhusgrannarna. 23 av
dem hade ingenting emot masten. Nigra
radiostorningar hade det aidrig varit friga
om.
Stadsarkitektkontoret ansig att masten
skulle bort och att byggnadsnamndens ledamoter borde pi platsen bilda sig en uppfatt
ning om mastens menliga inverkan pi stads
bilden.
Sidant var laget enligt Ostgota Correspondenten den 23 September 1978.
F redag den 13 oktober hade byggnads
namnden bestamt sig. Masten. som di varit
uppe i tre ir. befanns icke vara nigon skonhetsflack for omridet och den skulle fi sti
kvar. Pohtikema ansig att amatoren skulle fi
fortsatta med sin hobby och att tvi av 25
grannar ej skulle fi regera ett omride.
De dar tvi. vilka var det di?’Jo. en av dem
hade tidigare arbetat pi stadsarkitektkonto
ret och den andre var dennes narmaste granne’H
SM3WB
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Trafikmottagaren
for 80-talet

■ Ar mikroprocessorstyrd
■ kan fjirrmandvreras i alia funktioner
■ ar utbyggbar till datorstyrt signalspa
ningssystem
■ ar kompakt byggd i en vanlig nittontums
rackenhet
■ ar till det yttre inte sarskilt sensationell:
en stor frekvensratt och skala, ett antal
mindre rattar for HF, BFO, volym m m.
tryckknappsvaljare for MF-bandbredd.

Men det som ser ut att vara enbart frek
vensskalan visar sig vid narmare piseende
utgora en hel liten datatermmal dar man fir
upplysningar i klartext om mottagarfunktioner och kvittering av gjorda installnmgar,
exempel: Vrid frekvensratten tills den 6siffriga frekvenstablin visar t ex 478,326
MHz (omkopplare for olika band finns inte,
utan man rattar rakt igenom mottagarens hela frekvensomride).
Signalstyrkan visas pi en S-meter av typ
termometer.
Texten "IF 300 kHz" kvitterar inkopp
lingen av ett 300 kHz MF-bandfilter.
"Detection mode FM", FM-detektorn ar i
funktion, eftersom det ar den modulationstypen som tas emot.
"AGC ON” betyder att automatiska forstarkningsregleringen (AFR) ar i funktion.
Naturligtvis ar det litt att arbeta med en
mottagare av det har slaget. Och det mte
minst viktiga: den stora precisionen i alia installningar och frekvensstabiliteten, tack vare mikroprocessorstyrning. Det ar ocksi latt
att andra och komplettera mottagaren
beroende pi behov av frekvensomride och
funktioner. Modultinkandet ar helt genomfort varfor det bara ar att byta ut eller lagga
till kretskortmoduler vid modifieringar Ledningsdragnmgen i chassit ar dimensionerad
si att extra funktioner enkelt kan laggas in i
mikroprocessorns program.
Aiken Industries i USA ar foretaget som
utvecklat denna nya mottagargeneration
som bar seriebetecknmgen SR2000

Tvi blandarsteg.
Frekvenssyntetisator med 10 Hz upplosning
Basmodellen i serien, SR2090 som vinjettbilden visar och som kort beskrivits i mledningen, ticker 20 MHz— 500MHz. Den ar ut
byggbar till 1200 MHz med en konverter
modul som tar ner omridet 500 — 1200 MHz
till 20 MHz-500 MHz.
Insignalen passerar forst en preselektor
som utgor ett bandpassfilter for onskad sig
nal. Icke onskade signaler orsakade av inter
modulation dimpas eller blockeras helt
Det finns 6 preselektorer som tillsammans
ticker mottagarens hela omride 20—500
MHz. Mikroprocessorn valjer preselektor be
roende pi vilken frekvens operatoren stallt in
pi frekvenstablin. Signalen frin preselektorn forstirks och filtreras i ett ligpassfilter.

Filtret hindrar oscillatorsignal att gi ut till
antenmngingen. Filtret fungerar ocksi som
spirr for spegelfrekvenser och for insignal
som faller inom 1 :a MF:s passband
Dubbelsuper principen tillampas med tvi
blandarsteg och tvi olika mellanfrekvenser.
De bida lokaloscillatorerna styrs av en och
samma frekvensreferens vilket gor att ev
frekvensdrift (t ex temperaturberoende) utjamnar sig sjalv.
Lokaloscillatom ar i 1:a blandarsteget en
frekvenssyntetisator, i 2 a blandarsteget en
faslist oscillator. Frekvensavvikelsen frin
signalfrekvensen
beriknas
av
mikroprocessorn som styr syntetisatorn si att ratt
1:a MF erhilles oavsett var mottagmng sker
inom 20 - 500 MHz. Mikroprocessorn kan
avstamma syntetisatorn med 10 Hz upplosning.

Hog MF = enklare syntetisatorkoppling
1:a MF har valts ca 35 % hogre an hogsta
signalfrekvens vilket betyder 678.6 MHz.
Syntensatorns avstamningsomride hamnar
di pi (20 + 678,6) - (500 + 678,6)
698,6
— 1178,6 MHz. Att man valt just denna
mellanfrekvens har tvi orsaker:
det blev lattare att fi fram ett effektivt ligpassfilter med tillgangliga komponenter; syn
tetisatorn kunde forenklas i sin uppbyggnad
genom att dess avstamningsomride blev
mindrein 1 oktav.
2:a lokaloscillatom ar fast avstamd till 700
MHz si att blandnmg med 1 :a MF blir 700 —
678,6 = 21,4 MHz = 2:a MF. Mottagarens
selektivitet bestams slutgiltigt av bandfiltren
efter 2:a MF-forstarkaren. Smalbandsfiltren
ar kristallfilter, de bredbandigare ar typ LC.
Tre filter mgir som standard i mottagaren
SR2090. plats finns for ytterligare tvi. Totalt
finns ett urval pi 10 olika filter.
Efter MF-filtren foljer bl a AM-, FM- och
CW-detektor. For enkelt sidbandmottagning
finns SSB-detektor som tillbehor.
Signaler frin detektorerna forstarks och
fordelas som audiosignal till hogtalare eller
hortelefon och videosignal till frontpanelens
"dataterminar.

Aiken SR2090

serien har man antagligen kommit idealet bra
nara. Den flexible uppbyggnaden ar ytter
ligare ett plus. Men kan starta med standard
mottagaren och uppdatera den senare allt ef
ter ekonomi och behov. Ingen anledning att
mvestera stort redan frin borjan, i nigot som
kanske mte 100%-igt kan utnyttjas.
Konstruktionen medfor ocksi att den ekono
miska livslangden blir ling, det drojer innan
utrustningen blir omodern (in pi 2000-talet?
— vilket kanske ar inneborden i seriebeteckningen SR2000I.
I ett utbyggts system kan mottagaren fjarrstyras digital! over lamplig anpassningsenhet
med instruktion frin dator eller termmalenhet i exempelvis sambandcentral. Motta
garen placeras dar det ar bast med hansyn till
mottagningsforhillanden
Man kan ocksi bygga upp ett system med
en huvudmottagare (master) och flera Slav
mottagare, se fig. Mottagarna kommunicerar via databuss med en minnesenhet som
matar ut frekvensdata Med en "handoff"funktion i minnesenheten kan operatoren
fordela frekvensdata pi olika slavmottagare.
Med huvudmottagaren och en presenta
tionsenhet med bildskarm overvakar opera
toren vad som hander i systemet. Amplituderna hos mottagna signaler mdikeras pi
bildskarmen och lagras i ett minne si att ett
program erhilles for fornyad avsokning av
speciellt intressanta signaler.
Slavmottagarna ar i sjalva verket standardmottagare med frontpanel och manoverorgan borttagna. Om man senare behover andra systemet och anvanda fler huvudmptta
gare kan slavarna kompletteras.

MINNESENHET

Fjarrstyrning och master/slav
operation

Det sager sig sjalvt att en mottagare for
signalspaning, mdividuellt eller i ett overvakningssystem, miste vara enkel och snabb att
arbeta med. Den miste ha hogsta mdjliga
frekvensstabilitet och noggrannhet och kunna fjarrstyras. Med den har nya mottagar

SLAVMOTTAGARE

SLAVMOTTAGARE

SLAVMOTTAGARE

DATABUSS

I "FRO nytt" nr 3/78 finns en artikel med
ovanstiende rubrik. Den behandlar en
signalspaningsmottagare Aiken SR2090,
men den bdr kunna intressera aven vanliga
amatorer for att ge en inblick i vad nasta
generation mottagare har att komma med.
Artikeln ar hamtad ur "ELECTRONIC WAR
FARE" och oversatt och bearbetad av Hel
mer Stromback.

PRESENTATIONSENHET

Installd frekvens, signalstyrka, vald MF
bandbredd och andra funktioner kan avlisas pi denna "dataterminar' som be
stir av indikatorer med flytande kristal
ler.

HUVUDMOTTAGARE

Signalspaningssystem med huvud- och
slavmottagare samt minnesenhet och
registrerande presentationsenhet.
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Vertikalantennens egenfrekvens
SM4XL Sune Baeckstrom
Horsensgatan 100
654 67 KARLSTAD

reaktans

(kap.)

81+56
80*103
79+170

Antennens
Den vAgrata delens langd, meter
hojd,
meter
20
25
35
15
10
10
20
35

12
18
27

15
22
31

19
25
35

22
29
39

29
36
45

Fig. 3
Siffervardena anger induktans i uH.
Lit oss ta ett exempel. En L-antenn har en
20 m hog uppledning, som fortsatter i en 35
m ling vfigrat del. Ur tabellen i fig. 2 fir vi
kapacitansen 170+103 = 273 pF. Vi anvander mduktansvardet ur tabellen i fig. 3 och
fir 36 uH. P3 vanligt sat: fir vi motsvarande
resonansfrekvens till 1,61 MHz. Om vi i stallet anser antennen vara en 20 * 35 = 55 m
Ifing tr3d, skulle dess kvartsvSgsresonans
komma i narheten av 1,4 MHz, d v s nigot
for Idgt.
Om vi onskar hoja egen-frekvensen medelst en forkonningskondensator, skall alltsd
v3ra 273 pF anses seriekopplade med denna.
Antag. att vi t. ex. satter en lika stor kapacitans, 273 pF, i sene med antennen. Totala

131+56
121 + 103
119+170

175 + 56
170+ 103
168+170

Fig. 2 Siffervardena anger kapacitans i pF.
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nof-re terner

Fig. 1

109*56
105+103
104+170

Liknande riktvarden kan vi uppstalla for
induktansen.
Vi kan dock har inte ga m pa hur man sammansatter den vdgrata och lodrata delens
egenskaper, utan tabellen i fig 3 visar den
totala verksamma delen av antennens
induktans, d v s vad som skall anvandas vid
berakning av resonansfrekvens (kvartsvAgsresonans).

X fl-'

matem. form,: - cct£ x =

X

matem. form,
(kapacitans

".

58 + 56
57+103
56+170

kapacitansen blir nu 273 2, och frekvensen
hojes alltsA med kvadratroten ur 2. d.v.s.
multiphceras med 1.41. Jfr QTC 11-1973 sid.
387
Har har vi hittills inte talat om vertikal-antennens verkliga induktans, eftersom vi haft
praktisk nytta endast av dess "verksamma"
tredjedel Man kan dock berakna, hur stort
felet blir genom sagda "1 3-antagande". Det

slflr ungefar 10 % fel vid seriekoppling med
ett I3gt induktansvarde p5 en forlangningsspole. men felet sjunker snabbt vid okande
forlangnmgsspole. Nar denna har samma belopp som antennens verkliga induktans. beraknas felet understiga 1 %, d.v.s nu verkar
antennen med s5 gon som exakt 1/3 av sin
egen induktans seriekopplad med hela
forlangningsspolen.
Dena med 1/3 ar inte begransat till enbart
antenner, utan det kommer ofta med vid
utredmng om signaloverforing p5 ledningar
over huvud taget, t. ex. i trSdbundna telenat
vid de s.k. pupiniserade teleledningarna, dar
man faktiskt msatt en slags "forlangningsspolar" for att f5 gynnsammare overformgsegenskaper men samtidigt fSr godtaga lagre
gransfrekvens. "Intet nytt under solen”. heter det1

Vilken antenn
ar popularast?
W4MB Bob Havilland har gjort en under sokning bland 500 USA-amatdrer for att se
vilken antenn som var mest anvand.
Bandet 15 meter.
50 % Yagi, mest 3 el.
20 % Vertikaler med multibandtypen i
majontet.
15 % Loopantenner med 2 el quad i taten.
12 % Dipoler/Inv. Vee.
2 % Long wireantenner.
En liknande undersoknmg i Europa gav foljande resultat:
38 % Vertikaler.
31 % Dipoler. G5RV, W3DZZ.
13 % 3 el Yagi
7 % 2 el quad.
Jag har fbrsokt fA fram vilken antenn som
ar mest anvand bland svenska amatdrer. Det
ar litet svArt eftersom man ju ej vet vad alia
har. men det troliga ar att dipoler/inv Vee blir
etta foljd av Yagiantennen, sedan vertikalerna, quadarna och longwiren.
SM4DHF i "Osa-naws" 301
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X

(ind.)

Antennens Den vAgrata delens langd meter
35
25
hojd,
10
15
20
meter
vAgr. + lodr. vAgr. + lodr. vAgr. + lodr. vAgr. * lodr. vAgr. + lodr.

10
20
35

+

matem. form.:
(induktans)

T

Om man satter upp en entrSdig L-antenn
och darvid drar trSden forst lodratt uppdt och
sedan i ovre delen vSgratt (eller litet hur som
heist) och sedan onskar veta egenfrekvensen
for kvartsvSgsresonans, brukar man som bekant ofta ta reda p3 totala langden, och den
na multiplicerad med 4 ger "egenvSglangden". Men egenthgen vore detta riktigt blott
for en helt rak ledare. heist lodrat och mycket
iSngt borta frin jordytan. Det fel man darvid
begSr, ger en egenfrekvens, som ar 15—
25% for I3g; men eftersom vi latt kan ratta till
saken med v3r antennavstamning, har den
inte vare sig vid vertikalantenner eller vid Lantenner berett oss storre bekymmer.
Men om vi nu vill rakna battre p5 antennen
for att t. ex. kunna dimensionera en forkortningskondensator eller forlangnmgsspole,
borde vi veta litet mer. Saken berordes nigot
i QTC 11-1973 sid 386. dar det sags att en
forkonningskondensator verkar sSsom serie
kopplad med vemkalantennens hela kapacitans, medan daremot en forlangnmgsspole
samverkar med blott omkring 1/3 av anten
nens induktans. Forst av allt bor vi alltsA gora
klan for oss orsaken dartill.
Vanstra delen av fig. 1 visar, hur den enkla
lodrata antennens reaktans andras med frekvensen, forst kapacitiv. sedan noli vid resonans, darefter induktiv o.s.v. Om vi nu
begransar oss till delen fore resonansen. kan
denna del av kurvan uppdelas i en kapacitiv
och en induktiv del enligt hogra delen av fig
1. Det visar sig d£. att den kapacitiva delen
uppfdr sig som en kondensator med samma
kapacitans som antennen, medan daremot
den mduktiva delen uppfdr sig som en spole
med induktansen i det narmaste = 1/3 av
antennens induktans. Har mSste framh^llas.
att endast de forsta delarna av kurvorna ar
p5 tai har; den matematiskt intresserade kan
se det siffermassigt i fig. 1 och skall d3 arbeta
med endast tvS smA x-varden.
Nu ligger det till hands att gora upp en tabell med riktvarden for kapacitansen. Tabel
len i fig. 2 visar sAdanan for en entrAdig vAgrat antenn med en entrAdig lodrat uppled
ning. Totala kapacitansen fir man helt enkelt genom att sammanlagga den vAgrata
och lodrata delens kapacitanser.

reaktans

Tekniska
notiser
K G Julin, SM0DJL
Lammbolmsbacken 193
143 00 VARBY
ARET SOM GATT
Kanns rubriken igen? Det har gdtt ett dr se
dan den anvandes. Nu som dd kan inlednmgen bli — “den tekniska utvecklingen visar inga tecken pd avmattning, snarare
motsatsen."
Men det gdr inte hur friktionsfrrtt som
heist. Under hosten har det rapporterats att
den osakra valutamarknaden har hojt pnset
pd guld som i sin tur har hojt priset pd
komponenter innehdllande den dtrdvarda
meta lien.
Forsaljningen av videobandspelare lar gd
trogt trots dumpade poser, raka motsatsen ar
det med LCD-uren som pd grund av kretsbrist hdller prisnivdn stabil.
Grundamnet Kisel fortsatter att vara den
viktigaste rd varan i minst 20 dr till anser mdnga halvledartillverkare i dag och tillverkningsteknologin for mtegrerade kretsar tog ett
steg framdt i samband med lasertrimning av
resistanser under glaspasiveringen.
I hamapparaterna har processorer och
minnen gjort sitt intdg. Trots storre
funktionsinnehdll blir amatorutrustningarnas
yttermdtt bara mindre och mindre.
Den talande kretsen har sett dagens ljus.
det ar Texas Instrument som tagit fram en
krets som kan tala 200 ord under ndgra minu
ter. Kretsen kommer inte att saljas Ids utan
till en borjan ingd i talande apparater
Cellplatsen i minnen kan ge en uppfattnmg
om utvecklingen de senaste dren. De jamforda kretsarna i nedanstdende tabell ar
RAM.

Ar

1971
1973
1976
1978

Cellplats i Antal celler
per kvadrat
kvadratIC mikrometer millimeter
1103
830
4060
1100
4116
2000
4164
5000

APPARATNYHETER
Tillstromningen av nyheter bland sandare,
mottagare och transceiver ar betydligt stdr
re an vad man forst kunde ana. For att avgdra vad som ar nytt behovdes ett referensregister innehdllande kanda apparater 10—15
dr bakdt.
Registret ar nu framtaget och innehdllet
steg snabbt till omkring tusen apparatbeteckningar.
Det hela ar ett experiment och sdvida inte
floden blir oss dvermaktig ska nyhetsflodet
kontinuerligt bevakas, men av utrymmesskal
kan det inte bli ndgon ingdende beskrivnig
utan endast en engdngskommentar for varje
apparat. Som aven tidigare namnts finns det
ingen mojlighet att kontrollera huruvida en
apparat kan tankas komma till vdrt land eller
ej.

KORTVAGSMOTTAGARE
Globetrotter 808 frdn Nordmende, tacker
LW, Mv. 11 kortvdgsband 3,48 - 29,9 MHz
samt FM-band, dubbelsuper. BFO, squelxh
och antennavstamning.
RO 153 frdn Philips tacker 0,015-30 MHz i
1 Hz steg, har digrtalskala med LED, ar
programmerbar. ar utrustad med en mikro-
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processor, har tryckknapps- och rattavstamning for grov- respektive fininstallning. Avsedd for mod: CW, DSB, SSB. ISB och
FSK.
RO 156 ar som 153 men utrustad for fjarrkontroll.
Racal kommer med ytterligare tre dyra
trafikmottagare forutom RA 6772 som omnamndes i sept. nr.
RA 6700. syntes. all mode. 0.015—30
MHz.
RA 6774. har dessutom uttag for dator
styrning.
RA 6780. ar avsedd for manuell fjarrkontroll.

kortvAgstransceivrar
Swan 100 MX. RIT, 12 volt. 100 watt.
HAM-10, 40 kanaler pd 10 meters bandet
med 10 kHz delning, syntes, 10 watt AM
HAM-100 som HAM-10 men 100 watt eller
10 watt.
Pewe SSB-120, 80 kanaler 12 watt SSB
och 40 kanaler 5 watt AM, frekvensomrdde
28.840 - 28,926 MHz. RIT och squelch.
Swan 350 A. 300 watt. 220 volt.
Swan 350 B. 300 watt, 220 volt.
Swan 350 D. 300 watt. 220 volt, digitalskala
545 OMNI-A frdn Ten-Tec har dtta kort
vdgsband varav sex stycken ar de vanliga
frdn 1.8 till 30 MHz. Dessutom tvd band som
eventuellt kan komma (En WARC 79
spekulation?). I ovrigt analog skala. SSB.
CW, squelch och 200 watt.
546 OMNI-D ar som A-modellen men med
digitalskala.
VHFTRANSCEIVRAR
C 5400 E frdn Standard. 12 volt, digital
skala. RIT, FM. CW, RTTY, VFO, en
bordsapparat och troligen den forsta med inbyggt oscilloscop, scopbredd + / — 100 kHz.
Pace Communicator I frdn Pathcom Inc.
handapparat med 6 kanaler och 3 watt.
Pace Communicator II ocksd frdn Path
com ar en syntesapparat med 800 kanaler,
RIT. FM och 25 watt.
Palomar mini 1 ar en liten 1 wattare med 18
kanaler men bara 6 kristaller. Hojd 152 mm
och bredd 67 mm.
TR 2300 frdn Kenwood, syntes. 80 kanaler
i 25 kHz steg. PLL, 1 watt och FM. Den har
transceivern dok upp snabbt och har redan
varit pd en helsida i QTC nr 10.
Mastr PR 36. FM.5watt. 132-150 MHz.
S1 frdn Tempo ar en liten handapparat och
troligen varldens forsta handmodell med syn
tes. 800-kanaler. FM, 1,5 watt. 40x62x165
mm.
TS 280 DX liknar TS 280 FM (QTC nr 11)
den enda skillnaden verkar vara uteffekten
som ar 25 — 40 watt.
C118 frdn Standard ar en mycket liten
handapparat pd 1 watt, 6-kanaler.
VHF/UHF MOTTAGARE
SR 2090 frdn Aiken ar en mikroprocessor
styrd dubbelsupermottagare for omrddet 20
MHz-500 MHz i 10 Hz-steg och med konverter kan omrddet okas till 1200 MHz. Skalan ar en dataskarm i LCD-utforande och
mod. typerna ar CW, AM. FM och som tillbehor finns SSB-detektor och fjarrstyrningsenhet.

SHF TRANSCEIVER
MA 87141-12 ar en komplett gunnplexer
frdn Whitehouse for omrddet 10 GHz.

BOCKER
Databocker frdn Philips och Signetics daterade 1978, exklusive moms. Postforskottspriser.

SC3 Transistorer
SC4c Diskreta halvledare
CM2b Kondensatorer
CM10 Anslutningsdon
ET2b Mikrovdgkomponenter
ET5a Katodstrdleror
ET9Fotordr
SD1 Minnen
SD2 Mikroprocessorer
SD3Analoga kretsar
SD4 Logik kretsar, 760 sidor
LPS 74 LS kretsar. 9x14 cm

42:20
24:15
42:20
24:15
24:15
24:15
24:15
42:20
42:20
42:20
42:20
10:25

Vid kop av SD4 medfoljer LPS gratis.
Saljs via ELCOMA. 115 84 Stockholm. 08
67 97 80.
Bokmalar. se aven QTC 78-4-141 och 78-5178.

Aska
Varje kvadratkilometer av vdrt land traffas i
genomsnitt av ett blixtnedslag om dret.
1973 orsakades 27 % av villabranderna av
blixtnedslag.
Praktiska anvisnmgar hur skyddsdtgarder
skall vidtas har utarbetats mom SEK och utges nu som svensk standard SS 487 01 10
(SEK 08/23 31 95).
'Lighting'' av R.H. Golte ar en relativt ny
bok om dska. tryckt i maj -77, ar pd 500 sidor
med engelsk text. Kapitel 10 som ar pd 34 si
dor handlar om bdde atmosfariska storningar
och storningar pd radio.

82 S 190/191
Varldens forsta 16 K bipolara PROM ar nu i
produktion av Signetics.
82 S 190 har oppen kollektor och
82 S 191 har hogimpediva utgdngar.

RYMDBILDER
Attamillimeterfilm och diabilder frdn de ol»ka rymdprojekten saljs av CEDE-foto, Box
42. S 460 20 Sjuntorp.
TELESKOLAN
Den 18 okt. invigdes nya Teleskolan i Kal
mar. ndgra stenkast frdn olandsbrons fast
landssida. Bland de narvarande fanns bl. a.
ITUs generalsekreterare. Av de 67 personer
som arbetade vid Teleskolan pd Hornsgatan i
Stockholm var det vara 13 som foljde med till
Kalmar.
Pd skolgdrden finns telekorallen, en stor
skulptur av Olle Aldrin, symboliserande telekommunikation pd konstnarlig nivd.

50-ARING
I januari 1979 fyller CCIR 50 dr. eller rattare
sagt, deras forsta plenarmote ar 50 i jan.
CCIR stdr for International Radio Consul
tative Committee och ar en internationell
rddgivande kommitte inom radio.
Deras femte mote holls i Stockholm 1948
Under dren 1948- 1974 var E Esping. Sveri
ge. ordforande i studiegrupp II. som omfat
tar TV. CCIR har elva studiegrupper och tvd
specialgrupper
Arets motesplats var Kyoto dar det 15:e
plenarmotet agde rum.
(Telecom. Journal)
FEEDBACK
QTC nr 2 sid 52 under rubriken Mim-RPV
stdr “stortningar ’, det skall vara "stor
ningar".
Under rubriken 8021 stdr "8-bits protar. en
4-bits prot" det skall vara portar och port.
I QTC nr 9 sid 315 forekommer kretsbeteckmngen "714 pd fyra stallen i vanstra
spalten Den skall heta 741.
Pd sid 316 vanstra spalten stdr '65 mH och
7 mH" som skall vara 65 mA och 7 mA.
QTC 12:1978

Frekvensomride

c 1000
10
c 700
50
3600A
50
3550W
50
3240HH
2
3550 i byggsats

siffror

Hz- 1 GHz
Hz-700 MHz
Hz-600 MHz
Hz-550 MHz
MHz —250 MHz

CO

Modell

-J 00 00 00

FREKVENSRAKNARE
DSI Instrument Inc. i San Diego har kommit med en serie raknare till litet format och
hyfsat pris. Raknarna har 12,5 mm siffror utom 3240 som har 11 mm. De drivs med 115
volt AC eller batten utom 3240 som bara har
batteridrift. Uppgift om svensk import finns
ej.

storlek i mm
HxBxD
101x254x190
76x203x152
73x203x127
73x203x127
127x76x50

pns i dollar

100

MIKRODATOR
Den numera valkanda mikroprocessorn
MC 6800 har fitt en annu mer komprimerad
efterfoljare MC 6801. (Omnamnd i nr 4).
Den sen lange "populare” inkorporeringen i
kommunsammanslagningen ar aktuell aven i
mikrokretsvarlden.
MC 6801 innehiller MC 6800 plus en massa kringkretsar.
Mikroprocessor
Klockkrets
RAM 128 x 8 bit
ROM 1024 x 8 bit
Parallel! I/O krets
Serie I/O krets
Tidkrets

MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

Summa: mikrodator

MC 6801

6800
6875
6810
6830
6821
6850
6840

Nasta nyhet blir MC 68000.
Nigon riktig definitions pi mini- och mik
rodator finns annu inte och anlednmgen sags
vara: "ty vad som gjordes av en minidator i
gir kan goras av en mikrodator i dag och en
minidator i dag klarar vad en stordator gjorde
i gir”. Det sker med andra ord en utvecklmg,
och en snabb si dan.

FREKVENSRAKNARE 2
ICM 7216 frin Intersil ar en universalraknare som fir plats i en 28-bens kapsel,
drivspannmgen ar 5 volt och frekvensomrSdet ar 0 — 10 MHz, uppger Modern Elektronik som saxat ur Electronic Design.

nArradio
Det lar bli livligt i etern pi det nya iret
Den 1 nov. gick tiden ut for ansokningar till
att starta narradio pi FM-bandet (87,5-100
MHz). DX-alliansen, Tekniska Hogskolan
och Vindelalvens radiosallskap hor till de c:a
400 som ansokt att fi delta i forsokssandningarna frin 15 platser i landet som Televerket skall utse.

Gor ett eget

radioprogram!

Det finns nigot som heter "Bandverkstaden” for dem som vill gora ett program i ra
dio. antingen i riks- eller lokalradion.
Vill man gora PR for sin hobby kan man
forest att man fir gora ett sidant program
och i nigra fall har det hant an sandaramatorer gjort program om amatorradio. Man fir
lina inspelningsutrustning och fir hjalp och
vagledning. Programmet "saljs” sedan till en
passande radioredaktion eller oCksi ordnar
Bandverkstaden egen programtid.
Adressen till Bandverkstaden ar BAND
VERKSTADEN,
Konserthuset,
252 21
Helsingborg. Tel. 042 - 13 05 00.
QTC 12:1978

ORDBOKEN
Enable input = aktiverad mging
En-chip dator = dator som fir plats pi en
enda chip, alltsi pi den lilla aktiva
skivan i en mikrokrets.
Enclosure = holje
Encoder
kodare
End-feed = andmatad (antenn)
Enhetssteg och spring = en puls andring
frin noil till ett.
Enhancement mode = kanalen i en MOStransistor som normalt sparrar utan
gatespanning.
Enhetsgransfrekvens
frekvens vid vilken
beloppet av transistorns stromforstarkningsfaktor i gemensam emitterkopplmg antar vardet ett.
ENIAC = den forsta vekliga elektromska datom. byggd 1946 och inneholl 18000
ror.
Entropi = en kallas informationsproduceran
de formiga, ofta unryckt i bit/
sekund.
Enveloppdetektor = benamning pi den vanlilgaste AM-demodulatorn.
EOR = Earth Orbit Rendezvous
EOR = Exclusive OR, exklusiv ELLER (logikkrets).
EPD = Vasttysk telegrambyri.
Epitaxial layer = kristallskikt i halvledare.
EPROM - Erasable Programmable ReadOnly_ Memory, raderbart och omprogrammerbart lasminne, aven kallatRPROM
EPT = Electrostatic Printing Tube, skrivror.
Equalizer = utjamnare.
Erasable = raderbar.
ERPROM = Erasable field Programmable
ROM. rader PROM
ERF - Estlands Radiosport Federation.
Erholzeit = iterhamtnmgstid
EROM
Erasable Read-Only Memory.
ERP = Effective Radiated Power, effektiv
utstrilad effektl antenn).
Error = fel.

E-skikt = under dagen regelbundet upptradande jonosfarskikt i E-regionen mom
vilket elektrontatheten som funktion
av hojden har ett maximum.
ES-skikt = sporadiskt E-skikt. omride med
sporadisk jonisering mom E regionen
av tillracklig utstrackning for att bilda
ett jonosfarskikt.
EST = Eastern Standard Time.
ETA = Chalmers radioklubb.
Ettstalla = Digitaia motsatsen till nollstalla.
Ett genom f-brus = fladderbrus som upptrader i stromgenomflutna halvledare
som sammanhanger med vissa stortillstind.
EU-DX-D = Europaisches DX-Diplom,
tyskt diplom som utges av DARC.
EU-PX-A = European Prefixes Award, tyskt
diplom som utges av DIG.
EURD = Europaeisches RTTY Diplom, tyskt
diplom som utges av DARC och
DAFG.
Europa QRA = Osttyskt VHF diplom som
utges av radioklubb DDR.
EU-SSB = Grekiskt diplom som utges av
National Amateur Radio Union.
eV = elektronvolt.
Even sum = jamn summa (beteckning i sam
band med paritetskretsar).
EW = East West, ost-vast.
Ex = fore detta, tidigare.
Exciter = generera. mata. alstra.
ExcINOR = exclusiv icke-ELLER grind.
Exclusive OR = exklusiv ELLER-grind, den
verkliga ELLER-gnnden dar utgingen
intar ett-tillstind endast om den ena
eller den andra ingingen intar etttillstind.

EXOR = exklusiv ELLER
Extel = Engelsk telegrambyri.
Extension input = utbyggnadsinging (logikk retsar).
Extrinsic semiconductor = stor(halv)ledare.
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X
X
41
42
43
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46
47
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49
50
51
52
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54
55
56
57
58
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
X
81
82
83
84
85
86
87
88

X
92
93
94
95
96
97
X
99
IX
101

103
104

IX

SM6HDYIFSI
SM4BTF(HT>
SM5BKZHTI
SM7HTH(HQl
SM4EGB(HTI
SM5FURIITI
SM7BHMIHQI
SMSEBGlHRl
SM5FIL (ITI
SM4FMEIGTI
SMOIEA(JTI
SM4HJ<HT>
SM3IXY (JXI
SM2EKAIJXI
SM4IXWIGVI
SM6HBKFR)
SMIIAI(JR)
SM3ICU 3p(JXl
SM2HDF tJYI
SMOHJLim
SK5ASIHSI
SM3ICT (JXI
SM3GHD(GWi
SM4JJY (HTl
SM5GSHHTI
SM3JAWIJXI
SM7NG (GPl
SM3GBAUW)
SMOHBV (JT>
SK2GJ (KB)
SM3GTIIW)
SM4DHBIGTI
SM5FDAHTI
SM5FND(HTl
SM3ICPHW)
SM4PG(HTi
SM3IYUIJX)
SM6CQS(GSl
SM2INVIKB)
SM3DALIHXI
SM3IQB 1 JXI
SM6FJBIGR'
SM2IKWIIZ)
SM2JAPHZ)
SM3G0MIHW'
SM3GHBIHWI
SM3GXG 5 (IT)
SM3GGN(HX)
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1296 MHz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SM5DWC lT5Og
SM0FFSJT5M
SM5CPD IT70h
SM6FYU GQ03e
SM58EI JU72c
SM5CNFHS49f
SM3FGL IV53g
SM7GWU HS75c
SM6CWMGRl2c
SM00YEJT54<

SMOFUOllTl
SM5CUHITI
SMOCPA(IT)
SMOGCW(IT)
SM7CFEIHQ)
SM4CNNIHU)
SM5EBGIHR)
SM3AZV 11X1
SM5FJ (IS)
20 SM5AIKISI
21 SM3EQY (IUI
22 SM1BSAIJRI
11
12
13
14
15
16
17
18

Antal
432 QSOn
33
30
32
23

QTH

h f f iM

3219
3183
3171
2949
2583
2574
2505
2420
2410
2403
2365
2360
23M
2264
21X
2006
1985
1949
1866
1778
1764
1762
1540
1528
1526
1521
1507
1471
1433
1433
1427
1352
1324
1237
1210
1202
1170
1154
1108
1000
1057
1049
965
949
892
839
826
817

222
204
166
176
128
119
112
84
81
109

X
25
16
19
14
12

23
24
25
26
27
28
29

SM5HYZIIU)
SM4PGiH7i
SM7FMD(HR»
SM4RR (HU)
SM4HJIHTI
SM6EYKIFR
SM4EG8(HTi
SM6FJB(GR>
SM4IR8 IHUI
SM4FWY IHT)
33 SM3GBAHW)

QRV 1296 MHr SM5DWC
SM0FFS
SM5CPD
SM3CPD SM3FGL SMODYE SMOCPA SM1BSA

Kommentarer
SM5BEI: Condx ganska bra. aktiviteten kunde varit batt
re.
SMOGCW: Kdr nu med 48 element och 10 Watt
SM7CFE: Bra conds Ug aktivrtet i SM7
SM4CNN: R»g Drake line * microwave modules vansverter 10 W - J-beam 88 el 8 stationer ar In. QRV
Ludvika-Grangesberg pd 70 emH
SM4HJ Om 432 MHz bander USE IT OR LOSE ITI
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VHASA:s PORTABELTEST1978
Har ar resultathstan for sommarens test.
Jag vill passa pA att be alia MS-amatorer om
ursakt for an jag var sA dum att jag lade tes
ten mitt i perseiderna Jag tog bara ett passande datum ur almanackan och det rAkade
bli 13augusti. . . Hoppas ingen blev stord!

78-07-09.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SM7BHM p
SK7HW p
SM7EML 7p
SM7IGV 7p
SM7IXU 7p
SMI HOW Ip
SK7EB p
SMOGZT Op
SM0HBV Op
SK7EY 7p
SK7JC 7p
SM6GPV 6M
SMOJEM 6p

78-08-13
2916 p
2571
2274
2064
1857
1447
1412
819
816
776
420
180
138

1
2
3
4
5
6

SK7HW p
SM7IXU 7p
SK7E8 7p
SM78HM 7p
SM7EML 7p
SM7IXR p
SMOGZT Op
8 SM0HBV Op
9 SMOJEM 6p

2157 p
1815
1716
1413
1X2
838
=64
378
270

73 de SM6GPV/Joakim,
VHASA VHF sek
AKTIVITtTSTESTEN144 MHz 1979
Deltagare: Radiosandareamatdrer med
giltigt tillstAndsbevis i Sverige Alla forbindelser skall ha genomforts frAn svenskt territorium.

ChackSoggar SM3JAY. SM7JKD

SM7FJE. Det har bltvtt en ofog an samtrdigt som man
kallar aven mkludera rapport och QTH Dena stor vanlrgtvis
mer an det undertanar Dessutom vid CW och fuHttasbara
signaler ar det inte tvunget an repetera info och Atmmstone
mte gora det mera an en gAng.
SK7BQ: Superfinal i kollosalformat Rekord igen' Tyvarr
blev detta vfir sista test 4xPA0MS ♦ PA har p g a
lokalbnst gAn under kiubban GL i kommande tester till
nya agaren SK7EY. God Jul onskar vi alia i testoanget p3
SK7BQ QRTI
SK48X; QRV med ny ngg FT221R och PA YL1060 Opr
-41 AZ-41J S-4GVF

QSO var 1 min 21 sek. Inte ilia speciellt nar
mat vet att han ar single operator. An en
gAng grattis Bosse och aven ett grattis till
SM7DTT och hans 2:nd operators som aven
de slog WT:s gamla rekord.
An testen gynnades av mycket goda tropoconds frAn sodra SM3 och soderut kunde
val inte undgA nAgon. Nar sedan det var en
skaplig aurora under storre delen av testen,
tors man val pAstA att de fiesta var nojda.
UHF-testen tycktes ocksA haft conds over
det normala men aktiviteten verkar ha varit
dAlig.
Till sist vill jag passa pA att onska er alia en
riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT AR
1979 med nya friska tag

I

20

SM3FGLIIVI
SM3DCXIIVI
SM3COLdW)
SM0TW (ITI
SKOLMilT)
SM6GFSIGRI
SM5BUZIHSI
SK4DEIHTI
SK6DG 6(GRl
SM3EUSUUI
SM7GWUIHSI
SM3AZV (IX)
SM5DYC (ITI
SM4IVE (HTI
SK4KR 41 HTI
SM2EZTIKZI
SM0HAX IJTI
SM6CCO(HS)
SK4IL (GTI
SK2AUIKYI
SK4DM 4IHT)
SK2HGILZ)
SM2IUE (IZI
SM3BNVIHXI
SM2IVRIIYI
SM6CWM iGRl
SM7BYV 6lGS>
SM3AVQUUI
SMOHJZ1 JTI
SM1H0WIJRI
SM4HXY (GTI
SM6JGL 6IGSI
SMOG TV (ITI
SM0GSZHSI
SM3HASHXI
SM7EML(HQ)
SM6ITE (GO)
SK78KIGQ)
SM6iBF-7p(GP>
SM5HYZUUI
SM0EUI (JTI
SMOGZT (JTI
SM2GHHMZ*
SM0HBHIITI
SM6ADWIGSI
SM5CUKIT)
SM6GWA(FSI
SM4JGUIHSI

GQ56b
GP48e
GP49c
GP27g
HQ72a
iSlOa
HTBOf
JU72c
iT70b
HT57e

M

11
12
13
14
15
16
17
18
19

SM7FJE
SM7DTT 7
SM7BLB
SK7CE
SK7BQ
SM0DJW
SM5FRH
SM5BEI
SM0BYC
SK4BX

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QSO n

|

Antal

QTH

SK0LM: Mycket goda conds Korde W a OK1BCT p .
JJ33g QRB 1085 6 km. med 15 W och 2x10 el SK4MPI var
599 hos 0K1APW p . HKO4f QRB 960.2 km God Jul och
Gott Nytt Ar de Peter SM0FSK
SM3GHO: Nog ar det bra knepigt att condsen ska drabba
kusten' Horde stationer som verkligen korde Grattis pojkar'
SK2GJ: Op SM2EKQ Antbgen mojlighet att kora VHF
test igen. men nar man lyssnar over bandet for att hora en
sprudlande aktivrtet, kangtar man tillbaka till SM5-land
SM3GXG5: Ja hoppas poangen racket till en |umbop*ats
Korde med TS-700 * Slim Jim utanfdrfonstretc a 2 me
ter ovanfor jordpianet

W

AKTtVrTETSTESTEN VHF NOVEMBER

Aktivitetstesten 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.

EJN kommentar OTROLIGTII I

VHF testens resultatlista talar val sitt tydliga sprAk. Ett stort grattis till SM7FJE Bosse
som i och med de har resultatet tagit rekordet pci VHF. Det gamla rekordet innehades
av SM7WT och sattes i februaritesten 1975
med 7256 poang och 175 QSO:n. Att som
Bosse har gjort. kora 222 QSO.n verkar otroligt. Det betyder an genomsnittstiden for ett

For an underiatta sorteringen av
testloggar sA skriv pA baksidan pA kuvertet; Vilken test, call, antal QSO,
QTH, poang och mark kuvertet mad
ett stort kryss om det finns testkommentarer inuti.
QTC 12:1978

Tid: Forsta tisdagen i varje mdnad kl
18.00— 23.00 GMT.
Trafiksatt: Enligt televerkets bestammelser. Trafik via aktiv repeater eller translator
fdr ej fdrekomma. Reg. 1 bandplan skall tillampas. Vid multioperator-multitransmitter
trafik fdr hogst en sandare anvandas sam
tidigt och gemensam logg mdste foras. Un
der testen fdr endast en signal anvandas frdn
respektive station.
Testmeddeiande: Rapport och QTH, angivet enligt QTH-lokator systemet eller narmast storre ort.
Poangberakning: En poang for varje pdborjad 10 km stracka. Avstdnd under 50 km
raknas som 5 poang och avstdnd pd 2000 km
eller storre raknas som 200 poang.
Logger Skall vara av typ SSA:s VHF-UHF
testloggbiad och skall innehdlla foljande kolumner: Tid, motstation, sant resp. mottaget meddelande. poang samt en tom kolumn. Pd forsta loggbladet i ovre hogra hor
net skall finnas uppgifter om: Eget call, totalpoang, eget QTH och antal korda QSO:n.
Loggar som saknar ndgon av ovanstdende
uppgifter medraknas ej. Loggarna skall vara
poststamplade senast den 11 :e samma mdnad och skickas till: Lars Gustavsson.
SM0DRV, Gransdngarvagen 7, 161 40
Bromma.
Segrare: Den station som deltagit i minst 9
tester och darvid erhdllit flest poang. Poangen frdn de 9 ba sta testerna raknas. Segraren erhdller SSA:s testdiplom samt VHF-testens vandringspris. Dessutom koras basta
station i respektive distrikt.

AKTTVIl fc IS ILSIEN 432 MHz och ho^e
1979
Deltagare: Seovan.
Tid: Forsta torsdagen i varje mdnad kl
18.00 - 23.00 GMT.
Trafiksatt: Se ovan.
Poangberakning: Se ovan. Dock ger forbindelser pd 1296 MHz 3 x den angivna poangen, 2304 MHz 6x, 5760 MHz 9x, 10368 MHz
12x och 21 GHz 15x den angivna poangen.
Loggar Se ovan. Dock skall resp. band
anges, och pd forsta loggbladet skall finnas
uppgifter om antal QSO pd resp. band.
Segraare: Se ovan, som erhdller UHF-testens vandringspris.
KVARTALSTESTEN 144 MHz 1979
(telefonitesten)
Tid: Tredje sondagen i mars, juni, Septem
ber och december mellan 08.00—11.00
GMT.
Mode: SSB, FM, AM enligt Reg 1 bandplanen.
Testmeddeiande: RS + lopnummer startande pd 001 och QTH angivet enligt QTHlokatorsystemet eller narmast storre ort.
Poangberakning: 1 poang for varje pdborjad 10 km stracka. Avstdnd under 50 km
raknas som 5 poang och avstdnd pd 2000 km
och dardver raknas som 200 poang.
Bonuspoang: For varje kord QTH-lokatorruta (ex HT, GP, HX) raknas 20 bonuspoang.
Slutpoang: Summan av avstdnds och
bonuspoangen.
Loggar Se aktivitetstesten 144 MHz.
Dock skall pd forsta loggbladet anges slutpoangen och antal korda QTH-rutor. Bifogat
skall ocksd finnas en forteckning over korda
QTH-rutor. Loggar som saknar ndgon form
av ovanstdende uppgifter medraknas ej.
Loggarna skall vara poststamplade senast 10
dagar efter testen och sandas till SMODRV.

Ovrigt Aktiva repeatrar och translatorer
fflr ej anvandas. Vid drets slut den station inom respektive distrikt som uppndtt den
hogsta sammanlagda poangsumman i de fyra testerna an koras till DISTRIKTSSEGRA-

QTC 12:1978

RE och tilldelas SSA:s testdiplom. Det kommer alltsd inte att koras ndgon totalsegrare
for hela landet utan dtta distriktssegrare. I
dvrigt gaiter samma bestammeteer avseende
trafiksatt m m enligt aktivitetstestema.

Ja sd var det dags for ett nytt testdr 1979,
och vi kor vidare i de gamla invanda spdren
utan ndgon andring i reglerna frdn foregdende dr. Den enda skillnaden blir att jag av
privata skal lamnar over min verksamhet som
'contest and award manager” pd VHF-UHF
till SMODRV/Wasa, men det vet ni val vid
det har laget. Jag vill bara ta tillfallet i akt att
onska Wasa lycka till i sitt nya arbete. Jag
hoppas att ni hjalper honom pd samma satt
som ni hjalpt mig, genom att ha prydliga log
gar och puff a pd lite nar ndgot har blivit fel.
Jag vill ocksd passa pd att tacka er allesammans for alia de trevliga brev och telefonsamtal jag fdtt under de har tvd dren. Det
vart en kortare tid an jag raknat med sjalv,
man just nu och en tid framover har jag helt
enkelt inte den tid som behovs for att kunna
gora ett bra jobb som testledare, och dd drar
jag mig hellre tillbaka an gor ett halvdant
jobb. Som ni kanske markt sd har det aven
varit ganska knappt om tid detta dr, och jag
hoppas ni haft overseende med att det inte
gdtt sd snabbt ibland som det kanske borde
ha gjort.
Tack ska ni ha allihopa for en fin tid, och
"keep up the good work".
SM5EJN
VANDRINGSPRISER
Genom en privat donator, som vill vara an
onym har under dret skankts tvd stycken
vandringspriser. Dessa skall enligt donatoms
onskan utdelas till slutsegrarna i VHF resp.
UHF aktivitetstestema. Forst tankte jag dela
ut dessa priser i dr, men andrade mig sedan
att beharska mig till nasta dr, sd att alia kan
tavla om prisen. Prisen skall vara standiga
vandringspris, och kan alltsd ej erdvras for
gott av ndgon. Lycka till i kampen om prisen,
och jag ar saker pd att de kommer an presenteras i ett kommande nummer av QTC.
SM5EJN

WASM DIPLOMEN
Det ar ett drygt dr sedan vi sist redovisade
vilka som erovrat ndgot av vdra WASM diplom pd VHF-UHF. Foljande har tilldelats diplorn mellan 1977 — 78:
WASM I 144 MHz: Nr 163/SM4HEJ,
164/SM6CTQ, 165/SM7BYU, 166/SK4IL,
167/SMOGSZ,
168/SM4FXR,
169/SM3GHD,
170/SM3HAS,
171/SM1H0W,
172/SM6HQL.
173/SM2EBH, 174/SMOHJV, 175/SM3ICT,
176/SMOHTJ, 177/SMOIOT, 178/OH3MF,
179/SM7FMD,
180/SM5HXQ,
181/PE1AVU, 182/UR2NW, 183/UA4NM.
WASM II 144 MHZ: Nr 26 SM6PF.
27/SM4FXR, 28/SM1CIO, 29/SM3COL,
30/SM4PG, 31/SM7GWU, 32/OHOAZY.
WASM I 432 MHz: Nr 11/SM5BEI,
12/SM6AB,
13/SMOFUO,
14/OHONB,
15/SMODYE.
WASM II 432: MHz: Nr 1 SK6ABIII

Ett stort grattis till SK6AB och alia or
bakom den signalen for en fantastisk pres
tation an erdvra det sd lange dtrddda Nr 1 av
WASM II diplomet pd 432 MHz, det s. k.
WASM diplomet med dubbel guldkant.
Annu en milstolpe ar satt i VHF-UHF varlden.
Vart att notera for dvrigt ar att UA4NM
lyckats kora alia de svenska distrikten pd 144
MHz. Han bor ca 1600 km oster ut. Meteor
scatter naturligtvis.

I

SM3AKW:s fiffiga kombmabonsantonn
32 ai. collinjart for 144 och 18 x 17 al. yogi
Mr 432.
For dvrigt ett stort grattis till er alia som erdvrat diplomen, och jag tror fortfarande att
det finns en hel del som ar kvalificerade for
ndgot eller ndgra av diplomen men som inte
har sokt av en eller annan anledning. Du som
undrar var du hittar reglerna finner dem i
QTC nr 5 1977.
SM5EJN

DEBATTHORNAN
For att inga tvivel ska rdda vill vi pdpeka att
den moraHskt ifrdgasatta klubbstationen
"med hog placering i topplistan" ar SK6AB.
Vi inser inte det "egendomliga" i att en
klubbstation frdn sitt eget QTH anvander
mer an en rig parallels. Alla vdra QSO:n har
genomforts i enlighet med kanda bestammelser. De kompletta forbindelser som lyckligen genomforts ar och forblir QSO: nil ndgot annat kan dom inte bli.
Varfor ta upp ett generellt problem och begransa detta just till MS-trafiken? Ska moralbegreppet anvan das for att misstankligora
enbart denna? Man kan namligen peka pd
andra exempel som vi inte vill fora ut till de
batt dd denna torde bli tamligen Gronkopingsmassig. Kan det exempelvis "godkannas" att operera pd mer an ett band samtidigt? Under mdnga tropooppningar har no
terats valutrustade DX-stns (aven enskilda)
ropa CQ pd ett eller fler band samtidigt som
QSO kdrs pd ett annat. Ska avunden satta
stopp for detta? Kant ar an enskildas anropssignaler anvands for att kora multi
single/multi-multi i KV/UKV-tester — ar det
ta moraliskt godtagban? Vad sd galler utbredningsformen Es — ska moralen diskuteras har oxo? Mdnga gdnger ar utbredningen marginell och bevisligen bokfors icke
kompletta kontakter som QSO:n. Vi har mottagit ett flertal "verikfikationer” for ofullstandiga forbindelser. Den procentuellt storsta
andelen sddana QSL har erhdllits i samband
med Es. Vad ar detta for moral? En del operatorer sjukskriver sig vid fine tropooppningar
medan andra stortar hem under arbetstid vid
Es-condx. De fiesta gor inte sd av olika ska I.
Vad ar moral i dessa sammanhang?
Att reglera frdgor av denna typ leder till
orimliga konsekvenser som hobbyn knappast
har ndgot att tjana pd. For det ar val en hob
by?
SK6AB RADIO CLUB
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VAGUTBREDNING
Tropo
Det blev aven i Sr ett par bra tropoopp
ningar under "hogsasongen” runt oktober’
Under perioden 8—13 oktober lAg ett hogtryck over ostra Centraleuropa och gav fina
konditioner frAn SM7 bAde St vaster, soder
och oster. SM7AED och SM7FJE (bAda GO)
rapporterar flera fina DX dar vi framfor allt
faster oss vid HG5FMV (JH), mojligen forsta
QSO SM-HG via tropo. Dessutom andra ungerska stationer i rutorna JH och IH. Osterut
gick det till UA3LB0 (QO) och UA3LAW
(PO). Vasterut engelsman och fransman till
A- och B-kolumnema och soderut tyskar till
H-raden. Det ar mojligt att denna oppning
gick langre norrut. men jag har inte funnit
nSgra rapporter om detta.
En oppning som daremot gick upp till
Stockholm och vidare anda upp till OH6 (Xradenl intraffade i borjan av november. Den
8:e var det fina signaler ner mot polsktjeckiska gransen och vidare ner mot Vasttysk-Osterrikiska gransen och gransen mot
Schweiz. En station som gav Stskilliga ruta
FH var DF1CF. Han var stundtals over 40 dB
over bruset i 2,4 kHz bandbredd over ett av
stSnd av narmare 1400 km! Jag tror aidrig jag
haft sS starka signaler via tropo over det avstSndet tidigare. mojligen med undatag for
oktoberoppningen 1975 mot Frankrike som
ocksS gav mycket starka signaler FrSn OH6
korde man enligt uppgift HK-GK-rutorna vilket ar ungefar lika ISngt.

P.S. I sista sekunden har jag via SMOBYC
fStt reda pA vad SM2GHI (MZOIh) korde
under oppningen 8 november Se vader
kartan och bildtexten!
Aurora
For egen del har det varit dSligt med pas
sandet av bppningar sS jag mSnste forlita mej
pS vad som kommer in. SM7AED SM7FJE
(GQ) berattar att det den 29 September oppnade for fullt och bSde rutorna HH och JH
kordes liksom UA3:or bort till ruta UR och
GM4CMV/P i ruta ZR.
Sporadiskt E
Forst en kommentar till vad som skrevs om
Aurora-E i septembernumret SM7AED (GQ)
pSminner sej an det under det mycket starka
norrskenet under Region 1-testen 1966 kordes ett QSO SM7BZX och SM7BCX — Italien pS AM med S 5/6. Om detta var Aurora-E
eller nSgot annat IS ter sej inte bedomas i
efterhand. men mSnga tack for informationen. Jag vill i sammanhanget an en gSng
uppmana vSra nordligaste SM2:or att under
starka norrsken ligga och lyssna med antennerna soderut. garna nSgot tiltade (tippade
uppSt) om det skulle horas nAgon station pS
1500 — 2000 km avstSnd med ren ton. Sannolikheten att lyckas ar liten. men kanske inte
obefintiig.
Sedan nSgra rapporter om vanligt spora
diskt E. SM7BAE (GP) skriver att han under
oppningen 8 juli fick BZ- BB- och BD-rutorna
19.15-19.40 SNT och den 10 juli LX. LC och
EZ 18.50 — 20.00 SNT. SM7AED korde under
samma oppning tre SV-stationer. en LZ och
en ISO.
Som vi alia vet ar sporadiskt E framfor allt
ett sommarfenomen. Darfor ar det intressant
nar det oppnar aven under andra Srstider.
aven om gransfrekvensen inte nAr 144 MHz.
En dag i oktober (jag minns inte vilken) blev
det full fart pS TV-kanalerna anda upp till
93,25 MHz (vArt FM-band) mot norr och Os
ter frAn sodra Sverige och i tidningarna stod
det dan darpA om "atmosfariska storningar”.
Den 10 november var det dags igen och i varje fall 21.00 — 21.30 SNT var kanal 2 (50 MHz)
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Den 8 november kl. 16.15—17.06 GMT fick SM2GHI (MZOIh) fyra QSO:n med kontinenten pA 144 MHz tropo! Det langsta var med OK1IDK/P (GK45d), distans 1850 km. Hade
-GHI bort DF1CF (FH23j) hade det blivit nytt europarekord med bred marginal!

blockerat av Norge. Finland och Sovjet’ Den
finska stationer) var uppenbarligen Taival
koski vilket ger ett ovanligt kort skip. PA 10
meter var SM2:orna starka. Oppnmgar av
det har slaget kan nA 144 MHz aven om
sannolikheten ar lAg. Framfor allt skulle det
behovas aktivitet uppe i Nordnorge med full
effekt och stora antenner. Hammerfest —
Nordkap — Kirkenes och framfor allt Brjor
noya vore idealiska platser.
SM5AGM

SATELLITQRM?
NAgon gAng 1974 tror jag det var jag for
forsta gAngen horde en foreteelse som sedan
dess dA och dA dykt upp pA 144 MHz. Lyss
nar man i AM-lage lAter det som ett surrande. som en "dammsugare Lyssnar man
i SSB Iage finner man att det hela bestAr av
ett flertal mycket tatt liggande barvAgor som
tacker hela bandet AvstAndet mellan varie
barvAg ar nAgra hundra Hz och det hela kan
enklast tolkas som en frekvensmodulerad
sandning som har en deviation pA flera MHz
men dar sjalva modulationsfrekvensen bara
ar nAgra hundra Hz. Dessutom driver hela
faderullan lAngsamt i frekvens och ger ett be

stamt mtryck av doppler frAn en satelht
Forsta gAngen jag horde det hela visste jag
inte om det verkligen lAg pA 144 MHz eller
om det kom in via nAgon blandnmg. Det hela
dok inte upp alltfor ofta och jag funderade in
te narmare over vad det kunde vara. Jag frAgade vAr blivande VHF-testfunktionar
SM0DRV och han hade bara hort det nAgra
gAnger och endast frAn sitt sommar QTH i
ruta HR Han var inte heller saker pA om det
lAg pA 144 MHz. SM5BSZ (JT) som pA den
tiden var aktiv med Sveriges renaste (?)
mottagare hade aidrig hort nAgot och avfardade det hela som skrap ■ vAra mottagare
Aren gick och i vAras fick jag ett brev frAn
SM7CFE I HQ) som samtKJigt sanoe over en
kassett med diverse 70 cm-material. Dar
fanns samma foreteelse igen och Ulf skrev
att han horde "monstret forsta gAngen
1975 och alltsA pA 432 MHz. Slutligen blev
jag uppringd for nAgon mAnad sedan av en
SM5 a som undrade vad det var for skrap.
dammsugare” som han horde dA och dA pA
144 MHz.
Dar ar vi nu. Ligger detta skrap pA vAra
band och vet nAgon nAgot narmare eller har
synpunkteP Det hors inte ofta. men stor lite
dA och dA och ar som starkast 10 15 dB
over bruset Vad handlar det om?
SM5AGM
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TESTKALENDERN
MED TAVLINGSREGLER
MAnadstester
UM Thorstensson SMOGNU
Passvagen 10
170 10 EKERO

Spehr edak tor
KjeN Nerlich SM6CTQ
Parkvegen 9
546 00 K ARLSBORG

MAnad
datum

Tid i GMT

Regler

Test

AGW-DL Happy New year contest
Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
NRAUtesten dell FONI

1978:12
1978:12
1978:12
1978:12

—

Januari
1 0900 1200
2 1800 - 2300
4 1800 2300
1200 1500

r-

CN OJ CN

go

NRAU TESTEN 1979
1. Tider Lordag och sondag 6-7 januari
1979 med foljande tavlingsperioder:
I Lordag 1200—1500 GMT Telefoni
II Lordag 1530- 1830 GMT Telegrafi
III Sondag 0700—1000 GMT Telegrafi
IV Sondag 1030-1330 GMT Telefoni
2. Frekvenser Telegrafi 3510 — 3580 *
7010-7040 kHz. Telefoni 3600 - 3740 +
7040 - 7090 kHz. Respektera frekvensomrfidena.
3. Anrop: NRAU de SM. . . LA. . . OZ. . .
OH . .
4. Kleaser Klass A — Telegrafi.
Klass B — Telefoni.
Klass C — Telegrafi * Telefoni (Inofficiell)
5. Meddelande: RS(T) + lopnummer
samt en femstallig bokstavsgrupp. som valjes valfritt vid den forsta kontakten. Darefter
sander man den grupp man sist tog emot.
Anvand ej bokstaverna A. A eller 0. Om man
tappar eller mottager en grupp ofullstandigt
sandes den sist korrekt mottagna gruppen.
Utmark detta tydligt i loggen. Lopnummerserierna skall borja med 001 och vara skilda
pa CW och FONI men oberoende av bandbyten eller sandnmgspass.
6. Poangberakning: Endast ett QSO med
samma station per band och sandningspass
ar tiliatet. QSO med det egna landets statio
ner ar tillAtet men ger en reducerad poang.
Varje sant och ratt mottaget testmeddelande ger vardera 1 poang for kontakter
med det egna landet samt 3 poang for kon
takter med ovriga NRAU-lander. varje QSO
ger sAledes max 2 respektive 6 poang Deltagare som haft QSO med station som ej sant
in logg. gottsknves 1 resp. 3 poang forutsatt
att denna signal forekommer i minst 5 andra
deltagarloggar.
7. Landskamp:
Summan av alia deltagares Cw och FONI-poang sammanraknas
landsvis och utgor underlag for landskampen Detta gailer enbart deltagarna i
klasserna A och B enligt ovan.
8. Individuella vinnare: individuella vmna
re koras i de bdda klasserna A och B
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1978:1
1978:12
1978:12
1978:12

|

MAnadstest 80 M FONI
Jultesten CW
Jultesten CW
EDR Jultest VHF

Tid i GMT

Test

Regler

Januari
<0

December
17 1600- 1700
25 0700- 1000
26 0700-1000
26 0700- 1100

MAnad
Datum

Testledare
Lars Mohlin SMOGMG
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

1530 1830
2100-2100
0700-1000
1030- 1330
0900-1100
0000 2400
0800 1100
0800- 1100

9. Priser: Det segrande landets forenmg
mottager en vandrmgspokal och de fem basta i varje klass och varje land erhdller ett speciellt NRAU-TEST-diplom.
10. Loggar Loggarna skall skrivas pA A4papper p3 hogkant och skall innehAlla foljande uppgifter: Datum och tid i GMT. Band,
Kord station. Sant och mottaget testmeddelande samt Poang. Anvand separata loggblad for CW och FONI men skriv alia QSO i
kronooglogisk ordning.
Anvand stora
bokstaver for det femstalliga ordet samt skriv
heist med blyerts-penna.
11. Ovriga bestammelser: Multi-operator-stationer ffir ej deltaga. SAledes mAste t.
ex. en klubbstation betjanas av endast en
operator och han skall dA uppge sin signal i
loggen. Varje deltagare skall avge en forsakran av standardtyp eller med foljande formulermg:
"Harmed forklarar jag.

p£ heder och samvete att jag har deltagit i
NRAU testen i overensstammelse med dess
regler och att min station har anvants i enlighet med mitt lands och internationella regler
for amatorradio".
Det tillkommer arrangoren att kontrollra
att reglerna efterfoljes.
12. Stoppdatum: Loggarna skall vara
poststamplade senast den 31 januari 1979
och sandas till
SSA Contest manager
LarsMohlin. SMOGMG
Granbacksv.15

God
Jul
och
Gott Nytt
Tester
onskar
SM6CTQ SMOGMG SMOGNU

NRAU Testen del2CW
YU DX Contest FONI
NRAU Testen del 3 CW
NRAU Testen del 4 FONI
Nya mdnadstesten CW
French Contest CW
SCA Vintertest FONI
SCA Vintertest CW

1978:12
1978:12
1978:12
1978:12
1978:12
1978:6/7
1978:6/7

AGCW DL Happy New Year Contest /EU
Tid: 1 januari 0900-1200 GMT.
Frekvenser 3500 - 3600 kHz. 7000 - 7040
kHz, 14000—14100 kHz. Anvand heist frekvenserna 3560, 7030, 14060 kHz.
Anrop: TEST AGCW/EU de SM.............
Klasser
Klass 1: input max 500 W
Klass2: input max 100 W
Klass 3: input max 10 W
Klass 4: SWL.
Meddelande. RST * lopnummer +
AGCW-Nr. (endast medlemmar).
Poang:
1 poang for varje QSO. Endast
ett QSO med samma station per band ar tillAtet.
Multipliers: Varje AGCW-medlem.
Skitpoang:
Summan av alia QSOpoang frAn alia band multipliceras med sum
man av alia multipliers frAn alia band.
Loggar Sandes senast den 31 januari till
Renata Krause. DJ9SB Johannesmuhler Str.
36. D-6800 Mannheim 31. Germany.
SMOGMG

1979 FRENCH CONTEST
Tider CW 27 jan 0000 - 28 jan 2400 GMT
FONI 24 feb 0000 GMT-25 feb 2400 GMT
Endast 36 timmar fAr anvandas av Single op.
Meddelande: RS(T) + lopnummer.
Poang: 3 poang for varje QSO i samma
kontinent. 10 poang for varje QSO i en annan kontinent.
Multipliers: Varje F-departement. varje
HB-cantons, varje ON-province. varje DUFland samt HH. LX. OD. VE2. 3B, 4U, 9Q-UX.
Slut poang: Summan av alia QSO-poang
frAn alia band multipliceras med summan av
alia multiplar frAn alia band.
Loggar Sandes till REF French Contest. 2
sq, Trudame. 75009 Pans, France.
SMOGMG
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Resuitat vAr-portabeltest 1978
4084
SM2EKA2P
SK3BG/3P
3745
SM3VE/3P
2928
2411
SK2CI.2P
SM3BCZ 3P
2788
SM5HEV 5P
2209
SMODSF OP
3490
SK5BN 5P
2482
2467
SK3JR 3P
1868
SM5ACQ 5P
SM5BNJ/5P
1750
SK7GG 7P
1560
SM5AMF/5P
1813
SM2BUW/2P
1766
SM5DVV 5P
1310
SM3CFV 3P
1273
SK5JT 5P
1559
SM6DOK 6P
1552
1535
SM3EQC 3P
SM5ENX 5P
1359
SMOBVQ OP
1053
2467
SM7AYB 7P
SM5TA 5P
1208
1097
SK1BL 1P
SM6GQS 6P
1002
1277
SM4ABS 4P
SM5FNQ 5P
890
1145
SLOZG OP
SM5AHI OP
762
561
SMOGUJ OP
SMOKY OP
973
SMOHEK OP
628
SM3EAE 3P
576
SM5FMQ 5P
117

20420
18725
14640
12055
11152
11045
10470
9928
9868
9340
8750
7800
7252
7064
6550
6365
6236
6208
6140
5436
5265
4934
4832
4388
4008
3831
3560
3435
3048
2805
2919
2512
2304
468

1977 CO WW DX Contest

SM5IXE Thomas rattar Trifon I.
RESULTAT MR nr 9 SSB IM 71
SK4BX
SM4GVF
SMODSF
SM4DHF
SM5CSS
SX7HW
SM6FXF
SLOCB
SMOBVQ
SM7DBD
SM7MO

21
21
21

21

21
21
21
21
21
21
21

12
13
M
15
16

21

SK2AU
SMOCXM
SM5ALJ
SMQHEX
SM7ABO
SM3CGE
SM3BDZ
19 SM7GGX
20 SM3CJA
.
SMB - 22 SM2H7Q

Ej maanda loggw SMOGMZ
SK2LB 2

SM7W
SM|FY
SM6EUZ
SM6BXV
SM2H2Q
SM3VE
SM30NI
SM50RW
SM3DXV
SM5RE
SM7GGK
SM7FWZ
SM5CMP
SM5BRS
SM5BKI
SM6JY
SM5UQ
SM7CZC
SMIAJU
SM5VB
SM2COR
SM5CCT

21

21

14

7

552
420
4.370
2.244
1.404
162
58.030
36.630
32.116
24.004
4.935
3.150
2.850
99.176
44.224
30.217
18.630
fl.970
5.016
64 408
50 048
39 220
15.565

26
10
49
31
32
9
400
276
254
175
50
54
38
514
377
182
231
141
59
35?
481
359
192

SM5BGO Ake i lyssnarposrtion.

19
19
16

SMUA IC 3p

RESULTAT MR nr 9 CW IS 78

•
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
’5
16
17
’8
i9

SxOCT
Sx5AA
SM5AHK
SK7HW
SM3\E
SMOAOD
SM5OUI
SMBFxF
SM5DGA
SxJBX
SMOJHF
SM5\.6
SM5DRV\
SM7DBO
SM5AL.SMOCRT
SM7ABO
SM5CSS
SMOBVQ

Cbeckloggar

SM2DQC

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

21
SM7GGX
SM5CCT QRP 21
SM7EWG
21
SM7BXH
21
SM5EUU
20
SMOMEx
20
SM7GJV\
’8
17
SM5AHD
SM7HSP
16
14
SMIlRW
- '.
12
SMOG\U 2 11
11
SM3CGE
7
SMOGMG 2
SK21V
6
SM3CBR
5

® tf B £

Check logger
SM3FGL. 3BEE 3P. 4FIF 5P. 6GHV.
6GXU. 5BAX. ODJZ. OGNU. SKOLG OP

SWEDE*
247.748
132.240
76.572
74.360
67.184
62 468
55.120
52 965
47.730
36.708
13.884
13.776
12.384
12.180
10.089
6.408
6.032
4 640

£ ‘1 ft K ft ft « S ® ®

1952
1834
1788
1206
40

976
917
447
402
40

m -M ro a » -m o

02
02
04
03
01

SM5CSS A
SM9BOS "
SM6DJI
SM5AKT
SM5AHK
SM6AYM
SM0CMM
SM5CLE
SM7BYV
SK2IV
SM9CG0
SM6HFF
SM6CP0
SM5FXF
SM58NX
SM7AAQ
SM4AZD
S MSBAX
SM1CUZ/0

W N W M O D < * < « C D » U 'O

ui

X*

W M

-•

Fasta stattoner
SK5AA
SM4AJV
SM4DXL
SMOJHF
SM5FMQ

SM2«ZQ

SM2hA\ SM3GSx SM3DCX
E| insanda logger SM0F .
SxoAB SM2*Rv
Ej godkanda loggar SM’D’’ s 5M7CbE

SM0GNU

Tow: oenog "'.n$t46 stat one*
SMOGNU

NRAU TESTENS TAVLINGS-regler dter
finns 1 detta nummer.
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Nu fSr aei
lestkoranae
Men snalla gumman, NRAU-testen ar ju
uppdelad i tavlingspass p5 endast 3 timmar

LAS NOGA REGLERNA FOR Nya mAnadstesten.
QTC 12:1978

JULTESTEN 1978
Tider: Juldagen 25 dec. 0700- 1000GMT.
Annandag jul 26 dec. 8700—1000 GMT
Frekvenser 3525 — 3575 och 7010—7040
kHz. endast CW
Testanrop: CO SMTEST de.....................
Testmeddelande: En bokstavsgrupp och
en siffergrupp av typen 57916 KARLO skall
utvaxlas. De tre forsta siffrorna ar RSTrapporten och de tvfi sista ar lopnummer pi
forbindelsen. Om antalet QSO overskrider
100, utelamnas hundratalssiffran. Efter 99
kommer sdledes 01 02 03 o.s.v. Bokstavsgruppen bestir av godtyckligt valda och
sammanstallda bokstaver (ej A A 0). som
oregelbundet varieras for varje QSO.
Poangberakning: Endast en forbindelse
ar tillSten med en och samma station per
band och tavlingspass. Varje godkant QSO
ger en poang och dessutom erholies en po
ang for varje ratt mottaget testmeddelande.
QSO med stationer som ej sander in logg ger
inga poang.
Kiassindelning: De tre certifikatklasserna
A, B och C tavlar var for sig, d v s sarskild
resultatlista upprattas for vardera klassen.
Alla tavlingsdeltagare kontakter dock varde
ra efter basta formSga oavsett certifikatklass.
Lyssnartest: For SSA lyssnarmedlemmar
utlyses samtidigt lyssnartavling. SWLs skall
anteckna hela testmeddelandet, band, tid
och stationsnamn. En poang erhiller for var
je godkant loggat testmeddelande.
Loggar Heist av SSA typ, innehdllande de
vanliga loggutdragen samt uppgift om deltagarens CERTIFIKATKLASS. Beraknas slut
poang utraknas och antecknas. Loggarna
skall vara poststamplade SENAST 15 JAN
1979 och skickas till: SSAs Testledare. Lars
Mohlin SM0GMG, Granbacksv. 15, 170 10
Ekero.
SM0GMG

in

“

co *

Resultat YO OX Contest 1977
1 SM0DJZ
26
1 SM7AAQ
228
2 SM5AGI
210
3 SM6ID
216
4 SM0BDS
166
5 SM4GDB
172
6 SM2HZQ
132
1 SM6EUZ
21
32
1 SM0CGO
40
Checklog: SM6DER

French Contest 1978
CW
SMODJZ
SM5BNX
SM5AHK
SMODSF
SM7EH
SM2HZQ
SM7BNG
SM5AKT
Check log: SM6AYM
OO

yJ O>

tn

4* GJ hJ -»

82804
64100
59385
46560
11844
2475
765
108

215
207

=_ _ K jNJa >Wc U)
n c WS u(Jii o a >
UJ O )

Regler for nya MAnadstesten
Fr. o. m. Januari 1979 galler foljande reg
ler.
Mdlsattning: Att p5 tvd timmar kontakta
s5
minga
svenska
stationer
(SJ/SK/SL/SM) som mojligt.
Tider CW: Udda m^nader (Jan, mars,
maj, juli, sep.. nov.l. FONI: Jamna minader
(Feb., apr., juni. aug., okt., dec ). Andra Ibrdagen i mSnaden kl. 10000-1200 SNT. To
tal! 6 omgSngar pd vardera CW och FONI.
Frekvenser. CW 3525 - 3575 och 7010
7040 kHz, master pd 3550 kHz. FONI: 3675 3750 och 7050 - 7100 kHz, master pd 3700
kHz.
Tavlingsmeddelande: RS(T) * lopnummer borjande med 01. Ex. 56(9)05
Multiplar Inga
Poang: Slutpoang erhdlles genom an
multiplicera antalet QSO pi 80 mb med anta
let QSO p3 40 mb.
Incheckning: Efter testen gores incheck
ning till masterstationen. Denna gor upp en
preliminar resultatlista. Vid incheckning uppges antal korda QSO p3 80 mb och 40 mb.
Enligt dessa uppgifter sander darefter
masterstationen en preliminar resultatlista.
Bast av fem: Vid Srets slut utses en segrare i Bast-av-fem tester p£ respektive CW
och FONI.
Resultat Publiceras i QTC.
Minimiantal QSO: For att undvika "kopta
QSO:n" mSste varje deltagare kora minst 5
QS0:n.
Klasser Endast single operator single tx.
Ingen speciell singelband-klass men det ar
tilldtet att delta p5 endast ett band.
Loggar Loggarna skall innehSUa Datum,
tid, kord station, band och testmeddelande.
QSO:na skall skrivas i kronoligisk ordnmg.
Loggarna skall vara poststamplade senast
10 dagar efter testen och sandas till:
SM0GNU, Ulf Thorstensson,
Passvagen 10,
170 10 EKERO

156
5700
4410
4320
3818
3612
2376
192
5928

Resuttat Portabeltest
Portable stationer
SM7BGB/7P
SM5EUF/5P
SM5BJN/5P
SK5JT/5P
SK5BN/5P
SM5TA/5P
SM5AMF/5P
SM5ENX/5P
SM5CCT5P
SM0KY/0P
SL0ZG/0P
SM5AHI/0P
SM7FCG 6P

II host 1978
2813
1581
1175
1192
1140
914
914
907
606
932
877
616
1448

Fasta stationer
1. SM5ALJ
2 SM4DHB
Checkloggar: SM2BUW, 5APS,
0BEM, 0CCE.
Marsta 78-09-26
Jan Hallenberg, SM0DJZ

14065
7905
5875
4768
4560
3656
3656
3628
3030
2796
2631
2464
1448

6ICD,

Fr*n vanster SM5IXE Thomas SM5BG0
Ake och SWL Lasse.

Resultat RSGB 7 Me Contest 1977
CW-ctoton
1
2
3
4
5
6
7
8

(
<
I
I
'
i
I

9)
10«
12)
69)
70)
78)
98
113*

SM6EUZ
SM0CCE
SM6AYM
SM3EWB
SM7AIL
SM6BXV
SM0CGO
SM0BDS

FONI-d»**n
1 ( 251 SM7AI0
2 I 30' SM6BXV

180 p
156

SWL • (FOND
1 (

Il S M3 5384

565 p

17
6

FONE
1. SM7TV
13122
2. SM4BTF
13108
3. SM7AAQ
7695
4. SM7FSV
1712
5. SM5CSS
770
Checklog: SM3CJA. SM5DSF
SM0GMG
VK/ZL TESTEN 1977
cw

FONE
1

2
3
4
5
6
7

SM2DMU
SK7CE
SM4DQE
SM5CSS
SM4DHF
SM5EMR
SM7AAQ

7749
28C<
1106
693
488
44
2

1
2
3
4

SM7ANB
SM3VE
SM5AKT
SM5CSS
SM7AAQ

1785
638
50
8
8

9
•u
11
12
13
14
15

SM5CSS
SM6AVM
SM6Z\
SM40TF
SM38P
SM2DYS
SM7AAQ

1311
U97
864
684
462
324
’68

H-22 TESTEN 1978
1
2
3
4
5
6
7
8

SM3EVR

SM2MAK
SM5AHK
SM5DGA
SM5GYE
SM5ARR
SMODjZ
SM4ALB

QTC 12:1978

26289
24360
6405
3726
2280
1632
1560
1449

SM5HL Makan kor RA 200 i Portabeltesten
445

DXSPALTEN
Av
Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

p ri—i—ij‘i
I4 0C0

14 OSO

i

iii
I 4 ISO

f A 350

14 200

BASTA DXKAMRATER
Arets sista DX-spalt ar under utskrift och
jag vill passa pd att tacka alia, som under det
gSngna 3ret varit trogna bidragsgivare. Jag
tror intresset fdr dx-kdrande under 3ret okat.
och mycket f3r val tillskrivas de fma konditionerna p3 DX-frekvens.
MSnga nya dx-are har hort av sig med fr3gor angSende adresser, nya prefix os.v.,
och det har alltid varit roligt att kunna hjalpa
till. MSnga frflgor har besvarats per brev, och
sd lingt tiden rackt till har jag aven forsokt
spSra vissa QSL-adresser:
Mfinga brevskrivare har undrat over QSLadresser och QSL-informationerna i denna
spalt. Det ar inte sd att vi skriver om godtyckligt valda informationer. utan det ar stationer
som varit aktiva under den gdngna mdnaden
som redovisas.
Ett speciellt tack vill jag rikta till Lasse
SM5CAK for alltid korrekt QSL-information,
och Stig SM5BKZ for den perfekt uppgjorda
prognosen med aktuellt solflackstal.
QSL-ADRESSER
AP2UR Box 65. Lahore.
CE8CH Box 464. Punte Arenas
CN8D0 Box 45, Meknes.
CT3AF Box 358. Madeira
CX7BH Box 37. Montevideo. Uruguay.
CP7GM Box 59. Tarija. Bolivia.
D68AD B.P. 15. Moroni, Comoros Eller
via G3RWU
EA0FB Box 10. Las Palmas
EA0NS Box 10. Las Palmas.
EA9FD Box 326, Mellila Span. Africa.
EA9FLBox354. Mellila. Span Africa
F6ETO Marc Bourez, 24 Alsace. F-11000
Carcassonne.
F6BFH A Duchachey. 21 reu de la Republique, F-76420 Bihorel
F9LM M Etienne. 73 Allee Bayard, F-93130
Livry Gargan.
FK8CU Box 42. Moumea. New Caledonia.
FO8AK Box 6005, Papeete, Tahiti.
H44JD Box 685, Honaria. Solomons Is
lands.
HH2CQ via K4UTE. W. R Hicks. 8201
Cassie Rd. Jacksonville. FLA 32221, USA.
HK3AXT P.O. Box 3547. Bogota
HK9KL San Fransisco. Cal. 96251
KG6RT Box 209. CK. Saipan, Marianas
96950.
OY5J J. Hansen. Midras 6. DK 3800 Torshavn, Faer Oer Islands.
TA2SA S. Arkat, Habsburger Str. 2. 1000
Berlin 30.
TI2RT Box 1804, San Jose, Costa Rica.
VP2VER via N6CW. 4639 Katherine Pl.. La
Mesa. CA 92041, USA.
YN1CRG Box 3403. Managua, Nicaragua
YV2AYL Box 18. San Christobal. Venezu
ela.
5H3BP Box 1022, Dares Salam. Tanzania
5W1AU Box 1069, Apia. Samoa.
9G1FF Box 1387. Kumasi, Ghana.
YASME Box 2025. Castro Valley. Cal.,
94546.
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QSL INFORMATION
BOTSWANA
A2CAB
via
A2CAD via
A2CAF
via
A2CAG
via
A2CAH
via
A2CAL
via
A2CAW via
A2CAY
via
A2CAZ
via
A2CBG
via
A2CBT
via
A2CBW via

WA2LOR
W8TAN
DL7NH
ZS3AK
G3XYP
DK2SI
WB88TU
WA1HAA
VE3FXT
SMOKV
DJ0FZ
SK3KO

A2CCY
A2CDW
A2CDZ
A2CED
A2CEW
A2CGD
A2CJP
A2CME
A2CNN
A2CRD
A2CUU

TONGA
A3SAF
A3SAG
A35AK
A35AL
A35AM
A35BD
A35DE
A3SDG
A3SDP
A35ED
A35FX
A3SGC

WA4NRE
W6KNC
W6KLI
JA1SWL
JR1BRV
ZL1BD
WA7J0V
W7YEM
WB7BBD
WA7JOV
ZL2AFZ
ZL2BGU

A35HQ
A35HU
A3SJH
A35KI
A35LT
A35MB
A35NN
A35NW
A35SW
A35TT
A35WL

G3XEC
G4AWJ
G3XEC
WB2ZMK
G8CU0
W8KMG
G3XAR
DJ7OM
G3KQL
G4CTQ
G3GYE
G3MOT
G8JVS

A4XGP
A4XGQ
A4XGX
A4XGY
A4XGZ
A4XHE
A4XVB
A4XVE
A4XVH
A4XVI
A4XVK
A4XVL
A4XYM

via
via
via
via
via
via

OMAN
A4FD
A4XFC
A4XFD
A4XFE
A4XFF
A4XFJ
A4XFU
A4XFV
A4XFX
A4XGB
A4XGC
A4XGD
A4XGH

VE4ACY
VK7UX
W4HG
K4EBY
VE4SW
SM3CXS
G3JPE
3DME
SM3CXS
WA2CRD
K4CDZ

via
via
via
via
vid
via
via
via
via
via
via

VE3EDG
JG1LQB
WB5BHN
JA1SWL
VK5WT
DJI US
WB7ABK
K8MN
JA1BNW
4Z4TT
ZL2BBW

A2CME
C21TA
C31RF
CL4RCB
FGOCSC
FPOBH
FP0EE
BB0BNP
HC5EA
HL9WH
IP9ARI
KG4FW
KG4KG
KJ6BZ
iop B »ll I
KX6MP
LU3ZY
PY0EG
PYOGA
TF3YM

DISCS
G3MGW
G8M0Y
K2RU
WB4NND
DF2FE
G4DLG
G4AJJ
G3ZZN
GM4DLG
G4BVH
G3SYP
DLBCS

TU2IF
VP1RX
VP2MW

781105/SM5CAK

STORK
VK9XW
VP2MAJ
VP2VER
VR80
VU2GO
W0DX D
ZD8TW
ZF2CB
ZL2UW C
ZL3HI C
3B8ZZ
3B9ZZ
4S7JW
4S7KL
via WA5FWG 4S7QC
4S7VZ
via LU2CN
6W80Y
via PY5AA
6W8FP
via PY5AA
via WA8AEE 6W8FU
6W8FZ
via HB9APF
6W8GA
via W4SME
6W8GE
via VE3HD

3D2ME
JE2ANM
DJ6ZT
C02FA
WA6VNR
W1PFA
W1PFA
HB9BNP
W AST DY
W7WQR
IT9RAN
KG4AN
V.6KG
W5NGE

via
via
via
via
via
via
via
Via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
v>a
via
via

DL7FT
VK6RU
VE3IIY
N6CW
T20
SMOGMZ
WlGNC
K8NOQ
N2JJ
ZL2UW
N2OO
DJ4PI
DJ4Pi
DK8KL
DK8KL
DK8KL
DK8KL
VE4SK
WA3NCP
HB9XU
DJ7BG
F6OLQ
F6AZN

781105/SM5CAK

RADIOTRAFIKPROGNOS
AktuaH prignos 15/J2 1976 - 15/2 1979
Solflacks tai:

SM5BxZ
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00

JA

VU

VK ikon'
VK iiangt'

MP4
EL

ZS

W2
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03

03

06

06

08

09

12

15

15
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15

20

40
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00060

00360

OJ792

02665 00384

00263

00063

0006 1

06 06

07 09 09

00254

02420

55600

99900 89922

12895

00664

00674

10 14

15 16 17

00000

02200

26400

89920 28983

01573

00262

00320

09 11

14 13 14

00500

00400

00521

26873 25400

14200

12700

01400

12 11 09 09 09

00186'

62471

77830

99610 89931

12993

00663

00383

09 14

16 18 02

00397

00163

12598

99400 99400

79620

07962

00264

11 17

19 06 06

00286

00141

23300

44200 66400

56920

04662

00374

12 16

18 04 02

00297

00294

00083

00460 27720

38810

02842

00284

14 15

19 06 03

00264

00184

00072

00262 00173

01683

00530

00452

17 17

16 15 16

00096

00064

01285

06962 08972

O4«b7

00267

OOObto

12 12

13 16 17

11 14 20 03 03

00066

00075

02384

25400 26300

26300

02530

00264

00285

00173

00296

13831 44600

35300

03500

00452

14 18

00410

00341

00062

00283 01874

01861

00630

00420

13 13

15 08 12

01200

12100

54000

45000 36100

27400

04300

02200

08 16

17 17 17
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God jul onskar SM6CTQ.
QTC 12:1978

NATTRAFIK
Kurt Franztn, SM5TK,
Box 13
15013TROSA
Ailment. P3 det har omrfidet finns det en
hel del information lagrad frfin amatorradion
utomlands, dar man p5 sina h3ll lange har
anvant sig av nattrafik. Systemet har ocksd
provats med viss framging i delar av SM un
der de senasteSren.
I huvudsak innebar nattrafik, att man
underordnar sig en natkontrollstations ledning: Sand icke. utan att forst ha inhamtat
dennes tillstSnd. vilket p5 t.ex. foni kan begaras med ett enkelt uttalat "Break". Natkontrollstationen ger d5 antingen klarsignal
eller ber vederborande att vanta.
Man kan jamfora ett trafiknat med ett mo
te. som leds av en ordforande, som tillser att
man inte pratar i munnen pi varandra.
Darmed torde huvudprincipen vara klar. Vi
overgir darfor till mer detaljerad information.

Lokaltrafiknat - foni
Ett lokaltrafiknat ar en regelbunden och
dubbelriktad informationskanal och tillika
trafikovning for lyssnarna inom tackningsomrddet. Bakom trafiknatet kan std en eller
flera klubbar eller grupper av radioamatorer,
som utser en natmanager.
Natmanagern har som sin framsta uppgift
att hSIla ig3ng natet genom att utse natkon
trollstation och bitr. natkontrollstation.
(Internationell beteckning Net Control Sta
tion = NCS)
_------ _--------

fran SM5NCS
natkontrol1.

3. Darefter ropas dehagarna upp i tur och
ordning, med foretrade for dem som anmalt
att de har meddelande. Sysslorna bdr vara
fordelade sS att NCS enbart kan agna sig dt
trafiken och ev. natbulletin medan upplasarna kan vara nyhetsformedlare utsedda av
klubben. Aven enskilda medlemmar bdr uppmuntras att lamna meddelanden.
Om ndgon missat nfigot av innehAllet i de
upplasta meddelandena, kan tillfalle till repe
tition ges.
4. Till sist vidtar sedvanliga incheckningar
dar lyssnarna kort och gott tackar for informationerna genom att saga sin signal. P3 s5
satt fflr man en relativ indikation p3 lyssnarunderlaget.
5. Slutligen Stanger NCS natet med: "Lillkopings lokaltrafiknat med SM5XYZ som
natkontrollstation tackar for uppmarksamheten, stanger natet och forklarar kanalen tri."
Genom att fordela sysslorna p5 lampligt
satt (se pkt 3) underlattas pd Idng sikt nyrekrytering av NCS och bitradande NCS for
trafiknatet.
Ett trafiknat ar ett fint exempel p5 ovning i
kommunikation och samarbete vilket ar nSgra av grundtankarna bakom amatorradion (se
B:90§ 1).
Ovriga synpunkter. Det ar bra om NCS
och bitr. NCS utses. s5 att vid behov kan den
ene avlosa den andre. Har sd skett under en

session bdr den som tagrt over fortsatta hela
sessionen ut.
Benamningen "natkontroll' kan anvandas
men full identifiering skall naturligtvis d5 och
d5 ske inom ramen for 10 minutersregeln.
En nattrafiksession bdr inte goras for ling
och om repeater anvands heist ej la ng re an
30 minuter.
Ev. meddelanden i natet bdr forberedas
och avfattas kortfattat. Trafik med nyhetsvarde gor natet intressant och inslag med olika roster forhojer "dynamiken".
QSP-trafik. I forra numret Stergav vi standarduppbyggnaden p5 ett amatdrradiomeddelande — s.k. radiogram. Radiogram
har anvants av radioamatorer utomlands se
dan 1:a varldskriget. SCAG har funnit det
mycket praktiskt anvandbart och ar numera
helt beroende av sin QSP-trafik. P3 s5 satt
kan man hSIla sig underrattad om amatoraktiviteten i skilda delar av Skandinavien.
Genom QSP-trafik forvarvas trafikovning,
kommunikationsovning och SAMARBETE:
Du gor ndgot for din amatorbroder! I
kommande nummer Sterkommer vi till nigot
som kallas SVENSKA AMATORRADIONATET eller SAR NET/Swedish Amateur Radio
Net planerat att oppnas i SM for QSP-trafik
dt alia sandaramatorer under 1979.
Redan nu kan de som s5 vill praktisera ra
diogrammen for att senare kunna anvanda
meddelandet i trafiksystemet SAR NET.

ETT TRAF1K-ODE IJULE TID
Christmas QNI av W3QCW

"Dedicated to those unseen, unsung, very overworked traffic
men caught up in the piles of Yule-time messages."
—o—
T was the night before Christmas, and at last off the net,
My traffic was cleared and all schedules met;
The rig was shut down and all logging through.
But the receiver (still on) whispered a signal or two.

I had just lit my pipe and stretched out my legs.
When I heard a strange call on 3.5 Megs.
Conditions were poor, as usual and rough.
With most signals fading, lost in the LUF.
But the op was persistent as he called MDD,
repeatedly, patiently, with a terse "QTC",
So I turned on the rig and sent om my key.
His call and mine and a quick "QRV".

I ail nattrafik — folj natkontroAstabonana
anvisningar.
Natmanagern (NM) utformar ocksS natets program, som ju kan vara av skiftande
slag allt efter natets syfte. Ett lokalnat har i
regel nyheter av lokal karaktar som t.ex. in
formation om klubbmoten. kurser, tavlingar
(t.ex. ravjakt). DX-info m.m. Man kan ocksd
ha t.ex. QSO-service; NSgon soker nSgon
och sedan kontakt etablerats fullfoljs kontakten p4 nigon sidokanal eller efter att natet
stangt.
En lokaltrafiksession kan g3 till p5 foljande satt:
1. Under de forsta minuterna annonserar
NCS att natet oppnar och soker motstationer: "Lillkopings lokaltrafiknat med SM5XYZ
som natkontrollstation kallar allmant anrop
och lyssnar p5 kanalen for eventuella in
checkningar. Ange om du har meddelande.
Kom".
NCS noterar incheckarnas signaler och vik
ka som har meddelande att lamna.
2. Efter dessa inledande minuter sander
NCS listan pA de som checkat in. Listan kan
ev. dtfoljas av en natbulletin som t.ex. kan ge
information om anvand trafikrutin. tidpunkt
for nasta session och tidpunkt dfl det nu p5gfiende natet stanger (max 30 min. oppetMllande rekommenderas).

QTC 12.1978

With a crisp "QSK" and "HR NR 1"
Preamble. Address and Text were begun.
My copy was clean, and I gave not a thought
To the message itself, or the SIG as I ought.

So I sent "QSL" and heard him say.
"TUOMCUSK"
Then I turned off my gear on a now quiet band.
And started to read the message at hand.
The Address was us. with a Text rather trite,
MERRY CHRISTMAS TO ALL AND TO ALL A GOOD NIGHT
But he SIG at the bottom which I read with a start
Filled my mind with delight, gave a lift to my heart.
For those signals so faint, were DX so rare.
I'd not heard the call before on the air.
It was bootleg I know, but nonetheless right
For an Air Mobile station aloft that one night.

So I turned off the lights and tiptoed to bed.
Cheered with the knowledge 'bout the op in the sled
For the SIG was a call, though not FCC,
self-assigned, true, as "P 1 S C"
(QST dec. 1965)

Fotnot

QNI = jag anmaler mig/incheckning; LUF = "Lowest Usable
Frequency .
MDD = amerikanskt trafiknat i Maryland, FCC
— USAsteleverk.SC = Santa Claus motsv. vdrjultomte.
SM5TK

Mod.

OSCAR 8

j

12

Mod. A

Ss -

432
M
L

tn >

S = Sandning
M = Mottagmng
V = Cirkular vanstervridande
H = Cirkular hogervridande
L = Liniar

Mod. J
144
S
H

3

144

A
AX
A
A

OSCAR reserverad for speciella experi
ment QRP max 10 W ERP f3r anvandas. Anvand aldrig for hog effekt mot OSCAR 7
speciellt i mod B ty batterierna kan skadas
ytterligare. Troligtvis ar nigon battericell re
dan kvaddad.

OSCAR 7

Mod. B

AX
A
A
J
J
A
A
AX
A
A
J
J
A
A
AX
A
A
J

i

tn

foljande

292
294
295
141
143
144
145
147
122
123
125
126
127
129
130
131
133
134
135
291
293
294
295
297
117
119
301
302
303
305
306

> (_ < _ > > > > > < _
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c

cm co

for

OSCAR 7
OSCAR 8
Omloppstid 114.945238 min 103.22819 min
Ek vatorfdrski./ v. 28.737586° 25.807979°

Mod. A

■

m •-

utraknade

□RP

1642
1648
1653
0639
0644
0649
0654
0659
0521
0527
0532
0537
0542
0547
0553
0558
0603
0608
0613
1638
1643
1648
1653
1659
0501
0506
1714
1719
1725
1730
1735

4045
4059
4073
4081
4095
4109
4123
4137
4150
4167
4178
4192
4206
4220
4234
4248
4262
4276
4290
4310
4324
4338
4352
4366
4573
4387
4408
4422
4436
4450
4464

SRRR8

ar

320
305
319
304
145
158
143
157
142
155
140
154
167
152
166
151
164
149
163
320
305
318
303
317
158
143
300
314
327
312
326

04

to

Tabellerna
referensdata

1720
1620
1714
1613
0538
0632
0532
0626
0525
0619
0519
0613
0707
0607
0701
0600
0655
0554
0648
1717
1617
1711
1610
1705
0629
0528
1557
1652
1746
1645
1740

( D C 0 x J C T ) U lA W N ) - 'O

D

18742
754
767
797
786
799
811
824
836
849
861
874
887
889
912
924
937
949
962
980
992
19005
017
030
037
049
067
080
093
105
118

Vid universitetet i Surrey, England finns en
kommandostation for OSCAR satelliterna.
Fr3n AMSAT News-letter Sterger vi ett
brev till AMSAT fr3n G3YJO (UOS AMSAT)
tillsammans med ett par bilder som togs i
samband med uppskjutnmgen av OSCAR 8.
Bild 1 visar antennerna for 137, 145. 435
och 1296 MHz samt den parabol som anvands for amatorfargtelevision pd 10 GHz.
allt monterat pd en 3.5 tons lavett frSn
Boforskanon' Alltsd rejala grejor’ Maximal
vridningshastighet ar 60° sekund vid foljning. Installnmgsnoggrannheten ar + 0.05°
vid manuell kontroll eller + 1° vid autoinstallning. Lavetten drivs av tvd likstromsmotorer som drar 30 A vid 30 V. Motorerna
styrs av en transistoriserad propomonell
"integral loop". Antennen sitter omedelbart
over kommandostationen.

j

AMSAT

Kommandostationen
i Surrey

Lennart Arndtsson SM5C JF
RAgvagen 12
190 60 BALSTA

Bild 2 togs alldeles efter uppskjutnmgen av
OSCAR 8 under den sene av kommandooch kommunikationsexperiment som utfordes av UOS AMSAT. TvS av de tre data
terminalerna som ar anslutna ON LINE till
umversitets dator, en ICL 1905, syns till vanster i bilden. ON-LINE-anslutnmgen gor det
mojligt att f3 snabba barings- och elevationsberaknmgar samt omedelbar analys av
dopplermatningar Matvardena tas frdn en
Eddystone 958 mottagare med digital avlas-

De ryska
RS-satelliterna
I skrivande stund foreligger inte s5 noggranna data over dessa. De lampar sig inte
for prediktion tv3 mSnader framSt i tiden.
Preliminara data:
Omloppstid
120.39 min
Ekvatorfdrskjutning/varv
30.22°
Infrekvens
145.880 - 145.929 MHz
(maxIOWERP)
Utfrekvens
29.360 — 29.400 MHz
Beaconfrekvens
29.40 MHz
(mkt naraO-8)
Kompletterande data i bulletmen och kommande QTC.
GOTT NYTT de SM5CJF/Lennart
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CW-spalten
SM5ACQ, Donald Olofsson
SUggkastargatan 7,7 tr
722 41 VASTERAS
Tfn 021-33 08 28

SSAs CW-ovningar
16/12
27/1, 3/2 och 10/2
17/2, 24/2 och 3/3
10/3, 17/3 och 24/3
31/3, 7/4 och 21/4
28/4, 5/4 och 12/4

30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.

i 65-takt
i 45-takt
i 50-takt
i 55-takt
i60-takt
i 65-takt

4
+
44
4

30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.

i 85-takt
i 65-takt
i 70-takt
i 75-takt
i80-takt
i 85-takt

Sandningrtider Lordagar kl 14.00—15.00 svensk tid.
Frekvenser kortvAg 3520 och 7020 kHz samt 2 m FM via repeatrarna i Helsing
borg (SK7REE kanal R 2) och VasterAs (SK5RHQ kanal R 7), allt samtidigt. Om nAgon ytterligare repeater tillkommer, lamnas besked i QTC januari och i SSA-bulletinen.
Lysanarrapporter sands som vanligt till SK5SSA, Box 213, 721 06 VASTERAS.
Synpunkter pA sandningarna ar mycket valkomna!

SSAs CW-ovningar
HostomgAngen av SSAs CW-ovningsprogram ar nu slut. Sandningarna har fullfoljts
planenligt sA nar som pA ett par missar vad
gallt utsandningarna pA 40 m. Dessa missar
har berott pA antennproblem och har tyvarr
inte varit nAgot att gora At.
Deltagarantalet vid sandningstillfallena
forefaller ha varit stort. Hur stort ar dock
omojligt att saga. Du behover bara gA till ej
sjalv; Har du kanske hort av dej och berattat
att du varit med och lyssnat? Nej, just det!
Vi ar fortfarande intresserade av kommentarer frAn dej som lyssnat nAgon eller nAgra
gAnger.
VArens sandningar kommer att ta sin bdrjan lordagen den 27 januari. De kommer att
gA efter exakt samma mdnster som nu under
hosten. Ovningstextema blir ocksA de sam
ma, hamtade ur olika nummer av QTC 1978.
Nu har vi ocksA textkompendiet klan och
det ar val egentligen forst nu det behovs; nar
de forsta numren av QTC for 1978 kanske
kommit bon i bokhyllan och nya medlemmar
kommit till som inte har de aktuella numren.

ning med noggrannheten 1 Hz. Den syns
langst till hoger. Aven utvardering av telemetridata utfordes ON-LINE.
For sandning (upplank) anvands en
TS700G och for nerlanken nyttjas en Eddy
stone 958. Dessa enheter syns under
OSCAR 8:s kommandoencoder d v s panelen langst till hoger i bilden. Slutsteget for
kommandosandaren stAr over encodern.
Foljningen styrs av en ON-LINE-dator IMINIC) samt ett automatiskt kommandosystem
(vanstra panelen). Panelen for kontroll av antennen syns i mitten under TV-monitorn.
Folande operatdrer deltog i aktiviteterna i
samband med uppskjutningen: G3YJO,
G4EDW, G4CWH, G4SSV, G8JFX, G8NEH,
G8MLO, G8ONO och G8NEF.
Mycket tidigt re la a des telemetri som mottogs pA 435.1 MHz frAn OSCAR 8 pA 21 MHz
av G3ILD till K1HTV pA Goddard Space Cen
ter, USA.
Sandaren pA 435,1 MHz hordes av UOS
under ca 8 sekunder efter utskjutningen,
men den var mycket svag och telemetrin var
inte avkodbar. Verifiering av att kommandona accepterades erholls pA varv 002 fastan
spArsandaren fortfarande var svag.
QTC 12:1978

Det ar fortfarande inte for sent for intres
serade klubbar att hora av sig angAende Ater
utsandning via den lokala repeatern. Se QTC
nr 10:1978 sid 373.
Klart ar att kursen kommer att sandas ut
over repeatrarna i Helsingborg (SK7REE ka
nal R2) och VasterAs (SK5RHQ kanal R7).
SM5ACQ

Smartare CW-QSOn
Under hostens CW-del av WAE-testen
observerade jag att en del stationer anvande
sig av en teknik som i hog grad hjalpte till att
snabba upp rapportutvaxlingen och som
samtidigt verkligen gav de skickliga Ion for
modan.
Det var speciellt UA-stationer som anvan
de sej av den har metoden och den gick ut pA
foljande:
Man kor "full break-in" eller i varje fall med
snabb VOX och sander motstationens rap
port bara en gAng. Om motstationen uppfattat rapporten efter bara en gAng, sander han
omedelbart ett "R". Har han inte gjort det. ar
han helt enkelt tyst och dA sander man rapporten en gAng till och hoppas att det dA
kommer ett "R".
Den har metoden fungerar alldeles char
mant aven i vanliga CW-kontakter. DA lamnar man givetvis forst utrymme for ett "R"
efter att man sant RST, da refter sedan man
sant namnet och slutligen efter att man sant
sitt QTH.
Det ar inte bara det att informationsoverforingen gAr snabbare pA det har sattet. Man
fAr ocksA en storre kansla av att man verk
ligen har kontakt med varandra. Jag behover
t.ex. inte riskera ett lAngt sandningspass till
en station som under tiden kanske tappat
bon mej i QRM och inte kommer tillbaka nar
jag sA smAningom skiftar. Nej sekund-snabb
kvittens pA allt av varde ar verkligen nAgot att
efterstrava.
Forsok nasta gAng du kor en UA-station
och du ska fA se att nar du sant hans rapport
en gAng, sA kommer dar ett "R". Det har det
antagligen gjort forr ocksA, men du har inte
vetat om det och darfor inte lyssnat utan
malt pA med dina RST 599 599 599 es name
Kalle Kalle Kalle es QTH Yxkroken Yxkroken
Yxkroken . . .etc.
Som sagt forsok nasta gAng!

SCANDINAVIAN STRAIGHT KEY DAY
- SKD 1979 pA 3550 kHz + QRM
SKD — ett SCAG-arrangemang — ager
rum som vanligt pA nyArsdagen den 1 januari
kl 06— 18 UT. SKD ar oppen for alia, alltsA
aven icke SCAG-medlemmar.
Stall undan elbuggen och mikrofonen och
anvand handpumpen och kor "lumptuggarQSO:n" i ett lugnt och avstressat tempo
med dina motstationer. Kalla andra stationer
med "CQ SKD".
Passa pA tillfallet an kora kommuner och
forsamlingar liksom att fA information om
SCAGrs verksamhet. Sand en lista over korda stationer inom 14 dagar efter SKD (markera vilken du tyckte hade basta handstil) till:
SCAG Contest Manager SM3BP
Box 2110, 820 22 SANDARNE
NyArsdagen 1978 deltog 26 stationer och
SM5IAH utnamndes till evenemangets "lirare pA handpump". Foljande signaler rapporterades: LA4NS, OH2BDL, OZ9N, OZ1FV,
OZ1XO, OZ1ANK, OZ1BII, OZ5HK, OZ7BR,
OZ7UC,
OZ8O.
SM4AJV,
SM7AVN,
SM3BP, SM4BKD. SM6BZE, SM4CJY.
SM3CRY, SM5DW, SM7FYK. SM5IAHt
SM7QY, SM5TK, SM6UP, SM5VC och
SL0ZG.

SSAs CW-diplom

Om du deltog i provet den 10 december sA
kan du fortfarande ha chansen att sanda in
ditt prov for rattning. Vi ar inte sA "petnoga"
med stoppdatumet.
Posta provet till SSA, Ostmarksgatan 43,
123 42 FARSTA och betala samtidigt in 3: —
kr per insand takt till SSAs postgiro 5 22 771.

Telegrafisandningar frSn
radio SL5BO vfiren -79
Tid: Jan. 08 —apr 26 1979. MAndagar och
torsdagar kl.1900 — 2115
Fmkvens: 3665 ( 4 5) kHz.
Sandningsklass: A3J (lagre sidband).
Lektionsprogram:

t»d

MAndag Torsdag Anm.

1850-1900
1900-1945 GU
1945-1950
1950 - 2035 GU
2035 — 2055 40-takt
2055 - 2115 60-takt

1
Gu

U, 1
GU
80-takt
100-takt

GU = Grundlaggande morseinlaming med
lararkommentarer.
I = Installningssignal.
U = UppehAll (rast).
Takttraning utgors av fingerad kryptotext
(militara meddelanden) och klart sprAk.
Fingerad kryptotext sands under udda
kalenderveckor och klart sprAk under
jamna kalenderveckor.
PA grund av helg gors uppehAll i sand
ningarna apr 12 och 16.

ForfrAgningar angAende sandningarna
samt rapporter, som tacksamt mottages.
adresseras till:
ArmAns Stabe- och sambandaskola
Trafikdetaljen
Box 817
751 25 UPPSALA
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Radioscouting
birger Fahlby, SM7CZV
K lock are vagen 12
280 62 HANASKOG

Nar ni laser denna spalt ar det vinter har.
Det har hant mycket under Aret pA radio
scoutfronten.
GrenrAdet for radioscouting har tag it
fast form. Om vArt forsta mote kan du lasa
om i marsnumret. Foljande personer ingAr i
styrelsen:
Birger
Fahlby.
Hanaskog,
SM7CZV, SSF-Tommy Follbring. Skeppars
lov, SM7CZJ, SSF Ralf Rosholm. Almhult,
SM7MK. SSF- Sven Holmqvist. Goteborg,
SM6DJA. SSF- Nils Linder. Stenhamra,
SM0JT, SSF- Lars Hallberg. Stockholm,
SM5AA. SSA- Mats Gunnarsson. Ljungby,
SM7BUA. SMU- Ingvar Ankarhamn. Alster
mo. SM7IRF. SMU- Martin Uneram. Lund,
SM7HMU. KFUK/M
MAnga fler har arbetat mycket aktivt med
radioscouting. Vi hoppas att till 1979 fA med
representanter frAn FA och NSF i vArt ar
bete. Den 2—3 September traffades grenrA
det i Yngsjo. FrAn detta mote kan noteras:

6. Scoutradionatet
Det svenska scoutradionatet har andrats
till 1:a sondagen i mAnaden kl. 08.30 svensk
tid. Frekvensen som tidigare runt 3740 kHz.
Ovriga sondagar kommer natet att vara ak
tivt i mAn av tid.

1. Radioscoutaffischer
Har utdelats till alls som forhandsanmalt
sig till Jotan-78. Affischer kan bestalias ge
nom att ni sander in 2:50 kr/ex till bankgiro
678-2833, Grupp SK7FD. 280 62 Hanaskog.

8. Speciella scoutfrekvenser
Nordiska scoutfrekvensen for 2-meter
FM = 145, 425, AM frekvens for ombyggda
PR-apparater = 28,700 khz.
Nasta grenrAdsmote skall hAllas ■ Yngsjo
13—14 januari 1979. Alla scouter som ar
intresserade av radioscoutfrAgor ar valkomna
att deltaga. Kontakta Sin eller Birger pA tel
044 635 75.

2. Radiopejlmaterial
GrenrAdet har nu ravsaxar och ravsandare
for utlAning till scoutkArer och amatorradioklubbar. Foljande regler for utlAning galler.
— Ravsandare utlAnas endast till A, B eller
C-amatdrer.
— Bokning skall ske senast 2 veckor i forvag hos Tommy Follbring, SSF tel.
044 22 94 26 eller Johan Forsblad. SMU tel.
044 11 30 68
— Materialet levereras dA avgiften insatts
pA grenrAdets bankgiro nr 678-2833. Grupp
SK7FD.
— Avgift: Sats om 10 saxar + 1 sandare
inkl. laddningsbara batterier 50:-/helg +
porto och 100:—/vecka + porto.
— Bestallaren ersatter forlorad sax eller
sandare med 250: — /st (1978-Ars priser I samt
laddningsbara batterier med 10:- st.

3. Radioscoutmarket
Market blir klan i feb. 1979. Market skall
delas ut till alia som deltagit eller kommer an
deltaga i radioscoutkurser och konferenser
Market fAr samma status som ett lager- eller
aktivitetsmarke.

7. Radio scouthandboken
Del 1, Introduktionsdelen. Vad ar radio
scouting? Hur startar du radioscouting i din
kAr? Jamboree on the air. Tips pA radioscoutaktiviteter och mycket mera finner Du idenna del.
Del 2, Radiopejling. Om ravjakt. En bra
bok for rena nyborjare.
OvanstAende delar saljes av Svenska
Scoutforbundet. tel. 08 52 09 80 for 5:— st
+ porto.
Ovriga delar blir fdrhoppmngsvis klara un
der 1979.

Arets Radioscoutkurs
gick som vanligt pA Kastanjelund, Yngsjo.
utanfor Kristianstad den 27-28 maj. I Ar var
vi 40 st. deltagare. Programmet var samma
som 1977 d v s en allman del samt en del for
blivande T-amatorer. Deltagarna var i Ar
jamnt fordelade mellan de ohka scoutforbunden. Detta gav ett fint utbyte inte enbart i
radioscoutfrAgor utan ocksA i rena scoutfrA
gor.

1979-Ars radioscoutkurs
kommer att gA den 12— 13 maj pA HjortsbergagArden utanfor Alvesta. Anmal er re
dan i januari till Svenska Scoutforbundet
Kursen brukar fort bli fulltecknad.

Jamboree on the air 1978
hade i Ar rekord i forhandsanmalda statio
ner. Genom att mAnga stationer hade scou
ter frAn olika kArer och forbund anmalde sig
ca 150 scoutkArer. Det glader oss att antalet
nya stationer aven okar frAn norra Sverige.
Radioforbindelserna var aven i Ar goda. MAn
ga lAngvaga forbindelser utvaxlades Daremot var det stor trangsel pA banden beroende pA en kraftig okning av antalet stationer
over hela varlden. Trots detta var trafikdiciplinen god. Som vanligt hade vi en scoutceremoni pA kortvAg pA lordagen I Ar hade vi
ceremonin pA "grasrotsnivA"
Hasselby
strands sjoscoutkAr skotte oppningen. TvA
semorscouter. Ulrica Aulen och Lelle Sannemark holl talet. Nils Linder forklarade JOTA
78 som officiellt oppnad. (De korde utan slutsteg varfor signalstyrkan var mAttlig pA sina
hAll). Men vad vi kunde hora kunde de fiesta
lasa SK0SS med god lasbarhet. Ca 90 sta
tioner checkade in efter ceremonin. MAnga
dehog ocksA i det korta tetegrafipartyt pA tordagseftermiddagen. Det ar ett bra tillfalle att
visa vad telegrafi ar for nAgot MAnga statio
ner var ocksA igAng pA RTTY (teleprinter!.
Aven i Ar visade sig det att 2-meter var en fin
traning for scouterna innan de gick over till
kortvAg Genom att man slAr ihop flera kArer
om en station har samarbetet fortsatt aven
efter Jotan.
Vad som har hant pA resp. station kan du la
sa om i den svenska Jotar3pponen som
kommer ut i slutet av december mAnad. Har
du inte fAtt nAgon kan du bestalla den hos Si
ri eller Birger tel. 044 635 75. Jag vill passa
pA att tacka alia radiosandareamatorer for er
hjalp under Jotan
Scouter med amatbrradiolicens
finns det mAnga i Sverige Vi skall revidera
listan som sandes ut med Jotainfo 1977. Du
som onskar vara med pA listan och inte anmalt detta. gor det omgAende till Grupp
SK7FD 280 62 Hanaskog. Du kan ocksA ringa oss Se tel nr. pA annan plats i artikeln.
Listan kommer att under vAren 1979 sandas
ut till alia scoutkArer t Sverige.

4. Telegrafikursen
Kursen blir klar i januari 1979. Telegrafikur
sen kan bestalias hos SM7BUA, Mats Gun
narsson. Ljungby, tel. 0372 817 11. Kursen
kommer till reducerat pris att erbjudas scouter, som har eller kommer att deltaga i radio
scoutkurser eller konferenser Kursen ar i
forsta hand for scouter i 12-18 Ars Aldern.
Den leder fram till 40-takt d v s till C-certifikatet. PA radioscoutkursen 1980 kommer vi
att ha en avdelning for C-certifikatet. Kursen
lampar sig ocksA for andra, som vill lara sig
telegrafi frAn grunden.
5. Handikapp
Ralf Rosholm har talat in ett band med in
formation till synskadade som funderar pA
att bli radioamatorer. Bandet utlAnas av
Grupp SK7FD, 280 62 Hanaskog mot portokostnad.
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SM6ZE vid SK6XAL station meo nagra av scouterna omkring. Ett glatt och pratsuget
gang

QTC 12:1978

Radioscouting
sommarens lager fanns det pi minga
platser.

SMU:s luffartager
(Midingstorp) var tint tillfalle for radioscoutgruppen SMU sodra Gotaland att visa
vad radioscouting ar for nigot. SK7MU,
radiostationen. fick en cehtral placering pa
lagret. genom att radiotaltet placerades mitt i
byn. Ett talt, runt, med ca sju meters dia
meter, var ett fint utgingslage for uppbygg
naden av radiostationen. Sarskilt tacksamt
var det att fi hjalp med antenntornet. som
byggdes av scoutledare. Tornet byggdes helt
i tra pi scoutvis och gav en antennhojd pi
ungefar 18 meters hojd. Radiostationerna
kordes pi alia band.
Ravjakten blev ett mycket uppskattat in
slag pi lagret. Telegrafitraningen med hjalp
av tillverkade ovningsplattor engagerade
manga, speciellt flickor. Vi kommer art annu
mera i framtiden satsa pa sidana aktiviteter
som scouterna sjalva kan jobba med. sager
Mats Gunnarsson. SM7BUA, Ljungby.
Bland ovnga storre aktiviteter kan namnas
Lessebolagret. Almolagret, Trapperlagret
samt Treklover Gilwellkurser
Ydre 78. Det var KFUK/M:s scoutforbunds lager belaget i Ydre kommun vid sjon
Ostra Lagern mitt emellan Eksjo och Tranis.
Vi var c:a 3000 scouter och det var 15 lander
representerade. Ett av programblocken var
kommumkation. Det glada ganget frin radioklubben Tranan, SK7GC/5 stallde upp med
folk och riklig utrustning. Nar vi skulle satta
upp vir 3-el beam pi gavelspetsen pi en lada
var dar ett getmgbo som forklarade krig mot
oss. Vi var tvugna att kapitulera. En friga till
"Antennspalten". Vad gor man. nar man
stir i toppen pi en stege med en stor beam i
ena handen och hiller sig i stegen med den
andra samtidigt som det surrar ett 20-tal getingar runt huvudet? Vi hittade emellertid ett
bra stalle for beamen lite langre ner pi taket.
Scouterna delades upp i tvi grupper med
fyra patruller i varje. En grupp sysslade med
ravjakt och den andra med radiostationen.
Efter halva tiden bytte man. Ravjakten uppskattades mycket. Folk vande sig om och
tittade pi nigot underhga scouter som
sprang omkring pi lagret med en konstig
apparat < handen och nigot glasartat i blicken. Radiostationen vackte stort intresse
speciellt bland de utlandska scouterna, som
kunde fi en halsnmg frin sitt hemland.
Jag vill till sist tacka alia hjalpsamma radioamatdrer frin Tranis och andra orter som
stallde upp och genomforde radioscoutverksamheten pi Ydre-78 sager Martin Uneram.
SM7HMU. Lund.

Amatorradio — The human
side
SM7ANL
Reid ar Haddemo
Tulpangatan 23
252 51 HELSINGBORG

Runt om i varlden finns det en rorelse som
tycks oka i betydelse och omfattning for var
je minad. Det ar det som brukar kallas "the
human side of amateurradio" Man vill alltsi
att radioamatorerna skall syssla ocksi med
manskliga problem och soka kontakt med
manniskan som finns dar i andra andan av ett QSO. Inte bara tala teknik och
syssla med radio och elektronik for dess egen
skull, utan ocksi anvanda amatorradion till
att skapa manskliga kontakter, forstielse
och omsesidiga, medmanskliga relationer.
En sidan rorelse ar "International Commit
tee of Radioamateurs for U.N.I.C.E.F.", som
har sitt huvudsate i Italien, och leds av
I0FNS. Sergio Franchi i staden Tivoli, en forstad till Rom. Denna rorelse arbetar enligt de
principer som namnts ovan, och siktar som
namnet antyder, framst pi att sprida kunskap och forstielse for UNICEF, som ju ar
Forenta nationemas Barnhjalpsfond. Detta
sker pi minga olika satt. Ett ar att ha ett ak
tivitetsnat varje sondag kl 11.00 GMT pi
14.330 kHz. Ett annat ar att ordna resor med
och kring amatorradioverksamhet, kallade
Expedition S.T.A. En sidan expedition reste
frin Tivoli utanfor Rom till Tivoli i Kopenhamn i somras. och spred langs hela sin fard
vag ut sitt budskap till klubbar och amatorradioorgamsationer i hela Europa. Man motte
ett oversvallande gensvar.
Att anvanda amatorradion till nigot nyttigt
ar bra i dessa viglangdskonferensers tidevarv. Det faktum att miljoner och iter miljoner barn runt om i varlden lider och svalter,
att det dor 40 barn av svalt varje

m i n u t runt om i varlden, att det finns en
m a n n i s k a bakom mikrofonen eller nyckeln i dina QSO, med problem, bekymmer
och behov liksom du, dessa fakta fir inte
lamnas it sidan av oss i amatorradiororelsen.
Det var budskapet i S.T.A/78.
S.T.A./78 besokte ocksi Sverige, narmare bestamt NSRA i Helsingborg. Gruppen, gjorde en visit av mer mformell karaktar
har. Foreningen Nordvastra Skines Radio
amatorer stallde upp och tog emot det glada
ganget. Vard denna trevliga kvall var
SM7DYZ, Stig och hans fru, som ordnat en
verkligt fin tillstallning i gillestugan. Dar
diskuterades amatorradio i allmanhet och
forstis "the human side" i synnerhet. Ser
gio, I0FNS berattade om syftet med hela
verksamheten, och vi var overens om att
idin var god. I NSRA bildades ocksi Sveriges forsta "Group Agency of Int. Committe
of Radioamateurs for UNICEF". Detta var ett
av milen med besoket i Sverige.
Vi hoppas att de skall bli fler grupper si
sminingom. Visst behovs ocksi en manskligare sida bland all teknik i amatorradioverksamheten!

Vi tycker det ar viktigt att tanka pi manni
skan bakom tekniken, att soka medmansklig
forstielse och sympati, att anvanda vir ama
torradioverksamhet
ocksi
till
m a n s k I i g kontakt — inte bara teknik.
Ar Du intresserad? Skriv en rad (pi engelska) till I0FNS, Sergio Franchi, Via Gesmundo 35, 00012 Villanova di Guidonia. (Roma)
Italia.

■v

"Hej Skaraborgare"

Expedition S.T.A./78 balsas valkommen av SM7ANL (tv) i Helsingborgs hamn. Narmast
ANL, I0FNS och SM7CXW. Foto: SM7JLF

En ging i slutet av oktober sandes det
piotsligt telegrafisignaler via en av vira lokalradiostationer. Det var Radio Skaraborg som
mledde ett halvtimmelingt program med just
orden "hej skaraborgare" pi telegrafi. Det
visade sig att den som holl i telegrafinyckeln
var SM6HRI Lars i Lidkoping som under den
narmaste halvtimmen varvade grammofonskivor med trevlig information om amatorra
dio. Programmet var omvaxlande och jag ar
saker pi att aven icke-sandaramatorer hade

gladje av det.
Jag tycker detta var ett fint alternativ frin
Lars i Lidkoping (staden med de'et) och kanske finns det fler sandareamatorer runt om i
Sverige som kan ta mod till sig och stega upp
pi lokalradion och gbra ett litet program.
Amatorradio har forekommit i lokalradio
vid minst ett tillfalle tidigare, det var Radio
Trestad som hade ett litet reportage om
SSA:s irsmote i Uddevalla.
DL6/XM6CPO I ng emar
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Ny QSL-distriktsachef i SMB
Sjatte distriktet har fitt en ny QSLdistriktschef. Det ar SM6DUA Kige, som tagit over sysslan efter SM6DHU Mats-Olof.
Den nye QSL-distriktschefen har adressen: SM6DUA Karl-Gustaf Bylehed, Box
3069, 531 03 LIDKOPING, tfn 0510 - 506 37.
DL6 vill har passa pi att tacka Mats-Olov
for fint jobb under de gingna iren och onska
Kige lycka till med QSL-sorteringen.
DL6-SM6CPO Ingemar
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4S7WP pi Gavlebesok
I slutet av augusti tick jag ett telefonsamtal
frin Stig SM0CWC som talade om att vi har
i Gavle inom kort skulle fi besok av Shan
ti/ 4S7WP. Stig hade fitt ett brev frin Shanti
dar han berattade att han jobbade som teleg
rafist ombord pi M S "Lanka Devi" och bi
ten skulle efter besok i Portugal, England.
Holland och Tyskland komma till Gavle i bor
jan av September. Shanti skulle vara QRV pa
3510 KHz for ytterligare infos. Stig och jag
satte alltsi iging att lyssna efter 4S7WP och
det drdjde inte lange forran vi fingade upp
hans signaler. Forsta gingen jag loggade in
honom var 30: e augusti di "Lanka Devi” var
pi vag in till Bremen. Den 5 September di
biten befann sig i Alands hav kunde Shanti
meddela att jag kunde mota honom vid
Granudden-terminalen i Gavle vid 16-tiden
dagen darpi.
Shanti visade sig vara en mycket gemytlig
person som var mycket intresserad av att
traffa si minga av sandareamatorerna i Gav
le som mojligt. Pi "Lanka Devi" hade han en
toppmodern radiostation som han dessutom
kunde anvanda som amatorradiostation. Jag
kunde nu lattare forsti varfor han pi vag upp
genom Ostersjon nastan slagit S-meterns nil
mot stoppskruven.
Redan forsta kvallen i Gavle ordnade vi en
liten improviserad kraftskiva. Naturligtvis
blev det en helt ny upplevelse for Shanti att
forsoka fi i sig nigot av dessa underliga skal
djur, men han tycktes gilla kraftor. Kring bordet fanns -WB Sven, NJ Hans, -CLA KarlOlof undertecknad och Shanti. Vi fick under
kvallens lopp hora en hel del om amator
radion i Sri Lanka och naturligtvis kvitterade
vi med an berana for Shanti om hur den bedrivs i SM. -CLA hade tagit med en ravsax
och ravsandare och demonstrerade for
Shanti hur vi jagar rav i det har landet. Det vi
sade sig vara en annorlunda typ av ravjakt
jamfort med den i Sri Lanka. Shanti beratta
de an man dar han endast en rav som skall
pejlas in. Man samlas forst som regel till en
festmiltid och darefter di det morknat ger
man sig ut i tvimannapatruller per bil (ibland
aven per scooter) och pejlar. Raven som san
der med ca 25 watts effekt gor en sandnmgs
pass pi SSB i tvi minuter varefter den lagger
ut barvig i tre minuter och detta upprepas
var 15:e minut. Det tar i regel flera timmar att
leta pi raven och sivitt jag forstod var mte
ravsaxarna forsedda med sidobestamningsantenn. Shanti sig en anmg forvinad ut di
han horde om vira ravjakter med fem ravar
och alltid till fots. A andra sidan var vi hka
forvinade over hans besknvning av ravjakt i
Sri Lanka. Han berattade bl. a. att han blivit
avhyst frin en villatomt av agaren som kom
ut med en gevar i den tron an det var tjuvar
som halsade pi. Dessutom verkar ravjakten i
4S7-land ha en del extra spanningsmoment
eftersom den pigir i morker och det forekommer en del giftormar och skorpioner i
terrangen.
Kvallen efter kraftskivan deltog Shanti,
och en av hans vanner ombord som ocksi
var intresserad av amatorradio. • Gavle Kortvigsamatorers minadsmote.
Han berattade darvid for oss en hel del om
Sri Lanka bide vad det galler ons siorlek.
population, naringslivet. natur och djurliv
etc. Mest intressant var naturligtvis att hora
om sandareamatdrens situation i 4S7-land.
Det finns inte sarskilt minga sandareama
torer i 4S7-land. De licensierades antal
understiger troliqen 100 och di skall detta
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jamforas med att Sri Lanka har ca 13 miljoner
mvinare Av dessa ca 100 sandareamatdrer
ar endast ca 15 st aktiva. Det ger er kanske
en liten forklarmg till att ni inte alltfor ofta
loggar in 4S7 kontakter.
Det ar mycket svin att fi licens i Sri Lan
ka. Myndigheterna gor mycket omfattande
personundersokningar innan man ger tillstind och detta tillstind miste sedan fornyas varje Sr med tillhorande personundersok
ning varje ging. Den allra minsta forseelse
kan orsaka indragning av tillstind eller forhindra fornyelse. Shanti berattade ocksi att
nar han lamnade sitt QTH for denna resa
miste han lamna sin station till en sandar
amatorgranne. Riggen fick namligen inte sti
utan overinseende under den tid han var till
sjoss.
Nigot som ocksi skiljer amatorradion i Sri
Lanka frin vir ar att all VHF-trafik ar av
sakerhetsskal forbjuden! Darfor var det myc
ket intressant for Shanti att i SM lyssna pi 2metersbandet, bide vad det gallde FM
kanaltrafik som CW och SSB. Speciellt
gladde det honom mycket att fi tillfalle till att
lyssna pi aurorasignaler for det hade nan
aidrig kunnat gora tidigare. Aven mina
meteorscatter-QSO:n som jag har Dandade
vackte stort intresse. Shanti skulle, nar han
kom hem till Colombo. hilla ett foredrag om
meteorscatter, och han fick darfor bandkopior med sig for demonstration
Kvallen efter GKA:s meeting kom
SM0CWC Stig upp till Gavle for att traffa
Shanti. Det hade gitt 24 Sr sedan de sist
traffades sS det fanns mycket att prata om.
Stig traffade Shanti di han ombord pS "Alvsnabben” gjorde en jorden-runt-resa 1954
och under besdket i Colombo blev val omhandertagen av Shanti. Med sig hade Stig
nu tvS stycken mycket innehSllsrika fotoalbum dar man mycket latt kunde igenkanna
24 Sr yngre upplagor av Stig och Shanti
Klockan gick over mot smStimmarna innan
alia minnen Sterupplivats och jag fick sedan
hora att Stig mte var tillbaka i Stockholm
forran kl 5 pS morgonen
Sondag den 10 September gjorde Shanti
och jag en liten utflykt. Forst till
SM3NJ/Hans i Sandviken. dar vi bjods pS

VasterSsamatorema hade skickat en
kartong med smAprylar som gSva till
Shanti.
lunch, och sedan fortsatte vi tillsammans
med Hans till Hofors Dar hann vi som hasu
gast heja pS Henry -ZV som var mitt uppe i
en golftavling. FrSn Hofors fortsatte vi till Fa
lun dar Falu Radioklubb deltog i hobby
utstallningen
"Falun kan" Naturligtvis
vackte Shantis besok ett visst intresse efter
som FRK knappast vantat sig sS ISngvaga
gaster till utstallningen. Lokalpressen passa
de ocksi pa att intervjua Shanti.
Eftersom vi inte hutade Gunnar GL pi
utstallningen tog vi en tur ut till Gunnars
"stugkoloni” i Svardsjo. Forutom att Shanti
har fick se hur valisolerade sommarstugor
det byggs i Sverige fick vi tillfalle att over en
kopp kaffe diskutera en del frigor mfdr
WARC 79. Bl. a. diskuterades det vasttyska
projekt som just startat i Sri Lanka, dar nigra
tyska instruktorer i Colombo har en kurs for
blivande sandareamatdrer. Ganska snart
kommer alltsi 30 stycken nya sandareama
tdrer iging pi banden som ett resultat av
denna kurs. Shanti forvinade oss med att ha
den uppfattnmgen, att det hade vant mera
befogat att kursen forlagts till nigon av de
nya landerna i Afrika. dar det i vissa lander
inte finns en enda inhemsk sandareamator.
Gunnar och jag miste naturligtvis ge honom
ratt pi den punkten.
Pi hemvagen halsade vi pa NJ.s far, som i
november skall gora en resa till Sri Lanka

Shanti och Stig -CWC kollationerar i fotoalbumet.
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Den ryska
hackspetten
NedanstAende artikel om vAr gamle "van"
har saxats ur Modern Elektronik Nr 13/1978.
Ryska radiostorningarna
FORTSATT MYSTERIUM

De kraftiga ryska radiostorningarna over
hela kortvAgsbandet (3-30 MHz) och delvis
inom VHF-omrAdet har allt sedan de noterades i vAras varit foremAl for varldens indig
nation och nyfikenhet. Protester har sants till
Sovjet frAn flera lander men utan resultat.
Storningarnas frekvensforflyttning, liksom
dess lAga modulation (10 Hz) har forbryllat
vastvarldens expertis. Aven lokaliseringen av
storningskallan har gett olika resultat. Den
stora frAgan ar fortfarande: vad ar det frAgan
om?
Flera teorier har lanserats, en del hemmahorande i science fictionvarlden. Den mest
troliga gAr ut pA att ryssarna provar nya hogeffektiva radarsystem med pulseffekter pA
nAgra Megawatt sAsom ett led i bekampningen av kryssningsrobotar. En mera fantastisk teon som dock hgger inom mojiigheternas granser, ar trAdlos overforing av
energi. SAsom kant holl den beromda vetenskapsmannen Testa pA med dylika experi
ment intill sin dod; det ar mojligt att ryssarna
tagit upp hans idder och hAller pA med praktiska forsok att overfora energi utan hogspanningslinjer. I det enorma Sovjet skulle dylik
losning av energidverforing vara av mycket
stor betydelse. De mest otroliga teoriema gAr
ut pA att stdmingama kommer frAn forsok
med nya massdodande vapen — nAgot slag
av dodsstrAlar.
Klart stAr emellertid att de anvanda effektema ar mycket stora. av ordningen Mega
watt. Kalian ar belagen antingen i Vitryssland
nara Minsk eller i Ukraina. Den storande inverkan ar mycket stor genom att den tacker
av ITU for olika slags radiotrafik reserverade
frekvensband.
via SM4GHT (OSA-news2/78)

Her Majesty's Consul General
I Svensk Sjofartstidning 40/78 finns en notis om att Robert Webster Ford utnamnts till
Storbritanniens generalkonsul i Goteborg.
Ford ar utbildad inom det briniska flygvapnet
dar han framst sysslat med radiokommunika
tion. 1945— 47 var han i diplomatisk tjanst i
Lhasa, Tibet. Sikkim och Bhutan. I Tibet var
han den tibetanska regeringens konsult och
installerade dar det forsta radiokommunika
tionsnatet och den forsta radiostationen. Efter kinesernas ockupation 1960 san han
fangslad i fem Ar. Om det har han aven skrivit
en bok.
I 1948 Ars Callbook finns under Tibet —
AC4 — tva signaler, AC4RF och AC4YN.
AC4RF hette Bob W Ford med adress i Lhasa.
De har tvA signalerna jagades inte bara for
sin sallsynthet utan inte minst for att det var
zon 23.
SM0BDS som hittat notisen anser det va
ra hogst troligt att det ar AC4RF som ar
generalkonsul i Goteborg. NAgot for Hisingeamatdrerna att forska vidare om.
SM4GL, som "pA tidigt stadium" fAr spaltavdrag till QTC. sAg den har notisen och erintade sig att en gAng pA en resa soderut.
(1948—1951) i Rom kopte en engelsksprAkig
tidning. Han laste den vid en fika pA en trottoarservering och ogonen foil pA en bild av
en yngre man till hast. Han gjorde samma
reflektion som -BDS nar han laste texten.
Detta mAste vara AC4RF. Han klippte ur den

"SLIM JIM"
Med stor risk for att betraktas som tjatig
kan jag inte underlAta att kommentera artikeln i QTC 9/78.
Det ar mycket viktiga saker som mAste
klargdras nar vi betraktar den beskrivna antennen och dess angivna data.
Nar en antenns egenskaper, som t ex
forstarkningen anges, ar det ofta i relation
till en 1/2 vAgs dipol. Men vi skulle lika garna
kunna jamfora den med en GP-antenn
bestAende av en radiator av 1/4 vAglangd,
samt tre eller fler 1/4 vAgs jordplanelement
(radialer). Av detta ser vi att aven GP:n ar en
1/2 vAgsantenn: 1/4 + 1/4 = 1/2. Genom
att dimensionera antennens element ran fAr
GP:n sin maximala strAlning i honaontal
planet (se fig.I. Samma strAlningsvinkel fAs
vid anvandandet av en ran dimensionerad
5/8 vAgs GP-antenn.
Av vikt ar an notera an 5/8 vAgs antennen
i praktiken ger 2 dB forstarkning jamford
med en 1/2 vAgs dipol eller 1/4 vAgs GPantenn.
Av det sagda framgAr an angivna data for
"SLIM-JIM" endast galler i jamforelse med
en GP som inte strAlar som den normalt skall
gora och att inga fordelar i strAlnings- och
forstarkningsmassigt avseende finns hos
"SLIM JIM".
SM5BDQ/Thord

SL8AY/MM

KANSLIET
bar ej kvallsoppet den 28 de
cember. Daremot kvallsoppet
den 21 december.
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och klistrade in den i sin kuriosasamling.
-GL skriver: "Trodde aidrig i dag — 30 Ar
senare — det skulle dyka upp nAgonting som
hade anknytning till detta. Tvartom - vill jag
minnas att det gick nA got rykte om att
AC4RF blivit dodad av kinesema och darmed
hett forsvunnit ur scenen.
Det ar kul med amatorradio ibland — i
synnerhet dA det handlar om personer och
inte bara "599".
Efter viss moda hrttade Gunnar tidningsklippet och dar stAr det:
"BRITON POINSONED LAMA WITH
TEA, SAY CHINESE"
Robert Ford. British radio operator for the
Tibetan Government, has been accused of
poisoning a Lama priest, says the Chinese
Communist Press agency.
Mr Ford, 26 year-old ex-R.A.F. man from
Rolleston, Burton-on Trent, is alleged to ha
ve given poisoned tea to the priest, who was
trying to persuade the Dalai Lama to accept
Chinese occupation. The priest died.
For a long time Mr Ford maintained the
only link between Tibet and the rest of the
world. He was the first lent to the Govern
ment during World War II.
Efter det har finns det val annu storre
anledmng for Goteborgs atternativt Hisingsamatdrerna att presentera en intervju med
Robert Webster Ford i QTC!
-WB

<5

Naturligtvis gjorde han och Shanti upp ett
sked for personligt sammantraffande i Co
lombo. och Shanti lovade att visa runt i
Colombos narhet.
Innan "Lanka Devi" lamnade Gavle passade aven SM3CLA pA att med sin skolklass
ta en titt pA fartyget. BAde elever och Shanti
uppskattade verkligen detta initiativ.
SA var det efter en vecka dags for att ta
adjd av Shanti och de andra trevliga medlemmarna av besattningen. DA bAten lamna
de Gavle passade jag pA att ta en bild av den
just nar den passerar vArt fritidshus och se
dan kunde jag gA in och via 3,5 MHz CW
s.a.s. vinka adjd till Shanti.
PA Shantis hemresa hade jag nojet att vid
ett flertal tillfallen QS0:a honom pA 3510 och
den sista gAngen jag horde honom var han i
Roda Havet.
DA detta skrivs ar Shanti hemma igen och
vi sandareamatorer i Gavle vantar besked om
nar den har trevliga killen skall besoka SM
igen. Han ar alltid valkommen.
SM3AVQ

HMS Alvsnabben ska Anyo gora en lAngresa, den 23:e i ordningen.
Vi avgick frAn Sverige den 6 november och
Aterkommer om allt gAr val den 21 mars
1979. Reserunen ar i skrivandets stand ej
offiaell, men den blir ganska lik den Alvs-

nabben gjorde foregAende Sr. Ett par hamnar i Medelhavet. nAgon hamn i Afrika, Syd
Amerika, Vastindien och USA. Besattningen
bestir av 260 man och av dom ar det tvA
radioamatdrer SM3JUF/Per Goran och
SM1IWV/Hugo.
Vi har ett ganska skiftande arbetsschema
ombord sA vi kan inte saga exakt nar vi ar lediga och darmed kan vi inte satta upp nAgon
skeed. Vi kommer att kora i mAn av tid och
lust.
De frekvenser vi kommer att anvanda blir i
stort sett de Alvsnabben brukar ha under sina resor. CW 3550, 7025, 14050. 21050. SSB
7060. 14300, 21300 och 28400.
Med SSB kommer vi oftast an horas pA 20
MHz dA det ar sA pass fina konditioner dar,
sen en tid tillbaka.
Utrustningen vi har ombord ar KW2000E,
KW1000 slutsteg och en Johnsson match
box. Hetsa oss inte. resan ar lAng.
Via SM3CBR
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Fran distrikt och klubbar
FRO LuleA

FRO UM

For drygt ett Sr sedan blev FRO LuleS helt
ova nt at avsnoppad sitt gamla QTH intill Hotrasket Detta berodde pS LuleSs expansion
och St sSdant kan man gora intet. aven om
det medfort an vi kant oss lite vilsekomna en
tid.
Nu har dessbattre QTH-frSgan ordnat upp
sig och vi har gladeligen flyttat in i en avlagd
radaranlaggning militarfdriaggnmg beta gen i
byn Balinge c:a 1 mil utanfor LuleS.
Darsitter redan en 3 el YAGI for 40 m mon
terad pS 30 m hojd. Master mellan 24 och 30
m hojd ar under uppforande. I toppen pS
dessa har vi for avsikt att montera vSra 20.
15. 10 resp 2 m antenner.
Dessutom kan namnas att vi forsoker skaf
fa en nu KV-rigg tillShacket. VSr gamla FT
DX 400 har efter alia Sr av flitig aktivitet frSn
SI 2771J blivit lite rostig i roren och kan sagas
vara mogen for pension.
For att StergS till sjalva klubbstugan
foreligger dar ej heller nSgra sysselsattnmgsproblem.
Stugan inrymmer ett stort samhngsrum for
klubbaftnar med film, kurser m.m., ett kok
samt ett antal smS rum, i vilka shacket. en
mindre verkstad och hobbyrum ar inrymda.
Dessvarre har vattensystemet och varme-

pannan frusit sonder under en kali och bister
nySrshelg for nSgra Sr sedan. Darfor hSIler vi
nu som bast pS med att mstallera elvarme
och nytt vatten.
Under kommande vinter planeras forljande
aktiviteter att genomfora:
T-certkurs,
antennbyggkurs och telegrafikurs.
SS till sist en vadjan till dig. i och omkring
LuleS. som fortfarande har lite HAM-spmt
kvar och inte riktigt vet vart du ska gora av
dverloppsenergin: Slit dig frSn TVI-apparaten och titta ut till oss pS FRO i Balinge.
Grinden ar oppen och vi finns dar onsdag
kvallar frSn kl 1900 samt helger.
Medfoljande foto taget av Birger Lundkvist forestaller 3el YAGI for 40 mb under
uppsattning. FrSn vanster: SM2BLY studerar. SM2CLY monterar, Ulf Palmgren konstaterar samt SM2EUO som fotograferar
SM2GET Anders Hans son

Ystads Sandareamatdrer (YSA)
hade field days 18-19 augusti pS
Hammarsbacken strax soder om Ystad.
Klubbsignalen SK7EM luftades flitigt och
SM7QY var dar och plStade meddelar
SM7AU0.

Fr*n vanster SM7CRG Ake, SM7OU Tore, SM7FTC och
SM7BJB John.
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Lagesrapport f rAn TSA
Taby Sandaramatdrer. per den 31 okt. -78.
Tillfallig klubblokal: KvartersgSrden Volten, Marknadsv. 183, Taby.
Medlemsantal: 108.
Lokaltrafiknat igSng sondagar kl. 20.30 pS
145.525 MHz.
Teknikkurs for T-cert igSng varje tisdag
med 20-talet deltagare Beraknas vara avslutad kring Srsskiftet. Larare: SM5BCJ. Ing
var.
27 aug. Ett tiotal TSA-medlemmar svarade
for radionatet St Taby SOK som ordnade nationell orientermgstavling med ca 1500 delta
gare
10 okt. Mikrodator-amator-afton. SM0
EWF, Gosta och Bengt Grahn, firma uCD,
berattade och demonstrerade levande datorer for ca 50 narvarande.
13—14 okt. TSA arrangerade SRJ open
och KM i ravjakt.
21—22 okt. Jotan. SKOMT i luften pS
kortvSgen St sjoscouterna i Taby. SM5DV.
Leif, holl igSng.
24 okt Allmant mote. Stadgama bekraftades. Klubbmastare och 2 m-funktionar utsSgs. VSgutbrednmg och bandplanen for 2 m
genomgicks. Ca 40 narvarande.
Planerat. Meeting 14 nov - apparater
och komponenter for 2 m och 70 cm. allt om
kanal- och repeatertrafik. 12 dec. Lucia —
familjemeeting. ravjaktshistoria i ljud och biId.
SM0CXK, Malte

Melleruds Radioklubb (SK6CM)
och Dalslandsamatorerna har avhSlht sitt
hostmote vilket tillika ar Srsmote i Billmgsfors
dar SM6JMA Lasse hade ordnat lokal
IKorpebacken) samt forplagnad och utstallare av radioutrustningar.
Vid Srsmotet valdes SM6AWZ Erik till ordforande, SM6CJK Olle till vice ordforande
samt SM6JMA Lasse till sekreterare.
MSnga av klubbens medlemmar var nar
varande. och dS klubben brukar inbjuda alia
sandaramatdrer i Dalsland med omnejd. ha
de detta horsammats av sSval bohuslannmgar. vastgotar och varmlanningar, i allt ett
lyckat och trevligt mote med mojligheten att
knyta personkontakter med likasinnade.
Arsberattelsen visade an klubben skaffat
sig en fornamhg klubbstation och att repeatern (SK6RFPI fStt sitt underhSlI. En livlig utbildnmgsverksamhet bedrivs med bl a tele
grafikurs over repeatern (SK6RFP). MSnga
nya licenserade amatorer har tillkommit och
klubben tycks gS mot en storklubbs format.
Rapporterar
SM6BLE Rudolf i Mellerud

Pa denna bild ses fr. v. SM7IT Gunilia, SM7CRG Gert och
SM7BLB Lasse
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Hamannonser
Annonspns: Minimum 10 kronor for 3 rader
(120 bokstaver. siffror eller teckenl Varje
ytteriigare rad 3 kronor
Annonsorer som ej ar SSA-medlemmar be
talar dubbel avgift.
Text och likvid sandes till SSA. Ostmarks
gatan 43. 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88 8
Sista mlamningsdag den 10 e i mdnaden fore
mforandet Namn och eller signal miste an
ges

■

SALJES

■ 2 mtr. Trans. Multi 8 DX 220/12V 1, 3,
10 W. 23 kan. 08 - 89 11 50 SM0GVU Wal
ter.
■ Nytt: 10-15-20 m-dipol Mosley TA31Jr
250:-, traps W3DZZ, 300W AM 60:-.
Modular-conv 70 cm- 2 m, gain 30dB, NF 2,
5dB 225: — , Ten-Tec 15-80m-conv 35: — .
Digitalur f bil/stn 12V, 12-tim 85: — . Byggsats fb natdr rokdet 90: — . Alfanum nixieror
m hillare 10 kr/st. Duggregnsautom 60: — .
Obet beg: 10 m forforst. 17dB. FETar. 60 QQE06 40 50: —. Panelinstr: 100-0-100 uA m
belysn. 85x63 mm. 40: — . IOOuA, 85x78.
30:-. 15VDC. 32x32 . 20:-. SM7COS. tel
042 - 23 50 30
■ IC-245E SSB, CW och FM rig i bra
skick. "Tyst" vfo. ISsbar Med Isb-tillsats
(Oscarlyssning) Ring 08-766 45 03 ocn tala
med Johan-HJV.
■ ICOM, IC 701, ny SM0ABZ. Goran 08
765 95 07. e 18
■ Till salu Creed TTY (Baudot kod 5 bit! i
bra skick med undantag av motorn. Robert
Larsson tel. eft. 18.00.040 - 91 04 78
■ K-V mobiltransceiver Yaesu FT-75.
SSB-CW. 80. 40. 20. 15. 10 m. 20 W pep. 12
V de. VXO. samt separat VFO FV50-C. Lite
kord. i huvudsak anv. som 28 MHz
transverterbaksattare i shacket. Komplett
med manual m. fl. japanska attribut. Saljes p
g a att min hembygge for 28 MHz antligen visat vissa tendenser an fungera. SM6FHI,
Ingvar tel 031—29 38 94
■ Antennvaxel Transco 1 utg 6 ing Hi Pwr
12 GHz max Motordnvet 28VDC for 600:
Slutsteg for 2M m 4CX250B m pwr 700: - .
Sockel SK-650 50: - . Ring SM6CKU 0300443 89
■ Collins KWM-2 inkl natagg * hogt Se
rie no 13891 Perfekt skick. Pris 6.000:-.
Collins 75 S1 mottagare perfikt skick. Pris
2.500: — . Problem med kontanter Jag ordnar krediten. Ingen handpenning. Ring
SM5LM-Hans. 08 - 83 85 27.
■ HW-101 m.cw-filt och RIT + HP-23
2 000: -. IC-240 progr 22 kan. 1350: - . KP12 speech processor 400: — . SM2EJE. Sigvard 0923—138 37.
■ Heathkit bvg. mod. HD-1410 Fb skick
obetydligt anvand saljes till hogstbjudande
SM0IPN Thomas 0758-514 12. Kvallstid.
■ IC-240 m. mic * mob.faste 1 650: —.
Magnetfotsant. 1 4-v3g 125:— X-talprovare
3—90 MHz 25: — . Kapacitansmeter 0 —
100.000 pF 125: — . Frekvensmeter 0—200
KHz 125:— Headphone FM Radio 100 — Elbug ICEK m. touchmanipul Medhom o. nat
agg. i snygg idda 300:-. 144-146 MHz
konv. DL6SW inkl. 4 st X-tal 250: -.
SM5DAQ. tel 0221-107 67
■ IC 215 FM PORTABEL m 500 och 550
plus alia repeater kan. 1.390 kr NY W3DZZ
Fritzel 2 kw aidrig uppsatt 325 kr. SM0HWK
Wolf tel 08-26 11 44
■ Slutsteg med QQE 06 40 2m. Ett nytt do
ror. Tvd Collins ant.rel. 115V DC Mobil ant.
5 8 for 2 m. Alltihop for endast 550 —
SM6HYH Thomas Tel. 0515-127 53 e.
17.00.
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■ HW 101 + CW filter + HP23. 1.500:-.
SM3ANI 060-12 51 06
■ Ngt def HW-7 m VFO + natagg + slut
steg 10W. 5 band GP 18AVT/WB kompl. m
radialer. Saljes till hogstbjudanden. SM7ITV
Jonas0456—110 40 eft 16.
■ Stomophone 500 handtransc Tnmmad
for Marinbandet 156 MC. Kompl. K 12, 14,
16 — Zacc, ant + vaska. 1.000:— . SM0ELX
Peter 08 — 46 30 76.
■ Mobilngg IC-225, 10 W FM, 80 kan,
komplett med mik. Matchande natagg 220V
IC-3PA med hogt. Ldgt hamtpris. SM4BET,
Bertil 054-18 99 80 efter 18.
■ RCA CDP 1802 Evaluation kit (byggt)
hex tang-bord ■+■ IK0R ASCI bord. Hex 7
disp for data + adr buss I k RAM mdnga i/o
mojligheter. extra CPU. Har kostat over
2.500 - NU 1.500:-. SM0JGT Thorleif
0753 - 814 44
■ 145 MHz PRE-AMP med U-310 inbyggd
i I5da med BNC-kontakter. Forbattrar
kansligheten p3 de fiesta mottagare och har
hjalpt mig att kora 320 QTH-rutor. 160
kr.
TS-700 G, ny 3.700:- kr. Beg IC-21 2 m FM
950:- kr. Tel. 0410-103 79 kl 18-20.
SM7AED/Arne.
■ Siemens fjarrskrivmaskm T 100. 2 fargsskiff, UFB skick, litet kord. SM6HUG Gaby,
031-404 369 eft. kl 19.
■ Spektrum analysator SB 620, mkt praktiskt for band scanning, smd band analys.
anvands med moderna rig, FT 901, FT
101..., 100, 50. 10 Khz bandbredd IF 455
Khz, frdn 1 till 5 MHz och 9 MHz. kopt fardigbyggd direkt frdn fabrik for 1 dr sen. UFB
Yaesu Monitorscope YO 100, 1 Sr, 2
tongenerator, FB for RTTY. Bdda i perfikt
skick. Saljes p g a kop ny rig. Pris diskuteras eft kl. 19. tel 031-404 369. Gaby.
SM6HUG.
■ HW-7, 15 20 40m 3W med horlurar
400: — . Ravsandare med nyckel 500mW
150: — sax 150: — . Sax 8 Sand ihopa 200: —.
Hembyggt PA kv 1 kW med natagg 1.500: —.
Dubbelskdp OS 250 1.700:— Bjarne -7FBJ
eft. 16.30 042 - 22 28 47.
■ TILLFALLE: Datorterminaler OLIVETTI
TE-318. Motsvarande teletypterminal med
remslasare och remsstans. 80 t/rad. 10
t/sek RS-232 snitt. Perfekt till RTTY och
mikrodatorer. Pris 4 000: — . Berndt Nilsson
08 - 42 08 33. Tomas08 - 61 58 17.
■ Beam Mosley TA 33 jr 10-15-20 m
600: — . Speech pros. SP-101 350. — .
SM0DMD Esse eft. 18.00 0760 318 68
■ MIKRODATORBYGGE enl. Radio 8
Television. Best av MEK6800D2. 5kRAM,
tangentbord. TV-kort. telegrafitillsats m.m.
For mer info. kont. SM0JNG Peter Garden
tel. 0758 500 11.
■ TS700G med extra HF-steg, CW-medh.
och 25 kHz kalibr. SM1BSA/Arne, tel.
0498 187 28.
■ Popular Radio 1946-1953, Inbundna.
Radio 8 Television 1954—1969. inbundna.
Radio 8 Television 1970- 1975, ej inbundna.
Anbud fore 1979-01-15 till Vasterds Radioklubb. Box 213, 721 06 Vasterds.
■ RTTY-videodisplay med power i snygg
Idda. Ger 28 rader med 32 tecken i varje rad.
Aven A. A och 0. Endast 920: — . SM6GVA.
Goran, tel. 0515/430 68.
■ RTTY Autostart-Antispace. DJ6HP
012 Fardigbvggd print 75: - Ramsey s mini
PA For din barbara 2 m. 1 w in ger 8 w ut. 2
w m ger 16 w ut osv. max 30 w PL 259 i
kopplmgar. Helt nytt 365: — . Drar 12 V 2.5 A
vid 16 w. Gottpdsar med 25 Frako prmtlytar
isockerbit) 1 u 70V till lOOw 12V. 10: —/st.
Keyswich rela 12V. 2 pol skiftande. tillslag
frdn 5V 8:- st Rund socket, d o. 1 - st.
220V Glimlampor gula. vita, roda 3 st 10: — .
20 ledad kabel 5 till 10 m langder * kontakter
till d o Sid en signal till: SM7FHJ Mats,
042 14 84 80

■ YAESU FT221R 2M CW AM-SSB-FM
VFO-styrd transceiver. I5W output 1 Sr gammal, i originalskick saljes for 3100: — .
SM7IPO Magnus. 046 - 13 48 13.
■ Oscilloscope Tektronik modell 5031 med
servicevagn och trobar 875: — . SM0LU 08
717 59 85.
■ Se annons i novembernumret. Uniden.
FB53, Europa, Ra600, IC700. Slutsteg
2 x 813 samt FR8 kanske finns kvar. Sjalv vill
jag kopa Argonaut och gamla 2M 10 watt
stationer eller del. SM5FBL. Tel. 0171 700 26
■ SSB-transc. Trio TS-515S formdnligt
p.g.a studier. SM7BMM Bengt. Tel 040
92 55 14 eller 044 24 34 09.
■ Beam Mosley TA33JR 10-15-20 m.
600:-. Speech Pros SP-101, 350: — .
SM0DMD Esse. eft. 18.00 0760 318 68
■ Remsstans Burgess. Autosandare GNT?
• Remslasare Lorenz, Motor till Creed 7B samt
ett par stamgafflar 125 Hz. SM3WB. Tel.
026 18 49 13.
■ HW-100 + PWR o. HT o. mic. QM-70
Transverter28—144 2W. Nyskick H.sp. Trafo 1100 V 1A. Alltsammans for endast
1500;-. SM7HWD/Lars. Tel. 0431 129 56
eller 0431 526 02 efter kl. 16.30.
■ Mast, 12 m ostagad stSlrorsmast av typ
"tilt over". Hamtpris 1000: — . Aven QTH till
salu: 4 r o k, gillestuga, bastu och ufb shack
etc. SM5CJF Lennart Arndtsson, RSgvagen
12. 190 60 BSIsta. Tel. 0171-507 48 Arb
08 - 752 11 28.

■ ATLAS 210 X, 1 ’> ar, med inbyggd
medhorning for CW. NB samt original mobil
consol SM3BEE. Georg Soderberg. Flojl
gatan 50. 871 00 Harnosand Tel arb 0611
175 40 eller bost. 185 57.
KOPES

SK7GG behover en 2-m Transceiver for
alia trafiksanen. Exempelvis: FT221R —
TS700 - IC211 el. dyl. Tel. 042/14 84 80 15 32 27. dagtid 14 67 87.
SK7GG behover en KV. Transceiver i
fint skick. Exempelvis: FT401 — 505 — 301
- 101, Uniden 2020, TS520 eller liknande.
Tel. 042/14 84 80. 15 32 27. dagtid 14 67 87
AM transceiver 120-130 MHz (flyg
radio). Tel. 042/14 67 87.
Korklar kortvdgsrigg i gott skick. PrisklassO—2.000 kr. SM3IXY tel. 0660-819 43
eft. 17.30.
Q-METER kopes. Garna Heathkits gr3a,
fula. Hembyggd eller fardigkopt. WayneKerr kan ocksS komma ifrfiga. SM6HFI, In
gvar, tel arb. 031-88 24 93, bost. 03129 38 94
Billig kanalmaskin, KP202, IC-215 el.
likn. Johan. SM0HJV tel 08 - 766 45 03.
□ Sokes QTH nr STHLM dar stora antenner tillites. Ev. saljes 7MHz QUAD, 1421-28 QUAD, 3,5 MHz GP, Sloping Dipoles
System, Blaun 1:1 ny. Pris 49.50. Kan hjalpa
med
uppsanningen.
SM0JHF
OB751 20 52 fore 11.00.
Komplett Repeater 2-meters. Heist begagnad men i funktion. Kristaller till dito. R1.
SM7JIY Jan. 042 - 139 63. Kvallstid.
Transceiver 10—80 H-V-101 eller dyl.
Sven Aldrin. Tfn. arb. 08 98 10 00 - 393,
bost. 08 - 38 95 06.
Matinstrument rent allmant nu eller senare av fabr. Hewlett Packard, Fairchild,
Tektronix. RoS, m m. Ring SM7CZ 0451 —
503 37 affarstid om du har ndgot!

KANSLIET
har ej kvallsoppet den 28 de
cember. Daremot kvallsoppet
den 21 december.
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Nya medlemmar
och signaler
Retterande nya senator tom
numtet avQTC.
SM5JJW

SM7JKD

Per Olov Olsson
Uppsala

lAtl piat« i forra

Gnejsvagen 2 0. 752 42

Dav*d Coram. Loparqatan 168 8, 26 1 45

Landskrona
SM7JLH

SM3JSV
SM3JSW

SM7JSX

SM3JSY
SM7JS2

SMXJTA

SM0JTD
SM7JTF
SM4JTH
SM4JTI

SM6JTJ
SM7JTK
SM5JTL
SMSJTM

SM7JTN

SM7JTO

SM0 JTP
SM7JTQ
SM7JTR
SM2JTS

SM7JUB

SM7JUN

Thommy Bjefcenhoff. Persikovagen 26
262 00 Angelholm
Toni Larsson Siadvagen 15
824 00
HudAsvali
C
Mats Eriksson. Gamla vagen 4 820 70
Bergsjo
8
Ingvar Tholin Kohaasgatan 112, 561 00
Huskvarna
T
Pete* Bjemlalk Vmtervagen 26 824 00
HudAsvall
T
Gunborg Ljunggren
Trastvagen 12.
222 31 Lund
T
Gunnar Nilsson Stengatan 5 B 825 (X1
lggesun.1
c
Uwe Lehnen VaHmovagen 7 175 74 Ja»
falla
T
Stefan Nilsson Eksfogatan 25. 252 51 He!
smgborg
T
Anders Hagberg. Nygatan 82
7 tr
702 13 Orebro
C
Lars Goran Pahnbcxg Tallvagen 8. 780 50
Vansbro
T
Mona Staal Pl 2236 Roseredsvagen
424 38 Angered
A
Anders Gustafson Magistratsvdgen 55
L 415. 222 44 Lund
B
Stefan StAhl Navestadsgatan 2 29
603 67 Norrkoprng
T
Per Erie Nilson Stlverspgen 1 582 58 L<n
hoping
T
Niklas Johansson Elmiers vag 16 343 00
Almhult
T
Evert Andersson
Rossbovagen 5089
382 00 Nybro
T
Pierre Wolf, Fabelvagen 5. 175 70 Jarfaka T
Christer Jonsson Carl Hrtstowsgatan 9
211 47 Malmo
T
Leif Persson Plantgatan 2 B. 214 27 Mai
mo
C
Sven Olofsson Bastutrask 1217. 910 11
Bjurhohn
T
Lennart Tornqutst. Decemtoergatan 49
415 15 Goteborg
t
Tony Fonden Bergsugen 12. 443 00 Le
rum
......
C
Torsten Hammargren Sodra Bergvagen
4 541 OOSkovde
T
Per A*elsson. Bo* 1133 783 02 Stora
Skedvi
T
Lars Soderberg S*epparvagen 2 930 15
BureA
T
Tomas Soreke. Pl 554 360 32 Gemia
T
Lars Thomasson. Pl 4604 446 00 Alvan
gen
A
Nits-Olof Jonnervik Alb Engstromsgatan
33 C 575 00 Eksjo
T
Thomas Andersson Tirmanvagen 13
222 38 Lund
C

SM0FM

SM5GG
SM4AMP
SM7CBT

SM6CJH
SM5CKI
SM5EVQ

SM0HDP
SM4IXQ

SmBJUL

Stig Bergstrom. Avstycknmgsvagen
82. 175 43 Jarfal'a
Gunnar Andersson, Sorselevagen 16.
162 25 Vallmgby
Leena Sutela. Ekersgatan 30, 1 tr.
703 42 Orebro
Bertil Hermansson. Spjutvagen 19.
230 47 Akarp
Stig Arkhammar, Brodalen 5. 415 06
Goteborg
Goran Jansson, Jumkilsgatan 14 B.
752 28 Uppsala
Lars Nilsson, Stockenstroms vag 4,
150 31 Akerst Styckebruk
Bo Lindberg. Skogst^arnevagen 24 B,
184 00 Akersberga
Lars
Carlquist.
Vesslingbyholm,
710 41 Fellmbgsbro
Bertil Carlsson. Nordens vag 1 B.
451 00 Uddevalla

Nya signaler per den 2/11 -78

SM0EU
SM4EXH

SM5FXE

SM4JUC

SM7JUG

O

SM3JUF

h-

SM4JUE

(J

SM4JUD

Jan Petersson
Idunvagen 4.
136 42 Handen
Rolf Bnskans. Skapplandsgatan
13. 703 46 Orebro
Per Ekholm StAhlbergsvagen 2.
632 21 Eskilstuna
Bengt Dahl. Mossgatan 175.
654 67 Karlstad
Tommy
Tingelholm.
Aterlopsvagen 16. 661 00 Saffie
Sven-Olof Andersson MAlargrand
4C.794 00Orsa
Per
Ohisson.
Asagatan
32.
803 57 Gavle.............
Rune Persson. FAgeivagen 33.
240 21 Loddekopmg

k-

456

A terin trade

h-

Arne Forssell. Norrstigen 42, 181 31
Lidingo
SM7DDG Nils Arne Andersson. Trastvagen 21 C
284 00 Perstorp
SM0DDK Leif penersson. Lingonstigen 13.
150 24 Ronninge
SM7DQN Bo Gosta Bladh. VanAsparken 9.
216 19 Malmo
SM0DZO HAkan Gust^ysson Ribera de Curtidores. 47 — 7 C. Madrid 5. Spamen
SM6EFG
Lars-Erik Samuelsson, Overbygatan 6.
521 OOFalkoping
SM4EGT
Anders Kock. Tuvanvagen 4. 792 00
Mora
SM7EHU Per-Anders Andersson. Floragatan 3
571 OONassjo
SM0EIS
Bengt Einarsson. Kolomgatan 6
151 45Sodertalje
SM6EUT
Anders Tengquist. Lindvagen 11
660 11 Billingsfors
SmBFOF
Lars Bengtsson. Hagforsgatan 23
416 75 Goteborg
SM0GGH Alf Karlsson, Namndemansbacken 42
122 36 Enskede
SM0GPG Torbjorn Sarin. Fomhdjdsvagen 52.
151 58Sodertalje
SM0ABF

Carl Henrik Bergstrom. BAgangsvagen 27. 216 20 Malmo
SM6-6395 Tomas Bjornelin. Pl. 8384 Lannestad.
450 30 Brastad
SM 3-6396 Peter Kraft. N Fiskargatan 1 F . 803 50
Gavle
SM4-6397 Anders Svensson. Ekvagen 9. 821 00
Bolinas
SM4-6398 Bo Nordquist. Skogsduvestigen 8.
781 00 Boriange
SM7-6399 Sune Rosell, LovAkra. Vannaryd,
340 14 Lagan
SM4-6400 Olof Littorin. Vastra Vintergatan 128.
703 44 0rebro
SM7-6401 Kenneth Johansson. Torsgatan 39.
341 00 Ljungby
SM2-6402 Peder Nilsson. Fack 26. 920 27 Vag
seie
SM3-6403 Boge Nilsson. Bnggvagen 35, 826 00
Soderhamn
SM7-6404 Carl Georg Alm. Skeer. 340 12 Annerstad
SM0-6405 Goran Friberg. Jarnvagsgatan 23 8 tr,
172 37 Sundbyberg
SM6-6406 Peter Hansson. Trakilsgatan 41,
416 78 Goteborg
SK3MF
Viksjo Contest Group c o SM3COL
Rolf Stromberg, FAck 12. 870 13 VikS|O

SM 7-6394

r-

Nya medlemmar per den 7/11 -78

Holger Wiberg. Ostby 39 . 872 00
Kramfors
SMOIME Torbjdm Claesson. Virgatan 3 B.
126 33 Hagersten
Per Alarud. SibeliusgAngen 4. 4 tr.
SM0ITS
163 25 SpAnga
SM2IVM
Marianne Miebach. Enegatan 14.
912 00 Vilhelmina
SM2JBY
Carl-Erik Nilsson. Fack 26, 920 27
Vagsele
SM3JEX
HAkan Axelsson, Tallvagen 24 F.
826 00 Soderhamn
SM4JGH Gunnar Holm. Box 2254. 795 00 Rattvik
SM2JHD Roger Fogelkvist, Gruppvagen 6.
961 00 Boden
SM7JIV
Goran Nilsson. Sevedegatan 10.
598 00 Vimmerby
SM5JKM Per Norstedth. LAnggatan 51. 740 71
Oregrund
SM7JLD
Kenneth Nilsson. Vitsippan C 5.
265 00 Astorp
S MAJ LI
Berndt Olsson. Stocksbro 708. 783 02
Stora Skedvi
SM7JMV Anders Bergfors, V:a Mjallbyvagen.
294 00 Solvesborg
SM6JNF
Bo Nordin. Dammen. 440 33 Harestad
SM5JNJ
Berndt Gustavsson, Kvinnebvvagen
135, 582 60 Linkoping
SM6JNS
Goran Sandqvist. skogvaktaregatan
13. 4 tr. 546 00 Karlsborg
SM0JOE Jonas Ohman. Slottsvagen 98. 183 52
Taby
SM7JQB
Bengt Samuelsson. Nydalavagen 10
A. 352 48Vaxjo
Gosta Granberg. Vagnmakarvagen 9.
SM5JQJ
755 90 Uppsala
SM2JQO Tommy Sanden, Jossevagen 1.
941 OOPiteA
SM2JQV
Bo Lindgren. Sodergatan 29. 941 00
PiteA
Leif Sanden. Rynnings Vag 24. 360 42
SM7JQX
Brads
Borje Classon. Hus 1457. 430 91 Hond
SM6JQZ
Berne Ytterby. Angemyrsgatan 20.
SM6JRB
666 00 Bengtsfors
SM7JRH
Gdthe Brolin, Sommarvagen 3, 291 94
Knstianstad
SM4JSF
Lennart Evaldsson, Skaidegatan 6 A.
703 71 Orebro
SM5JSO
Bo Johansson. Skogbo. 740 46 OstervAla
SM6JSS
Bengt Plessen. Lundegrens gata 9 C.
434 00 Kungsbacka
SM3JTA
Gunnar Nilsson. Stengatan 5 B.
825 00 Iggesund
SM4JTI
Lars-Goran Palmborg, Tallvagen 8
780 50 Vansbro
Per Axel Axelsson, Box 1133, 783 02
SM4JTX
Stora Skedvi
SM4JUC
Bengt Dahl. Mossgatan 175. 654 67
Karlstad
SM4JUD Tommy Tingelholm. Atenopsvagen 16
661 00 Saffie
SM4JUE
Sven-Olof Andersson MAlargrand4 C
794 00 Orsa
SM6JUK
Kjeli Claesson. Norra Rod 10860
444 00 Stenungsund
Bennthv Rosen PI 7554, Innervik,
SM2JUR
931 00 SkelletteA
SM5JUT
Rolf Ryrholm. Stationsvagen 9 B
740 40 Heby
SM6JVB
Rolf Nystrom
Muskotsgatan 29.
424 41 Angered
Lennart Svensson WanAsvagen 19
SM7JVC
280 61 Knislinge
SMOJVS Bengt Soderman. Lingvagen 177. 4 tr.
123 59 Farsta
SM5JWA Adolf D'Andrea Vaktargatan 28 A
754 22 Uppsala
SM O-6391 Nils Eric Persson. Murkelvagen 97
184 00 Akersberga
SM4-6392 Bengt-Goran Hedstrom. Pl 6333 A
733 00 Sala
SM6-6393 Lennart Tornquist. w
. u gatu ■
49. 415 15 Goteborg
SM3HBN

Silent key
SM6NY Gosta Nystrom har efter en nds
sjukdom lamnat oss. Gosta var kanske inte
sA val kand av den stora skaran sandareamatorer. men vi som fick formAnen att lara
kanna honom motte inte bara sandareamatoren SM6NY utan ocksa medmanniskan Gosta. Gosta gjorde inte sA stort vasen
av sig medan han levde men han har andA
lamnat kvar ett stort tomrum efter sig
DL6SM6CPO
QTC 12:1978

ANTENNER!
Vad vet Du om dom? Behover Du veta mer sA berattar
ARRLs ANTENNA HANDBOOK utforligt om de fiesta
forekommande ty perna.
Pris: Kr 4£- inkl frakt och moms, pf-avgift 3:60 tillkom
mer . (Endast 15 ex kvar 20/11)

FORSALJNINGSDETALJEN, SSA
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77 -1, Tel 08 - 64 40 06.

NY SVENSK TIDNING om modern digitalteknik-mikrodatorer, teorettska och praktiska artiklar for proffs och amatorer.
UR INNEHALLET:
Bygg dirt eget mikrodatorsystem till ett rimligt pris, med
stora utvecklingsmojligheter.
Folj med frAn borjan — prenumerera nu!
T om31/12endast39:— for helAr (6 nr).
Efter 1/1 -79 ord. pris43: —.
Anvand postgiro 5 37 00-1
Har du rAd att inte lasa mikrodatorn?

Mikrodatorn. Box 109. 126 22 HAGERSTEN 08-45 57 74

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser
inklusive flygfrakt och forsakring. Tull och mervardeskatt
tillkommer. Sknv sA fAr Du de exakta priserna’
OBS! c.a priserna i Sv kr den 78-10-13
R.L. Drake
SPR-4 150kHz-30MHz
670 (2.915:-)
R4C 160-10 m
670 (2.915:-)
T4XC 160-10m200W pep
670 (2.915:-)
OQQ
L4B 2kW pep
yyy (4.350:—)
TR4C80 10m 300Wpep
580 (2.525:-)
TR4CW RlTo CW-filter
747 (3.250:-)
RV4C VFO(medTR4C)
125 (545:-)
AC4 115 230 V
163 (710:-)
DC4 12 VDC owr sup. m TR4
157 (685:-)
W4 2 — 30 MHz Wmtr (via Postpaket)
70 (305:-)
MN2000 ant anpassn enhet
253 (1.100:-)
340 (1.480:-)
SSR-1 0.3-30 MHz SSB. CW. AM
Atlas Radio
State of the Art heltransistor. I
210X
635 (2.765:-) 210X NB
S 675 (2.940:-)
215X
$ 616 (2.680:-)
21 OX * typ200natagg
$ 667 (2.905:-)
210X * typ220natagg
$ 730 (3.175:-)
350-XL Dig 350W pep10- 160 m
$1.105 (4.810:-)
AC PS
S 240 (1.045:-)
Digitalskala
s 172 (750:-)
Remote VFO
S 135 (590:-)
Tan-Tac — State of the Art (heltransistor )
Triton IV 645 (2.810:-)
Digital
S 695 (3.025:-)
med PS* VOX
tillagg
$ 150
(655:-)
OMNI A 10-160 m 200W PEP
$ 810 (3.525:-)
OMNI D 10 -160 m 200W PEP
$ 960 (4.180:-)
220V PS
$ 160 (700:-)
Rotorar-115V ac med postpaket’
HAM III
140 154 m. 220V trafo
$ (610 :_/670:-)
CD-44
115 129 m. 220V trafo
$ (500 :-/565:-)
CDE HAM X 110 220V trafo
e 270 (1.175:-)
HAM III for 220V

§

170

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs30 — 50 takt 12 kassetter
C cert 325 Fortsattnmgskurs (belt 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 medfoljer larobok med facit.

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

NY svenskkonstruerad BILSTENEO

lektron
AUTO

_____
STEREO

Hflfl kvalltet! Toopljud! c:i pris
Aterforsaljare sokes over hela landet.
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

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

(740:-)

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dantron, Atronics
Code Reader ate.
Pris pA forfrAgan
Antennar-Master:
Teirex Mosley. Hy-Gatn, E-Z Way
Pris pA forfrAgan

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED
DELANDE
Du sparar pangar och Hr andA da sanasta modallarna
nar Du koper dirakt frAn USA.
Prisat Du be talar ar i dollar
Skriv (angalska) till W9ADN.

Vi exportarar over hale varldan.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117
Lockport. Illinois 60441 USA
QTC 12:1978

VHF — HAMS
Vi saljer 2C39A
Keramiska — Fabnkat: G.E. Electronics. Made in USA.

Pris 180:— inkl. moms.

GOD JUL och GOTT NYTT Ar
Onskar
Bosse SM6FPG — Thommy/SM6EQH

Amateur Electronic Supply
Box 33. 430 33 FJARAS
Tfn. Bosse 6FPG 0300 423 61 (kvallstid)

457

Forsta boken pS svenska
om det expansiva privatdatoromrSdet!

MINNESKORT
4k x 8 RAM (32 st 2102)

Boken "Privatdatorn — din egen dator" ger
lasaren en inblick i den spannande varld som
holler p5 att oppna sig for alia datorintresserade.
Privatdatorn, for hemmabruk eller pa jobbet,
hSIler p3 att bli en verklighet.
Boken ger klara och konkreta besked om allt
fr§n anvandning, program, utrustning pa marknaden och mycket annat.
Forfattare ar B G Wennersten, kand dataexpert
och skribent p5 Dagens Industri.

■
■
■
■
■
■
■

Pris 62:— inbetalas p3 pg 44 15 519. Pnset ar inkl
moms och porto.

Genomplat. gron lod.-komp.mask.
Enkelt europakort (100 x 160) med A-sidans buss
+ 5* VMA • Aq-A15« 07—Dq • R/W • DBE • RY •
Buffrad In/out
Adressval upp till 65k
Singel 5V max 1A
Skrivskydd

Omonterat kort med alia komponenter 850:— exkl. moms.
Kan fis fardigt och inbrannt eller enbart monsterskort.

EMOPRODUKTER

SivcM P&chonicg 16

Box 213
551 02 JONKOPING
Tel. 036 16 49 29 eft. 1500

BOX 2065, 750 02 UPPSALA.TEL 018-10 01 90 vx

DENTRON slutsteg med sting!

10 % RABATT
pd ALDA 103
Har ar Din chans att skaffa en transceiver till ett
ohyggligt I5gt pris.

MLA 2500
NIT 2000 A
Junior

Upptack 432 MHz!
Microwave converter
Microwave transverter
Tonna
kvalitetsbeamar • ohka utforanden

QRV kortvSgsmobilt?
For antennparken!

80x220x320 • 3,5 kg • Ovriga data — se QTC
5/78.

Fritzel-jntenner hiaiper tug ibeamar gp<
Rotorer CDE, Fukner, Emotator

inkl

(Gallert. o. m. 31.1.79)

Data Com
Box 442 - 194 04 UPPLANDS VAXBY - 0760 858 73

fran 325: —
tr£n 1.175:-

G-whip, mobilantenn kompiett alia band

250 W input p3 CW och SSB • RIT o. CW
break-in • 80 — 40—20 • Diod blandare •

NU ENDAST 2.695:-

5.995: —
1.495:545 -

2000 W PA
3000 W tuner
300 W minituner

490: -

Anienntorn; t ex Veraaiower

Nytt!
Slutsteg Microwave 44 Mhz lOuw
Helautomatisk Rfkhpper Datong

1.695:—
645:—

Flora nya slutsteg frdn DENTRON - overrasknmgar.
Aven kviiHstid

CAB-elektronik
Box 4045
550 04 JONKOPING
Tel 036 16 5? 60 N-s SM7CAB

458

QTC 12:1978

MIKRODATORN

FrAn mikroprocessor till utvecklingssystem

Boken MIKRODATORN behandlar pi ett populan satt. pi svenska, elektro
rwkens storsta landvmnmg sedan transistorn
MIKRODATORN
P3 260 sidor i ASformat och med 150 illustrationer forklaras bur mikroproces
sorer, mmnen och perifenkretsat fungerar. hur mikrodatorn ar uppbyggd. hur
den programmers och vad den kan anvandas till En mikrodator INEC TK-80)
baser ad pi mikroprocessom 8080A oeskrivs i detail med koppimgsschema och
funktions operationsbesknvmng. Iiksom aven ett svenskt mikrodatorsystem.
tABC-80'Datnbord 46801 - idare behandias, med hjalp av exempei, hur ett mik
rodatorprogram produceras. i maskin assembler och hognivisprik Ett ston
antai anvandbara programmoduler av ohka typer genomarbetas i ett separat
kapitei

Ett antai prakttska mikrodatortillampnmgar. som t ex transient recorder, robot
m m behandias ingaende in Ut-teknik bar ett eget kapitei dar programmer
bara In Ut kretsar. portar UART m m beskrivs med mnktning p£ praktrsk
anvandning

Boken ar pedagogskt uppiagd med ovningsuppgilter och (rigor som avslutar
vage kapitei Den nktar sig till dig som pi egen hand viH skatfa dig grundlaggan
de kunskaper om mikrodatorer och programmenng. men aven till dig som redan
har ndgon erfarenbet mom omrAdet Boken kan studeras utan foregiende kun
skaper ■ digitaitekmk
Fortattaren, Lennart Bergstrom SM2FLW. ar verksam som Larare vid Tekmska
Hogskolan i Luled och undervtsar dar i mikrodatonekmk
ISBN 91-970296-6-2
Pnset ar 60: - ink I moms I potto t'llkommer >

| Till COMPUTER PRESS, BOX 5038, 580 05 LINKOPING

BESTALL DIPT EX NU'

Aterlorsaljare antages

1 Jag bestaller harmed
I mot postforskott till:

st "Mikrodatorn” a 60: — inkl moms att sandas

Namn

I

Adress

| Postnummer

Postanstatt
QTC 1278

i------------------------

RORPAKET
Drake R-4B
Drake R-4C ialdre modelled)
Drake R-4C I nyare modeller!)
Drake T-4XB (exkl slutrorl
Drake T-4XC lexkl slutrorl
Heathkrt HW-101 (exkl slutrorl
Heathkit SB-101 lexkl slutror
Heathkrt SB-102 lexkl slutror)

132:40
81:50
72:40
130:40
112:65
234:60
234.-60
219:—

Vid kop av rorpaket till b£de Drake sandare och mottagare ger vi
5 % rabatt
Vid kop av rorpaket till Drake mottagare R-4C var vanlig ange vil
ka ror som sitter i just Er mottagare
Andra modeller och fabrikat offereras pi bestallnmg

Amateur Electronic Supply

Radiostyrda Garageportdppnare

Box 33. 430 33 FJARAS
Tfn Bosse/6FPG 0300 423 61 (kvallstid)

for Villagarage
CHAMBRON-ELECTROLIFT
For narmare upplytningar
kontakta:

CUE DEE
ANTENNER

EMOTATOR
ROTORER
SM2DMU SM2HTF

RY ELEKTRONIK
PL 3178 910 40 ROBERTSFORS
TEL 0934-151 68

QTC 12:1978

Box 81 453 00 — Lytekil

Tel.: 0523/107 34 - 119 44

SAND IN KUPONGEN!

jag vill veta mere:

Garageportoppn .
FlIndustriradiok.

Namn
Adrets _________________________________

Tel.

459

I COMMODORE 2001 RE.T.
EN UNIX MINIDATOR
TILL UNIKT PRIS

Personal Electronic Transactor

Swrfelt Sftctaifcs Wo
BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL. 018 -10 01 90 vx

Programmerbar i BASIC. Med bildskarm, alfanumeriskt tangentbord och
bandkassettminne. Commodore 200 l:s
mangsidighet och kapacitet overtraffas
endast av mycket storre och dvrare datorer.
Ingenjoren, lararen, forskaren far
med Commodore 2001 en hjalpmedel
vida overlagset de mest avancerade
programmerbara kalkylatorerna.
Affarsmannen far en dator som kan
skota de fiesta av hans rutiner.
Commodore 2001 anvander BASIC
— ett hognivasprak som anda ar mycket
enkeit att anvanda och som bara tar nagra timmar att lara.
Pris: 6.995:— inkl. moms.

HEATH KIT
AMERICAN TECHNOLOGY OFFERS
SPECIALERBJUDANDE
SB-104 A Transceiver
digital, bredbandsavstamd.
4.495: —

HW 101 Kv transceiver
Klassiker som stir sig mycket bra i konkurrensen
Byggsats

HR-1680 Ekonomimottagare i proffsklass.
banden.
Bygg§ats

10-80 m

1.795:—

HD-1410 Elbugg med mbyggd manipulator.
Byggsats

390: —

HA-202A Slutsteg for 144 MHz 10 40 W
Byggsats

425:-

DU VET VAL ATT HEATHKIT HAR:
. . . ett valsorterat dataprogram
. . . en hel del begagnat p5 lager.
Kontakta oss for katalog och mera info.
HEATH-ganget tel. 08 52 07 70

460

2.990 -

HW 8 Notskrikan
2,5 —3.5 W sandareffekt ger Dig mera gladje vid varje QSO
Inbyggt CW filter. Liten och stabil.
990: —
Bvggsats

■

3,5—30 MHz amatorband.
Byggsats t o.m. jan -79

HM 1022102 WattSWR

315:-

Byggsats

HN-31 Dummy load
Sluta att stdra vid avstamning och test, anvand Heath
"Cantenna”.
Bvggsats
145:—

HEATHKIT Box 12081
Norr Malarstran 76
102 23 Stockholm 12

HEATH

Schlumberger
QTC 12:1978

IC-211E 2m 10W SSB CW FM
Digrtaiavtasn VOX NB. RIT
Tonoppn SWR DISC S meter
Entoppstabon'(12 220V)

IC-246E: 2m 10W SSB CW FM
Digitalaviasn AGC. NB RIT
Tonoppn En hten och bebandig mobil
station < 12V)

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara
kanater
R0 R9 - 500 525 550 575 forpcogramerade Tonoppn < 12V)

IC 2S0E 2m 10W FM Oigitaiavi • 25KHz
steg 3 progr minnen Moflighet till "de
lat montage
80 kanaie*
Tonoppn
112V)

NU I LAGER:
IC-701 10 160m 100W SS0
FSK D<g*taiaviasnmg 2 st VFO
PLL RF proc, var seiektivitet
NB Klar fo» vttre keyboard
112 220V)

ICOM YAESU NAG
TONO DAIWA KLM
EMOTATOR JAYBEAM
m.m.

CW
LSI
VOX
m»c,

NAG-144XL- 2m SSB CW FM
500W pep SS8. 400W CW FM
Inb SWR meter Ror 4CX3S0F
Ett kvautetslutsteg (22OVi

| STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOr]

Vi leveranstrimmar
alia apparater!
— en trygghet for Dej!

_
FT-M1D- 10 160m 200W SSB CW
FSK AM D<g>talaviasning Eibugg var
CW filter var bbr 100Hz 2 4KHz
Reject«ontuning RF proc Frekv mm
ne VOX NB. I220VI

Hor med oss
SM2ALT
&
SM2ALS
det lonar sig!

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

J
E MOTA TOR: Antennrotorer av hogsta
kiass Bromseffekt max 10-ton Vrid
effekt max 1 ton Mycket statxia 1220V'

[XJ NORD TELE
H<OMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

BUTIK &
SERVICE
Ojagatan 75
940 20 OJEBYN
Tel: 0911 659 75

k

Nu med en av de mest avancerade
LCD-klockor som gar att fa tag i!
Den har: Soicelier. Chronograf. Alarm. y \
Belyst display och 2 tidzoner!

EN SENSATION •

Den gor mer och gor det battre an nagon
annan kiocka Bakom pen tunna eleganta boetten doijer s<g oanade
mojligneter Ingen annan kiocka kan sa mycket Du maste kopa Hera
klockor for att erhaila alia fmesser som var kiocka ensam har'
Priset for denna statuskiocka ar en sensation Endast 495:-

KCHRONOGRAF !

Forutom ren tidtagnmg med
en noggrannhfet av 10-dels sekund kan deitider tagas Kiockan
stannar alitsa pa meiiantid i 6 sek och atergar sedan till lopande
tid Nu kan du ta egna meilantider pa t ex Stenmark TV'

Skall
kosta
985:-

ALARM!

H
Kan stallas pa viiken timma och viiken mm
man onsxar under dygnet Kiockan vacker dig Pammner om viktiga
moter. Ger oesked om nar parxermgstiden gar ut Pammner
om mtressanta Tv-program m m Larmet pagar med ett hogt
pip under 1 mm Kan stangas av manuelit

^SOLCELLER!
Kiockan ar forsedd med laddnmgspara oatterier som via soicelier laddas av dagsijus
Driftstid minst 5 ar med en noggrannhet pa :5 sek/man

® 2 TIDZONER ! Svensk tid och t ex New Yorktid
13 FUNKTIONER TOTALT ! Manad Datum
Timma Minut Sekuno Alarm Soicelier Tidtagnmg Meilantider

3 micron gulddouble pris 595:
Dag

Tid Svenge Tid t ex New York Belysning av displayen

HOGKLASSIG HY-GAINKVALITET!
OBS! 24-TIMMARSVERK

POLM RHOIO
Ostervarnsgatan 10
212 18 MALMO

Enklare variant utan alarm och tv3 tidszoner 199:—
QTC 12:1978
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Det ar skillnad

d5

leksaker och riktiqa grejor!

DENTRON
DTR 2000L *160— 10 M • 1 KW kontinuerlig input pS CW.
SSTV. RTTY • 2 KW PEP input p5 SSB • EIMAC 8877 med
1500 W anodforlust • Inbyggt nataggr •H180B360D 360*

MLA 2500 • 160- 10 M • 1 kW input p5 CW. SSTV. RTTY
• 2 kW PEP input p3 SSB • 2 st EIMAC 8875 • Inbyggt na
taggr • H 135 B 360 D 360 • 18 kg
5.995:- inkl.

CLIPPERTON L • 160- 10 M • 1 kW input p5 CW. SSTV.
RTTY • 2 kW PEP input p5 SSB • 4 st 572B • Inbyggt na
taggr • H 150 B 360 D 360 • 17 kg.
3.995:- inkl.

GLA 1000 *80—10 M • 1 kW input p5 CW • 1 kW PEP input
p3 SSB • 4 st D-50A (specialversion av 6LQ6) • Inbyggt na
taggr • H 150 B 360 D 360 • 10 kg.
2.595:- inkl.
OBS1 ALLA slutsteg frfin Dentron som vi saljer. ar forsedda
med 10 M.

MICROWAVE MODULES
MML 144/100 • 2 M linjart transistor PA med 100 W ut for
10 W in • Inbyggd kontrollenhet for skydd mot dflligt SWR,
overhettning. overdrivning. overspanning • 315x140x100 •
Vikt4kg.
1.695:- inkl.

MML 432/100 • 70 cm linjart transistor PA med 100 W ut
for 10 W in • Inbyggd kontrollenhet for skydd mot diligt
SWR. overhettning. overdrivning. overspanning •
315x140x100 • Vikt 4 kg.
2.395:- inkl.

SPECIAL PROSPEKT PA BEGARANI

Data Com
Box 442 194 04 UPPLANDS VASBY 0760 858 73
462
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VI EXPANDERAR!
Vi far inte plats
For att kunna ge on battre service omorganiserar vi vflr verksamhet, med borjan i januari 1979 och delar den i tvfl sektioner.

Order & forfrSgningar

Butik &■ utstallning

Box 14,182 11 Danderyd 2
Tel. 08/768 52 10

Vegagatan 3, som vanligt
Oppet dagligen 15.00—19.00
Lordagar 10.00—13.00

I samband med omorganisationen gor vi en lagerrensning och saljer med reducerade priser sSval gammalt som nytt t.o.m. 1 februari 1979.

KV-riggar, 2 m-riggar, tillbehor, mikrofoner, rotorer, rotorkabel, antenner,
koax, elbuggar, kristaller, elektronror, matchboxar, slutsteg m.m. Kort sagt allt
inom amatorradio.

NYTT FRAN KENWOOD
TR 2300 2 m trans. 80 kanaler 1.875:— inkl. moms

GOD JUL och GOTT NYTT AR ONSKAR VI PA PK

K

PK ELECTRONICS AB
Vegagatan 3
113 29 Stockholm
Telefon: 08/ 30 10 30

tai att jamforas...

J

I ^KENWOOD

TS-520S

TS-520 S (mkl CW-f liter t o m 15/1 79)
TS-700S
TRANSCEIVERS, beg:
TR4C m pwr, hogt, xtals 10m
NCX-5 m pwr. hogt. extra VFO
SWAN 500-C pwr. hogt. orig konv2m
HEATHKIT SB-104A ny
IC-20
SLUTSTEG:
KENWOOD TL-922
HENRY K-2000
NEC CQ-301
2m DAIWA 10/30W
985 2m DAIWA 10/60W
1.409c2mT0NNA 10/80W
rTTfcTRANSVERTER 144/432
1.360fMOTTAGARE:
NATIONAL DR-28 Dig
NATIONAL DR-48 Dig
SOMMERKAMP FRG-7
FR-101
ROTORER:
frin
EMOTATOR
CDEHAMII
EL-BUG

ICOM

5.500:—
5.500:—
5.000:—
3.950: —
2.500:—
4.950: —
9007.500: —
5.500:—
6.000:—
800:—
1.200:—
1.500:1.200: —

1.495: —
2.996:—
1.975:—
4.995:725:—
1.000:—
345: —

Coax-switchar, bandpassfliter. Tonna-antenner. . .

IC-245E
IC-240
10211E
IC-215E
IO202E
10701

IC 215
IC 202

Lagervara hos
Radio Rex

i

Specialprospekt (sand porto)
ALLA PRISER MED MOMS
NORRLANDS MEST VALSORTERADE HAM-SHOP

Telegrafnyckel massiv massing pd teak
piatta m. blymlagg silverkontakter Kr 299: —
PiAt m anropssign i relief 25: —
464
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W YAESUV

PROGRAMMET

FT-7
FT-7. Sandtagare 20 W SSB och CW 80 - 10 m banden. Heltransis
toriserad Bredbandsavstamd 100 kHz kalibrator Medhorning p3
CW Storatare. Hogtalare, Mikrofon Clarifier. Kristallstyrmng av
en frekvens mojlig. Kanslighet 0,25 uV vid 10 dB S N 12 V
B 230x H 80 X D 290 mm Vikt 5 kg
9—

FT-225 R. Som ovan men ei digital

k

FT-225 RD
FT-225 RD. Sandtagare 50 W luteffekt 25 W) SSB. CW och FM
samt 15 W AM 144 148 MHz. Uteffekten ar vanabel ned till 1 W
Heltransistoriserad Digital och analog avlasnmg PLL-tekmk Min
ne for att lagra en frekvens t tillbehorl Medhorning pd CW Repea
teroppnare. Storatare Clarifier KristaHstyrning av 44 frekvenser
mojlig Hogtalare Mikrofon Kanslighet 0.5 uV vid 20 dB S N
12 och 220 V B 280 x 125 x D 315 mm Vikt9kg
5 595* —

5.100.

FT-227 R
FT-227 R. Digital sandtagare 20 eller 2 W FM 144—148 MHZ Hel
transistoriserad PLL-tekmk i 5-kHz steg Over hela bandet Mmm*
for att lagra en frekvens Repeateroppnare Skyddskrets forhmd
rar skada i siutsteget p g a for hogt SVF etc eiler feivand poiantet
Indikator for upptagen kanai och on air
Hogtalare Mikrofon
Kanslighet 0.3 uV vid 20 dB S • N N 12 V B 180 x H 60 x D 220
mm Vikt 2.7 kg

2.350:-

FT-227 RA som ovan men dessutom forsedd med UP DOWN scan
nmg frdn mikrofon samt 4 minnen

2.600:-

FT-901 DM
FT-901 DM. Sandtagare 180 W SSB och CW 80 W AM FM och
RTTY 160—10 m banden * 5 MHz iendast mottagmngi Digital
och analog avlasnmg Endast 3 ror F o hatviedare Rejection tuning
Dubbelt filter i MF for vanabel avstamnmg av bandbredden inbvggd
elbug I Curtis 8043 IC keveri med medhornmg Storatare Mmne for
att lagra en frekvens HF-talkompressor 25 kHz-kahbrator Clan
Kanslighet 0.25 uV vid 10 dB S N VOX Hogtalare Mikrofon
•tsteg2X6l46B Ldgpassfilter Toroidutgdng mm mm
V = och 100-234 VAC B 342 X H 154 X D 324 m m Vikt 18 kg

8.990: —

DU VET VAL att vi forutom Yaesu ISommerkamp) aven saljer Ten-Tec, Kenwood,
Icom m m.
Amortering pd upp till 3 dr kan ordnas pd goda villkor
Om ytterligare upplysnmgar onskas ring garna till SM5KG. Kias-Goran Dahlberg pd
nedanstdende telefonnummer

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT
SM5KG, SK0FE

INGENJORSFIRMA AB

QTC 12:1978

Gatuadreu: Kvarnhags^aten 126
Hasselby GArd
Postadresa: Box 366,162 03 Vallingby.
Tel. 06- 89 66 00 89 72 00

465

VAlJBlAimRATTPRBBBKnRI
m coMMum/Ms
* OflJUSIOUSOKfR!

KINWOOD

TBNNA ANTtNNFBRSTARlUIRt

BKV

med U310. Samma typ som merparten av manstutsarna och
DX jagarna kor med Typiska data
Brusfaktor
1,5dB
Forstarkning
11dB
Spanning
12V
Strom
5mA
SOohm
Impedans
Monterad trimmad
160 kr
I lada med BNC
190 kr

3

KBAXIAlRtlA
TVIHlJtRtranJBNNA

prenumererar Du numera pa endast genom POLY
RADIO. Du laser val VHF-UHF-amatorens sjalvskrivna
tidning?
Per tidning och ar
59 kr
Pg 4315699-1
Bg 317-2939

Ulan tvekan ar det pa antennsidan man gor de storsta vii
antennerna tbr man ett par dB pa kopet. Se sjalv!

krona raknat. Valjerman dessutom de franska TONNA-

med BNC-kontakter for Irekvenser upp till 1300 MHz Endast 180 kr.

COMMUNICATIONS

46dB dampning pa 0-30 MHz samt 144-146 MHz. Impenans
75 ohm Pris 99 kr.
SLUTSTEG med QQE 06 40 Tyskbyggt Endast 1100 kr.
JAYBEAM HAM-antenner ar vi numera generalagent tor.
RESTPARTI 5DJH-konver1rar transvertrar

432 MHz

144 MHz
4
9
9
9
16
16

IANK TBHHA

el yagi
el yagi
el portabel yagi
el kryssyagi
el yagi
el portabel yagi

7.5
14.0
14.0
14.0
17.8
17.8

dBi
dBi
dBi
dBi
dBi
dBi

0.5 kg
1.9
1.7
2.0
4.4
4.4

1.4 m 139 kr
3.3
166 kr
3.3
187 kr
305 kr
3.5
6.4
339 kr
6.4
368 kr

19 el yagi
21 el yagi
19 el kryssyagi

1.1 kg
2.6
1.8

3.2 m 194 kr
277 kr
4.6
3.3
321 kr

18.5 dBi

2.6

4.6

438 MHz
21 el yagi for TV

277 kr

144 432 MHz
9/19 el kryssyagi

Fraga Din handlare efter fargbroschyr <
OBS! Fr.o.m. 79.01.15

17.0 dBi
19.0 dBi
17.0 dBi

se ovan

321 kr

datablad. han saljer ocksa TO NNA!
prisema ca 12°o!

VALKOMMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE!

PDLH RHD1O (J

Ostervarnsgatan 10
21218 MALMO
Tel. 040-2924 20

466

Oppettider:
Tisd-lred
12-19.00
Lordag
10-13.00

TON NA

SM7 FJE

QTC 12:1978

--------------------------- \
1296-432-144 MHz

*

c

c

UHF UNITS
tranev 432/28
mate m $-»*•«

Best, nr 78-3970-7
78-3971 -5
78-3972-3
78-3973-1
78-3974-9
78-3975-6
78-3976-4
78-3977-2
78-3978-0

Konverter 144 till 28 MHz
Konverter 432 till 28 MHz
Konverter 1296 till 144 MHz
Transverter 144 fran 28 MHz
Transverter 432 fran 28 MHz
Transverter 432 fran 144 MHz
Transverter 1296 fran 28 MHz
Transverter 1296 fran 144 MHz
Dampsats 17 dB

Nu i lager:
Radioteknik for Radioamatorcertifikat
Best, nr 84-0055-8

Elektronikhuset 1 Soina

08-7300700
QTC 12:1978

ELFA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23" 08/7300700

QTC 12:1978

ICOM LINE

IC-701
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hettransistonserad mkl slutsteg
100W kont uteffekt pd alia band. rno|liggiotd genom termostatreglefad flakt och overdimensiorierade PA transistcxor
Tacker alia amatorband 18 30 MHz och 15 MHz
Alla irafiksatt SSBIUSB l.SBi CW. RTTY (FSKl
Inbyggd VOX. semi break in CW, AVC (alow, fasti. Norse blanket, sep VOX delay for CW
Inbyggd HF klrpper (speech processor) uppbyggd med 2 st krtstallfliter
Mottagaren ar uppbyggd som enkelsuper med separata bredbandsavstamda HF steg och oscillatorer for vaqe band, foljda
av Schottky diod mixer Genom en unik konstruktron med dubbla krrstallfilter erhAlles variatrel bandbrodd vid SSB och
RTTY samt tvA olika bandbredder vrd CW (0.5 kHz och 0,2 kHz)
Dubbla inbyggda VFO er mO|liggor split frequency trafik VFO med ett minimum av rodrga delar. mga planetvaxlar oiler
kugghful som slits ut
Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
FSK for RTTY. 170 eller 850 Hz skift
Sandaren ar uppbyggd med separata bredbandsavstamda dnvsteg for vaqe band. Schottky diod mixer. 2 kristallfliter och
lAgpassfilter for alia band Uteflekten ar installbar mellan 0 100W pA alia irafiksatt
AC kraltaggregat med inbyggd hogtalare
All spanningsstabilisermg inbyggd i apparaten
Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
Befyst matinstrument for kontroll av wgnalstyrka, strom. rel uteffekt. SVF. klippmvA (20
* 20 dBl, ALC. spanning
6 siffrors digital frekvensaviasmng med 100 Hz uppiosning
LAgpassfilter, avstamda for vaqe band, kopplas automatiskt in med motordnven omkopplare
Klar for anslutning till programmenngsbord IC-RM3
Uttag for anslutning till transvertor yttre mottagare, spektrumanalyMtor. hogtalare. hortelefon

IC-211E
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heltranststoriserad
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 mopiggor split frequency och repeatertrafik
Inbyggd hogtalare och nataggregat for 220V/ 12V
Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
Belyst matinstrument for kontroll av signalstyrka. rel uteffekt. SVF Centermeter for FM
6 siffrors digitalavlasnmg med 100Hz upplosning
Klar for anslutning av programmeringsbordet IC RM3
Utrustad med 5 poligt helexfilter i mottagaringAngen
Bredbandsavstamd och reglerbar uteffekt pA FM
Utrustad med medhorning for CW
Inbyggd repeateroppnare
LAsning av VFO moilig genom ICOMs patenterade LSI krets

IC 21 IE mkl mikrofon DC sladd, pluggar handbok
Cirkapris mkl moms 6285: ~

IC-701 mkl nataggregat med inbyggd hogtalare, bordsmikrofon
(electred condenser mic), 2 st CW filter, 2 VFO er
Cirkapns mkl moms 7 700.—

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY

Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.

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

ICOM

Nu pg 432 MHz SSB

IC-402
ICOM's nya 432 MHz SSB-station visas i naturlig
storlek, 183 x 61 x 162 mm.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Heltransistoriserad
Tacker 432 — 436 med 4 st valfria 200 kHz
segment
Inbyggd, mycket effektiv, noise blanker
B5da sidbanden
Inbyggd RIT
Uteffekt 3W SSB och CW
Inbyggd 1 /4 v3gs teleskopantenn
Uttag for yttre antenn
T/ R switch med subminiatyr koaxrela
Kraftigt holje av gjutgods med gavlar av
aluminiumplat
Uppbyggd som dubbelsuperheterodyn
Inbyggda batterier for portabelbruk
Hogkanslig mottagare med forsilvrade helixfilter

Mottagare:
FrekvensomrSde: 430 — 435.2 MHz i
200 kHz segment
Trafiksatt: USB, LSB, CW
Mellanfrekvenser: 57.6 och 10.74 MHz
Kanslighet: 0.4Aj\//10dB S + N/N
Spuriosundertryckning: 60 dB
Selektivitet: 2,4 kHz -6dB, 4,8 kHz -60 dB
LF uteffekt: 1 Watt, 8 ohm
Sandare:
FrekvensomrSde: 430-435.2 MHz i
200 kHz segment
Trafiksatt: USB, LSB, CW
Uteffekt: 3 W PEP
BarvSgsundertryckning: 40 dB
Spuriosundertryckning: 60 dB
Mikrofonimpedans: 600 ohm

Levereras med mikrofon, batterier, barrem,
teleskopantenn, dronsnacka, pluggar, handbok.
Cirkapris: 2.750:— inkl. moms.

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054-18 96 50 0900 -1700 Tel. Service 18 96 75
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ICOM IC-280E NYTT!!
Computer controlled tuning
ICOM forst med processorstyrt kanalval

Vi p5 Swedish Radio Supply tackar vira
kunder for affarsfortroendet under det
gdnga 3ret och onskar alia valkomna under
1979.
God Jul och Gott Nytt Ar!

HansSM4MI
Wolfgang SM4JMY

IC-280E har foljande finesser
25 kHz kanaler over hela 2m-bandet
3 siffrors digital frekvensavlasning
slutsteg i hybridkretsteknik
Optoelektronisk kanalvaljare
+ 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
Levererasmed mikrofon, mobilfaste, DC-sladd, manual.
Pris: 2.675:— inkl moms.

BEGAGNATLISTA:
KENWOOD

SWAN
HALLICRAFTERS
ATLAS
HEATHKIT
YAESU
ARGONAUT
SSM EUROPA
TRIO
ICOM
DRAKE
RT-72A

TS515 med VFO, TS510, TS700, TS700G, R599S
270B
SR 150, SX115
180
HR1680, SB634
FRDX 400, FRDX500, YC221, FV101B
209
TR7010
IC202, IC215
RR-1

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054-18 96 50 0900-1700 Tel. Service 18 96 75
470

BoSM4CWY
Roy SM4FPD

JULKLAPPAR FOR RADIOAMATORER
IC-781:
10-160
m
100
W
SSB CW FSK Digital 2 st VFO Pro
cessor CW filter 12 220 V
8 750-

1C-24O 2 m FM. 10 Wan 22 kanaler.
programerbara. Drodmatris Klar for
R0 R95O0 525 575 12Voh

IC-211E: 2 m 10 W SSB CW FM Dig*
tai VOX . RIT, dubblaVFO 12 220 V
5-285:-

IC246E: 10 W SSB CW/FM Digital
Motxlngg 12VohDC.
3.750

•C-280E 2 m 10 W FM Digital Deiban
utforande 3mmnen 80 kanaler 125 kHz
step
2.896: —

Alpha W-81 10 W FM 2 m Med 4 ka
nals scanning. Med xtate for R0 - R9 +
500 550

IC 202/215/402: Barbara stationer for 2
m/70cm
FM SSB
2J6O-

VHF FM MOTTAGARE

SR-9

4 stcxlekar
Mottagare 2 m: VFO Xtal 12 Volt DC
430-

200 kg last
775:—

FT 101/277: 10 80 m. SSB CW AM
275 W. Finns med eller utan processor,
inbyggd stromfors for
12 220 V
DC AC
5.650

For 220 volt

FT 801:
10 160
SSB CW FSK AM
CW filter m.m

m.
200
W
Oigrtal Elbugg,

Fr*n 780

7980 —

FL 2100/2277 PA 10 80 m Ineffekt
1200 W 2x572 Bror For220vohAC
3.870-

FR-101 D: Digitaimottagare for 1.5-30
Mhz. SSB CW -RTTY AM FM Med 2
mkonverter
6.370-

FRG-700O Mottagare 0.5 30 MHz Di
gitalskala
Inbyggt
digitalur
For
SSB CW AM 12 220 V
3.880-

FT-7:
QRP-transceiver
10-80 M
CW SSB. 20 watt For 12 volt DC
3.32ft-

••

FT
381:
io- 160
m.
SSB CW AM FSK 200 W Med pro
cessor, rejekt. RlT kanalstymingsmo,
lighet For 12 volt DC.
6.2SO -

Rotor Fukner FU-400
Dubbia kullagrmgar

FL-101:
Sandare
10-80
m
CW FSK SSB AM Matcher FR-101
4.800 —

FRG-7: Mottagare 0.5-30 MHz For
CW SSB AM LSsning av varje MHz
Installnmg5nogg»annhet i kHz
2.160—

Ufa
FT-227R: 2 m FM 20 2 wart
PLL 5 kHz steg Tonoppnare
DC

Digital
12 volt

FT 225 RO 2 m SSB FM AM 0
watt 144- 148 MHz Digital

25

2.350-

FT 202: 2 rn FM 1 watt 6 kanaler Heli
cal antenn
5 586 1.360-

VC-500: Frekvensraknare till 500 MHz
Fr8n 1.850-

En nktigt God Jul

och
eft Gott Nytt 1979
FT 280: Ny 2 m tvcr FM 50 watt uteffekt PLL40 kanaler
2.500-

FT-240: My 2 m tcvT FM
♦fekt ?L I 40 tanaier

10 wart ute1.80ft—

NAG
144
XL
Siutsteg
2
m
SSB CW FM 500 wan 4CX350F rOr
Med preamp
4.200: -
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Innehdll QTC1978

139
274
320

Taknik

RTTY for nyborjare. del 1
Tillverkning av kretskort
StSendevfigforhSlIande
Elsakerhetskrav for sjalvbyggaren
RTTY for nyborjare. del 2
SSTV-information
Billig 80 m mottagare
RTTY for nyborjare. del 3
Vad ar stdendevfigforhSlIande?
Kristallkalibrator De Luxe
Matningar p5 TTL-oscillator
Positionsangivelser och avst. ber.
Mek. filter for amatorteknik
Om restorer
Elementart om kristaller
Trafikmottagaren for 80-talet

1
1
1
1

resultat
resultat
resultat
resultat
resultat

5
23
69
189
285
410
411

Rymdradio

Missbruka inte OSCAR
OSCAR D
OSCAR DdvsOSCAR8
Satellitkommunikation
Om OSCAR 8
De ryska RS-satelliterna
Kommandostationen i Surrey

68
151
190
289
289
374
448

Riivjakt

NM i ravjakt, resultat
SM i RPO. resultat

11
11
12

NJ Ca )

1
1

330
391

Allmant

Antenner

Antennforsakring special
Multibanddipol40—10 mb

Coherent CW
CW-prov nr 21,
CW-prov nr 22,
CW-prov nr 23,
CW-prov nr 24,
CW-prov nr 25,
Radiogram

Trangseln i etern
Swedish Radio Supply
Radioscouting
Sea-net i Bangkok
Int. amatorradio - historik
Radioscouting

O O O O O O

O O O O (D (D (£ )(r )C 0 0 0 0 0 0 0 C D C 0 C 0 \i\is j^ ^ ^ C D y iu i^ A ^ f»

Operationellt kring CW

4
8
9

129
130
131
152
172
173
173
214
216
216
217

N JK JM N JK JN J — —

Frekvensmeter for KV-mottagaren
Kristallkalibrator
LSB pd IC-245 E

Sid

Medlemsinformation

WARC 1979
QSL-information
Arsmote 1978. dagordning verksamhetsberattelser. motioner etc
VU sammantradesprotokoll
FrSn televerket
Arsmotet 1978, protokoll
Licensprovstatistik
IARU region 1 konferensen
NRAU-motet i Oslo
VU-sammantradesprotokoll
Sammantrade med televerket
IARU region I konferensen
Svenska forberedelser infor WARC
IARU region I konf. tons.
Arsmotet 1979, valberedn. forslag
IARU Region 1 konf. forts

1
2
•u •u U>

Rattelser eller andringar

437
437

Nr

SSA-medlem nr 5000
Historien om3C1X
Tvt teknikprov - en analys
Gnist ombord
Int. amatorradio - historik
Bestammelserna i radiolagen
S3 klarar du datasnacket
Solfiackcykel 21
DX-frekvens -lokaltrafik
Fyrar p5 10 mb
Teletekniker p5 Gronland
Telesatellitstationen i Tanum
Snoskoter-mobilt
FRO riksstamma
BCI och TVI
QRP
Porta beltesten 1978
G3r det att forutsaga Aurora?
Forklaringar till radioprognoser
Radioscouting
Om kortregister for QSO/QSL
Ur/kalkylator i en enhet
Identifiering av platser
Handikappverksamheten
Om kommunikation
Sakerhet i radioschacket
Info om radiostorningar
Sinai Ham-radio
Mer om radiostorningsinfo
Poly Radio
Julfest i Malmo 1937
Expedition OY7O
AB VHF teknik
Radioscouting
Amatorradio — The human side
4S7WP pa Gavlebesok

x j Xl

270
271
309
310
312
312
359
360
398
434

Sid

Nr

Multibanddipol 20- 10 mb
2 el vertikal for 80 mb
Resdrsangen som antenn
40 m loop-antenn
GP for 10-20 mb
Antenn i segelbdt
Bandkabeldipol for 2 m
Multibanddipol
Kjolantenn for 2 mb
G5RV-antennen
Lutande LW-antenn
Lutande dipol
Bantad dipol "Bantaks"
Den vikta unipolantennen
SLIM-JIM for 2 mb
Horisontal allbands-Quad
Inverterad L-antenn
Kjolantennen igen
SLIM JIM i sjokonstruktion
Om baluner
Att kopa antennrotor
Antennmast — byggnadslov
Vertikalantennens
egenfrekvens
Vilken antenn ar popularast

O O O

Sid

(£) 00 OD xJ

Nr

O

Byggbeskrivningar

Vi loder i IC 240
1
Frekvensmeter for KV mottagaren
2
RTTY for nyborjare, del 2
2
CQ-automat till elektroniskt
tangentbord
2
432 till 28 MHz konverter
3
Beatoscillator
3
Baudot/ASCII omvandlare
4
RTTY for nyborjare. del 3
4
Repeaterkonverter
5
FSK-enhet for RTTY
5
Kristallkalibrator
6/7
Vi loder i TS-700
6/7
LSBp3IC-245E
6/7
Korsmoduleringsmedicin for TS 288 A
8
Digital kapaciatansmatare
8
Lagring av microprocessorprogram 9
Vi loder om i IC 240
9
Spanningsdubbling vid bryggliknktare9
Universell markergenerator
9
Nykomlingens halvledarprovare
10
Variabelt likspanningsaggregat
10
Vi bygger en natdggregat
11
Rorb6te i Drake TR-4
12

11
11
11
12

Nu ar det sb dags
att skaffa parm for 1979 3rs QTC. Den eleganta och stadiga uppslagsvanliga parmen kostar 22: — kronor.
En mindre upplaga av A5-parmen finns fortfarande kvar. I den kan man exempelvis samla 'ABC for SSA-medlemmar". Parmen finns
PA Forsaljningsdetaljen och priset har sankts till 10: — kronor.

Nu ar det sb dags igen!
Ett br har gbtt och SSA:s styrelse, kansliet och funktionarerna vill tacka medlemmarna, medarbetarna i
QTC, Ljusdalstryckeriet och annonsdrerna for det mycket goda samarbete som rbtt under 1978. Vi anser an
det varit ett trevligt och stimulerande (konfliktfritt) arbetsbr.
Med denna fina samarbetsanda ser vi fram mot 1979 med stdrsta tillforsikt aven om nu 1979 kan komma
att innebara en del forandringar i vbr amatortillvaro.
Vi onskar er trevliga och avstressande helger med mbnga angenama kontakter med vanner i nar och fjarran.
Styrelsen, kansliet och vi dvriga.
472
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KENWOOD

TS 120V

Frekvensomrade

Trafiksatt
Input

co

CO

co

-c

!
S$e TiUAiSCfiVEfl TS-12OV

fKCMWOOO

80 m band 3.5-4.0 MHz
40 m band 7,0-7,3
20 m band 14.0-14.35
15 m band 21.0-21,45
10 m band 28.0-28,5
28.5- 29,0
29.0-29.5
29.5- 29.7
WWV
15,0-15,5
(endast mottagning)
SSB: (A3J). CW (Al)
SSB: 20W PEP

S/N 10dBellerbattrevid0,25pV
SSB: 2.4 kHz (-6 dB)
4,4 kHz (-60 dB)
CW: 0,5 kHz (-6 dB)
1.8 kHz (-60 dB)
med extra CW-filter YA-88C
Strdmfdrsdrjning .... 12-16 V DC
Sandning: 5 A
Mottagning: 2 A
M^tt(BxHxD)......... 241x94 x235mm
Vikt............................ 4.9 kilo
Mottagarkanslighet
Mottagarselektivitet

Lagerfors av generalagenten

Elektronikhuset i Soina

08-7300700

EL FA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 • 08/73007OO

ASTRO-200
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RSTRO 200
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Mobiltransceivern framfor alia 80-10M
Digital frekvenssyntes med digital installning samt digitaldisplay. Frekvensen stalles in med
knapparna till vanster om displayen. Den ena knappen (SLOW) ar aven utdragen till mikrofonen.

Inga avstamningsproblem. Bredbandsavstamt slutsteg.
Bara byt band och kor!
Tekniska data:

Kanslighet 0,3 uV
Uteffekt CW/SSB 100 W
Vox och speechprocessor
8-poliga kristallfilter for bSde SSB och CW (option)
CW med semi-break-in och 1 kHz
automatisk offset samt medhorning
Storlek: 72 H x 308D x 241B mm
Vikt: 3,6 kg
Pris: 7.500:— inkl. moms komplett med natagg + hogt +
mik.

GODJUL

08 - 774 40 30

ANTECO AB
Box 2090
141 02 HUDDINGE

