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Region l-konferens i Ungern
I konferensen den 24-28 april deltog bl a dessa allvarliga svenskar. Fr v -FJE. KV (som observatorer) och -AGM, -OX och -GL av SSA:s styrelse utsedda som delegates De hade att ta
stallning till inalles 107 motioner och rapporter. Mer om motet pi sidan 229

§4
SM5CJF och SMOCOP utsigs att jamte
motesordforanden justera motets protokoll
samt att tillika tjanstgora som rostraknare un
der motet.
§5.
Frigan om motet ar stadgeenligt utlyst
behandlades. Motesordfbranden konstatera
de att motet hade forannonserats i QTC nr 1,
1978, preliminar kallelse hade publicerats i
QTC nr 2, 1978, i en rad SSA-bulletiner un
der februari-mars hade irsmotesarrange
mangen pa olika satt blivit omnamnda och i
QTC nr 3. 1978. hade slutgiltig kallelse skett
tillsammans med publicering av dagordnmg.
verksamhetsberattelse och bokslut for 1977.
budget for 1978, forslag till medlemsavgift
for 1979 samt motioner och styreiseforslag
Motet godkandes som stadgeenligt utlyst
§6.

Frigan om dagordningens godkannande
behandlades. Motesordfbranden meddelade
att dagordningen hade publicerats i QTC nr
3, 1978, och att nigra smarre korrigeringar
hade gjorts i forhillande till vad som foreskrivs i nu gallande stadgar. bl a hade be
handling av budget for 1978 och medlemsav
gifter for 1979 lagts efter motioner och styrelseforslag. Motet godkande den ■ QTC nr 3,
1978, publicerade dagordningen.

SSA:s Arsmote 1978
PROTOKOLL fort vid Foreningen Sveriges
Sandareamatorers irsmote pi Bohusgirden
i Uddevalla sondagen den 9 april 1978.

kade for fortroendet, och forklarade motet
oppnat, nar klockan hunnit bli drygt 1030.

§1.
Forenmgens ordforande SMOOX halsade
de narvarande valkomna. Narvarande styrelseledamoter och funktionarer presenterades
for motesdeltagarna. Det kungjordes att
styrelsen beslutat tilldela foljande SSA:s hedersnil for sina fortjanstfulla insatser for
foreningen: SM6AEN Lennart Bjureblad,
SM6YG Tage Magnusson. SM7ANL Reidar
Haddemo,
SM7CZV
Birger
Fahlby.
SM7DH Sven Jonsson och G3JUB Sam Tur
ner. SM6AEN, SM7ANL och SM7DH var
narvarande och mottog sina hedersnilar vid
Srsmotet och de dvriga kommer att erhilla
sina hedersnilar per post. Hedersnilsmottagarna appliderades hjartligt. SM6CVE forrattade utdelning av de tvi forsta diplomen
for minst 100 korda av cirka 1000 vastkustska
bar till SM6CIX och SM6DUC. Tillsammans
med respektive diplom utdelades en Hbnokaka och en flaska 3 %-igt vastkustskt saltvatten buteljerat vid Sydkoster. Darefter
itergick man till dagordningen och motet
valde SM7CGW till mbtesordforande.
SM7CGW overtog klubban av SMOOX. tac-

Till
sekreterare
SM0CWC.

§2.
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for

motet

valdes

§3.
Rostiangden for motet hade mte hunnit go
ras klar. varfor motesordfbranden foreslog
att rostiangden skulle tillkannages vid forsta
intraffade omrostning. vilket motet godkan
de. Vid det forsta omrostningstillfallet under
motet tillkannagavs an 122 rostberattigade
medlemmar var narvarande och att 275 medlemmar var representerade genom fullmak
ter. Totala rostetalet uppgick siledes till 397.
Meddelades att styrelsen beslutat foresli irsmotet att prova ett forslag frin SM7CGW
med forenklad fullmaktsrbstning. innebarande att de som medfort fullmaktsroster antecknas pi en lista med namn och antal ros
ter. Listan forelaggs motesordfbranden och
vid eventuella omrostningar raknar rostraknarna forst narvaroroster, varefter motesordforanden laser upp de namn som finns pi Its
tan, varvid de antecknade meddelar ”ja” eller "nej”. Motet godkande att forslaget tilL
ampades.

5 7.
Styrelsens verksamhetsberattelse och kas
saberattelse for 1977 liksom distriktsledarnas
och funktionarernas verksamhetsberattelser
for 1977 hade publicerats i QTC nr 3, 1978,
och godkandes att dessa inte behovde lasas
upp pi motet. Motesordfbranden relaterade
dock kortfattat ur styrelsens verksamhets
berattelse vad som hant med de 14 motionerna 1977, motion nr 9, 1975 och motion nr 3,
1976. Ordet gavs till SM7JP, som fAtt ■ upp
drag att leda utredmngen om en eventuell frivilligkir kallad "Sandareamatorernas Beredskapsorganisation" enligt motion nr 9. 1977.
SM7JP rapporterade om hur forslaget hade
ront ringa eller inget intresse frin myndigheter och myndighetspersoner som SM7JP varit i kontakt med. SM7JP rapporterade vida
re att styrelsen darmed avsett lagga ned utrednmgen utan vidare itgarder och rapportera detta till irsmotet. Dock hade SM7JP.
SM3AVQ och SM5TK itagit sig att infor
mers Civilforsvaret om de resurser sandare
amatorerna hade i Sverige. Men nara inpi
irsmotet hade SM7JP genom sina kontakter
kallats till Jordbruksdepartementet som ex
pert med anledning av en utredmng om
nodradiotrafik i fjallomridena. Av denna an
ledning hade VU utsett SM7JP att vara
SSA:s officielle representant i sidana frigoc
och SM7JP ansig darmed sitt uppdrag om
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utredning forte ngt och Io v a de arsmotet att
kontinuerligt
rapportera
till styrelsen.
SM0CWC meddelade betraffande motion nr
1, 1976, att ett avtal nu hade traffats
med Kjell Jeppsson om utarbetandet av en
ny bok i amatorradiotekmk Motesordfdran
den konstaterade darefter att ingen hade n£
got ytterligare att tillagga eller frSga om
betraffande styrelsens verksamhetsberattel
se for 1977. Motesordforanden lamnade or
det frrrt betraffande kassaberattelsen.
SM6FGR onskade ett klarteggande betraf
fande bokslutet for 1977. eftersom han fun
mt d5lig overensstammelse med utgAende
balans 1976. SM5LN meddelade att en ny
bokforingslag hade tratt ikraft fr o m 1977
01-01 och darfor hade bokslutet for 1977
periodiserats. vilket mte tidigare gjorts. Revi
sorn SMOFXB bekraftade an det inte var
mojligt att direkt knyta ihop bokslutet med ti
digare 3r som man forut kunnat gora.
SM0FXB
klarade
nagra
poster
som
SM6FGR fragat om och forsakrade an bokslutet
for 1977 var hdt k orrekt enligt det nya systemet
SM6FGR forklarade sig nojd med dessa klar
lagganden. Motet godkande styrelsens verksam
hetsber3rtelse och kassalx?rattelse for verksam
hetsdret 1977 att laggas till forenmgens handhn
gar Revisorn SM0FXB foreslog motet an ge
styrelsen en appted for sitt osjalviska artx?te till
medlemmamas fromma. Motet godkande forsla
get och appiaderade styrelsen for 1977. vilket be
slots noteras i protokoUet

§8.
Revisorn SM0FXB laste upp revisions
berattelsen for verksamhetsdret 1977 efter
att ha granskat foreningens Arsredovisning,
rakenskaper samt styrelsens forvaltnmg for
5r 1977 samt for Hans Eliaessons minnes
fond. Granskmngen har utforts enligt god re
vtsionssed SM0FXB har darvxi bl a granskat
foreningens rakenskaper. styrelsens och
VU:s protokoll och mventerat foreningens
tiUgangar Enligt vad SMOFXB kunnat finna
ar av styrelsen och VU fattade beslut i over
ensstammelse med foreningens stadgar och
styrelsen och ovriga funktionarer har genom
fort ett omfattande och osjalviskt arbete till
medlemmamas fromma. Revisorn tillstyrker
att resultatrakningarna och balansraknmgar
na faststalles samt att styrelsens ledamoter
beviljas ansvarsfrihet for Sr 1977 Revisions
berattelsen bifogas protokoUet

§9

Den av revisorn foreslagna ansvarsfriheten
for foreningens styrelse for 1977 Srs forvalt
ning beviljades av Srsmotet
§ 10.
Eftersom ingen av postrostraknarna for till
fallet var narvarande Stog sig SMOFXB i
egenskap av revisor och kontrollant for post
rostrakningarna att redogbra for postrost
ningsvalet for ledamoter till styrelse och revi
sor med suppleanter. Han redogjorde for sS
val alternativ 1. nuvarande organisation, som
for alternativ 2. den eventuellt nya organise
tionen, eftersom beslut om eventuellt ny or
ganisation inte skulle fattas forran under
punkt 14 pS dagordnmgen. Arsmotet fast
stallde valen och postrostningsprotokollen
bifogas Srsmotesprotokollet.

§ 11
Val av ledamoter till sryretsevalbered
ningen for nasta arsmotes val av styrelseleda
moter och revisorler) med suppleanter forrana
des.
Foreslagna
biev
SM7DH.
SM4CWV.
SM7ANL
och
SM4C0K
SM7ANL avsade sig med anledmng av att
han hade Stagit sig att besatta posten som
vice ungdoms- och utbildningssekreterare.
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Arsmotet godkande avsagelsen och valde
SM7DH, SM4CWV och SM4C0K med
SM7DH som sammankallande Till supplean
ter foreslogs och omvaldes SMOBDS och
SM4IM
§12.
Val av tvS postrostraknare jamte en supp
leant for postrostrakning fram till nasta 3rs
mote forrattades. Omval av SM0BSO och
SM5CPD med SM5TC som suppieant samt
med kanshchef SM5LN som sammankallande
foreslogs.
SMOFXB
meddelade
att
SM0BSO antytt att han inte onskade bli
omvald. Arsmotet beslutade omval.

§13.

Inkomna motioner numrerade 13:1 — 13:11
behandlades. Motionerna hade publicerats i
QTC nr 3. 1978, tillsammans med styrelsens
yttrande till motionerna.
13:1 Motion nr 1 fr5n SM5TK. SM5AMF,
SM5AQB, SM5FWN och SM5ASY om in
skrankmng vid postrostning (stadgeandring)
behandlades Motionarerna foreslog an om
det endast forekjger en kandidat till en
styrelsepost skall postrostmngen i motsva
rande nrten installas. Styrelsen hade konsta
terat att motionen inte mnebar rtegon ekonomisk eller annan fordel for foreningen. si
vida inte enbart valberedningarnas forslag
foreligger p5 samtliga poster. Styrelsen fore
slog darfor arsmotet att avste motionen. men
ser den som en uppmaning till medlemmarna
att mera aktivt delta i kandidat nominer ingen.
SMOCWC meddelade an styrelsen hade
uppfattningen att om inga alls motkandidater
forekom till valberedningarnas forslag p£ rtegon post s5 ans£g sig styrelsen kunna besluta installa postrostningsvalet och foreste
arsmotet att faststalla valberedningarnas
forslag. SM6AEN foreslog att arsmotet
skulle avsia motionen och tillstyrka att styrel
sen handler i enlighet med sm av SMOCWC
meddelade uppfattnmg, om den namnda
situationen skulle intraffa. Arsmotet tillstyrkte styrelsens och SM6AEN:s forslag och avslog motionen.
13:2. Motion nr 2 fran SM6DGR (ex 5MU)
om granskningsorgan vid oversattning fran
svenska behandlades. Styrelsen foreslog ars
motet att avsia motionen och menade att tillsattande av en funktionar for rattstavning
och formulering verkar vara att betydligt
skjuta over maiet. Vid problem med formule
ring av t ex diplomtext rekommenderar
styrelsen att kontakt tas med SSA.s diplommanager. Arsmotet tillstyrkte styrelsens forslag och avslog motionen. SM4FVD medde
lade att han foretradde SM4XL genom fullmakt och att denne framfort att han onskade
reservera sig mot ett beslut om avslag for
motionen. Motesordforanden meddelade att
medlem som inte ar personligen narvarande
ager inte ratt att reservera sig mot Srsmotets
beslut. Arsmotet godkande inte den framforda reservationen.
13:3. Motion nr 3 frSn SM2-mdtet 197710-08 genom SM2HTF om nytt T-certifikat
behandlades. Styrelsen foreslog att motio
nen skulle avstes, inte mmst med hansyn till
den begransning som anges i motionens an
dra del och som for rrtenga T-amatorer torde
innebara betydande negative konsekvenser.
Styrelsen foreslog att arsmotet istallet skulle
ge styrelsen i uppdrag att med Televerket undersoka motiv och forutsattnmgar for eventuella andringar betraffande T-certifikat och
att senast till Srsmotet 1979 presentera alter
nativa losningar Arsmotet tillstyrkte styrel
sens forslag och avslog motionen.
13:4. Motion nr 4 fr£n SM7GEI angSende
LF-detektering behandlades. I sitt yttrande
tillstyrkte styrelsen motionens punkter 1 och
3. eftersom man redan arbetar i motionens

anda. For punkt 2 foreslog styrelsen avslag.
men styrelsen har tagit kontakt med Televerkets representanter i den internationella
kommittd som arbetar med storningsfrSgor.
SMOCWC pfipekade an punktema 1 — 3 av
sig i tur och ordning de tre sista styckerna i
motionen. Tyvarr hade denna numrermg
fallit bort vid publiceringen i QTC nr 3. 1978.
SM7DMG uttalade sig for att styrelsen skulle
arbeta for att forsoka fd till st&nd ett lagfor
slag enligt motionens punkt 2 SMOOX infor
merade om det omfattande arbete som p5gfir for att losa problemen med storningar.
dels internationellt i namnda kommittb inom
ITU och dels inom Sverige genom SSA s
kontakter med Televerkets avstornings
tjanst. Radiobranschens SamarbetsrSd och
vid direkta kontakter med tillverkare av och
Sterforsaljare for radio-, TV- och HIFI-utrust
ningar. Bl a pagdr utarbetande av en informationsfolder om radiostorningar mom
Radiobranschens SamarbetsrSd med repre
sentanter for Televerket. radioleverantorerna
och Svenges Sandareamatorer En forslag till
informationsfolder kommer mom kort att
sandas p3 remiss till Radiobranschens Samarbetsrdd. Televerket, Konsumentverket.
Svenska Radiomastarforbundet. Foreningen
Svenges Sandaramatorer. Pnvatradiofor
bundet och Svenska Radioforenmgen Tellus.
Arbetsgruppen har ocksd tagit kontakt med
SEMKO for yttrande om erforderliga ingrepp
vid avstorning med hansyn till SEMKO:s typ
godkannande av apparaterna SMOOX pdpekade ocksd att sandaramatorerna hade en
mycket liten andel i forekommande storningar enligt Televerkets statistik. Det framgick
pd motet att stbrnmgsfrdgor och avstor
ningsfrdgor samt nara sammanhorande frS
gor om antenntillstdnd var mycket angelagna
frSgor for medlemmarna, varfor motesordforanden tillat en ganska teng diskussion fore
beslut i motionsfrSgan. Bl a poangterade
SM5KI vikten av ett informationsblad att
kunna temnas till storda grannar. SM0COP
berattade om trSkiga erfarenheter betraffan
de orimligt tenga vantetider fr3n vissa leverantorer for dtgarder hos storda grannar och
SM6BUV poangterade vikten av att sandareamatorerna i ett tidigt skede kontaktar Tele
verkets avstorningstjanst om storningsproblem uppenbarar sig. Fore beslut Stertog
SM7DMG sitt forslag enligt motionens punkt
2 om lagforslag med hanvisning till det om
fattande arbete som redan pSgir enligt
SMOOX. Arsmotet tillstyrkte styrelsens for
slag och bifoll motionens punkter 1 och 3
och avslog punkt 2.
13:5. Motion nr 5 frin SK4BX, Orebro
Sandareamatorer genom SM4DHF om
SSA:s bulletmverksamhet behandlades.
Styrelsen foreslog att Srsmotet skulle till
styrka motionen, men med det tiltegget att
bulletmoperatoren skall ange vad den ute
lamnade punkten handlar om, s5 att eventuella intresserade efter bulletinen kan be
operatorern om ytterligare upplysningar.
MSnga yttrade sig i frfigan sSval for som
emot motionarernas och styrelsens forslag.
Bl a namnde SM6CPO att man pa det senaste distriktsmotet i SM6 varit emot forslaget eftersom de som enbart mnehar lyssningsutrustning mte kan ropa upp och begara ytterligare upplysningar. SM6CVE an
s3g att regionaldelen var sS liten och gick s3
fort att tesa upp, att det mte fanns anledning
att hoppa over den. Dessutom ansig
SM6CVE att det forekom i ganska stor utstracknmg att "utomstiende” tillfalligt lyssnade p5 regionala bulletinstationer. Flera ans3g att det mera var ett redigeringsproblem,
bl a SM6EBM. att bulletinen borde innehdlla
tv3 delar enligt motionen. forst en riksdel och
darefter en regionaldel. Vid rostning uppfattade motesordforanden motets mening
vara att avste sival styrelsens forslag som
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motionen med styrelsens tillagg. votering begardes och omrostning genomfordes. Vid
omrostningen bifoll Arsmotet styrelsens
forslag och bifoll sAledes motionen med
styrelsens tillagg. att bulletmen skall mnehAlla tvA delar. forst en riksdel och se
dan en rergionaldel. att bulletinen skall sandas i sin helhet pA 80 m, medan operatorerna
pA 2 m har ratt att hoppa over de regionala
meddelanden som inte beror bulletinstatio
nens tacknmgsomrAde. men skall namna vad
de overhoppade regional-punkterna handla
de om enligt styrelsens forslag. Vid omrost
ningen bifoll Arsmotet styrelsens forslag och
bifoll motionen med 209 roster, varav 37 nar
varo- och 172 fullmaktsroster, mot 99 roster,
varav 49 narvaro- och 50 fullmaktsroster. av
rostlangdens 122 narvaro och 275 fullmakts
roster eller totalt 397 roster SM6CPO Atog
sig i egenskap av bulletinredaktor att Ater
komma till styrelsen med ett forslag till exakt
omformulering i bulletinreglerna
13:6. Motion nr 6 frAn SK4BX, Orebro
Sandareamatorer genom SM4DHF om slo
pande av kravet pA kristallstyrd sandare for
C amatorer behandlades. Enligt styrelsens
yttrande foreligger efter forhandlingar med
Televerket en andring gallande fr o m 1978
02-15, varfor styrelsen rekommenderade firs
motet att lamna motionen utan Atgard. Ars
motet bifoll styrelsens forslag och lamnade
motionen utan Atgard.
13:7. Motion nr 7 frAn SM5BBC om okad
information till SSA:s medlemmar (stadge
andring), behandlades Styrelsen ansAg att
man genom att tillsatta en informationssek
reterare just nu inte i nAgon hogre grad for
battrar VU:s och styrelsens arbete
Dessutom skulle det strida mot det nya
stadgeforslagets styrelsesammansattning
Styrelsen foreslog darfor Arsmotet att avsIA
motionen. Synpunkter framfordes i fragan
av nigra motesdeltagare. varefter Arsmotet
beslutade att bifalla styrelsens forslag och
avslog motionen.
13:8. Motion nr 8 frAn SK6JF TRASC ge
nom SM6AYS och SM6GDU om reducerad
medlemsavgift utan QTC for klubbar be
handlades. Styrelsens uppfattning var att
"tjuvlasning" av QTC av icke-medlemmar
inte vasentligt hammar medlemsvarvningen.
Sakert kan klubbarna klara utgiften for QTC
och dessutom hitta nAgon vettig anvandnmg
for tidnmgarna. t ex att skanka dem till " Fritt
valt arbete", varfor styrelsen foreslog Ars
motet att avsIA motionen SM5LN rattade ett
sakfel i motionarernas framstallning, siffror
na 80:— kronor for QTC respekuve 30: —
kronor for dvrig service var enligt SM5LN
omvanda. Av nuvarande medlemsavgift
110: — kronor skulle sAledes 30: — kronor av
gA for QTC. Vid rostning uppfattade motesordforanden att Arsmotet onskade bifalla
styrelsens forslag och avsIA motionen. Vo
tering begardes och omrostning genomfor
des. Vid omrostningen bifolls styrelsens for
slag och motionen avslogs med 312 roster,
varav 53 narvaro- och 259 fullmaktsroster,
mot 45 roster, varav 30 narvaro- och 15 full
maktsroster, av rostlangdens 122 narvarooch 275 fullmaktsroster eller totalt 397 ros
ter.
13:9. Motion nr 9 frAn SM6AYS om
forenklad loggbokforing vid mobil amatorradiotrafik behandlades. Efersom SSA efter
forhandlingar med Televerket redan uppnAtt
vissa forenklingar i loggboksforandet vid mo
bil VHF-trafik gallande fr o m den 1978-02
15, rekommenderade styrelsen att Arsmotet
skulle lamna motionen utan Atgard. Arsmotet bifoll styrelsens forslag och lamnade
motionen utan Atgard.

13:10. Monon nr 10 frAn SM6FGR med
forslag an SSA skall bh ett forbund (stadgeandring) behandlades. Styrelsen menade att
forhAllandet att SSA inte ar ett forbund inte
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ar avgorande for mojligheten att fA statligt bi
drag till ungdomsverksamhet. Efersom mo
tionen syftar till att genomgripande andra
stadgarna skulle ett tillstyrkande av motio
nen kunna mnebara flera Ars fordrojning for
SSA att kunna komma i Atnjutanden av bi
drag Av den anlednmgen foreslog styrelsen
att motionen skulle avslAs. SM6FGR medde
lade en korrigering i motionstexten. att i sista
stycket av motionen skulle pi tredje och fjar
de raderna "och klubbar" utgA Arsmotet
beslutade att bifalla styrelsens forslag och
avslog motionen.
13:11. Motion nr 11 frAn SM7DMG om tillstAnd till "icke talkommunikation" via vAra
relastationer behandlades. Styrelsen fore
slog att motionen skulle avslAs, men Atog sig
styrelsen att gora en utrednmg om vilka mojligheter till tekmska losnmgar som finns for
att gA vidare till Televerket med frAgan
Motesordforanden pApekade att nyansskill
naden mellan motionarens och styrelsens
forslag var mycket liten. Motionaren
SM7DMG foreslog att forhandlingar snarast
skulle inledas med Televerket om mojlig
heterna till ett generellt tillstAnd for "icke tai
kommunikation" via vAra repeaterstationer
SM7DMG meddelade en korrigering i mo
tionstexten. pA sista raden i forsta stycket
skulle stA "via repeaterstationer" istallet for
"over vAra repeaterstationer". En lAng dis
kussion foljde och SM6 EBM foreslog att det
skulle uppdras At styrelsen att begara an Tele
verket definerar vad som ar "klart sprAk"
Efter rostning beslutade Arsmotet avsIA
styrelsens forslag och bifoll motionen med
SM6EBM:s forslag, dock omformulerat. att
styrelsen skall begara att Televerket definie
rar vad som inte ar "klart sprAk".
§ 14
Tidigare stadgeandringsforslag behandla
des enligt foljande:
14:1. Forra Arets motion nr 13 om battre
preciserad tidpunkt for mlamnande av motio
ner behandlades. Arsmotet 1977 hade bifallit
motionen. Arsmotet 1978 bifoll motionen
med mmst 2/3 majontet av rostlangden, var
for motionen darmed ager giltighet.
14:2. Forra Arets styrelseforslag om omor
ganisation. inforande av "kryssrutor" samt
fortydliqande av vissa datumangivelser och
dartill erforderliga stadgeandnngar behandla
des. Arsmotet 1977 hade bifallit styrelsens
forslag med vissa rattelser samt med hanvis
mng till SM7ANL:s forslag till styrelsen ly
dande: "I sektionsledanrnas arbetsbeskrivningar skall tas med de arbetsuppgiftec inom
handikappverksamheten som framforts i mo
tion nr 3. 1977". SM2FGO framforde en in
vandmng frAn senaste SM2 motet mot att
vDL och vSL skulle utses av respektive DL
och SL samt att de darmed inte kunde stallas
till ansvar pA samma satt som de ordinarie le
damoterna som valts genom postrostnings
val av medlemmarna. SMOCWC menade att
naturligtvis sAval ordinarie styrelseledamoter
som vice styrelseledamoter och ovnga
funktionarer var for sig var ansvariga for sma
uppdrag infor styrelsen och darmed infor Arsmdtet. SM3CWE pApekade att det klart var
utsagt i de nya stadgarna § 12 att ordinarie
styrelseledamoter och vice ledamoter ar var
for sig ansvariga infor styrelsen for sina upp
drag. Arsmotet 1973 bifoll styrelseforslaget
med mmst 2/3 majontet av rostlangden, varfor det darmed ager giltighet.
14:3. Forra Arets styrelseforslag om and
ring av verkstallande utskottets (VU) sam
mansattning och dartill erfoderliga stadge
andringar behandlades. Arsmotet 1977 hade
bifallit styrelsens forslag. Arsmotet 1978 bi
foil motionen med minst 2/3 majontet av
rostlangden, varfor styrelseforslaget darmed
ager giltighet.
14:4 Styrelsens ytterligare forslag till
korrigeringar i stadgarna i samband med om-

organtsationen behandlades. Korrigeringarna bestAr dels av smarre omredigeringar och
sprAkliga korrigeringar som enligt styrelsens
bedomning inte kan anses vara stadgeand
ringar i egentlig mening. Dessa korrigeringar
finns inte markerade i forslaget publicerat i
QTC nr 3. 1978. Dels bestAr styrelsens for
slag av smarre korrigeringar som styrelsen
bedomer att Arsmotet bor prova om de ar dtt
hanfora till stadegeandringar eller enbart
korrigeringar. De sistnamnda finns markera
de med margmalstreck och bokstaven K for
korrigeringar i QTC nr 3, 1978. Arsmotet
godkande samtliga korrigeringar i styrelsens
forslag och faststallde att de inte ar att han
fora till stadgeandnngar i egentlig mening,
varfor Arsmotet beslutade att de skall aga gil
tighet med omedelbar verkan.
14:5. Styrelsens forslag om ytterligare
andringar i stadgarna i samband med omor
gamsationen behandlades
Andringarna
finns markerade med margmalstreck och
bokstaven A for andringar numrerade Al
A5 i styrelsens forslag publicerat i QTC nr 3,
1978. Enligt styrelsens forslag bor Arsmotet i
forsta hand prova om andrmgsforslagen ar
att hanfora till andringar eller korrigeringar.
Arsmotet godkande samtliga fem andringar
numrerade Al A5. Arsmotet faststallde vi
dare att andringarna numrerade Al - A3 inte
ar att hanfora till stadgeandnngar i egentlig
mening. varfor Arsmotet beslutade att Al
A3 skall aga giltighet med omedelbar verkan
och att andringarna numrerade A4 A5 var
att hanfora till stadge andringar i egentlig
mening och darfor erfordrar beslut av nasta
Ars Arsmote med 2/3 majontet for att aga gil
tighet SMOCWC framforde ytterligare tvA
smarre korngenngsforslag frAn styrelsen, en
tillaggspunkt till Arsmotesordningen i § 9 ly
dande: "20. Motet avslutas." och ett utbyte
av ett "och" mot ett "samt" i sista stycket
i § 11 som da skulle fA lydelsen: "Vid lika
rostetal vid oppen omrostning har mo
tesordforanden utslagsrost samt vid slu
ten omrostning och vid postrostning av
gor lotten". Arsmotet godkande aven dessa
forslag till korrigeringar och faststallde att de
inte var att hanfora till stadgeandrigar i
egentlig mening, varfor Arsmotet beslutade
att de skall aga giltighet med omedelbar ver
kan.
14:6. Styrelsens forslag till normstadgar
for SSA klubbar behandlades. Forslaget har
godkants av styrelsen men har inte publice
rats i QTC. Styrelsen foreslAr att normstad
garna trycks i ett antal exemplar sA att klub
barna kan bestalla ett eller tvA exemplar var
dera frAn kansliet Eftersom en hel del av
punkterna i stadgarna ar viktiga ur bidrags
synpunkt, sA kan inte klubbarna godkannas
som SSA-klubbar utan att vederborande
klubb antar stadgarna i sin helhet eller skic
kar in andringar for godkannande av SSA
VU. SM7DMG foreslog att styrelsen skall ut
ar beta en information att bifoga normstad
garna och tala om for klubbarna vilka punk
ter som ar obligatoriska och nodvandiga for
klubbarna att anta och SM6BUV foreslog att
den namnda informationen isAfall borde
innehAlla information om for och nackdelar
for klubbarna om de antar eller inte antar
dem Arsmotet godkande att styrelsens for
slag till normstadgar trycks for att kunna be
stallas av klubbarna i ett eller tvA exemplar
och att en information enligt SM7DMG och
SM6BUV skall utarbetas av styrelsen och bi
fogas normstadgarna vid bestallmng frAn
klubbarna

§15
Styrelsens forslag till budget for 1978 samt
forslag till medlemsavgift for 1979 behandla
des. Motesordforanden foreslog och Ars
motet godkande att forslaget till budget for
1978 behandlades forst och sedan forslaget
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till medlemsavgift for 1979. Fortydliganden
begardes av nAgra medlemmar och gjordes
av SM5LN Da re her faststallde Arsmotet
budgeten for 1978 som publicerats i QTC
nr 3, 1978 Styrelsen foreslog att Arsmotet
skulle besluta om en maximal medlemsavgift
for 1979 pA 135:— kronor med mojlighet for
styrelsen att under hosten 1978 slutgiltigt
prova och faststalla medlemsavgiften till erfoderligt belopp, dock hogst 135:— kronor.
Ett motforslag foreslogs frAn SM2 genom
SM2FG0 och frAn SM6 genom SM6CP0
med ett tak pa 125:— kronor. Vid rostning
bifoll Arsmotet styrelsens forslag pA maximalt
135: — kronor med mojlighet for styrelsen att
under hosten 1978 slutgiltigt prova och fast
stalla medlemsavgiften till erforderligt belopp
upp till hogst 135: — kronor.

sion. Motesordforanden konstaterade att
Arsmotet inte onskade diskutera frAgan och
>nte heller anmaldes nAgra andra synpunkter
pA verksamheten for 1978, varfor motesord♦oranden tackade motesdeltagarna for ett
foredbmligt Arsmotesupptradande och avslu:ade motet kl 1515.

§ 16.
FrAgan om plats for nasta Arsmote be
handlades. Styrelsen meddelade att ett er
bjudande hade inkommit frAn Orebro Sandareamatorer om arrangerandet av nasta Arsmote i Orebro med anledning av Orebro Sandareamatorers 40-Arsjubileum. Arsmotet
accepterade tacksamt detta erbjudande och
datum for Arsmotet i Orebro 1979 faststalldes
preliminart till sondagen den 22 april med
sedvanlig supe pA kvallen lordagen den 21
april.

Vid protokollet:
Stig Johansson, SM0CWC
Sekreterare
Justeras:
Bruno Westerlind, SM7CGW
Motesordforande
Lennart Arndtsson. SM5CJF
Justeringsman
RuneWande. SMOCOP
Justeringsman

§17.
Motesordforanden lamnade ordet fritt for
synpunkter pA verksamheten for innevarande Ar. SM2FG0 onskade for SM2:s raknmg
ta upp frAgan om forbund for SSA till diskus-

Foremngen Svenges Sandaramatorer
Protokoll fort vid sammanraknmg av roster till

styrelseval 1978 enl gallande stadgar (alt 11 samt
en| nya organ isat ion en (alt 2).

VaWorsandelserna har fordelats enligt nedanstAende tabell.
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Tabellens overensstammelse med inkomna forsandelser och avgivna roster bestyrks

Stockholm 1978-04-07

C.H. Wrtt SMOFXB

Curt Holm' SM50V

Kurt Rosenthal SMOBSO

Postrostraknare

Protokoll fort vid sammanraknmg av roster avgivna
till val av DL och suppleanter for Ar 1978 i SMO.

Rostsedlarna ar fordelade enligt nedanstAende

SM2. SM4. och SM6 enl. gallande stadgar (alt 1)

tabell:

samt enl. den nya organisationen (alt 2)

Godk

Dtstrikt

ord
BBC

suppl.
COP

SMO

Alt 1

158

150

157

Alt 2

—

Alt 1

158
37

150

SM2

Alt 2

37

—

Alt 1

55

Alt 2

55

Alt 1
Alt 2

101

SM4
SM6

101

Stockholm 1978-OV07

Kurt Rosenthal SM BSO
Postrostraknare

212

ord
FGO
—
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DL6
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BOI

CPO

EDH

DL4

DL2

DLO

suppl

ord

DOS

FVD

37

-

36
36

—

—

—

55
54

—

-

52
99

99

100

-

Tabellens overensstammelse med inkomna forsan-

delser och avgivna roster bestyrks
Cun Holm SM50V

C.H Wm SMOFXB

REVISIONSBERATTELSE
for
SVERIGES SANDAREAMATORER

Jag har granskai foreningens Arsredovisning, rakenskaper samt styrelsens forvaltning for Ar 1977 samt for Hans Eliaessons
minnesfond. Granskningen har utforts enligt
god revisionssed.
Jag har darvid bl a granskat foreningens
rakenskaper, styrelsens och VU:s protokoll
och inventerat foreningens tillgAngar.
Enligt vad jag kunnat finna ar av styrelsen
och VU fattade beslut i overensstammelse
med foreningens stadgar.
Enligt min uppfattning har styrelsen och
ovriga funktionarer genomfort ett omfattande och osjalviskt arbete till medlemmarnas
fromma.
Jag tillstyrker,
att resultatrakningarna och balansrakningarna faststalles samt
att styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for Ar 1977.
1978-02-28
Carl Henrik Witt
QTC
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Licensprovstatistik 1977
STATISTIK

Margareta Persson vid TillstSndskontoret 5 Televerkets Radiodivision har aven i Sr hah vanligheten att sammanstalla och till oss oversanda amatorradiostatistik for Sr 1977 Sakert finns
har en hel del mtressant att utvardera. Tack Margareta'

ANTAL
POANG
PA
AVLAGDA
TEKNIKPROV FOR A, B OCH T-CERT
1977

SM5TK

Antal

Q.

Poang

ANTAL AVLAGDA TEORIPROV FOR RADIOAMAT0RCERTIFIKAT 1977

Godkanda
Teknikprov A
”
B
“
T
C
Reglementen och foreskrifter
Elektriska sakerhetsforeskrifter

Summa

Underkanda

99
72
469
81
589

54

643

538

105

643

1685

322

2007

7
1
78
2

"IS "

18

3

21

55

2

57

161

44

205

1846

366

2212

Summa

n
Summa
Antal avlagda prov totalt:

W

Reglementen och foreskrifter
Elektriska sakerhetsforeskrifter

co ec

-H

CD

Teknikprov

>

ANTAL OMPROV

11
10-0
Summa prov
Genomsnittspoang:

9
764
32.2

ANTAL AVLAGDA TELEGRAFERINGSPROV 1977

A prov
B prov
C prov

Godkanda
79
86
115

Underkanda
12
21
18

Summa
91
107
133

280

51

331

I antalet utfardade cartrfikat

5
7
12

leder Sldersgruppen 20 — 29 dr i alia kategorier som synes av nedanstSende tabell.
Att 38 % av T-certifikataspiranterna
underkants torde bero pS att de staller upp otillrackligt forberedda. Aven vid omproven
dar nastan 45 % blir underkanda. Red

Summa
ANTAL OMPROV

.

A prov
B prov
C prov

«J EB r

3
1
5

24

■
x

15

Summa
Antal avlagda prov totalt:

295

60
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UTFARDADE RADIOAMATORCERTIFIKAT 1977

Fodda Sr:
1907 —
70-

Summa

-*

N) W
CO

1917-08
60-69 Sr
GJ

in
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38

co

17
17

1927-18
50 - 59 Sr

cn

io

8

CD

11

1937-28
40 - 49 Sr
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183
397
123
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o

41
11
5
44
114
24
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2

24

1947-38
30 - 39 Sr

00

1975-48
20 - 29Sr

C
a>

1959-58
18—19Ar

cd

A
ARtgf
A Disp.
B
T
C
Summa

1961-60
16— 17 Ar

4
48

GJ

1963 — 62
14—15Sr

$0 00

Cert.klass
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1974
211
239
253
135
838

§8888^

1973
200
191

N

1972
192
183
164
133
672

M

•
—

3 8•
CT) —

U)

S8

'

O -1

‘

00

>

1970
150
157

CD

Antal utfardade radioamatorcertifikat

1976
188
213
322
121
844

1977
207
183
397
123
910
213

SOLFLACKCYKEL 21
Av Martin Hoglund, SM5LN

Solflackaktivitet — fakta och funderingar.
Fram till tiden for Marconi's lyckade forsok
att sanda rediosignaler over Atlanten (19011
ansdg man att de elektromagnetiska vdgorna
fortplantade sig i rat linje mot horisonten och
darefter fortsatte ut i det okanda. Men
Marconiforsoken visade att den teorm kunde
ifrdgasattas.
I ett forsok att forklara fenomenet ling
distanstransmission framlade, oberoende av
varandra. i USA A. Kennedy och i England O.
Heaviside teorier om elektriskt ledande lager
med formdga att leda radiovdgorna bortom
horisonten (1902). 1924 bekraftades teorier
na av E. Appleton ■ England och 1925 bevisa
de Breit och Tuve i USA genom praktiska
forsok lagrets reflekterande formdga for frek
venser mellan 3 och 30 MHz.
I USA hade Dr E. Pettit vid Mount Wilson
observatoriet funnit ett samband mellan sol
flackarnas aktivitet och den av solen utstrdla
de ultravioletta strdlningen, och 1925 fram
stod det klart. att denna strdining aktiverade
jonosfarens reflekterande lager. Detta kunde
visas vid solformorkelsen 1927, dd mdnen
passerade mellan solen och jorden och dar
vid |onosfarens ledande formdga pdtagligt
pdverkades.
Vi vet nu. att jonosfaren bestdr av ett fler
tai lager pd varierande hojd, D.E.F1 och F2.
dar F2 lagret hgger ytterst frdn jorden raknat.
Vi vet ocksd att under dygnets morka timmar
vanligtvis upploses dessa med undantag for
F2 lagret. men vi vet aven att vanationer i
lagrens hojd och intensitet finnes beroende
pd drstid. narheten till ekvatorn och inte
minst var i solflacksperioden vi befinner oss.
Vi vet. att ett starkare jomserat lager reflekte
rar hogre frekvenser an ett svagare jomserat.
Kant ar aven att vid reflektion i jonosfaren
radiovdgorna forlorar en del av sin energi.
d.v.s. en viss absorbtion sker med signalstyr
kereducenng som resultat vid mottagnmgs
stationen. Ju hogre jonisering desto hogre
absorbtion. Men vi vet aven att ju hogre frekvens desto lagre absorbtion. (For 28MHz
omkring 25% av absorbtionen vid 14 MHz.)
Eller med andra ord: ju hogre ultraviolett
strdining frdn solen, ju hogre jonisation av
jonosfaren. ju hogre frekvens kan reflekteras.
D.v.s. genom lampligt frekvensval under
rddande jomseringsforhdllanden kan radiovdgor reflekteras med minsta mojliga for*
luster over stora distanser, speciellt om vi ser
till att den utstrdlade radiovdgen traffar jono
sfaren under sd Idg vinkel som mojligt. Darfor ar |onosfarens kondmon av vital betydelse for Idngdistanskommunikation medelst
korta vdgor och det ar har som studiet av solflackarna kommer in.
Solflackar har observerats under drhund
raden och kant ar att kineserna kan de till
dessa t.o.m. fore vdr tideraknings borjan.
Aterkommande variation i intensiteten tolkades som storningar i solens aktivitet. men det
var forst ■ mitten av 1700-talet som man
borjade regelbundna studier av dessa feno
men. Man har darvid funnit att solflacksaktiviteten varierar efter ett visst monster, d.v.s.
aktiviteten ndr ett maximum for att darefter
avta till ett minimum och darefter oka igen.
Tiden for en sddan period frdn minimum till
minimum varierar mellan 8 14 dr och man
brukar rakna med 11 dr per cykel som ett
genomsnrrt Vanligtvis ntraffar ett maximum
ungefar 4 dr frdn ett minimum for att darefter
avta mot nasta mimimum. Men cykler med
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hogre intensitet tenderer att vaxa ndgot
snabbare.
Observationer av solflackarna utfores pd
en mangd platser pd jorden, och dessa
varden sammanstalles av Zurich Observatorium till mdnatliga och sd smdningom aven
till drliga utjamnade solflackstal. Detta Zurich
utjamnade solflackstal ar inte detsamma som
antalet observerade solflackar, utan utgor ett
slags statistiskt index, som gor det mojligt att
jamfora historiska data med nuvardet. Emellertid. detta utjamnade solflackstal utgor ett
bra index pd solens ultravioletta strdining och
darmed pd joniseringen av jonosfaren, vilket
i sin tur pdverkar vdra kortvdgskonditioner.

Annu minns vi val den 19 solcykeln som
"Once in a lifetime conditions'', vilken tog
sin bdqar 1954 och nddde sin topp omkring
drsskiftet 1957/58 med ett utjamnat sol
flackstal pd over 200. d.v.s. det hogsta
ndgonsin noterade. Forutsagelserna for
resten av seklet (cyklerna 20. 21 och 22) var
allt annat an ljusa.
1954 publicerade C. N. Anderson en ar
tikel i Journal of Geophysical Research, dar
han funnit en overlagrad 169 drig cykel pd
solflackarnas 11 dnga cykler. och med stod
av denna skulle cyklerna 17, 18 och 19 folja
en sdgtandad kurva med cykel 19 som topp.
och de efterfoljande cyklerna 20, 21 och 22
skulle bli svaga med utjamnade solflackstal
pd 65- 70 som mest.
Samma tankegdngar framfordes 1960 av
Dr. S. G. Lutz (IRE Transaktions of the
National Symposium, 1960 On Space Elec
tronics and Telemetry) Hans bedomningar
angav de tre kommande cyklernas utjam
nade solflackstal till max 75.
Eller som CQ Mag. sammanfattade det:
''The present cykle will be followed by three
very low cycles, and that solar activity from
1962 thruogh the remainder of the century
may never exeed a smoothed sunspotnum
ber of 75. and may remain below a value of
40 for more than half of this time.”
Vi har nu facit for cykel 20 och kan konstarera att sd ddligt som experterna bedomde
utsikterna blev det rakt inte. Tvartom uppndddes ett utjamnat solflackstal pd omkring
100, vilket ar betydligt battre an experternas
bedomning.
Vi passerade solflacksmmimum i mitten av
1976 och befinna oss nu pd vag m i den 21
solflackscykeln. Vad anser dd experterna?
J. R. Hill (Naval Electronics Lab. Center,
San Diego) publicerar en forutsagelse i
Nature. July 1976 som bygger pd matematiska analyser av tidigare cykler och mynnar ut i ett maximum pd 130 och kanske upp
emot 200 under 1981. Andra dter (Cole.
Jose. Cohen och Lintz) anser att ett maxi
mum pd hogst 50 - 60 ar att forvanta.
En mtressant teori lanserade F. M Smith,
G8KG, i Radio Communication 1976. dar han
ansdg att forklaringen till varfor 20:e cykeln
blev battre an vantat, skulle ligga i att solens
solflacksaktivitet genom planeternas inver
kan kommit i otakt. och att cykel 20 egent
ligen bestdr av tvd pd varandra overlagrade
cykler 20a och 20b i ett forsok av solen att
komma i takt igen Motsvarande skulle galla
aven for cykel 21. och den sammansatta 21a och
21b skulle kunna resultera i ett solflackstal pd upp
emot 150.
Aven om jag inte delar hans dsikter. sd ar
det har med planeternas inverkan intressant

och van ett narmare studium i Ndgot som jag
sysslat med av och till sedan 1976).
Kant ar att solflacksaktiviteten utgor en indikation pd ndgon sorts pdverkan pd solen
och alltsa utgor en slags sidoeffekt Men av
stor betydelse for vdra DX forbmdelser. Ur
den aspekten vore det intressant att kunna
forutse utvecklingen. For solcykel 21 ar som
sagt meningarna delade. Emellertid hgger det
nara till hands anta att planeterna i deras
rorelser runt solen skulle kunna vara en bi
dragande faktor vad det galler solflacks
aktiviteten.
Intressant ar darfor att bedoma vilka planeter. som kan tankas pdverka solen. och
vidare deras belagenhet i sina respektiver
banor omkring solfiacksmaximum.
Studerar man tillgangliga data for tidigare
solflackscykler (data frdn 1610 men solflackscyklerna raknas frdn 1750) och jamfor
planeternas positioner, kan man spdra pdver
kan frdn bl. a. Jupiter. Uranus. Neptunus
och Pluto. Man kan aven utlasa en viss pd
verkan av kometer och en beraknad 10:e pla
net utanfor Pluto. Vidare konstaterar man,
att dd Jupiter befinner sig i periheliumposi
tion. upptrader Idga solflackstal. Ett hypotetiskt interstellart fait, som skar ekliptikan
ungefar i longituden 0 - 180 grader, ingdr
aven i berakningarna.
Vad vet vi dd om planeterna?
Jupiter med en omloppstid pd 11,86 dr
och en massa som ar 318 gdnger jordens ar
den storsta. Massan ar dubbelt sd stor som
dvriga planeters sammanlagda massa. Den
har ett magnetfait som ar 10 gdnger kraftigare an jordens men med omvand polaritet.
Avstdndet till solen ar ungefar 800 milj. km.
Uranus med omloppstiden 84 dr, har 14,5
gdnger jordens massa, och sin rotationsaxel
nara nog i banplanet med nordpolen ndgot
under detta. Avstdndet frdn solen ar omkring
2800 milj. km.
Neptunus omloppstid ar 164.7 dr, och planeten har en massa som ar 17 gdnger jor
dens. Medelavstdndet frdn solen ar 4500
milj. km.
Pluto med omloppstiden 249 dr ar en liten
planet med 0,1 gdnger jordens massa. Dess
bana awiker frdn de dvriga planeternas. dd
den lutar 17 grader mot ekliptikan och hgger
forskjuten i forhdllande till de dvriga. Vid sitt
penhelium 1989 kommer den t. o. m. att
befinna sig omkring 56 milj. km. innanfor
Neptunus bana. (Sist det intraffade var 1740)
Medelavstdndet frdn solen ar 5900 milj. km.
Planet 10 som annu ej upptackts, anses
ha en beraknad omloppstid pd 450 dr och en
beraknad massa pd omkring 300 gdnger jor
dens. Medelavstdndet till solen ar beraknat
till omkring 9000 milj. km. I likhet med
Uranus har den troligen rotationsaxeln nara
nog parallell med ekliptikan.
Vi vet att solflacksminimum passerades i
mitten 1976 och att solfiacksmaximum
darfor kan beraknas intraffa omkring
1980 81. Hur ar dd situationen vid den tidpunkten? Vi hoppar over de matematiska
funderingarna och konstaterar att;
Jupiter befinner sig i aphelium omkring
long. 194 grader, d.v.s. nara 0—180 graders
linjen. vilket alltsd skulle ge hogre solflacks
tal.
Uranus befinner sig i omkring 232 grader
pd cirka 2600 milj. km. avstdnd d.v.s. annu
nara perihelium och i en gynnsam position
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Det har numret

ar QTC:s hittills storsta betraffande sidan
tai. Det innehdller ratt mycket lasmng for
sommaren utover t ex drsmotesprotokollet.
Om sommaren. mot formodan, skulle bli
varm kan man forslagsvis svalka sig genom
att lasa om Gronland eller " radio-fiske" norr
om polcirkeln. Skulle den bli kail som vanligt
kan man lasa om solflackar.

I nr 5

var jag tvungen att ta bort sidan "Frdn
distrikt och klubbar” p g a annonskollision.
Tyvarr var omslaget redan tryckt dd. Aven
”Nya medlemmar’* fick stryka pd foten av
samma ska I, men i detta nummer har vi hun
nit ifatt — om inte ndgot oforutsett intraffar.
Och dd blir Margareta sd ledsen.

Dansk/gronlandsk lasovning

for att med sitt magnetfait pdverka solen till
hdgre aktivitet.
Neptunus befinner sig nara sitt aphelium i
omkring 250 grader, d.v.s. langst bort frdn
solen. Avstdndet ar mer an 4500 milj. km.
Dess inverkan kan betraktas som nnga i sammanhanget.
Pluto befinner sig mycket nara sitt peri
helium i omkring 215 grader och avstdndet
till solen omkring 4450 milj. km.
Planet 10 befinner sig troligen nara sitt ap
helium i omkring 355 grader, men det intres
santa ar, an den befinner sig nara 0-linjen
och kan alltsd samverka med det interstellara
faltet.
Ytterligare en intressant sak intraffar 1986,
dd Halleykometen (omloppstid 76 dr) dterkommer. Dd dess periheliumpassage intraf
far helt nara solen, t.o.m. mellan jorden och
solen, kan man forvanta pdverkan d solaktiviteten.
Vad kan man nu dra for slutsatser av
detta?
Med ledning av tidigare solflacksdata kan
man notera. att vi under det har seklet har
haft inte mindre an 6 korta solcykler i rad
med i medeltal 10,2 drs langd. Jamfor man
nu cykellangderna efter Uranus perihelium
passage finner man en medeltal pd 11,3 dr.
Man kan darfor anta att cykellangden kommer att bli medelldng eller drygt 11 dr.
Vidare kan noteras att Jupiters position
lovar ett hdgre solflackstal och att aven
Uranus position med sitt magnetfait torde
pdverka solaktiviteten mot hdgre solflacks
tal.
Vi kan aven notera att Planet 10 befinner
sig i en intressant position. Och med Halley
kometen i solens narhet bor aktiviteten pd
solen oka.
Tillsammantaget skulle alltsd solflacksmaximum intrada omkring 1980/81 och solflacksminimum i slutet av 1987. Sannolikt blir
toppen relativt bred, och med den gynnsamma pdverkan det fmns anledning forvanta sig
pd solflacksaktiviteten. kan man formoda att
den 21 solflackscykeln kommer an utveckla
QTC
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sig ungefar som figuren visar, med ett utjamnat solflackstal pd uppemot 170—180. Eller
med andra ord, nast efter solflackscykel 19
den basta ndgonsin.
W1HDQ som studerar solen, och dd
framst genom ett filter avpassat for vatets
vdgiangd, har skisserat utvecklingen av solflackscykel 21, och hans bedomning har inlagts i kurvan som jamforelse.
Det skall bli intressant att folja utveck
lingen framover. Ett ar dd sakert — Det
kommer att bli DX-konds* — Kanske de
basta vi kommer att uppleva under resten av
det har seklet.
Sedan den har sammanstallningen gjordes
har ytterligare synpunkter pd solcykel 21
framkommit.
Baserat pd en teori av den ryske vetenskapsmannen A. I. Ohl och vidareutvecklad
av amerikanen H.H. Sargent anser man sig
ha funnit en metod att berakna solflacksmaximum och dess solflackstal. Ohl/Sargent-kurvan (Jan. 78 — Dec. 81) finnes
inlagd i diagrammet.
Fotnot.

Aphelium, den punkt av banan i vilken en
planet eller komet befinner sig langst bort
frdn solen.
Ekliptikan, den storcirkel pd himmelsfaren
utefter vilken solens skenbara rorelse forsiggdr.
Perihelium, den narmast solen belagna
punkten i en planetbana.

Det ar inte sd ofta vi brukar agna oss dt
"icke-teknisk" problemlosning i QTC. Samtidigt med SM0BVK brev frdn Gronland over
sande han aven "GTO-Nytt" som ar ett per
sonalblad for Gronlands tekniske organise
tion. (Det utges markligt nog i Kopenhamn’).
Dar hittade jag ett problem om "Genbrug”
dar jag formodar att "skod" betyder "lump"
eller ndgot liknande.

Genbrug
Fra leknofoRisk Institute
"ugeavisen " har vi lam <lcnnr genbrugshistttric:

Ln skod-sarnlcr havde fact
fat pa 40 cigarctskod. Af
skoddene lavcdc han ciga
rette r. og til hvcr cigarct
gik der 6 skod.
Hvor mange cigarettcr
kunne han lave ialt af sine
skod?
Samlcren. der var en crfarcn mand, fik ialt X
cigaretter ud af del Person)
du ikkc kan regne, ud hvordan han bar sig ad, kan du
se losningen andetsteds i
bladet.

Slutiigen

KANor.

fdr vi onska lasarna en trevlig sommar.

CQ1956, 1959, 1961
Solens ansikte, H. W. Newton, Prisma
1961.
Vdra grannar i rymden, A. Wallenqvist,
Prisma 1975.
Radio Communication 1976.
Varld och Vetande 1976.
QST 1977.
Hr-report 17 mars 1978.
Martin Hoglund, SM5LN

8M3WB

Rattelse
I "kjolantennen” pd sidan 182 i QTC 5/78
har hojdmdttet pd kjolen blivit fel. Det stdr
140 mm men skall vara 440 mm.
215

ANVAND EJ DX-FREKVENSEN
FOR LOKALTRAFIK
Tyvarr bar jag mAst stryka eft antal citat frAn Aren 1946 — 48. Utvecklingen bar ju gAtt
fram an smuia under dessa trettio Ar och VHF-banden anvands numera i stor utstrackning for lokattrafik. Red.
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stallen i QTC, som tar upp det har amnet.
och dA mAste vi vandra den vagen'
Narmast foregAende blankare i QTC ar i nr
3-64, sid 60. dar en insandare om trafikdisci
plin tar upp saken. I slutet kommer en kommentar frAn SSA:s dAvarande ordf.
SM5AZO. Han hanvisar till vad tidigare skrivits om rostningarna vid frekvenskonferenserna, och han ansluter sig tydligen till insandarens pApekanden. Det ar ju faktiskt sA, att
man vid konferenserna stundom har hort
roster mot amatorradions band med den
motiveringen. att amatdrerna ej i tillrackligt
stor utstrackning lyder vad bestammelser
och rekommendationer sager.
Men detta ar inte det enda stallet i QTC. Vi
hade ett Region-l-mote i Malmo i juni 1963,
refererat i QTC 1-64 sid 5 av SM5ZD Dar
ser vi, att RSGB framlagt ett dokument med
forslag till Atgarder. En av dessa var. "Lamp
ligt val av band med hansyn till avstAnd och
vAgutbredningsforhAllanden — ej t ex 14
MHz bandet for lokala QSO".
Har mvander nAgon kanske, att "kortskip" ar sA intressant. att man vill prova och
se. om kontakt erhA.Ies mellan t ex SM4 och
SM3 el. dyl. Med full forstAelse for detta, vill
man nog trots ailt avrAda darifrAn. Har bdr
studerandet ske genom enbart lyssmng.
GAr vi nu ytterligare tillbaka i tiden, finner
vi amnet upptaget vid konferensen i Lausan

Sune Baeckstrom, SM4XL
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Det framhAlls dA och dA frAn sarskilt aldre
medlemmar, att man intf bdr anvanda DX
banden for lokala kontakter. Darvid har en
del frAgor stallts om var den saken stAr skriven, med vad ratt man sager detta o s v .
Gores det fel eller inte? Eftersom amnet verkar belt okant hos daqens yngre sandarama
torer, mAste man tydligen gA tillbaka till skrifterna for att se, vad som finns utover det i
vAra regler i "B90" sagda
De grundlaggande reglerna finns i Interna
tionella
telekonventionens
radioregie
mente, senaste utgAvan undertecknad i
GenAve 1959 och utkommen i svenskt tryck
1964. Dar heter det i reglementets artikel 6:
"Ordinarie och anslutna unionsmedlem
mar ar ense om att, bland frekvenser med
stor rackvidd, de som ligger i band mellan
5000 och 30.000 kHz ar sarskilt anvandbara
for forbindelser over lAnga avstAnd. De ut
faster sig darfor att. sAvitt mojligt, reservera
dessa band for sAdana forbindelser. Narhelst
frekvenser i dessa band anvands fdr forbindelser pA korta eller medellAnga avstAnd,
skall minsta erforderliga effekt nyttjas. - For
att mmska behovet av frekvenser i banden
mellan 5.000 och 30.000 kHz och darigenom
forebygga menliga storningar mellan lAng
vaga forbindelser tillrAdes forvaltningarna att
i mojligaste mAn anvanda andra forbindelsemedel".
VAr egen tolknmg av den sistnamnda sat
sen bor dA vara att tillgripa frekvensband un
der 5 MHz eller over 30 MHz. Men galler nu
det har aven amatorradio? Vi bladdrar fram
till reglementets artikel 41:
"Alla allmanna foreskrifter i konventionen
och i detta reglemente ager tillampning pA
amatorstationer. I synnerhet galler, att sand
ningsfrekvensen skall vara sA konstant och
sA fri frAn obehdrig strAlning, som teknikens
stAndpunkt medgiver i frAga om detta slag av
stationer."
Har kan vi aven lagga pA minnet, att motsvarande bestammelser fanns aven i tidigare
utgAvor av konventionen. Smarre andringar
har skett genom Aren, men grunddragen har
aidrig andrats DA och dA har utdrag Atergivits i QTC. Han visa r man nu till sAdana
stallen, blir det dock problem, och varfor?
Jo:
Om man blott Atergiver texten utan att ange ursprung, kommer det genast en mangd
frAgor av den typ. som jag har skrivit alldeles
i borjan av denna uppsats. Man vill ha svart
pA vitt for att tro pA det. NA. vid ett senare
tillfalle uppger man ifrAgavarande QTC-nr. Ar
och sida, men dA ar inte heifer det bra, ty nu
kommer en del (sarskilt i vastra Sverige) och
gnolar om att folk inte har kvar sA gamla
QTC-nr’ Aven i andra delar av Sverige gnolas
det om att artikeln mAste var antikverad
eftersom det Aberopade QTC-numret var sA
gammalt’ Det ar enbart dumt. ty det gAr all
deles utmarkt att lasa texten som den st Ar.
De som ej ar intresserade av var den kommit
ifrAn. kan lugnt hoppa over referensema till
aldre QTC - texten blir ju inte samre eller al
dre i sig sjalv for det. och hanvisningen kan
val inte vara ett oovervinnerligt hinder for
fortsatt lasning av foljande rader. eller hur?
Precis som Ohms lag galler den aven i dag.
trots sin Alder’
Vad har nu det sistnamnda att gora med
amnet om lokaltrafiken pA dx-banden? Jo.
det rAkar vara sA. att det ar enbart sAdana

ne i maj 1953. Den skildras av SSA dAvaran
de ordf SM5ZD i QTC 7—53 Har finner vi pA
sid 134, att tekniska kommittdn konstaterade. an tvA viktiga missforhAllanden bar ett
betydande ansvar for de svAra forhAllandena
pA banden, namligen dels lokala QSO pA 14
och 21 MHz. dels den ofta bedrovliga telefonikvaliteten. Det beslots darfor. att lokala
QSO pA 14 och 21 MHz over huvud taget
skulle undvikas. (Det var dA det. Reds anml
Nu invander val mAnga: "Det ar ju blott
vAra medlemmar. som sagt det — televerket
har ju inte berort amnet". Tyvarr mAste jag
dA gora er grundligt besvikna. ty i QTC 6 —
46. som ingick i Popular radio nr 6-46 sid
161 — 164, har man intervjuat byrAdirektor S.
Lemonie pA telestyrelsens radiobyrA om synpunkter pA amatdrerna och deras trafik, och
dar betecknar Lemonie det som ett oskick
(I), an telefombandet pA 14 MHz anvands for
lokal korrespondens. For detta finns det
band over 30 MHz, sager han. och det ar inte
meningen att band med internationell rack
vidd harvidlag skall nyttjas. Amatorerna gor
sig sjalva den storsta otjansten harmed.
Band for lAngdistanstrafik bdr icke fA brukas
for lokala forbindelser. slutar Lemonie.
Lemonie var dock inte den forste att pAtala
saken. En "amatdrcodex". publicerad i QTC
5-46. som ingick i Popular radio 5-64 sid
131 —136. har 8 punkter (precis som i 2 — 47)
och dar lod en punkt: Anvand ej DX banden
fdr lokala forbindelser GA over till VHF "
Nu ffAr val denna Aterblick racka. Hoppas
amnet ar uppfarskat tillrackligt. Jag skulle
vilja saga det samma som en av tjanstemannen pA telestyrelsens dAvarande radio
byrA brukade saga, nar en sak hade dragits i
Aratal och andA ej gett onskat resultat: "Nu
har det arbetats med detta sA lange, sA nu ar
val allting klan dar. Skall vi saga, att vi borjar
tillampa det i morgon?”
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Att vara teletekniker pd Gronland
Hitintills har vi fdtt rapporter endast frdn SM amatorfr i sydlig forskingring. Har kommer
nu en skildring frdn Gronland. ett land som vi inte vet sd mycket om. Carl Magnus har skrivit
pd en dansk skrivmaskin och efter 1 1/2 dr pd Gronland har han overgdtt till "danskt sprdkbruk". I mdn av formdga har det "oversatts med forfattarens medgivande. Red.

Som sd mdnga andra mindre dx-jagare,
trodde ocksd jag att det endast var DX-expeditioner och liknande, som aktiverade prefixet OX. Nu vet jag battre. Nar man sjalv fdr
chansen, upptacker man att det trots allt
finnes ndgra stationer, aven om ett flertal har
lite svdrt att vara aktiva. Nar man sedan ser
lite tillbaka i tiden. kan man faktiskt tacka sin
lyckliga stjarna for de mojligheter som
kommit en sjalv till godo.
Att std bakom en lastbil och lasta in alia de
olika saker man tror sig ha nytta av som
radio-ham kan ha sina problem. Man har
packat ner transceiver, extra mottagare.
matchbox och SVR-meter. RG-8 och olika
antenner som TA 33 och dipol och tusen
andra ting och saker. Nar man sedan ser bilen forsvinna. hoppas man bara pd att fd se
alltsammans igen och heist i samma skick.
Som icke dansk medborgare tick man den
gdngen, det var 1976. ordna egen transport
till svensk-danska gransen och eftersom det
ar dyra grejor. fick jag prova pd att Idna upp
bil med krok och en flakvagn. Att med
SM0BJV:s automatvaxlade Volvo dra en
tung vagn var icke sd latt och det gick ocksd
ganska Idngsamt. En halvtimme innan lastbilen frdn Danmark skulle komma. nddde jag
motesplatsen i Helsingborg, lotsad in via 2
meter FM. I basta form var jag ju inte. men
forsta etappen var klarad.
Sd kom den stora dagen nar man stod
utanfor ingdngen till GTO i Kopenhamn.
GTO
betyder
Gronlands
Tekniska
Organisation och ar en avdelmng under
Ministeriet for Gronland. Efter att pd vanligt
vis passera genom ett antal kontor, blev det
till slut andstationen och Teleavdelningen.
Det var trots allt den som hade det stora intresset.
Tidigare hade jag t raffat dansk-svensk talande personer och snabbt inbillade man sig
att detta med sprdket var ingen konst. Nu
kom en riktig kopenhamnare och det var
betydligt svdrare. speciellt genom att han
talade sd fort. Det var faktiskt ganska svdrt
att hanga med nar han borjade forklara vad
Gronland var for ndgot rent telemassigt.
Det handlade om Loran-stationer. vader
och ensamma radiostationer med endast ett
fdtal manniskor i den narmaste omgivningen,
radiolank. kom-radio och kortvdgsutrustningar i massor. Efter ndgra timmars tid, kom
reaktionen och det var bara som att hora en
manniska prata och man forstdr inte ett
dugg! Till sist slutade emellertid rotationen
och med portfoljen full med broschyrer och
papper kunde jag ta mig till mitt hotell och
fundera over vad jag hade gett mig in pd.
Gronland. is, sno och sakert ruskigt kallt.
En del hade jag emellertid lart mig under
dagen och det var att "huvudstaden” pd
10.000 personer heter. Godthdb.
En vecka gick och det gav mer och mer
inblick i vad Gronland verkligen ar for ndgot.
Under ndgra dagar fick jag ocksd traffa en
del andra. som ocksd var att betrakta som s k
"utsand personal”. Det var mest sjukvdrdspersonal och administrate dito for kommunkontor och liknande. En och annan var ock
sd som jag sjalv tekniker aven om det var
inom andra fack. Tyvarr var val en del infor
mation man fick inte helt up to date. Det
visade sig ndgra vector senare.
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Med flygbiljetten i handen checkade jag in
mina 20 kg och antrade upp for den Idnga
trappan pd Kastrup. I den stora transithallen
hade man en fin overblick ut over den nar
maste "plattan" och en del av faltet. Det var
en viss skillnad att std som pax pd en sd stor
lufthavn som denna. nar man sjalv ar van att
rora sig ute bland ILS. flygfyrar och andra.
pd flygplatser, elektroniska hjalpmedel. Ar
landa i all ara, men detta var ndgot annat.
Ndgot som tilldrog mig uppmarksamheten
var naturligtvis alia de olika antenner runt om
och flygplatspolisens kommunikationsradio.
nyfiken ar man ju. Efter art ha sett en viss ut
veckling har hemma. ar det alltid intressant
att se hur andra lander har det i den vagen

Den forsta delen av flygresan blev en
besvikelse. Ndgra fd oppna plattar var allt
man kunde se av moder jord och Island var
helt tackt av moln. Lite battre blev det nar vi
kom in over Gronland och fick se det
ofantliga vita hav med en och annan 3000
meter hog bergtopp. Det ar fortfarande.
efter ett och ett halvt dr. svdrt att forestalls
sig denna enorma ismassa. trots att man
under stora delar av dret kan se mangder av
is komma seglande utmed kusterna och inifrdn den stora fjord. Godthdbsfjorden, vilken
ligger precis pd den ena sidan av byn Godt
hdb. Efterdret var milt och det stora kustlinjefartyg, som vantade i "hamnen” i Sondre
Stromfjord. behovde icke brottas med ndgon
is eller tillfrysning. Denna fjord, som ocksd
har givit den stora flygplatsen och amerikanska luftbasen namn, trafikeras under
sommartid av kustfartyg, vilka tillsammans
med de stora Sikorskyhelikoptrarna, ar den
enda forbindelsen mellan byarna pd kusten
och overhuvudtaget i Gronland. Langre nord
pd finns hundsladar och snovesslor, men det
ar ingenting for fdrstagdngsresenaren i Gron
land. Nar man sen fick se "Parkasfolket” for
forsta gdngen i Sondre Stromfjord, var det
inte sd svdrt att gissa sig till att kavaj och
slips var en ddlig kombination till den dvriga
kladseln. Kylan man hort sd mycket om
uteblev. Den Idg kanske runt noli. En tillfallig
bekant frdn DC-8:an sdg pd mig nar jag kommenterade detta och sa lite spydigt, "Kom
hit i januari fdr du se.” Jag har nu varit i
Sondre Stromfjord i januari mdnad och det
var kallt. En termometer. placerad pd ett
vindstilla stalle. visade bara —39°. en annan
placerad pd ett mer ventilerat stalle, hade en
temperatur pd -55° C. Orsaken till att det
blir sd kallt ar att vadersituationen ganska
snabbt antar en typ av fastlandsklimat. som
ofta skiljer sig vasentligt frdn kustklimatet.
En gdng var det —39° C medan det ute vid
kusten 170 km bort. Idg pd —16°.
Att segla med dessa kustfartyg kan vara
en upplevelse pd mdnga satt. Det borjade
med att jag skulle ta mig ner till "hamnen”,
vilket ocksd lyckades med hjalp av en mycket
gammal amerikansk militarbuss. Ocksd detta
var pd sitt vis en provning. Vagen var ddlig.
smal och full med "begyndende vinteris”.
Allt skramlade och vaxellddan var osynkad.
Det ar den visst pd en del svenska militarfordon ocksd!
Val nere i hamnen gick jag ombord pd en •
landstigningsbdt frdn andra varldskriget och
med "fullt dron” fraste vi sen ut till det
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vantande fartyget. Val ombord pd "M/S
Disko” fick man en hytt tillsammans med en
aldre lakare ifrdn Godthdb. vilken under hela
resan inte sa mer an tre memngar. Nar vi
hade varit pd vag ett par timmar borjade jag
att fundera litet over var mitt bagage hade tagit vagen I Sondre Stromfjord ar det sd att
man sjalv fdr bara fram sina vaskor till en
vantande bil och sedan skulle de komma
ganska automatiskt ombord pd fartyget. Jag
gick fram till en Stuart och frdgade var de
hade blivit av och svaret var att de troligtvis
stod i forvaringsutrymmet for liknande ting.
Lugnad gick jag sd upp pd ovre akterdack for
att se pd det flammande norrskenet pd himlen. Norrsken, eller nordlys. ar ganska vanligt
har uppe och det hander att det kan hdlla i
under mdnga timmar. Det ar fantastiskt att
se pd och det kan anta de mest otroliga for
mer. Lika fantastiskt var det ocksd att std
oga mot oga med sina egna kofferter langst
ut pd kanten pd ovre dack! Upprepade
gdnger hade man uppmanats att sjalv ta ner
de pd dacket uppstallda vaskorna och koffer
terna. men eftersom det pd den tidpunkten
fortfarande var mycket ddligt med att forstd
det danska sprdket. gick det bara forbi. Lyckligtvis var det fint vader och helt stiUa och
vaskorna kom sent omsider ner till hytten.
Ofta ar det en storre handelse nar ett pas
sagerarfartyg kommer till kaj i Gronland. Folk
kommer for att mota vanner och bekanta.
vilka man icke sett under Idnga tider. Sd var
det ocksd for mig nar jag for forsta gdngen
satte iland benen i byn Godthdb. Visserligen
var det bara en som skulle mota just mig,
men det var hundra andra som motte upp vid
fartyget. Det var rop och larm utan like, och
folk slapade pd ryggsackar och sovsackar,
gevar och smd barn. Det var som den varsta
folkvandring. helt speciell for denna by.
Senare har jag sett detta skddespel flera
gdnger och det ar faktiskt ganska fantastiskt
nar man ser alia de olika manniskor och de
saker de kommer med. Ndgra gdnger har jag
ocksd rest i tjansten med dessa fartyg och
nar man dd har fdtt lite "gronlandsvana”. fdr
man ut ganska mycket av en sddan tur. Att
bestalla hytt till tre personer och bara tvd infinner sig med biljett kan ocksd tolereras.
men nar frdgan kommer var den tredje per
sonen ar och man pekar pd ndgra fjarrskrivare och en del verktyg. ja dd ar det kanske
inte sd underligt att hovmastaren blir svart i
ansiktet medan han talar om att hytten ar avsedd for manniskor och icke for gods. Men
det ar sallan det blir ndgra problem. Trafikfolket ar ganska vana vid att det reser allt mojligt konstigt folk med markliga ting. En gam
mal skrynklig och brunbrand gronlandare
med smdtt rostiga gevar och fickan full med
ammunition eller teletekniker bevapnade
med instrument och yagi-antenner. Allt i en
enda salig blandning. De manniskor som inte
har hytt, ligger om natten nerkrupna i sovsack i ndgot horn eller forsoker att trangas
med de andra i den gemensamma sovsalen.
Riktigt detsamma ar det inte nar man ger sig
av med helikopter, men det finnes andd
mdnga likheter. Pd en anslagstavla finnes ett
uppsatt meddelande frdn Gronlandsfly A/S,
dar det pd det bestamdasde pdpekas att
passagerarna skall ha ordentligt med klader
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pi, lam pa de for det gronlandska klimatet om
de vill folja med i maskinen.
Som tekniker pi Tele ■ Godthib, blev jag
si installerad pi serviceavdelmngen HF och
VHF ar det storsta omridet. Godthib ar bas
for det mellersta av de tre teledistnkten
utmed vastkusten Darifrin betjanas ett om
ride frin Holsteinsborg i norr till Fredrikshib
i syd. Det ar en stracka pi ca 700 km som
skall overvakas och repareras pi Som tur ar,
ar de mesta utrustningarna placerade i starkt
begransade omriden, men det finnes andi
en del s k bygdeforbmdelser som skall ses lite
extra pi Det hander lite di och di att en
telefonforbindelse slutar att fungera och det
kan vara allt frin ett vanligt simpelt kontakt
fel till att nigon tyckte det var skoj att skjuta
till mils pi antennen och dess feeder* Vi
skall heller inte glomma den mycket langa
radiolankstrackningen som tillhor en av varl
dens langsta. Lanken langs kusten ar fort
farande inte helt utbyggd Det ar de nord
ligaste delarna i Diskobukten som vantar pa
stationer. Den allra nordligaste punkten pi
vastkusten ar Dundas Det ar den civila delen
av Tule och daruppe moter man de verkliga
eskimierna Trafiken dit gir pa kortvig och
det ar telex det ror sig om. Till Umanak och
Upernevik. ocksi tvi by ar i norr, gir det
kortvig med flerkanalig AFSK. I dvrigt ut
med kusten finnes det sen flyg och fartygs
VHFer samt gransvig. Det kors fortfarande
en massa AM. aven om en och annan SSB
stn hojer rosten. Minga av dessa stationer ar
fjarrstyrda via lanken och placerade pa
stallen som ar isolerade frin omvarlden Det
vanligaste sattet att ta sig till dessa platser, ar
med hjalp av helikopter Lankstationerna
ligger i de fiesta fall hogt uppe pi nigot berg
eller ar placerade pi ett sidant satt att man
med hjalp av diffraktion traffar ratt pi nasta
station. I de stationer som ligger i anknytning
till byarna, har signalerna tagits ner pi LF
nivi eftersom de skall in • t ex telefondver
drag eller modulera nigon sandare Under
det sista halviret har de gamla Disa rormot
tagarna for grans och lingvig bytts ut mot
moderna Grangermottagare. Dessa ar helt
fjarrstyrda och styringen till dem gir via Ian
ken pi pulstig. Betraffande de VHFer som
anvands till s k bygdeforbmdelser. ar det i de
allra fiesta fall Storno 600 i alia mojliga olika
kombinationer
Telefonledningar
finnes
normalt endast i byarna och om det skall
upprattas en telefonforbindelse som t ex ett
vagbygge utanfor Godthib, ar det valdigt
bekvamt att sli upp tvi stationer aven om
avstindet endast ar 500 meter. Vartefter som
bygget framskrider i terrangen. gir man upp
och vnder lite pi antennen for basta signal.
Det ar mest 7 8 elements bredbandsbeamar
som anvands och frq ligger runt 160 till 175
MHz. En av de mer fantastiska forbindel
serna ar den till byn Kapisigdlit som ligger
djupt mne i Godthibsfjorden. En 2 meters
forbindelse hemma pi 150 200 km ar icke
speciellt ovanlig. Har ar avstindet ca 100 km
men med tanke pi de ratt hoga fjall. som lig
ger mellan Godthib och Kapisigdlit. blir man
faktiskt ganska forvinad over att det over
huvudtaget gir att fi hil igenom.
Sandarna lamnar efter duplex filtret ca 4
W och antennhojden ar icke mer an 7 - 8
meter. Har har man ett gott exempel pi hur
man kan lita signalen reflekteras mot ett an
tai berg innan den nir sitt mil. Forsok har
ocksi gjorts pi att nkta antennerna i andra
riktnmgar och aven di fir man signal ige
nom. fast kanske svagare eller bara i en rikt
ning. Detta bevisar reflektionsteorin. ocksi
med tanke pi att narmaste hoga berg i an
tennriktningen mot Kapisigdlit ar ca 1600
meter hogt. Vid Godthib ligger de pi ca
1000m.

Eftersom vi andi ar inne pi VHF. kan jag
namna att det finnes flera stationer som ar
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QRV pi 2 meter, bide pi den hoga och den
liga delen av bandet Via mr Oscar kors det
ocksi en del. men det ar i huvudsak nere i
Julianehib i sydgronland. Pi ostkusten
finnes det en marklig fast forbindelse. Det ar
mellan tvi stycken vaderstationer dar gnistarna ocksi kor 2 m privat En yagi antenn pi
ca 35 meter ar fastgjuten i berget och den lar
tila alia tankbara stormar Hur mycket gainet
ar pi en sidan antenn vet jag inte, men bea
men ar nog tamligen smal* Annars anvands 2
meter FM ocksi som kommunikation vid en
del bergpromenader eller sjoutflykter.
Pi mottagarestationen i Godthib finns det
fyra licensinnehavare, darav tvi "hams '. Vi
tvi. OX3BE och 0X3MW. har vid ett flertal
ginger visat att 2 m FM ar ett praktiskt kom
munikationsmedel i detta kustberglandskap
Vid en stationsuppsattnmg pi ett nar
belaget berg, var en TR 7200 det enda bruk
bara nar vi satt uppe i den delvis ovensade
antennen I stallet for den normala teleskop
antennen hade jag satt fast ett stycke mat
kabel. som hangde utmed sidan pi sta
tionen. I stark blist blev vi nerkastade. bok
stavligen, frin en av Gronlandsflygs helikoptrar. Medan maskinen hangde over vira
huvuden kom forst lankstationen och sedan
diverse instrument ■ en stor pappkartong.
Som sista bagage kom ett kombmationsin
strument. stort som en signalgenerator typ
aldre. Under denna operation skulle jag ha
kontakt med helikoptern. men eftersom vi
inte hade nigon pyts pi 120 MHz fick jag
forst ha kontakt med OX3BE, Bent, pi 2 m
Han hade kontakt med pi telefon och sedan
de med maskinen pi 120 MHz.
En tidigare ovnmg av detta slag borjade
med att den PR station, som da anvandes,
inte kunde tila att bli nerslangd pi detta satt.
bl a blev antennen nigot "losaktig"
Nar man sedan skall kravla upp och ner i
en mast, in i ett minihus pi kanske fyra m3.
ja di ar det skont att ha nigot som hela tiden
fungerar*
Detta projekt som sattes upp var en lank
station for den lokala bitforeningen t Godt
hib. Man tar emot 30 MHz AM och kor in
signalen i en 400 MHz Stornolank. vilken
sedan gir ner till byn fem km bort och 800
meter
ner.
Alltsammans
stromforsorjes
med hjalp av solceller via accumulatorer
Som parentes kan sagas att just detta projekt
startades av en annan svensk amator vid
namn Bengt Eriksson, som var yrkeslarare pi
teleavdelningen. Tyvarr har jag inte hans sig
nal.
Som tekniker i den s k "Flying division"
har man mojligheter att fi se en del av Gron
land. Det forsta jag blev tillfrigad om. var om
jag var radd for att flyga. Vit logn anvandes
och jag sa alltsi nej. Att sedan magen fun
derade pi att gora uppror och att handerna
krampaktigt hbll fast i stolen vid de forsta
gingerna avslojades ej forran lingt senare.
Nu ar det alia tiders och man har blivit si van
vid alia mystiska trix som dessa charterpiloter
kan finna pi att det nastan inte ror en i ryg
gen. Om jag skulle beratta alia smi uppvis
ningar man vant med om, ar det fi som
skulle tro det. Att i 150 knop blisa fram tio
meter over vatten, mellan holmar och skar i
en Sikorsky 61 for 24 personer. passerande
in i nigon klyfta for att sedan lingsamt
klattra upp mot bergets topp. ja di kanner
man sig ganska liten Normalt anvander tele
avdelningen de mindre helikoptrarna som
Bell 204 eller Jet Ranger Tele har ocksi eg
na fartyg, vilka anvands vid storre tran
sporter. diligt vader eller brist pi helikoptrar
Det ar ofta tai om stora kuttrar och i nigot
fall annu storre fartyg Vid service ute i
oppen terrang hander det di och di att
skidor. snoskor eller snoskotrar fir anvandas. Naturligtvis endast om vintern. Om
sommaren forsoker man ofta att kora hela

vagen ut med Land Rover och det lyckas
ibland. I byn Sukkertoppen. fir man i stallet
ta till "apostlahastarna". Dar finns nastan all
utrustnmg uppe pi bergtoppar ovanfor byn.
Att med instrument pi ryggen och snoskor
pi fotterna. klattra upp for dessa besvarliga
berg ar faktiskt jobbigt och kan ocksi vara
nog si spannande Den forsta gingen jag
var uppe pi dessa berg, vintern 76, gled jag
med mitt pick och pack nerfor en sluttnmg.
som visade sig gi rakt ut i tomma intet. Hade
jag inte blivit stoppad vid kanten av en gronlandsk kollega. tror jag nastan att dessa rader
hade blivit oskrivna.
Den senaste expeditionen jag nu har gjort.
ar till en av vira radiolankstationer dar ett
nytt lankavsmtt nyligen hade blivit inkopplat
Nu skulle ocksi barfrekvensutrustningen
laggas om till den nya lanken. Stationen
"Kangarssuk". Kauk eller S-2. som den i
dagligt tai kallas for, ligger cirka 200 km syd
om Godthib. uppe pi 250 meters nivi och
med en strilande utsikt it alia hill. Statio
nen. som ar en av de storre. bestir av ca tio
byggnader, vilka innehiller huvudelverk.
belysningselverk. olika slags forlaggmngs
baracker med finesser som tvattmaskiner
och dusch. Sist men inte minst kommer
sjalva stationsbyggnaden med de olika grejor
som iret runt skall vara i funktion. Dar stir
sjalva lankutrustningen frin NEC (Nippon
Electric Company? Red.) i fem stativ. mottagare for fartygstrafiken pi gransvig och en
massa andra intressanta saker. I sommar
skall det mstalleras fler kortvigsmottagare
och tvi dubbelstationer for fartygs VHF Det
sista kommer att vasentligt underlatta tra
fiken till sjoss eftersom det i omridet finns
flera avsnitt med dilig kortvigstackning. Or
saken till detta vet man inte si mycket om.
men en teori ar att den del av inlandsisen,
som har gitt nastan ut till havet. kan ha
nigot med radioforhillandena att gora.
Stationshuset innehiller ocksi ett kok.
vilket innehiller nastan alia de saker man
sjalv har darhemma. Ett mindre bibliotek,
radio och diverse spel fmner man i dagrummet. Nar man stir i koksfonstret och
riktar sina blickar mot syd. kan man i nigor
lunda klart vader se ner till "Ravns Storo",
som ligger cirka 70 km bort. Lyfter man
sedan blicken lite till vanster och ett stycke
uppit, ser man en del av inlandsisen som gir
ner mot Frekrikshibs "isblmk". Vilken konst
nar som heist skulle bli avundsjuk over en
sidan utsikt.
Uppe pi toppen av virt hila berg, har vi ett
s k helistop, dar helikoptrarna landar. Vidare
pi andra sidan finner man "vandsjon" med
det iskalla fjallvattnet. Det pumpas upp i tvi
stora tankar, vilka hanger i taket inne i sta
tionsbyggnaden.
Normalt arbetar man lite annorlunda nar
man kommer ut pi en serviceresa an vad
fallet ar i det dagliga. Det gor att det ofta blir
lite fntid over till egna mtressen. som t ex jakt
pi ripor och hare eller. under eftersommaren
fiske i nigon av de mingfaldiga smi alvar
som rmner ut till havet. Det finns ofta smilax, ormgar och liknande att finga. Darfor ar
det normalt att serviceteknikern. forutom
sina verktyg, ocksi har med sig fiskegrejor
eller gevar. Naturligtvis inte pi de ofta kortvariga besoken pi nigra timmar. men nar
tiden stracker sig over flera dagar. di galler
det att ha lite "fntidsverksamhet" med Det
vore kanske nigot for en del svenska stats
verk att tanka pi?! Som parentes kan tillag
gas, att kommunikationerna ofta ar vanskliga
och tidsmassigt osakra vilket gor att vantetiden pi transport kan bli flera dagar
Nar man sitter pi en sidan stor station,
kan man inte bli annat an forundrad over alia
de moderna saker som finns lingt uppe i
Grdnlands fjallvarld Vilket fantastiskt arbete
som hgget bakom uppbyggandet av en
QTC
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sidan har station. Man kan i gamla papper
folja hur planlaggnmg och uppbyggnad har
framskridit. provutrustning blivit installerad
och kasserad. Mojligheten for den enskilde
teknikern att visa framfotterna ar minga
ginger ganska stor. Mycket av de ting som
gors ar efter "cut-and-try"-metoden.
Att vara sandareamator i Gronland kan ha
sina ljusa sidor. Ocksi sina morka'
Nar jag hade installerat mig i min lilla
lagenhet. var det dax att borja funderingarna
over var jag skulle satta upp mm antenn.
Optimist som man ar skaffades en ganska
ling stege frin ett narbelaget telefonhus.
Med min vana att satta upp antenner om nat
ten. gick jag till verket och nidde snart upp
till den nigot morka vmden ovanfor huset.
Efter art ha genomsokt utrymmena utan
nigot resultat, var det bara att itergi till den
forsta och tydligen enda mojligheten En
dipol frin gaveln pi huset till toppen pi en
bergknalle i narheten. Det var ju inte helt det
samma som jag tankt mig nar jag klattrade
upp pi vinden for att finna fastpunkter till
beamen.
Efter en del smi manovreringar fick jag
andi en antenn i luften och med den lokala
kabeltelevisionens 15.625 perioder i oronen,
startade jag mina CQ. Den forsta station tag
overhuvudtaget horde var en KH6’a, som lig
och smipratade med nigot annat rart prefix.
"Det har ar bara lyckan", tanker man, men
si var det inte. Den kraftiga, hogst orena sig
nal som kommer pi var 15 kHz ar inget vida
re. Det blev heller inte battre nar jag pifoljande mindag av min chef fick hora att det
kommit klagomil pi att en av teles egna tek
niker inte kunde satta upp en antenn som
sig ut som en sidan.
Nar man i tidernas morgon borjade med
radio, anvande man en long-wire eller liknande, som matades frin ena anden. Har kom
jag nu med en dipol. symmetriskt matad via
en balun och med noil tillbaka pi triden. Jag
protesterade over hans uttalande och det visade sig att det var en tredjehandsupplys
ning om min antenn han hade fitt. Men
resultatet blev detsamma. Efter ytterligare
klagomil, nu direkt till mig om TVI och HIFII, rymde jag faltet och tog ner triden.
En lokal amator sedan minga ir, OX3NB
— gjorde det mojligt for mig att komma i
luften genom att jag skulle passa hans hus
och naturligtvis ocksi hans transceiver under
en ferie. Men problemet kvarstod andi och
jag trodde att det aidrig skulle bli nigon
succi med signalen 0X3MW. I boligkon
torets hirda stadgar stir det, som i si minga
svenska; Inga antenner och om det var
nigon som ville ha en sidan upp, var det
bara att soka i alia hoga instanser.
"Kamik posten" (gronlandsk djungeltelegrafl i omridet hade nu uppmarksamheten
riktad mot mig som "ikke dansker", och det
gjorde det inte lattare i mina antennfunderingar. Slutligen tog jag mod till mig och
installerade HW-101’an och R-4B n uppe pi
min arbetsplats pi mottagarstationen och
dar har den stitt sedan dess. Det ar naturligt
vis lite begransat med operationstiden, men
mellan alia resor och andra intressen gir sig
nalen i luften. De antenner jag nu har till mitt
forfogande ar en bredbandsdipol for 20 och
15 meter samt en s k "kegle" pi alia band.
Den sista ar en mycket bredbandig antenn.
Den ser ut som en stor strut av tridar. 25
meter hog och 50 — 60 meter i diameter.
Fungerar som en GP. Att feedrarna ar lite
linga kan inte hjalpas. Det gir ratt bra andi.
Lyckan vore naturligtvis att fi upp en beam,
men sidana saker brukar ganska snart blisa
ner under vinterstormarna. Effekten kan ock
si okas, men di gir det in RX-signaler pi
andra band vid sidan av mina kablar Darfor
fir man nyttja den "QRP-effekt" som finnes
kvar nar signalen kommer till antennen efter
300 resp. 1200 meters feederlangd!
QTC
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QRV ar jag oftast under vissa natter och
aftnar i minaden samt oregelbundet under
helgerna. Eftermiddagarna har ar inte de allra
basta p g a QRM frin W- och VE-stationer.
Det som forvinar ganska mycket ar att det
finnes stationer. di speciellt i Sydamerika,
som inte vet att det existerar ett OX-call.
Men nar man tanker efter si hade man ju
sjalv heller ej si stor kunskap om OX och det
land man nu bor i.
Nar si ens lilla signal har blivit uppmarksammad pi bandet. blir det ofta pile-up. Di
kan man ocksi se vilka det ar som vet vad
trafikdisciplin ar Nigra kastar sig over en och
tanker inte pi att det oftast ar helt omojligt
att hora nigon signal som ar lasbar. En
annan variant ar den nordisksprikige ama
tor, som under en oppnmg kommer med allt
for linga haranger om sin familj, station och
det standigt varierande vadret! Vid nigra till
fallen nar jag sjalv traffat bekanta och vanner
pi bandet brukar jag reklamera med att jag
stanger for DX och i stallet kor med linglugg Lyckligtvis ar det ganska fi som inte
forstir vad det ror sig om!
Gronland har kommit in i en ny generation
elektronik och det ar nastan alltid brist pi
tekniker. Girdagens rorutrustningar sitter
fortfarande kvar, men undan for undan bytes
de ut mot mer moderna och kanske battre
halvledareenheter. Tyvarr medfor det minga
ginger betydligt storre serviceitgarder de
ginger som det verkligen sker nigot Utmed
stor del av vastkusten loper en, enligt upp
gift, av varldens langsta radiolankstrackning
ar. Forsok gores med att lita stationerna,
delvis eller helt, stromforsorjas med hjalp av
vindgeneratorer. Telexforbindelserna sker nu
med Danmarks mest moderna maskmer och

kontakt med hela varlden kan ske genom direktval pi tastaturen. Telefontrafiken har
mellan Gronland och omvarlden varit en fri
ga om vantetider i timmar pi de fi kanalerna
dels via kabel, dels via HF telefon pi ISB.
Den 1 mars 1978 oppnades den nya kom
munikationsvagen via satellit frin Godthib
till Tanumshede i Sverige. Darifrin pi lank
och kabel till Kopenhamn. Under uppbygg
naden av jordstationen var mottagarestatio
nens kantin tamligen internationell. Japaner,
engelsman, gronlandare, danskar och en
svensk. De tidigare HF-forbindelserna stang
des av for gott en och en halv minad senare.
Fortfarande finns det emellertid HF forbin
delser for telefon internt inom landet. Visser
ligen fungerar det mycket diligt just nu
(30 4). men det har att gora med total black
out sedan tvi dygn och konditionsinstru
ment som Rio-metrar visar helt ut till vanster
och Magmtometrarna har ritat valdigt mystiska kurvor. Battre tider kommer nog och
med dessa fler DX-QSO. Om man nu inte
foredrar att driva init fjorden i sin lilla bit.
medan 400 grams pilken letar efter en och
annan fisk. Men fortfarande QSL via
SM0BVK i Marsta.
Hej de OX3MW

Frin SM5XX har kommit ett urklipp ur The
New York Times for den 28 april 1978. Dar
omtalas att en valdtg solflack slackte alia
radioforbindelser over Atlanten under en
timme och 45 minuter Det var formodligen
samma soleruption som SM5BVK omtalar i
sin Gronlandsartikel. Red
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te al vi matte v;crc iorberedt pa cn 'piber* pa KX)
knob, sa vi lik hurtigt lagl
parabulcn ned igen
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T elesatellit-stationen
i Tanum
NedanstSende uppgifter har jag mhamtat
dels fr3n ndgra personhga besok i Tanum.
dels frin Televerkets tidnmg "TELE" och
frSn norska "Elektronikk". Vid Tanumstatio
nen jobbar ocksd ett antal sandaramatorer.
och i en kommande artikel hoppas jag att de
skall beratta om vad de sysslar med pd en
sddan har "jordstation".
Telesatellitstationen i Tanum pa vastkus
ten ags gemensamt av teleforvaltmngarna i
Sverige. Danmark. Norge och Finland. Den
togs i bruk i slutet av 1971.
Satekiten ar INTELSAT-IVAF1 placerad i en
bana 36 000 km over ekvartom och roterar runt
jorden med en omtoppshastighet pfi ca 24 tim
mar.
Den roterar alltsd en gdng runt jorden pa
ett dygn. d v s lika fort som jorden roterar
krmg sin axel, och en sddan "geostationar
satellit" ger kontmuerlig kommunikation.
Satellrten har en kapacitet pS 4 - 5000 tetefoni
kanaler
Om man vill prata med ex. vis Amenka
kommer samtalet till Etam jordstation i West
Virginia Och da ar det en vasentlig skillnad
mellan satellit och kabelforbindelsen. Lopti
den, eller den tid som talet behover pa sin
vag mellan tvd telefonapparater. ar vasentligt
olika. Pa grund av det stora avstandet ar lop
tiden mellan Europa och USA via satellit 0,27
sekunder, medan tiden for att overfora talet
via en kabel ar omkring 0,08 sekunder. I
b^da fallen mdste man ha sparrar for att mot
verka ekoeffekten under samtalet. En del av
det utsanda talet ndr mte fram till mottagaren
utan reflektaras till den som talar. Det innebar att man kommer att hora sin egen rost
— en stund senare. P3 korta strackor (agger
man vanligtvis inte marke till fenomenet. di
ekot kommer sd snabbt att det faller samman
med talet.
Samtliga stationer sander pa frekvenser i 4
GHz bandet. och signalerna tas emot av
motstationerna i 6 GHz bandet efter frek
vensomvandling och forstarkning i satelliten
Vid fel pi INTELSAT-VAF1 overfors trafiken
till reservsatelliten IVAF2.
Stationen i Tanum ar forsedd med erfor
derlig radio och multiplexutrustning for
overtbring av TV-program.
Antennen
ar
av
Cassegrain typ.
Huvudreflektorn. som har en diameter av
29,6 meter, fangar upp signalerna frSn

satelliten och retlekterar dessa till subreflek
torn. Denna kastar i sin tur radioenergin i
matarhornet i centrum av huvudreflektorn.
Alla viktiga mdikeringar och felsignaler for
samtliga system ar samlade i ett kontrollbord
som ar hjartat i Tanum stationen. All utrust
ning ar dubblerad eftersom dnftavbrott i de
mterkontinentala forbindelserna ar mycket
kostsamma Overkoppling till reservutrust
ningen sker s£ snabbt att det ej marks for de
som talar i telefon via satelliten.
For att ytterligare underlatta felsokmng
och driftovervakning installerades 1972 en
datoranlaggnmg pa stationen. Med datorns
hjalp sker avancerad felanalys och styrnmg
av stationen. Datorn underrattar driftpersonalen om felorsaker och ger aven forslag
om avhjalpandet av felet
Ingen punkt i den nara 30 meter stora
huvudreflektorn far avvika mer an 1 mm fr^n
den teoretiskt beraknade ytan. Darfor kan
man inte tolerera sno eller is pa antennytan.
Baksidan ar forsedd med varmetrddar som
kan hdlla antennytan vid + 4 grader C aven
vid de strangaste vinterforh^llanden. Och
maximalt ar da uppvarmningseffekten 800
kilowatt*
Antennen inriktas automatiskt mot satelliten med hjalp av ett s k autotracksystem som
kan hdlla en mriktningsnoggrannhet pa ndgra

sandnmg det s k "multidestmations car
riers", vilket innebar att telefonkanaler av
sedda for olika motstationer sands pa samma
barvSg.
Vid mitt besok i Tanum talades om
SPADE systemet. Beteckmngen SPADE
star for nSgot s£ l^ngsokt som "Single Chan
nel per Carrier PCM Multiple Acess Demand
Assignement Equipment"
I SPADE-systemet kan 49 jordstationer.
vardera med maximalt 60 dubbelriktade an

SM5ZY och SM5UH talar med varandra via satellit. Foto: SM7QY.

Det har ar SM6FSQ Svein Queseth som
jobbar vid Tanumstationen. Han holier
ett vandringsvAgsror i 150.000-kronorsk Iassen.
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hundradels grader aven vid orkanstyrka.
Autotracksystemet ar uppbyqqt av fyra
sm5 dielektriska antenner. placerade runt
matarhornets framkant. Om antennen ar nktad vid sidan om satelliten marks detta som
en skillnad i signalstyrkan i de fyra antennerna. Denna skillnad anvands d3 till att meddela ett servosystem. vrida antennen s5 att
skillnaden forsvinner.
Antennen har en vikt av 280 ton och den
bars upp av en 20 m hog stSIkon, som vilar
pa kullager langst ner i tornet, samt stods av
tvd kullager i olika hojd i antenntornet. I
Tanumstationen kan man vid kullagerhaveri
byta dem utan driftavbrott. For de fiesta and
ra jordstationerna innebar det mdnadsldngt
avbrott.
Den fr3n satelliten mottagna signalen ar
ytterst svag p5 grund av det stora avstfindet
fr£n satelliten Den ar ca
90 dB Motta
garen ar av speciell typ. Det ar en para
metrisk forstarkare, som for att minska bru
set ar kyld av heliumgas till minus 250° C.
Intelsat systemet anvander vid telefom-

slutningsforbindelser till "Centre Trancit"
anslutas till systemet Till dessa stationer st5r
en gemensam pool om 400 forbindelser till
fortogande och de ar tillgangliga for varje
jordstation Pa denna gemensamma poolvia
sammanlagras all trafik frSn de 49 jordstatio
nerna.
SPADE systemet ar ett "Frequency Divi
sion Multiple Access'-system med en talkanal per barvSg De 400 satellitforbindelser
na kraver alltsd totalt 800 radiobarvdgor
varje barvSg har till sitt fortogande en bandbredd av 45 kHz och upptar jamte en gemen
sam signalfrekvens och en pilotfrekvens fr3n
en referensstation hela bandbredden. 36
MHz, i en INTELSAT-IV "global beam"
transponder. Over satellitforbindelserna an
vands digital transmission for att minska
intermodulationseffektema i transpondern.
Allt detta och mycket mer stir att lasa i
televerkets tidnmg TELE nr 1 72 som bor
finnas tillganghg pd biblioteken.
SM3WB
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En annorlunda kristallkalibrator
Red, av QTC

Jag varderar QTC dubbelt sA hogt nu nar man ar utlandssvensk. Honorar for min artikel vill
jag inte ha. Halsa Greta.
Karl Erik SM5MN i SP land.

Kart-Erik Nord, SM5MN
Niecala 8
710 27 SZCZECIN 10
Polen

Ailment

Kristallkalibratorn, behovs der.? I dessa
tider med digitalskalor och andra finesser?
Jomenvisst behovs den’ Vi ar dock en hel
del amatdrer, som inte har rAd med eller som
kanske ocksA av andra skal avstAr frAn statusen att ha shacket fyllt med fabriksbyggda
5000-kronorsapparater. Dessutom ar de
mAnga tusenlapparna i och for sig inte nAgon
absolut garanti for hog frekvensnoggrannhet Men - det ska vara en kalibrator som
gor skal for namnet och inte en sAdan som
snotts ihop pA en kafferast och som ger 100
kHz-indikeringar med en noggrannhet av
plus minus flera hundra Hz. En sAdan grej
kan vi lugnt avstA frAn.
I det foljande ska beskrivas en kalibrator
som jag for mycket blygsamma kostnader
byggde i december -77. Det har sedan vid
omfattande matningar visat sig uppfylla At
minstone mina (mycket hArda!) krav pA
exakthet.
Om nAgon tycker att beskrivningen ar val
omfattande for en sA enkel konstruktion,
svarar jag: relax Buster’ Avsikten ar att aven
nykomlingarna till vAr hobby ska ha nAgot utbyte av artikeln.
Komponentdiskussion

Kristallen ska ha frekvensen 3.500 kHz.
Den kan vara av den moderna vakuummonterade typen i t ex HC 6-U kapsel (AT-snitt)
eller den aldre tryckmonterade typen i FT243-utfdrande (B-snitt). Jag anvander t o m
en jattelik gammal bumling (BT-snitt) frAn
andra varldskriget (kalibrerkristall i Command sandaren BC 669). Den kristall du an
vander kan vara avsedd for antingen paral
lel!- eller serieresonans. eftersom den an
vanda oscillatorn accepterar bAda typerna.
Kristallen bdr stoppas in i ett fodral av varmeisolerande material pA det satt jag beskrev i
QTC nr 5/76.
Kondensatorema C1 och C2 bildar tillsammans med strokapacitanser i kretsen
kristallens belastningskapacitans. Eftersom
du antagligen inte vet vad din kristall fordrar
for belastningskapacitet. fAr du prova dig
fram. En parallellknstall ska vanligen ha ca 30

pF. en seriekristall nAgot mer. Med C1 ska
kristallfrekvensen justeras med en noggrannhet av + 2 Hz och for att kunna gora det
mAste C1 ha liten kapacitansvariation och
god fininstallningsmojlighet samt vara driftfri. Det blir alltsA frAga om en flervarvs
rortrimmer av nAgot slag. Jag anvander har
en amerikansk rortrimmer typ JFD, 1—7 pF
over ca 25 varv. Det ar en precisionstrimmer
utformad sA att en kolv skruvas in i en cylin
der. BAda elektroderna ar platinaplaterade
och inneslutna i ett ror av kvartsglas Det ar
forvisso ingen billig grej. men har. om
nAgonsin, lonar det sig med kvalitet. C2 ar
den fasta belastningskondensatorn. Om din
kristall ar tagen ur moderkvartsen med ATsnitt. innebar det att kristallen minskar i frek
vens vid okande omgivningstemperatur och
vice versa. C2 bdr har vara en keramisk kon
ding med negativ temperaturkoefficient t ex
N750. En kristall av BT-snitt driver ganska lite
i temperaturomrAdet 20 - 25° C Faller
temperaturen nedanfor eller stiger den ovanfor detta omrAde. driver kristallen i bAda
fallen nedAt i frekvens. C2 bdr i detta fall vara
en driftfri keramisk konding d v s markt NPO
(Negativ Positiv-O)
Vid ungsmonterade
kristaller galler andra resonemang. som vi
har kan forbigA.
C3 avkopplar oscillatorns strdmforsorjnmg
och ska vara en keramisk skivkonding pA ca
0,01 uF. Benen bdr inte vara langre an ca 2
3 mm. Driver du kalibratorn frAn batten med
mycket korta tilledningar. kan C3 uteslutas.
C4 slutligen gor utgAngen efter omkopplaren kortslutningssaker. Varde: 47 pF (ej kritiskt), keramisk eller glimmer. Arbetsspanningen bor vara Atminstone 200 V.

Den anvanda oscillatorn beskrevs forsta
gAngen av Weggeman 1969 1) och sen dess
har mAnga observerat dess fortrafflighet 2)
3). I motsats till de fiesta andra TTL-oscillatorer startar den villigt med kristaller i omrAdet 1-10 MHz.
Observera att buffertgrindens ingAng (stift
9 och 10) inte ar ansluten till stift 6 som sker
i tidigare beskrivningar utan till loopens
'mittpunkt". En anslutning till stift 6 innebar
att en otackt lAgohmig buffertgrmd gal
vamskt forbmds med den ena kristallelektroden. varigenom oscillatorn blir onodigt
belastningskanslig (oonskade fasvridningar i
loopen = forsamrad frekvensstabilitet).
Bast ar att anvanda stabiliserad 5 V matnmgsspanning. Tyvarr finns det inte. vad jag
vet. 5 V-batterier. utan du mAste vid batterianslutning valja mellan 4.5 V och 6.0 V. Jag
rekommenderar faktiskt 6.0 V, aven om det
innebar en overspanning for IC-kretsarna.
Orsaken ar att oscillatorn vid arbetsspan
ningar 4,5—3.6 V (dar den slocknar) ar
mycket spanmgskanslig (olika vid olika kris
taller). Viktigt ar ocksA att matningsspan
ningen ar val filtrerad. En kalibrator med
overlagrat 100 Hz natbrum pA barvAgen ar
inte sA anvandbar for exakta matningar.
Frekvensdelarna arbetar sA att U2 delar
den inkommande 3.500 kHz barvAgen med 7
och alltsA ger 500 kHz ut till U3 som delar
med 5 och ger 100 kHz ut till U4 som delar
med 4 och ger 25 kHz ut.
Med omkopplaren valjer du output enligt
nedan:

omkopplarlAge

MotstAnden R1 och R2 ska bAda vara pA*

470 ohm (510 gAr ocksA bra). De behover
inte vara finmatchade, men det skadar inte
om du med en ohmmeter kollar att vardena
inte gAr tsar mer an ca 10 ohm. Storleken kan
vara 1/5 W. R1 och R2 ligger over varsm
grind i 7400. sA att dessa kan arbeta nAgorlunda linjart. Dessutom hjalper de till att
temperaturstabilisera de bAda grindarna.
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Lage A ger starka och exakta markeringar
for nedre kanten av alia KV-banden samt en
svag men anvandbar indikering i 70 cmbandet. Jag anser, att en CW-operator. som
har en smal och ren signal, ska itnjuta privilegiet att. utan risk for overtramp, kunna
arbeta tatt inpi nedre bandkanten. dar
kanske fina DX hiller till. Har du noggrant
trimmat in kalibratorns grundfrekvens med
hjalp av raknare till 3.500.002 kHz (ett par Hz
over rekommenderas), vet du att indikeringen pi 14 MHz ar 14.000.008 kHz. Jam
for detta med motsvarande indikering frin en
medioker kalibrator med en 100 kHz kristall,
dar varje Hz fel pi grundfrekvensen i detta
fall ska multipliceras med 1401 Det du tror
vara nedre bandkanten, kan lika garna vara
13.998 kHz eller nigot annat.
Lage B har inget storre intresse for KVamatdren men ger 2 m-amatoren en fast
grund att sti pi
Lage C ar allmant anvandbart.
Lage D ar ocksi matnyttigt for alia band.
25 kHz har valts med tanke pi svirigheten
att trimma "kanalmaskinerna" pi repeater
frekvenserna inom bandet 145- 146 MHz.
Ytterhgare en anvandbar indikering frin
denna kalibrator ska beroras. 3.500: 2000 =
1.750 kHz dvs rpeateroppnartonen. Och det
med
en
noggrannhet
av
nigon tusendels Hz! Du kan gora si har: ta
bort forsta delaren, U2. frin hillaren och satt

en tillfallig jumper mellan stift 1 och 2 pi U2
hillaren. Med omkopplaren i lage D fir du di
ut 175 kHz. som sen kan delas med 100 i tvi
extra 7490
Sen kan du ge polarna en hjalpande hand
vid de eviga diskussionerna om vems ton
generator eller stamgaffel som ar OK och
vems som ar kass.
T rimning

Du behover lite tilamod och en raknare
med upplosnmgen 1 Hz. Raknaren ska fore
trimningen vara kollad mot en frekvensnormal med mycket hog noggrannhet t ex
Motala-sandaren pi 191.000 kHz. Det ar viktigt att trimningen sker vid den temperatur.
som normalt brukar rida i ditt shack t ex 22°
C Alltsi. stang fonstret och skjut spjallet!
Som forut antytts, forsbk inte trimma med
en kondensator som ger 25 eller 50 pF varia
tion pi ett halvt varv! Det enda som hander
ar att du efter ett par somnlosa natter sitter
som ett nerwrak i shacket utan att ha kommit nigon vart.
Frekvensdelarna kan du inte gora nigot ir;
dom skoter sig sjalva.
Slutligen

ett par smi pipekanden. Denna kalibrator
ar rik pi starka overtoner (och det ska en riktig kalibrator vara). Du kan fi storningar pi
din egen hemelektronik och kanske ocksi
din granne. om han bor vagg i vagg med ditt

Vi loder i TS-700 (II)

shack! Med omkopplaren i lage A eller B och
en 50 cm antenn ansluten till min kalibrator
bliser den ut bild och ljud pi den osttyska
Berlin-sandaren (kanal 1 enligt ostsidans
frekvensplan), som annars gir in bra har med
en 3-el Yagi. Pi den polska TV1 (kanal 12)
och TV2 (kanal 7) hade jag forst en mycket
svagt stormonster, som dock forsvann, di
C3 kom pi plats. Pi polska rundradions FM
band (66 - 73.5 MHz) ligger kalibrerpunkterna starka och fina.
Det torde inte vara svirt an fi till ett kretskort for den har kalibratorn, men f n har jag
inte den mojligheten. Fritt fram for den som
vill forsoka!
Under fyra minader har jag varit sysselsatt
med matningar pi en annan oscillator av
denna typ med olika serie- och parallellkristaller i omridet 2—10 MHz. Om intresse
finns. kan jag redovisa resultaten i en foljande artikel.
SM5MN
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eller APOLLO-pip for TS-700
Har kommer en beskrivnmg pi en tillsats
som ar till stor gladje for dem som kor DX pi
SSB Konstruktionen ar skraddarsydd for
TS-700. men kan aven anvandas till andra
SSB sandare (aven kortvig)
Vid QSO med en svag station ar ofta QSB
ett stort problem. Man hor motstationen bra
i borian av sandningspasset och sedan kan
ske signalen siunker i styrka si att mot slutet
av passet. endast vissa ord eller stavelser
kommer igenom bruset Di kan det vara
ganska svirt att veta nar motstationen skiftar
till mottagmng Det blir tyst men man vet
inte om det ar signalstyrkan som har fallit for
ligt eller om motstationen har skiftat
Det ar har som ett APOLLO pip gor sin
storsta nytta Nar motstationen skiftar till
mottagmng kommer ett pip, ca 1 2 sek med
en ganska hog frekvens. som ar mycket
genomtrangande och som man med storsta
sannolikhet uppfattar aven da motstationen
i ovngt tillfalligt ar olasbar En hog ton skiljer
sig namligen ganska mycket ifran den nor
mala modulationens lagfrekventa mummel
Nu till sjalva konstruktionen:
Komponenterna monteras pi ett monsterkort med storleken 50 x 75 mm. Kortet
monteras (som vanligt) pi en ledig plats i
botten av apparaten. De som redan har mon
terat CW medhorning och 25 kHz kalibrator
pi den platsen skall inte vara ledsna for det.
Pi det nya kortet finns namligen plats for
dessa funktioner oxo IC 1 kanner av nar man
slapper mictangenten och ger di en puls till
Q 4 Di slapper Q 4 fram en ton frin IC 2.
Kretsarna fir sin matnmgsspanning ( * 8.5 V)
via D 1 eller D 2 frin LSB USB om
kopplaren Pi si satt kopplas spannmgen
bort vid FM. Vid FM trafik behovs inget pip
ty di har man squelchen att ratta sig efter
Vid repeatertrafik forekommer dessutom (pi
222

en del hill) tillrackligt med pip. plmg och
spelverk etc. En ytterhgare utokning av den
floran ar helt onodig
Vid sandning jordas punkt 5 via mic-tangenten IC 1 fir di nolla pi mgingen och et
ta pi utgingen. IC 1 b inverterar och ger di
en nolla ut. Ingingen pi IC1 c blir genom D5
ocksi nolla. Ena ingingen pi IC 1 d blir
nolla. Utgingen pi IC 1 c ar etta och ger
strom till Q 1 som di leder strom. Q 1:s koi
lektor ar kopplad till T R relaets minussida
Si lange Q 1 leder strom ligger relaet i sand
mngslage.
IC 1 d har etta pi utgingen och ger bas
strom till Q 4 som di leder strom och kort
sluter ton-utgingen.
Lit oss se vad som hander nar man
slapper mictangenten
Q 1 leder strom och di ligger T R-relaet
kvar i sandariage. Eftersom ingen strom kan
flyta genom D 4 blir ingingen pi IC 1 a etta
och utgingen nolla. Efter invertering i IC 1 b
fir vi etta till R 3 som tillsammans med C 1
ger en fordrojmng Efter ca 0,5 sek blir
ingingen pi IC 1 c etta. Di blir utgingen
nolla och Q 1 fir ingen basstrom varvid T R
relaet faller till mottagarlage. Under 0.5 sek
tiden nar man slapper mic tangenten ar
siledes utgingarna pi IC 1 b och IC 1 c etta
De tvi ettorna kopplas till IC 1 d. varvid dess
utging blir nolla och basstrommen till Q 4
forsvinner. Di kan ton frin IC 2 ni utgingar
na AFV och MIC Man fir eti pip

micingingen for utsandning och genom R 16
till punkt AFV pi AF-kortet i transceivers
Darigenom kommer tonen aven att horas i
hogtalaren
CW-med horning

I Lage CW fir kretsarna. vid sandning.
matnmgsspanning via D 3 frin punkt CWT.
Likasi fir Q 2 basstrom si att kollektorn blir
nolla. Di blir C 3 parallellkopplad med C 4 si
an tongeneratoms frekvens sjunker till ett for
telegrafi behagligt varde. Ena ingingen pi IC
1 b blir ocksi nolla. Detta ar for att man inte
skall fi ett apollo-pip di man skiftar till
mottagmng. Q 3 fungerar som nycklmgstran
sistor. Vid nedtryckt nyckel jordas KEY och
di fir Q 3 basstrom via R 18 frin CWT. Pi
Q3:s kollektor blir det nolla och di stryps Q4
och ton gir ut till AF-umt. Vid uppslappt
nyckel stryps Q 3 med minusspanning via
R 19 och R 20.
25 kHz Kalibrator

1 MHz frin kalibratorn delas i IC 3 ned 10
till 100 kHz.
IC 4 delar med 4 till 25 kHz. Vid TS-700 G.
som har 100 kHz kalibrator. uteslutes IC3. R6
och ZD 1 ger 5 volt till IC 3 och IC 4.
Inkoppling

1.
2.

Tongeneratorn

IC 2 (NE 555) ger en fyrkanvig, som i R 10
och C 5 omvandlas till triangelvig R 11, C 6
samt D 6 och D 7 klipper toppama si att man
fir smusvig. Signalen passerar R 12 och C 7
till kollektorn pi Q 4 som nycklar tonen till
eller frin. Signalen gif sedan genom R 17 till

3.

4
5.

Skruva loss ytterholjet pi apparaten.
Lod loss kabeln som gir till MO och
GND pi MKR-UNIT och lod in den till
MO och jord pi tillsatskortet
Koppla en skarmkabel frin MIC pi kor
tet till MIC-ingingen pi apparaten.
Koppla en trid frin punkt 2 pi kretskortet till LSB pi CAR-UNIT.
Koppla pi samma satt frin 1 till USB
pi CAR-UNIT.
QTC

6 7:1978

Di
is &>—{>?
* 01
USBo—O' 1N9U

4
POL 7 i
•o« uttaget

s
POL 6 i vox.
1N9K

=»

IC 2

33a

555

R9

KEV
o-

---------------

A = TS?00
B=TS700G

68
HD
_____ Eli*
ic)
7490

MO
r

IC 4
7473

J_TS700 iN2AST_

O

CC CO

>J

o

Koppla fr^n 3 till 9VpS MKR UNIT
Koppla frSn 6 till AFV pd AF-UNIT.
Koppla fr5n 9 till CWT pa CAR-UNIT.
Koppla frSn 10 till KEY pa MIX UNIT
Koppla fr3n 8 till
6 V pa MIX UNIT.
11. Koppla frin 5 till pol 6 i VOX-uttaqet.
12. Koppla frin 4 till pol 7 i VOX-uttaget.
13 a. Endast TS-700: Koppla frdn 7 till TP pa
MKR UNIT.
13 b. Endast TS-700 G: Kortslut C 8 pa MKR
UNIT genom att loda in en liten trad
Koppla frSn 7 till MO pa MKR-UNIT.
Klipp av traden till SWU pa MKR
UNIT.
14. Skruva fast tillsatskortet pa den lediga
platsen i apparaten
15. Klart for provkornmg’

Komponentlista for Apollo-pip

Pris

1 st MC 14011 BCP
1stNE555
1 st SN 7473 N
4 st BC 108 Ba 2.60

2 60
8.50
6.50
10 40

7 st IN 914 a 0.40
2.80
1st IN 5918 B
5.15
1 st motstand 68 , 1/2W
0 48
11 ST motstand 1/4W a 0.43
4.73
8 st motstand 100k 1/4 W 0.37
2 95
1 st kondensator 10 nF
0 45
1 st kondensator 15 nF
0 45
2 st kondansatorer 0 68 uF. 35 V a 0.88 1 76
3 st kondensatorer 10 uF. 16 V a 1.35 4.05
1 st laminat
1.35
0.25 mRG 174
0.50
0,5 m flatbandkabel
1.80

54 46
+ Moms
11.24 65.70
Samtliga
komponenter
till denna
APOLLO pip tillsats kostar alltsa ca 65: -.
For intresserade kan namnas att iag till
handhailer fardigbyggda och provade tillsat
ser, samt en mera detaljerad monterings
anvisning for endast 85: - plus porto. Glom i
sa fall mte att ange om Du har TS 700 eller
TS-700 G.
Lycka till onskar SMOE JM

LSB p£ IC-245 E
10,7015 MH7

—IoH#

10,6985 MH z

LSB
USBf\

1

65

H"

R94

w

LU

Du som har en IC-245E har nog markt att
riggen saknar LSB, en nodvandighet om
man vill lyssna pa Oscar 7 i B-mode (70 cm —
2 m). En enkel inkoppling for mojlighet till
LSB kommar darfor att besknvas har.
Erforderliga komponenter ar en 2-vags enpolig omkopplare, en 10,7015 MHz kristall
och en trimkonding pa ung 5— 50 pF.
Ledningsmonstret brytes vid X (se fig) och
de nya ledningarna ar ritade med kraftigare
linjer. Kristallen och trimkondingen monteras
pa ett litet kretskort, forslagsvis veroboard.
Omkopplaren fastes i den lilla "plastluckan"
som tacker ett icke anvant mikrofonhai
markt "FM, SSB, CW". Kretskortet far plats
innanfor.
Det hela trimmas sa att bruset later lika i
lage USB och LSB. Ingreppet ar enkelt och
funktionen har varit OK i nagra manader nu.
Kristallen kan fas fr3n Swedish Radio Supply
och trimkondingen finns pa de fiesta stallen.
Kopplingen bdr vara tillamplig aven pa IC202, vet ej — har mte kallat.
SM0HJV ■
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Tekniska notiser

K G Julin, SM0DJL
Lamm hoi msbac ken 193
143 00 VARBY

2N49UC

NYA REGULATORER

Ny kretsfamilj dubbla spannmgsregulatorer kommer frin Signetics

5
-6
12
-15
-12

2.7 O

Regulatorerna klarar upp till 300 mA laststrom (utan extra serietransistor) och bar
battre an1% regiering med avseende pi in
spanning och battre an 0,5% med avseende
pi last Kretsarna tillverkas antingen i TO99
eller DIL kapsel (plast).
Kretsarna ar utformade si att antalet erforderliga extrakomponenter ar minimal - man
klarar sig med tvi billiga keramiska avkopplingskondensatorer for en helt fungerande
dubbelregulator. Det innebar att man pi ett
mycket ekonomiskt och platsbesparande
satt kan flytta ut erforderliga regulatorer frin
en central punkt till olika delsystem. Kretsar
na ar givetvis ocksi forsedda med intern
strombegransmng och termisk skyddsfunk
tion. Maximal inspanning ar 4- / — 32 V.
Balansnoggrannheten mellan utspan
nmgarna ar battre an 1%. Bide balans och
utspannmg kan regleras med hjalp av yttre
potentiometrar.
Vid behov av balansering koppias en yttre
potentiometer mellan utgingsstiften (uttag
14 och 11) och med den rorliga kontakten till
balansingingen (uttag 13). Pi liknande satt
har en mojlighet till finjustering av utspan
ningen forutsetts genom en kontrollinging
(uttag 12).
Utspanmngen kan pi detta satt regleras
frin 5 till 20 V.
For stora effektuttag kan kretsen forses
med kytflans eller ocksi. kan Yttre senetransistorer anvandas for belastningsstrommen.
Denna inkoppling visas i figuren

Distributor: ELCOMA
Matning av strdm

Vill nan mata en strdm i en ledare. miste
denna i vanliga fall forst brytas upp. varefter
instrumentet inkopplas Detta innebar att
strommen stors vid sival in- som urkoppling
av instrumentet.

Men om man i varje onskad lin|e kopplar in
en diod i matpunkterna. genomflytes denna
av linjestrommen. och ett instrument kan in
kopplas enl fig 2 utan att strommen behover
brytas for detta. Under matningen kommer
spanningsfallet over instrumentet att var betydligt lagre an det i vanliga fall ar over dio
den, varigenom dioden inte kommer att vara
verksam under matningen och stora matmngsresultatet.

SM5ART
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2N3055
Nya 9400 frin Teledyne Semiconductor ar
en helt monolitisk V/F omvandlare utford i
CMOS/bipolar teknologi pi samma chip.
Kretsen omvandlar en analog inspanning
till ett pulstig vars frekvens ar linjart proportionell mot insignalens amplitud (V/F).
Den kan aven koppias pi sint satt att den i
stallet omvandlar en frekvens till en span
ning, som da ar linjart proportionell mot in
signalens frekvens (F/V).
Matningsspanningen kan antmgen vara en
enda pi + 8 till + 15 volt eller ±4 volt upp till
±7.5 volt. Vilostrommen ar tack vare CMOS
hogst 4 mA over hela temperaturomridet.
9400 har en mycket god linjaritet ±0,01 %
anda upp till 10 kHz och har en temperaturkoefficient pi ±25 ppm/°C. Utgingarna ar
av typ oppen kollektor och levererar bide
symmetrisk och asymetrisk fyrkantmmetrisk
fyrkantvig
Eftersom utgingarna har bipolara transistorer fir man aven hog drivformiga.
Kretsens applikationsomriden ar i stort
sett endast begransad av konstruktorens
egen fantasi. Tillampningar finns som super
billig A/D-omvandlare, D/A omvandlare. i
tachometer-konstruktionner, FM-modulator
och demodulator. VCO. switchade nataggregat, mikrodator-anpassningar, modem, galvaniskt Atskild analog data overforing.
Pris 29 kr st 1100-tai for plastkapseln.
(Nordisk elektronik) 08 24 83 40

Helt plotsligt borjar den
amerikanska marknaden vimla av antennfil
ter, som ocksi kan anvandas for balanserade
feedrar. Nigra til QRO: 3 K kW PEP En s. k.
heavy duty' balun gor detta mojligt. Dar
med kanske dipolen med stege’ for multibandkorning utan traps eller spolar fir en
renassans.
Antennfilter.

FET-BOK

Visste du att National Semiconductor tillverkar cirka 350 typer av FET-transistorer?
Man utnyttjar 17 olika processer som
tacker de fiesta onskemil. Det finns typer
med 0.1 pA lackstrom for kritiska tillamp
ningar sival som VHF typer for hoga frekvenser. Programmet omfattar en serie monolistiska dual-offsetfel och lig drift. De
kaskodkopplade dual-typerna i process 84
och 94 ger mycket hoga CMRR-varden.
FET DATA-boken ger en utforlig beskrivning av programmet. Den kostar 16:— exkl.
moms. Ange FD vid bestallningen.

SOT23 kapsel ger mer effekt!

Submimatyrkapseln SOT23 frin Motorola
ar avsedd for hybridkretsar och ar nu specificerad for si hog effektforlust som 250mW
pi ett keramiskt substat med de blygsamma
mitten 8x10 mm. Effektforlusten kan uppgi
till 425 mW vid montering pi 150 mmJ substrat.
Detta har istadkommits genom ett nytt
epoxymaterial och en ny, storre stomme.
Sextio olika transistortyper kan nu erhillas
frin Motorola i denna version, och ytterligare
tolv inom kort. Dessa omfattar dubbeldioder,
falteffekttransistorer. zenerdioder och av
stamningsdioder.
Samtliga SOT23-typer frin Motorola ar
kiselnitridpassiverade for de mest kravande
omgivningsforhillanden.
Distributdrer:
Sverige:
08/49 25 05

Distributoren

Interko

AB,

Gosta Backstrom AB. 08 54 10 80(from
1 maj).

Storheter och enheter

SEK, Svenska Elektriska Kommissionen
kallar. frin 1 jan. 78. sina publikationer for
SS som i Svensk Standard (tidigare SEN
som i Svenska Elektro-tekniska Normer).
SEK utgav den 15 feb. SS 401 0104, stor
heter och enheter-Telekommunikation och
elektronik, en 30-sidig (A4) publikation innehillande 10 olika grupper av storheter och
enheters benamningar och beteckningar.
1 Allmanna storheter.
2 Fyrpoler. tvipolsnat.
3 Ledningsbunden overforing.
4 Radiovigsutbredning.
5 Vigledaroverforing.
6 Antenner.
7 -

8 Piezoelektriska kristallers ekvivalenta
kretsar.
9 Spridningsmatriser och overformgsma
triser.
10 Statiska omformare med elektronror
eller halvledar komponenter.
Storheterna har aven engelsk och fransk
benamning.
Publikationen kan bestallas frin SIS 08
23 04 00 och priset ar 46: -.
QTC
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TV-anpassning

En vanltg TV-mottagare eller katodstrSleror kan anpassas till en 16-raders alfanumerisk videoterminal med hjalp av ett nytt
anpassningskort fr3n Motorola.
Kortet. M6DIM, kan erhillas i tre versio
ner, alia lamnar en videosignal for 625-linjers
positivt eller negativt modulerande signaler
M68DIM-1 ger 16 linjer med 32 bokstaver,
har ett 512-byte minne och en HF-modulator
p3 55,25 MHz for VHF kanal.
M68DIM-2 som ovan men med en HFmodulator p3 591,25 MHz for UHF kanal.
M68DIM-6 ger 16 linjer med 25 — 64 bok
staver, har ett 1024-byte minne. (Bilden).
Korten behover 12 volt 70 mA och 5 volt
1.5 ampere
Svensk distributor: Interelko AB 08
49 25 05, Gosta Backstrom AB 08-54 10 80

ORDBOKEN

Grdboken

Blev litet tilltrasslad i QTC nr 5. Vidstdende
borde ha kommit fore texten i 5:an. Om mojligt skulle vi vilja oka utgivningstakten
men . . .
WB

RCA-nytt

Under 1978 amnar RCA komma med en
del nya kretsar i mikroprocessorfamiljen
1800
Bland annat CDP 1823S hoghastighets
minne 128x8 RAM. CDP 1851 programmer
bar in och utkrets samt CDP 1855 fordel
nmgskrets.
Kondensatornytt

WIMA som ar en av Europas ledande tillverkare av plastfoliekondensatorer av hog
klass har en komplen program av miniatyrkondensatorer.
Genom an anvanda en polyesterfilm som
endast ar 2 um tjock har man lyckats gora en
hel del serie miniatyrkondensatorer fr5n
1.000 pF —0.47 uF med mycket sm3 dimensioner och 5 mm benavstind. Detta okar
vasentligt mojligheterna till mer kompakt
uppbyggnad p£ kretskorten.
For att klara avkoppling av hoga frek
venser ar egeninduktansen mycket I3g.
Dena gor att kondensatorerna med fordel
kan ersatta dyrare keramiska flerskiktstyper
Kondensatorerna ar ingjutna i epoxy, til 56
dygns fukt.
Utmarkande fordelar:
Mycket I5g egemnduktans.
— Goda HF-egenskaper.
— Mycket sm3 dimensioner.
100 V /63 v-**|
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.
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Distributorer: ELFA, RATELEK. TELKO.
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D B (DBC)
Decimal to Binary Conver
sion, decimal binar-omvandlmg.
DBD = Double Base Diode, dubbelbasdiod
(UJTL
DBD
Diploma Byelorussia Day
dBd
antennforstarknmg i dB i forhSUande
till en dipol.
dBm
effektnivS relativt 1 mW
DBP
Deutsche Bundespost. tyska post
och televerket.
dBr
effektmvS relativt
15 dBm.
dBV = dB andring i spanning.
dBW = effektmvi i dB relativt 1 watt
DC = Decade Counter, dekadraknare
DC
Direct Current. Iikstrom.
DC
Delected Countries, strukna lander
(anv. i DXCC listan)
DC - betecknmg p5 viss typ av knstallkdpa.
DC coupling = direkt koppling
dec = double cotton covered wire, dubbel
bomullsomspunnen trSd.
depd
direct current power dissipation, vi
loforlusteffekt for forstarkare.
DCTL
Direct Coupled Transistor Logic,
fr3n kollektor utgSng direkt kopplat till
basen p3 nasta steg.
DCWW
Direct Current Working Volt,
hogsta likspanning for kontinuerlig drift
av ex:vis kondensatorer.
DDD
nodmeddelande frfin annan station
an den nodstallde.
DDFM
typavdiplom
DDSI = franskt diplom.
DDR
Deutsche Demokrat. Republ
DDRR
antenntyp. liknar halo antenn.
DDXC
Dutch DX Certificate, hollandskt
diplom.
de = fr3n.
DE = Doppler Effekt.
DE
Dubbel Emaljerad trad.
Debuging = felsokning.
Decade = dekad
Decay = avtagande
DECCA
radionavigationsmetod
Decending node = den punkt pa ekvatorn
som en satellit passerar pa sin vag so
derut.
deci = tiondel.
deciBell - ett logaritmistiskt tai som anger
forhillandet (kvoten) mellan tv£ span
ningar, strommar eller effekter.
Decibel news
klubbtidnmg frSn Uppsala
radioklubb.
Decode = avkoda.
Decoupling = avkoppling
DEE = typav diplom.
Deflecting plates (D)
avlankmngsplattor.
De Forest. Lee
amerikansk radiopionjar.
1873-1961, utarbetade 1907 en elek
trondetektor med galler och hade dar
med skapat urtypen for radiororet
Degeneration
motkoppling
Decad
tiotal.
Dekad = tiotal.

Dekalkomam
tryckbild. text, siffror. ska
lor som kan overforas till apparat
fronter mm.
Delay element
fordrojningselement
Delay time
tillslagsfordrojning.
Dellingereffekt
fading.
Delta match
delta matnmg. typ av an
passning dar matningspunkten pa ex.
vis en antenn f£r ett triangellikt utseen
de.
Deltamodulering
differentiell pulskod
modulering dar differensen efter kvanti
sermg anges binart med antingen
1
eller + 1.
Demodulator
enhet for skiliande av en
hogfrekvent barande signal och en lag
frekvent informationssignal
de Morgans teorem
rakneregel ur Booles
algebra
Demultiplexer se datafordelare.
Densitet (tidigare tathet)
forhallandet
mellan en mangds massa och volym.
Departur avstandet mellan tva orters me
ridianer
Deplation mode
falttransistorns ledmng
utan pSlagd gatespanning.
Derivering
deformering av en signal med
bibehdllande av de branta delarna i kur
van, eller alstnng av en utsignal propor
tionell mot insrgnalens tidsderivata
Detune
sidstamma
Deviation
sving.
Device
anordmng.
DF
Direction Finder, radiopejl
DFF
D Flip Flop. D vippa
DFM = Digital Frequens Meter.
DFSA
Diplom by French amateurs in
West Germany, tyskt diplom for korda
franska stationer i Tyskland
DG
aldre beteckning pa ing£ng till vippa.
Di
tva. dubbel
Di
beteckning pd storheten
elektrisk
polarisation
Diac
dubbelriktad tyristordiod.
Dial
vfo. skala.
Diazed apparat = sakringshSllare.
Die
bricka (chip)«
Dielektrikum = isolerande skikt.
Dielektricitetskonstant
ett matt pa ett
dielektrikums formaga att binda elek
tnsk laddnmg.
Dielektnsk antenn
typ av antenn IvSgle
dare) for hoga frekvenser.
Differential capacitor
differentialkonden
sator. variabel kondensator vars stator
ar delad i tvS delar isolerade frdn var
andra. Nar kapacitansen okar i den ena
delen mmskar den i de andra.
Differential input
balanserad insignal.
Differentialkalkyl = matematisk operation
som undersoker forhSllanden mellan
delarna i geometnska figurer nar dessa
delar bhr oandligt sm3.
Differentialmikrofon
speciell nktnings
kanslilg mikrofon
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ANTENNSPALTEN
Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Mitt for antenn G5RV

Fdrsta gingen jag kom i kontakt med den
na antenn var 1960. Det var Ake SM5API
som pi sitt divarande QTH kallat "Higa Ci
ty" hade denna antenntyp i olika riktningar.
Jag minns att jag var mycket imponerad av
att kunna valja antenn for QSO i olika riktnin
gar. och att anvanda samma antenn pi alia
band. Pi den tiden kalladesden "Multibanddipol G5RV". Eniigt SM6BBM ar det numera
en konstantenn, eller som han sa inget att
skriva om!
Hur som heist si finns det dom som sager
en ging G5RV alltid G5RV, och det ar lika
minga som undrar vad det ar for mitt pi
denna fantastiska antenn. Vi frigar Sune XL
som foljt denna antenn frin borjan:
Originalutforandet eniigt RSGB juli 1953
hade figurer, som itergavs i QTC 8-9 ir 1958
sid 203. Eniigt detta skulle de tvi vigrata delarna vara vardera 51 ft = 15.54 m och anpassningssektionen i mitten vara oppen led
ning av typ "stege" med 34 ft = 10,36m.
Omraknas detta till bandkabel av 300 ohm
typ. skulle detta bli 10.36 x 0.841 = 8.71m.
Har har 0.841 erhillits av 0.82/0.075 =
bandkabelns vighastighet dividerad med
"stegens" vighastighet.
Ett senare utfdrande. itergivet i QTC 5 ir
1963 sid 132 (se bild). Mitten ar har minska
de med omkring 2%. De tvi vigrata delarna
ar vardera 15.36m. Anpassningssektionen ar
8,57m bandkabel 300 ohm. Omraknat till ste
ge skulle detta blivit 8,57/0.841 = 10.19m.

Riktverkan kan erhillas, om LW-triden
matas i nedre anden. Anvander man ett mot
viktsnat rakt under den lutande antennen,
bildar antenn + motvikt en figur, som liknar
en pil och darfor ibland kallats "Pilantenn".
Riktverkan ar it det hill som LW-tridens
nedre ande pekar, d.v.s. si som pilen pekar.

En dylik antenn kan ej bli sarskilt ling, di
ju hdjden har begransade mojligheter. Den
kan dock serieavstammas med forlangningspole och bibehilla sin riktverkan. ifall en lig
arbetsfrekvens onskas. Vid hogre frekvens ar
arbetssattet normalt.

GSfW

KJtm

H Mm

LUTANDE DIPOL
»57/n

G5RV eniigt konstruktdren 1963

Det ar kant. an en oriktig uppgift varit i
omlopp p g. av att mittet 10.36m hanforts
till bandkabel 300 ohm och darefter felaktigt
"omraknats" till typ oppen ledning. Likasi
har det forekommit. att stegens vighastighet
satts till 1.0 (som endast galler tri rymd). si
att omraknmgsfaktorn felaktigt blivit 8.82 i
stallet for 0.841.
Sisom framhillits i QTC 11 ir 1972 sid
367. ger emellertid en omrakning av den engelsksprikiga litteraturens turn- och fot-siffror till centimeter endast skenbar noggranhet. som ej ar till nigon nytta. nar dvriga avvikelser och fel-kallor ju ar av mycket storre
storleksordning. t ex. olika hojder, olika omgivning. olika frekvenser. olika frekvensband
mm.
226

Lutande Dipol en av de mest populara antennerna for 40 och 80M. Samma mitt som
for en vanlig dipol. kan anvandas (praktiskt).
Lutningen ar ej kntisk och den kan valjas lika
som om en inverted -V anvants. d.v.s. 30°—
60° mot markplanet. Det ar har sarskilt viktigt. att matarledningen narmar sig dipolen i
en rat vinkel mot denna.

Lampliga halwigsantenner med 70-75
ohms nedledning beraknas ur formein
143
~p- - meter.

For frekvensen 3.55 MHz blir langden
40.28 och for 7.05 MHz 20.28 m
Alla antennspaltens lasare onskas trevlig
som mar
Prova antenner och skicka bidrag.
SM6CTQ

QTC

■
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VHF Manager

VHF Contest and Award Manager

Folke RAsvall, SM5AGM
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA
Tel. 0764-276 38 ej efter kl. 19

Jan A nek er, SM5EJN
Box 143
150 10 GNESTA
Tel. 0158-113 97

AKTIVITETSTESTEN VHF: MAJ

Antal QSO n

SM3COL
SM5BEI
SM7BLB
SK2AU
SK7CE
SK6CM 6p
SM6CCO
SM3AZV
SM5BUZ
SM2EZT

I
I

241

I

I
I
I
I
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14
16
13
12
15

Poang
570
sei
481
386
340
322
114
289
249

I

QTC

HS49f
GQ03e
HR61j
IT70h
JU72c
HQ68d
HV70b
GR41c
IT69,
GT73a

10 GHz
I

SM3COL Nojd med resuttatet trots dAliga condx
(tropo) och landskamp i ishockey. Kvallens dverraskning SM2IEU '2p i HA-rutan.
SM5BEI: Condx ganska goda. Kanske lite man
efter mAndagens aurora Tur att auroran holl sig
bona mesta testtiden. annars hade det blivit kaos
SK2AU: Hockey-VM SM-OH g/orde bandet ode
Efter matchen aurora och enorm pile-up. Kul.
SK6CM/6p: Opr: -6FHI. 6ESW, 6EOI och An
ders. Vi knallade 3 km uppfor genom urskogen till
Dais hdgsta punkt 320 moh. Dar holl vi till uppe i
ett brandbevakningstom med talt. IC-245 + 35 W
och 10 el yagi. Huka ergubbar. vi Aterkommer.
SM5EKQ: Korde tot 66 QSO och samtliga SM
distrikt udner kanslig TV-tid, Hi. Tur auroran kom
med ett kort gastspel som gav nSgra poang till det
redan magra resultatet.
SM5DYC: Nu med PA pA 60 W Missade andA:

SM3AZVIIX)
SK7BQ'7p(HP>
SM6CWMIGR)
SMOCPA(IT)
SMOGCW(JT)
SMODYE (JT)
SMOFZH (JT)
18 SM3AKWHW)
19 SM5HYZ(IUi
11
12
13
14
15
16

1296

I

Kommentarer

SM5CNF
SM6FYU
SM7DTE
SM5CPD
SM5BEI
SM7CFE
SM3EQY/3
SM6CKU
SMOFUO
SK6CM/6p

432

I

101
102

Antal QSO:n
QTH

I

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
96
99

AKTIVITETSTESTEN UHF: MAJ

I

82
83
84
85

SM4EGBIHT)
SM5IEU<HTI
SM5HXQ(IT)
SK3GAIIU)
SMOGSZHS)
SM2HDFUS)
SM7IPO(GPI
SK7EB 7iHQi
SM0GZTUS1
SM5FIL(IT)
SM3ICUIJX)
SM7IGVIHQI
SM5CHKJHS)
SM5EGBIHR)
SK4KRIHT)
SM7FNN(HRl
SK6DW 6(GS)
SM3ICT (JX>
SM3IXY (JX)
SM6HHNIGS)
SM2lSO(KZ)
SM4FME (GTl
SM3HYAIIUI
SM3AEH 3(JW)
SM1IAIIJR)
SM4PG(HT)
SM7FBJIGP)
SM6HBIIFRI
SM7HTH (HQ)
SM7NG(GP)
SM3IYU (JX)
SMOEJM(JT)
SM3JAY (IVI
SMOIVLIiT)
SM5FDAHT1
SM6GTF 4 (HU)
SM3IQBUX)
SM3JAWIJX)
SM3HZXUU)
SM3FMLHU)
SM6FJB(GR)
SM3GBA (IW)
SM3(ZB(JX)
SM3IZM (JX)
SM3DAKHX)
SM3GGNIHX)

I

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Poang

I

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

144

SK2AU.
SM2IVR.
OH3PF.
SK7JD 7
och
SMI HOW. Kul med auroran.
SK3GA: Opr SM3HFD och SM3IQC Korde
med IQC:s TS-520 + TV-502
10 element. 8 W
ut i basta fall
SM5CHK: Toppen att vara QRV igen efter 10 Ars
QRT Rigg: IC-211eoch 10 el pA garagetaket. Forra
riggen X-tal TX och BC312 i conv. Vilken utveckling.
SM3JAY: Min andra test men forsta med eget
call. Startade sent p g a antennmontenng i sista
stund Byte till battre kabel, rotor m m. Kommer
igen. 73 de Valter.

I

1577
SKOLM(IT)
1483
SM5EKQIHSI
SK2HGILZ)
1428
1367
SK3KH(HV)
SM7GWU(HS) 1361
SM3BNVIHXI
1278
1259
SM3AVQIIU)
SM3DCXIIVI
1242
1176
SM2BYC(MZl
SMOFZH 1 JT)
1153
1093
SK7BQIHQ)
SM6IBF 7plGPi 1013
994
SK2ATIKXI
923
SM6DHDIGR)
SK4ILIGT)
919
911
SM6GFSIGR)
S MOH AX Op(JT) 863
SM7BHM 7p(HP)831
804
SM5HYZIIU)
754
SM2IVRIIYI
SM3GHD(GW>
708
687
SM4DX0 (HVI
SMOEPOUTI
682
671
SM6EUZ(GS)
SM3AFT (IW
645
SM7BYV 6(GR) 641
630
SM6CWM1GR)
604
SM5DYC(IT)
SM1HOWIJR)
602
585
SM6ITE(GQ)
SM4IVEIHT)
583
SM6HBH p(FS) 545
SM7FMDIHR)
543
541
SMOTWIIT)
SM3HASIIXI
516
SM7EMLIHQ)
515
509
SK7BKIGQ)
SMOHJV(JT)
493
436
SM7DTT (GPI
SM5HJLIIS)
424
SMOHJZ(JT)
418
52 SK4DEIHTI
411
53 SM5FURHT)
54 SM7ADC IGP)
393
55 SM21UE 2p(HA) 36?
380
56 SM7EQL (GP)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

lW06f
JU72c
GP49c
KY25d
GP27g
GT73a
HS33j
IX79d
HS26a
KZ26g

Q D O o S i3 iJ iS < o ® o o 3 5

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

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

SM4PGIHT)
SM7GWUIHSI
SM3GCR (JX)
SM5GJBIIUI
SM5FJIIS)
SM6HBHIFS)
SM5EBG(HR)
SM6FJB(GR)
28 5M3GBAIIW)

20
21
22
23
24
25
26

QRV
1296
MHz:
SM5CPD,
SM6CKU. SMOFUO. SMOCPA.

SM3EQY/3.

Kommen tarer

SM5CPD: Har fdtt upp nya antenner 2x21 el
tonna. Har oxo SSB numera via TS-700 + DJH
transverter.
SM5BEI: Goda condx mot UR2. men dAligt med
aktivrteten, bara UR2RIC (LSI. I dvrigt hordes inget
forutom vad jag lyckades kora, forutom 5CNF.
SM7CFE: Soviets UHF-TV gick in tint pA tropo.
Nil QSO i den riktmngen
SM3EQY/3: Det gAr stadigt framAt, 164% forbattring.
SK6CM/6p: opr: -CJK,
EOI,
ESW.
IHF.
MURPHY. Sorry den dAliga kvaliten pA CW Korde
frAn medhorningen pA buggen till micen. Hi. 6AYS och Goran frAn TRASC var pA besok.
Hop pas pA battre grejor nasta gAng.
SK7BQ/7p: Operatorer: SM7BPM. SM7BHM.
SM7DOX. SM7IRO
SM5EBG: Min forsta test med ca 0.5 W output
Kommer med mere effekt snart.
SM6FJB: QRV 1296 MHz men nil QSO - tyvarr
DS dessa resultatlistor stalls samman den 15
maj (annandag pingst) ar jag saker pA att en
del logger poststamplade senast den 11 maj
saknas Posten har i Gnesta var stangd lordagen den 13 maj (pingstafton) och det ar alltsA
de loggar som var mig tillhanda senast den 12
maj som ar med. De ovriga resultaten som ett
tillagg nasta nummer.

SM5EJN

EJN komm&ntar Om man har som bakgrund
att det under bagge aktivitetstestema denna
mAnad var ishockey pi TV ar resultaten fantastiska. Lite aurora pA sluttampen satte liksom
pricken over i i mAnga loggar. Hittills har SM3:or
och SM2:or haft greppet om den ovre halvan av
listan pA VHF. Vi fir val se om tidigare firs tendenser att dominansen under sommarhalvAret forskjuts soderut hAller i sig. Men ingen regel utan undantag. Kampa pA!

RATTELSER: Som m saken har markt har QTC
sedan vi bytie till storre format innehAIIrt ovanligt
mycket fel. Fel som inte finns pA manuskriptstadiet. Vi fAr val ha overseende ett tag till, men tag
hoppas att den har rubriken inte skall bli en perma
nent avdelning. Hittar nt nAgra fel sA sand mig en
rad sA rattar vi till det. I marstesten VHF skall signalen pA plats 54 vara SM3IXY/3p och signalen pA
plats 56 skall vara SM2EZT.
PA fore kom men anledning

Jag har under de senaste fjorton dagarna fAtt en
hel del skrifthga och muntliga klagomAl pA traffic*
disciplinen under norrskenet den 1 —2 maj MAnga
besvikna har hort av sig. Anlednmgen var att en
del amatdrer varit sA upphetsade av att kora en
engelsman pA SSB via norrskenet att allt omdome
forsvann. NAgon lar ha berattat sitt livs historia.
och envisats med att forsoka sanda sin direkt
adress till motstationen. Ett QSO lar ha tagrt 40
minuter att genomfora. trots att rapporter och
QTH var utvaxlade efter 3 min. Omdomeslost
tyckte de 52 amatdrer som satt och vantade pA sin
tur. Sensmoral: Nar det blir konds. av vilken son
det vara mA, KAII snackat nere till att minimum.
Rapport och QTH ar fulh bllrackbgt. Ditt hvs
historia kan du beratta i ett senare brev till den du
korde. LAt mig slippa fA hora att detta hander igen.
SM5EJN

Testloggar skall
sandas till SM5EJN

— Haru aidrig hort talas om roterande
polarisation?
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EUROPEAN VHF SHF DX RECORD TABLE
compiled by SM5AGM
1 January 1978

Tropo:
Aurora:
Meteor
Spordic E

144 MHz

Earth Moon Earth:

432 MHz

Tropo:

Aurora:
Meteor
Earth Moon Earth

1296 MHz

Tropo:
Earth MoonEarth

9H1CDlHV03e)
4X10JW (RR070
G3CHN(YK61b)
UP2BBC (LP07d)
GW4CQT (YL25d)
UW6MA(TH69c)
DL7LJ P (Schawaimberg mountain, approx GI18d)
- UD6AFO (Kirowabad. approx 46 31'E. 40 66'N
SM7BAE (GP26dl
ZL1AZR (Auckland, approx.)
175°E. 37°S)
F8MM(AI10e)

SM5LE (JT51lp

and GD8EXI (4 44 18 8 W. 54° 05’ 40 5 N)
OE3HJW (HH17f)
SM5CUI (IT09b)
UA3ACY (SP28j»
SK6AB (FR~30c) - SM2AID (LZ32h)

G3LTF (0° 8 I E. 51° 46 2 N)
VK2AMW (150 45 4 E. 34'> 28 3 S)
GD2HDZ (XO68b)
HB9AMH P(DH66c)
PA0SSB (3° 50 E. 51° 20’ N)

1960 km
1910 km
3100 km
2720 km
( *100?)
17530 km
(±100?)

19770527
1976 03 26
1977 08 12
1969 04 20

FM
CW
CW
AM

1969 03 04

CW

1975-10-28
1977 10 15

SSB

1975 11 09
1977 08 12
1977 03 26

CW
CW
CW.
SSB

1260 km
1030 km

1975 10 26
?

CW
7

1130 km
16640 km

197606 30

CW

760 km

1973 08 17

?

240 km

1973 04 23

?

150 km

1976 08 14

FM

'

SSB

1560 km
1560 km

VK3AKC (145"E. 37' 50' SI

2304 MHz

Tropo:

G3LQRH° 23 E. 52" 13 N)

3456 MHz

Tropo

DJ1WP P(GJ76|)

5760 MHZ

Tropo:

G3BNL P (3“ 57 W. 50' 40 N)

DJ7AJ PandDLBIK P(FH46gl

G3EEZ P(4' 46 W. 51
10368 MHz

Tropo

24192 MHz Tropo

OZ9OR(FP59di

56 N)

G4BRS PIPendeen Watch, approx
GM30XX P iPonpatnck, approx

G3BNL P(3°57'W. 50 40 N)

64 W 50 16°N)

16**W. 54 91 N>

530 km
( *50?)

1975 09 14

FM

150 km

G3EEZ/P (4" 46’W. 51°56'N|
The columns are from left to right Mode of wave proga
gallon, stations (QTH). date (year month day), mode of
transmission and distance. All distances have been calcula
ted using the Jordan formula for true ellipsoidical distances
and rounded off to ’ 5 km which is close to the maximun
accuracy possible with the QTH locator system The values
6378.388 and 6356.91196 km have been used for the earth s
radius
at
the
equator
and
the
poies.

SRALS JULITEST 1978

Harmed intrudes alia VHF UHF amatorer
i Danmark, Norge. Sverige och Finland att
deltaga i Julitesten 1978
Tid: 1 juli kl. 1600 GMT - 2 juli kl. 1600
GMT.
Kiassindeining: Klass A: 144 MHz Klass
B:432 + 1296 MHz
Frekvenser Enligt Region 1 bandplanen.
Tesmeddelande: RST
tresiffrigt lop
nummer samt QTH locator. Exempel:
599001 GQ56b
Regler Det ar endast tilldtet med ett QSO
per station och band. Crossbands QSO eller
QSO via aktiva repeatrar ar inte tillatet.
Poangberakning: Klass A - 1 poang km.
Klass B—1 poang km pa 432 MHz. 5
poang km p3 1296 MHz.
Loggar Summerad A4 logg. innehailande
stationssignal. adress. QTH-locator, datum,
tid. motstation. sant och mottaget testmed
delande, poang samt en tom kolumn. skall
vara poststamplade senast den 19 juli. Sepa
rata loggar for de olika klasserna. som sands
till 0H2BEW, Rolf Backstrom, Sammal
kallionkuja 2 D 89. SF-02210 Espoo 21. Fin
land.

PORTABELTEST
Radioklubben VHASA (SK6DG) inbjuder
till tv3 portabeltest under sommaren, vilka
har som uppgift att uppmuntra aktivitet pa
de hogre frekvenserna.
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The next edition of the record table will show the situa
tion 1 January 1979 and will be published in the end of
January 1979 when all necessary changes have been
received The record table is sent to all European VHF
managers for publication in the national amateur radio
magazines Please ask your readers about corrections to be
made and be sure that QSL cards have been exchanged
Only information received from VHF managers or their
assistans will be taken into account

Regler
Band: 144 MHz och uppat enligt B:90
Tider 1200 1800 SNT (11 - 17 GMT) den
78 07 09 och den 78 08 13.
Bandmultiplikator 144
lx, 432
3x.
1296
10x, 2304
25x. 5760
50x, 10368
100x, 21000 - 200x
Portabelmultiplikator: Portabel Portabel
2x. Portabel-Stabil
1x. Stabil Stabil
Ox Mobil station raknas som portabel.
Effektmultiplikator: 0-1W
5x, 1-10W
= 4x. 10 25W = 3x. 25-100W
2x. 100
500W = 1x. OBS’ INMATAD EFFEKT’
Samma effektmultiplikator bdr anvandas
hela testen.
AvstAndspoang: Enligt tisdagstesten d v
s 0-50 km
5, 50-60 km - 6petc.
QSO-poang: QSO poang
Avst = x
Bandm x portm.
Loggar Ska innehalla: Anropssignal.
Namn. Adress. QTH-Lokator eller QTH.
Effekt och Totalsumma samt kolumner for
Datum. Tid i GMT. Motstation. Utvaxlande
rapporter, QTH for motstation. Band, Mode.
AvstSnd i km. QSO-poang samt tom
kolumn.
Total poangsumma: Summan av QSOpoangen x Effekmultiplikator. Alla modulationssatt tillAtna (SE B.90). QSO via aktiv
repeater raknas ej. Loggar ska vara GPV tillhanda senast 78-09-01. 73 de VHASA VHFsek.
Adress: Joakim Johansson SM6GPV.
HenS GArd pl 3815, 510 35 BOLLEBYGD
Telefon: 033 - 860 21 efter kl. 18

QSO GREKLAND - RHODESIA PA 144!

Nu har aven vi i Europa fAtt vara med om
QS0:n via F2-skiktet tvars over ekvartorn pA
tvA meter’ QSO:t tog plats den 12 apnl 1978
kl 1800-1805 GMT mellan SV1AB och
ZE2JV pA frekvensen 144,1185 over ett avst£nd pa drygt 6000 km. QSO:t foregicks av
tvA QS0:n mellan Cypern och Rhodesia den
8 april da 5B4AZ och 5B4WR kontaktade
ZEUV Aven den 10 och 11 apnl var det
oppet mellan Cypern och Rhodesia.
ZE2JV kor 200 watt till en 11-elementare
och SV1AB torde ha motsvarande utrustning 5B4WR kor 100 watt till en 10-elementare och 5B4AZ har ocksa 10 element. Uppgifter om signalstyrkor saknas men aven om
dessa var i bruset kan vem som heist rakna ut
hur mycket mer som vore att hamta med
mAnstudsutrustmng’

OvanstAende uppgifter gavs vid region 1
konferensen i Ungern och sedan dess har
SM6ETO vidarebefordrat att aven den 29
april blev det QS0:n mellan ZE2JV och Grek
land, namligen med SV1CS och SV1DH.
Rapporterna var 519 419 (hur kan lasbarheten vara sA perfekt hos en signal som natt
och jamnt hors, fragar man sig). Oppningen
agde rum 1740- 1805 GMT

Tors vi hoppas pa skarvning via sporadiskt
E upp till Sverige?
SM5AGM

QTC

6/7:1978

IARU REGION 1
CONFERENCE
MISKOLC—TAPOLCA
APRIL 1978

HOST SOCIETY

MAGYAR RADIOAMATOR SZOVETSEG
IARU REGION 1
OCH NRAUKONFERENSERNA

Arets IARU Region 1-konferens bolls veckan 24 — 28 april i Miskolc. Ungern. Efter att
ha bevistat sammanlagt tre huvudkonferenser och tvA mellankonferenser mAste jag sa
ga att arbetsbordan med Aren standigt har
okat och nastan varje kvall pAgick subkommittdarbeten och annat tram till midnatt. An
talet delegater i VHF-kommittAn har ocksA
standigt okat och dA dessa aven blivit pratgladare med Aren kan ibland disskussioner
om rena smAdetaljer dra ut i timmar.
Den stora frAgan vid Arets konferens var
givetvis forberedelserna infor WARC 1979.
Banden gicks igenom ett och ett land for
land och vi fick snart klan for oss att samar
betet mellan amatororganisationerna och
respektive lands teleforvaltning varierar pA
tagligt i intensitet. Vissa landers delegater
hade mycket lite att informera om medan andra kom med mycket detaljerade mformationer. An ar det alldeles for tidigt att dra nAgra
slutgilthga slutsatser om utgAngen av WARC
1979, men redan nu kan man se att bandet
2300 - 2450 MHz ar det som fAr rakna med
dom starkaste nedskarningarna. Betraffande
50 MHz kan sagas att mAnga landers teleforvaltningar delar vAr uppfattning att avstAndet
28- 144 ar alldeles for lAngt och att ett nytt
amatorband borde komma in nar TV-kanal 2
laggs ner, men inget land vill sA att saga bor
ja. FrAgan kompliceras dessutom av att
situationen ar sa olika i olika delar av Euro
pa. PS mAnga hAll forefaller avvecklandet av
TV:n ligga sA lAngt fram i tiden att det ar
mycket svArt att vinna gehor for onskemAlen
om amatonrafik vid 50 MHz. I sammanhanget bor dock namnas an F8SH.s vetenskapliga arbeten med sporadiskt E len till an
Frankrike tillAtit en fyr. FX3VHF, 50,100
MHz trots att bandet i ovrigt endast anvands
for TV-sandningar!
Med hansyn till WARC 1979 gjordes inga
andringar alls i befintliga bandplaner. En
frAga som dock var aktuell var onskemAl frAn
Amsat om att utvidga rymdbandet frAn
145,850 ner till 145,800. TvA repeaterkanaler
berbrs. namligen R9 och R8. FrAgan diskuterades lange och val, men vi kom fram till att
awakta utvecklingen vid WARC 1979 eftersom nya band for rymdtrafiken kan komma
an antas vilket minskar behovet av storre utrymme pA tvA meter. Flera lander tog upp
frAgan om reducerat kanalavstAnd for kanaloch repeatertrafiken. Laget ar ju det att (offi-

QTC
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ciellt) 12 kHz breda kanaler ligger spaceade
25 kHz! Flera olika alternativ diskuterades
men det enda som kunde accepteras med
hansyn till befintligt repeaterbestAnd var 12,5
kHz. Motet beslutade an lander som har be
hov av fler repeaterkanaler skall valja denna
neddelning.
En frAga som brukar dyka upp vid varje
konferens ar tester och testregler. Den stora
frAgan denna gAng var om den nuvarande
uppdelningen i fasta och portable stationer
skulle andras till nAgot av alternativen single
operator hemma och alia andra stationer eller
single operator och alia andra stationer. Efter
en lAng diskussion och omrostning med
mycket knapp seger antog konferensen upp
delningen single operator som anvander sin
egen anropssignal och alia andra stationer.
Skillnaden ar den an single operator-statio
ner som har dAligt QTH skall ha ran an uppsoka en banre utan att for den skull hamna i
multioperator-klassen. England framforde
(som vanligtl sitt system med radiella ringar
for poangberakningen i stallet for kilometerskala. PA en mycket overtygande san
demonstrerade man med en kana och en genomskinlig skiva forsedd med cirklar hur
snabbt poangen avlases. Metoden ar over
lagsen varje form av berakning eftersom nedtryckandet av knappar pA en kalkylator eller
datamaskin tar langre tid an att bara direkt se
pA kartan. A andra sidan mAste val ocksA
additionen av poang goras aven med det engelska systemet varfor vinsten i praktiken
kanske inte ar sA stor. VArt svenska system
med ett poang per tio kilometer kan for
ovrigt sagas vara en kompromiss mellan kilometersystemet och ringsystemet. Motet be
slutade att behAlla kilometerskaian tills vidare.
En frAga som uppenbarligen vacker motstAnd hos aldre VHF-funktionarer ar frAgan
om att ersana QTH-locanorsystemet med en
varldsomfanande system. FrAgan togs upp
av bAde Italian och England. Konferensen
beslutade rekommendera medlemslanderna
att diskutera frAgan ytterligare infor kommande konferens. Under diskussionerna
kom det fram an det finns ett varldsomfattande system uppfunnet av EA8EX som
med endast sex tecken ger en noggranhet av
0,6 X 0.7 km i Centraleuropa! Detta skall jamforas med GEOREFzs 1,2 X 1,9 km med Atta
tecken eller QTH-locatorns 4,8 X 4,6 km med
fem tecken (som bara tacker en del av Euro
pa). Jag har for avsikt att i detalj gA igenom
dessa system i ett kommande nummer av
QTC, eventuellt pA anikelplats.
FrAn Polen kom ett forslag om att dela upp
meteorfrekvensen 144,100 pA geografisk ba
sis. Forslaget gick ut pA an ett antal koncentriska cirklar dras runt sydvastra Polen varvid
trafiken ges frekvenser frAn 144.100 i cen
trum upp till 144,1101 Europas utkanter. FrAn
svensk sida foreslog vi som alternativ an om
uppdelning skall goras kan den utformas pA
longitudinell basis sA an stationer pA Greenwich-longituden ges 144.100 och stationer
osterut + 1 kHz per 4° sA att stationer i ostra
Europa ges 144,110. SubkommittAn for
meteorfrAgor kunde ej enas utan frAgan utreds infor kommande konferens. Forslaget
om kontinuerlig identifiering av R-ramsan antogs, liksom smarre andringar i proceduren i
ovrigt.
Betraffande fyrar kan namnas att forslaget
om att mota bort Engelska fyrar frAn CW-delen fick stod frAn — England! Utvecklingen
gAr uppenbarligen mot an alia fyrar bor ligga
inom fyrbandet — aven lAgeffektfyrar.
Tabellen over distansrekord presenterades
och ett par mycket lAnga rekord diskutera
des. Motet kom dock fram till att eftersom
alia formaliteter mklusive QSL-kort var avklarade. samt att rekorden trots allt ligger inom
det mojligas grans, det knappast fanns andra
mojligheter an att godkanna rekorden.

NRAU-mote i Oslo 1 och 2 april

Som tradrtionen bjuder holls i anslutning till
ordinarie IARU Region 1-konferens aven en
NRAU-mote nAgra veckor fore och denna
gAng var det NRRL:s tur an stA som arrangor. Vid motet gicks frAgorna infor Miskolc konferensen igenom, men dessutom holls ett
sarskilt VHF-mdte varvid dvriga aktuella frAgor behandlades.
FrAn norsk sida framholls vikten av att hela
CW- resp. SSB-bandet anvands vid tester
och oppningar. Detta ar ett gammalt onskemAI och anledning till an sA inte ar fallet ar
naturligtvis an alia vill ligga dar chansen an
fAr QSO ar som storst. Vem valjer att i en
tavling sanka sina chanser att vinna? Motet
beslutade dock an uppmana till battre spridning.
Ett annat norskt onskemAl var an fA sarskilda fyrar for norrsken pA 70 cm, lampligen
en i varje nordiskt land. Motet beslutade
verka for an sAdana fyrar kommer till stAnd.
FrAn svensk sida pApekade vi den dAliga informationen om fyrarna. Det kan gA Ar innan
nAgra uppgifter kommer om andringar i tidigare data. FrAn svensk sida publicerar vi numera Arligen farska fyruppgifter och vi ser
garna an dvriga nordiska lander gor sammalunda. LA2PT informerade om en mycket in
tressant fyr i Tromso som heter LA5VHF och
som med 20 watt och 4X10 element riktade
soderut ligger pA 144,855. Den borde horas
utmarkt pA meteorer. Ar det nAgon som hort
den?
OnskemAl framfordes om gemensamma
regler for vAra nordiska tester, vidare an lan
der som onskar skall fA sanda sina testloggar
till resp. lands VHF-manager som sedan vidarebefordrar dessa till arrangoren. Andrin
gar av arrangorsskapet for vissa tester kom
mer ocksA an goras.
Protokollet frAn konferensen Aterges
komplett i lARU-spalten.
SM5AGM

AURORA PA 432

FrAn SK6AB (FR) kommer en rapport om
erfarenheter frAn 432 MHz aurora. Under
norrskenen 1—4 maj gjordes flera intressanta
iaknagelser. bl a betraffande elevering av antennen. Nar auroran var lAngt soderut steg
DL7QY frAn S5 till S7 nar antennen eleverades 10° och har var horbar frAn nordvast till
oster, men nar norrskenet drog sej norrut
blev antennriktnmgen mera krttisk och basta
elevenng var 0°. (Forefaller nAgot markligt:
Nar SK6AB beamar honsonten ligger reflektionspunkten val under horisonten i Berlin!?)
Sammanlagt blev det 11 nya aurorarutor,
varav 6 helt nya, UR2RX (MT). SM3FGL
(IV). 0H3AZW (LV), SM3GCR (JX), OH3XU
(MU) och SM3GHD (GW). LA5EF (FU) kordes med 53A och hade endast 7 W input! En
annan overraskning var PA0EZ (CM) med
55A/55A.
SM5AGM

FYRINFORMATIONER

I septembernummret av QTC ar det menmgen att vAr fyrlista skall publiceras igen
och jag vill darfor be alia fyrvaktare sanda in
farska uppgifter for alia kolumner i den forra
listan, se QTC nr 11 1977. Aven om inga upp
gifter andrats ber jag er att meddela detta
ocksA. SA an vi vet an uppgifterna ar farska.
Sand in uppgifterna senast 1 augusti.
SM5AGM
RATTELSE

I reglerna for landskampen SM-OH i
april-QTC blev multiplikatorerna felaktiga.
Ran multiplikatorer skall vara. 144 1x, 432 2x
och 1296 3x.
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TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

MAnad
Datum

Spaltredaktor

MAnadstester

Testledare

Kjell Neriich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Lars Mohlin SM0GMG
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

Jan Hallenberg SMODJZ
Box 3036
195 03MARSTA

Regler

Test

Tid i GMT

Juni

UK 7 Julitest
YV Ind. Contest FONI
MAnadstest 80M CW
Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
HK Ind. Contest CW/ FONI
MAnadstest 80M FONI
SARTG Aktivitetstest RTTY
SCA Test FONI
SCA Test CW
YV Ind. Contest CW

1978:6/7
1978:6 7
1978:1
1977:12
1977:12

8888

a

WAE DX CONTEST 1978

CW 12 13 aug. FON! 9—10 sept
0000- 2400 GMT
Band: 3.5-28 MHz.
Klasser: Endast alia band a) single op. b)
multi op/single transmitter.
Vi lopenod: I single op-klassen mAste en
viloperiod pA 12 timmar tas ut. den fAr goras
i en eller hogst tre omgAngar
Tavlingsmeddelande:

RS(T)

4-

QSO

nummer med borjan vid 001.
Poang: Som test QSO raknas endast
mellan EU och NON EU station. Varje QSO
ger 1 poang (Aven pA 3.5 MHz OBS’1. Varje
station fAr koras endast en gAng per band
Varje konfirmerat QTC ger en poang (givet
eller mottaget).
Multipiers: En multipel for varje kontaktat
land enl ARRL Countries List (DXCC) och
varje distrikt i foljande lander: J A PY UA9/0
VE VO VK W/ K ZL ZS. Multipein fAr multipliceras med (!) Fyra pA 3.5 MHz, tre pA 7 MHz
och tvA pA 14. 21, 28 MHz.
Slutpoang:
Summan av multiplarna
frAn alia band multipliceras med summan av
QSO poang plus summan av QTC poang.
QTC-trafik: Ett QTC ar en rapport av ett tidigare konformerat QSO och fAr bara sandas
frAn en NON-EU station till en EU station. Ett
QTC mnehAller tid station och stationens
QSO-nummer (RCVD) t. ex. 1300 SK0SSA
123. Ett QSO fAr bara rapporteras en gAng
och inte tillbaka till den station QSO:t galler.
Max 10 QTC till en station per band fAr
sandas.
Logger: Anvand separata loggblad for
varje band och trafiksatt. Adressen ar
WAEDC-Committee. D 895 Kaufbeuren, PO
Box 262 Germany.
Deadline CW - 15/9. FONI - 15/10.
SM6CTQ

I

1600 1600
0000 2400
1600 1700
1800 2300
1800 2300
0000 2359
1600-1700
1815 1930
0800-1100
0800 1100
0000 2400

c
n

1978:6/7
1977:12
1978:1
1977:1

I

All Asian DX Contest FONI
Kvartalstest VHF
MAnadstest 80M SSB
SARTG Aktivitetstest RTTY

in

2H

1000 1600
0800 1100
1600 1700
1815-1930

Juli

230

Tid i GMT

Test

Regler

Aktivitetstest VHF
Aktivitestest UHF
MAnadstest 80M CW
YO DX Contest CW
WAE DX Contest CW
MAnadstest 80M FONI
Portabeltest 2
All Asian DX Contest CW
SARTG Aktivitetstest RTTY

1977:12
1977:12
1978:1

Reg. I Testen VHF

19788

Augusti
oo oo co

17-

MAnad
Datum

26-

1800 2300
1800 2300
1600-1700
1800 2400
0000 2400
1600 1700
0700- 1100
1000- 1600
1815 1930

1978:6/7
1978:1
1978:4
1978:6/7
1977.1

September

2- 3

1600

1600

1978:1
1977 1
1978:1
1978 6 7
1978:6/7

Inbjudan till tavling om det basta forslaget till nya diplom for SAC-testen

PA NRAU motet i Oslo den 1-2 april
beslutades det att inbjuda alia skandinaviska
radioamatbrer till en tavling om det basta forslaget till nya diplom for SAC testen. Det nu
varande diplomet har varit i bruk sedan tes
tens start for snart 20 Ar sedan och vi
behover en fornyelse pA detta omrAde.
Diplomet skall utformas i standardformat
A4 (210x297), och man kan anvanda upp till
fyra farger.
Overskriften ar "The Scandinavian Acti
vity Contest" och det skall finnas plats for 6
raders text. Varje deltagare fAr insanda flera
forslag.
Foljande priser utdelas.
1 pris 500 kr
2 pris 300 kr
3 pris 200 kr
Sista inlamningsdatum ar den 1 September
1978 och forslagen sandes till EDR Contest
Manager 0Z1L0. Leif Ottosen, Bankvejen
12, Kong, DK-4750 Lundby, Danmark.
Vinnaren utses av de fyra skandinaviska
testledarna OZ1LO. LA5QK, OH2QV samt
SMODJZ. Det fardiga resultatet kommer att
publiceras i alia de fyra landernas medlemstidningar

19th ALL ASIA DX CONTEST

JARL inbjuder harmed till denna test ■
vanlig ordning.
Tider FONi 17- 18 jum 1000 1600 GMT
CW 26-27 aug samma tider
Band: 3.5-28 MHz end. CW.
Klasser a) Single-op/single-band, b)
single-op/multi-band, c) Multi-op/multi
band/single transmitter. Klubbstationer kan
endast deltaga i den sistnamnda klassen.
Testanrop: Asiater kallar CQ TEST, icke
asiater kallar CQ AA.
Testmeddelande: For 0M:s fem siffror,
RST 4- tvA siffror som anger operatorens
Alder. FdrYL:sRST -»■ 00 (noil noil).
Poang: Varje QSO med asiatisk station ger
1 poang. Varje stn fAr kontaktas en gAng per
band.
Multipliers: Varje kontaktat prefix i Asien
ger 1 multipel per band (enl. WPX-reglernas
definition pA prefix).
Slutpoang: QSO-poang x multipeln.
Loggar Alla tider i GMT. Fyll i prefix och
land endast forsta gAngen det kontaktas.
Anvand ett sammanstallningsblad med de
vanliga uppgifterna.
Deadline: Loggarna skall vara JARL Con
test Committe, PO Box 377, TOKYO Cen
tral, JAPAN tillhanda senast den 30 Septem

ber (FONI) och 30 november (CW) 1978.
Diplom: Diplom till baste i varje land, samt
ytterligare diplom till de lander som har
mAnga deltagare.
SM6CTQ
MANADSTESTERNA

PORTABELTESTEN

PA grund av militartjanst kommer Uffe,
SM0GNU. att hjalpa mig som MT-ledare.
Loggar skickas som tidigare till mig.

Du som var med portabeltesten glommer val inte att skicka oss ett foto och lite
kommentarer.
Du som inte var med forbereder dig val
for Portabel test 2 som gAr 27 augusti.

SM0GMG

QTC

6 7:1978

YV-INDEPENDENCE CONTEST 1978

CW: 1 -2 juli 0000 - 2400 GMT
FONI: 29 - 30 juli 0000 - 2400 GMT.
BAND: 3.5 28 MHz
Klasser Single op/single band och multi

R.C.V., P.O. Box 2285. CARACAS 101.
VENEZUELA.

SM6CTQ

■

1 SM3VE

30

2 SM4DHF 30

18 SM6DIP

25

3 SM5EMR 39

SM60JI

25

4 SM5HEV 39

58

5 SK7HW

38

21 SM1IRW 24

6 SM3VE

38

5 SM5DGA 29

22 SM4AJV 24

7 SM5FNU 37

6 SM6FKF 28

23 SM3FVW24

8 SM5CUI

7 SM0CRT 28

24 SM7GGK 23

9 SM3DMH37

25 SMOHEK 21

10 SM0GRD37

26 SM5CCT/

11 SM6ADW36

SM7GJW 25

4 SM5CSS 29

27

45

27

47

11 SM5HEV 26

in S

26 SM0IBO

26

15 SM3BP

25

16 SM5DSB 25
16 SM0GMZ25
Checkloggar

51

12 SM5CSS 36

19

51

13 SM4FPJ

14 SM7DEW 35

29 SM6GIM 16
31 SM0JDR

9

8 5 SS

13 SM4IJK

32 SM0BSB

5

14

SM3CFV

SM3DTR

28 SM6AYM 17
30 SK2IV

37

19

In In

13 SM0BDS 26

QRP

2 2 2

12 SM5AHK 26

6/7:1978

2 SM4DHF 40

3 SM5FNU 29

10 SK5AA

QTC

1 SM4GVF 40

MANADSTEST nr 4 CW 2 april 1978

9 SK7HW

Club SK5AJ inbjuder till "kommuntest",
SCA Vinter- och Sommar Contest med nya
regler for att stimulera ett bredare deltagan
de.
Tider SCA Vinter Contest: Sista hela
veckoslutet i januari mAnad SCA Sommar
Contest: Sista hela veckoslutet i juli mAnad.
FONI: Lordag kl. 09.00- 12.00 SNT.
CW: Sondag kl 09.00- 12.00 SNT
Bend: FONI: 3740 - 3790. 7040 - 7090
kHz. CW: 3510 - 3550. 7010 - 7050 kHz
Klasser FONI: 1) Single operator. 2) Multi
operator (hogst en sandare per band. Alla
klubbstationer raknas till multiklassen).
CW: 1) Single operator a) Licensklass A,
bl Licensklass B. c) Licensklass C. 2) Multi
operator (hogst en sandare per band. Alla
klubbstationer raknas till multiklassen).
QSO poang: Mobila stationer erhAller 3
poang per kontakt. Portabla stationer
erhAller 2 poang per kontakt. Fasta stationer
erhAller 1 poang per kontakt.
Kontakt med mobil station ger 3 gAnger
poangen/kontakt. Kontakt med portabel sta
tion ger 2 gAnger poangen/kontakt. Kontakt
med fast station ger 1 gAnger poangen/kon
takt.
Varje station fAr raknas en gAng per band.
OBS! Som mobil station raknas station
med rorlig kraftkalla och antenn och som kan
anvandas under forflyttning. Som portabel
station raknas station med flyttbar kraftkalla
och antenn.
Total QSO poang ar summan av antalet
QSO-poang per band.
Multiplier-poang: Varje ny kontaktad
kommun ger en multiplier-poang. Varje kommun fAr raknas en gAng per band.
Total multiplier-poang ar summan av an
talet multiplierpoang per band.
Slut poang: Total QSO-poang multiplicerat med total multiplier-poang ar lika
med slut poang.
Diplom: De tre basta i varje klass erhAller
SCA Testdiplom. Kontakter med stationer i
SCA-testen vilka insant tavlings- eller checklogg kan for ansokan om SCA-diplomet
betraktas som konfirmerade. Ange i SCA
RECORD-BOOK an det ar frAga om testQSO.
Logger: Loggarna. vilka skall vara poststamplade senast 28 februari for Vintertesten
och senast 31 augusti for Sommartesten,
skall innehAlla uppgift om egen signal, namn
och adress. tavlingsklass. datum, tid. kontaktade stationer, sant och mottaget medde
lande. QSO-poang och multiplierpoang.

onskar

SM6CTQ

SM0DJZ

MANADSTEST nr 4 SSB 18 april 1978

8 SM0CCM28

Regler for SCA CONTEST

TREVLIG SOMMAR

10

15 SM6FKF

35

16 SM6EDH 34
17 SM6DUA 33
18 SM7AQQ 32
19 SM3BP

SM4CNN

36

p n n s s s s js n s n n

band. Multi/single och multi TX.
Meddelande: RS(T) + serienummer 001.
Multipliers: PA varje band galler varje YVcall area plus alia lander.
Poang: 2 poang per QSO men SM-QSO
ger noli poang samt en multiplier.
Slutpoang: QSO poang ganger multiplierna frAn alia band.
Priser. Medaljer till de basta i Europa samt
diplom till alia som kontaktat 10 YV's plus 10
olika lander.
Loggar Alla tider mAste vara i GMT
Sandes senast 15/9 FONI och 15/10 CW till-

Anvand separata loggar for varje band och
bifoga sammanstallningsbiad. Varje delta
gare raknar sjalv ut sin slutpoang.
Loggarna skickas till CLUB SK5AJ. Box
46. 591 01 MOTALA 1.
OBSI Fullstandig resultatlista presenteras
av SK5AJ enligt meddelande i SSA-bulleti
nen. De. som onskar resultatlistan och dv
riga testhandlingar hemsanda per post, ombedes att tillsammans med loggarna insanda
porto 2: — tfrimarken.

32

20 SM7M0

32

SM7GGK 32

22 SM3BVW31

23 SM3FVW 30

24 SM4BTF 29
25 SM3EZK

28

26 SM0CCM28
SM6GYB 28

28 SM0BDS27
29 SMOHEK 27
SK6HA

31 SM3CJA 26
32 SM4AJV 25

33 SM7GJW 25
34 SM6GQQ 24
35 SK7IZ

24

36 SM0GZD 23
37 SM5FLM 20

38 SM7BMR 19

Check loggar SM4GVR SM0DJZ SK0MG

SM4GVF

Ej godkanda loggar SM3GSK SM7EKU SM7IFK

Ej insanda loggar SK2HG/P SM3AF SM5AQD

Ej insanda loggar SM3CGE SM4GLC 5 SM5BKA

SM6DPF SM7GUY SM0BYC.

SM5OPP SM6CCR 6 SM7ALA

Totalt del tog 43 stationer.

Totalt deltog 50 stationer.
SMOGMG

SM0GNU

1967 CQ FONI WW
DX CONTEST
OX
Single Operator
All Band
3,167.712
HC1BU
9Z4NP
2.511 981
2.140.432
KH6NO

UB5WE
KH6IJ
I1NUC
CY7CC
KH6DL
ZL1BOK
ZF1SV
VE5DX
OH6JW
I1BAF
N4VV/CE3
DA1UM
F6DIM
EP2SV
KG4TS
ZL1BIL
EA1PT
VR4DX
PP1ZBM
CX3BH
VP1 AJ
JA1BK
FP8DX
VE4RRC
VE7WJ
KL7RW
CY6WQ
XE1VV

2.025.900
2.007.135
1.803.624
1.654.792
1.572.616
1.426.793
1.413.030
1.396 122
1.359.094
1.354.824
1.320.516
1.307 446
1,330 070
.1.291.677
1 201 060
1,168 700
1.166.766
1 041.300
961.306
95? 496
949.914
911 283
893.144
869.945
851 691
831 992
824.901
802 400

Single Band
3.8 MHz
KP4RF
245.436
120 088
KH6XX
KG6JIH
108.186
69.200
I3MAU
DK5WL
58 539
40 515
ZE3ECP
29 705
SP8YA/9
29 484
OK1AGN/P

CT4GO
G4BXT

28.101 PY1MAG
657.756
464.544
28 073 CX8AR
YV4BDB
422.400
FG0DWT/FS
415.954
7 MHz
CX2CL
343.077
KX6LA
405.678
KG6JIA
335.250
VE2AOS/OA4
136.138
KP4DS0
334.121
OH8SR
99 000
WB2RLK/VE1 236.946
IK5FCK
82 600
IT9KZW
220.700
IK6FLD
74.820
CE0AE
203.889
PY2ELZ
31.616 KP4DKX
. 193.362
SM0AJU
30.033
JA7YFB
182.004
HI8EPS
28 920
F6ARC
21.899
Multi-Single

CW8 A
7.747,980
14 MHz
FM8FC
6 466 332
KV4FZ
1,190.080 5W1AZ
5.570.154
8P0A
1.012.000 6W8MM
4.942.539
CX7BV
974.438 CY3KZ
3.444 441
YV2AMM
966.328 VP2MSA
3 200.634
0N4UN
891 780 ZS6YS
3.152.097
YY4YC
743.552 SK2KW
2.654,428
FC9UC
689 128 HB0BHA
2.579.600
YB0ACT
626 357 VE3AKG
2.575.722
CJ7BC
617.442 KZ0DX
2.490.030
G3ZOW
535 432 I1GUB
2 287.025
PY4BW
526 120 I1KN
2,067.039
CY3FFA
479.640 DJ2FR
2.014 800
LU8FEU
467.901 G6UW
1 918.447
VE3NCT
466.072 DK0TU
1,584.508
KH6DD
434 070 SM5AOE
1.222.680
G8JC
1.174.400
21 MHz
G3VPW
1,173.882
I4USC
875 905 0H8AC
1.052,280
YU2HS
867 192 CY1NN
1,042.002
EA8JJ
766 125 VC9UM
1.028.625
VE3BBH
583.737 OH89S
1.000.000
0K1AVU/P
513 894
Multi-Multi
DK0ZZ
457 800
KH6GMP
360.880 EA8CR
21 351.898
CY3HGN
344.646 HH5HR
9.980 960
LU96AL
342 927 VP9DX
6.604.551
KH6BZF
312 246 HI8RCD
6 043 100
YU2HDE
306 420 OH1AA
4.628.727
OElZGA
251.724 H01DX
4.043.325
DKiQH
250 512 0H2AW
3.719.940
HB9H
3.614.688
28 MHz
ZL1AA/K
3 192.150
CE6EZ
858 492 JA3YKC
2.232 624

231

DET NYA SVERIGE DIPLOMET

utges
av
Nykopings
Sandareamatorer/NSA och galler fr3n den 15 juni 1978
Mottot ar. "Lar kanna Sverige och dess
forsamlingar/socknar" (samttdigt med lite
histona). NSA beslot p3 sitt mAnadsmote
den 8 maj i Ar att fora fram vAra forsamlmgsnamn — samtidigt i mAnga fall aven sockenbenamnmgar med Sverige-diplomet som
stimulans till aktivitet pA bAde KV och
var
for inte - aven VHF.
Minimum fordran RS(T) 33(9) per tvAvags
kontakt per forsamling. Inget QSL-tvAng, din
heder och samvete galler, ev. fusk minskar
var det av diplomet och drabbar alltsA dig
sjalv.
Rekommenderad QRG: 3730 kHz, 3535
kHz, 7070 kHz, 7025 kHz.
For att fA grunddiplom och stickers (pA
byggnadsmarken) och kannedom om reglerna i detalj erfordras en Record bok. Denna
bok innehAller rikets samtliga forsamlmgar
enligt gallande uppdelning 1 jan. 1978 grup-

perad under distrikt, Ian och kommuner. Enligt overenskommelse med Club SK5AJ anvands kommunkoden. Exempel: D4-Trosa.
= Nykopings kommun, Trosa forsamling.
Record Boken kan rekvireras fr3n NSA Diplom-manager. Box 25, 611 01 Nykoping for
15:- inklusive porto. Fdrsamlingarnas antal ar
over 2 600.
Ev. framtida Srligt netto tillfaller
1. SSA Handikappsfond
2. Repeater SK5RHE
3. NSA

CQ CA-Award

Verifierade
kontakter
med
counties
(Ian) i USA Grunddiplomet ar for 500 ohka counties DA det fmns 3079 Counties
sA ar det bast att bestalla
Counties m
Maps
som underlattar arbetet

z

a
**. . . Nice signal, OM . . . my numbar . . . gulp
. . . 316280 . .. seeuagi^ . . . ovurnoff . . . gulp.
CQ contest, CQ contest . .

TREVLIGT QSL FRAN MONTSERRAT

UP2mB[

r.tRJWAN
SEA

Spanish Pointe. Montserrat. B.W.I.
QSt K. W1CDC
41 Dover Road
Mam besler Cirtifi
USA

tarcM aax
Tx\<d QS<

---------Hlrw--------- ------ F3YT------- —
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<1 A M KaM'xx h
ARRL HDXA

1977 CQ CW W W
DX Contest
<7

OX
Single Operator
All Band

QSL INFORMATION
A2CBG

via SM0KV

ON8CA

via SM5CAK

A35HQ

via VE3EDG

PJ9CG

via WA1JLD

A35NW

via K8MN
via VE2EWH
via G3UAN

TR8GDC

via WB4RZN

CG2UN

D68AE

DU0WPX
DX4JA
EL2AD

EL2BJ
EL2SM

EP2DE

EP2FN

TR8NWL

via WB4RZN

VK9NK
VK0KH

via W6EDN

VP1DK
VP2GS

via DL1HH

VP5KK

via KP4KK

via WA2DHF
via K2RW

VP5BJN

via WB4LFM

XE1TE

via W7KEY

via K2RW
via SM5CAK

YJ8KM

via VK3OT

via JA3UB
via JA6BGA
via W4F0A
via WA4FPT

via VK5WV
via W4OO

via VE1AIH

YN1Z
ZB2DW

via WA4ZXC

FP0BG
FP0LK

via VE1ASJ

ZK2AT

via 5W1AT

FY0XZ

via 0N5RW

ZL4LR/A

via N4NX

via ZL4AV

HD1A

via DJ3BG
via WA4QMQ

ZL4QL A
ZP5XBC

via JA1QXY

HH2SD

via VE3CVZ

ZP5ZBD

via JA0CUV/1
via DL6LF

F0XR

GD5CID

via WA3HUP

HM5AP

via JA1VE

3A0FM

J3AAN

via W1EV

3B8CV

via G3IJS

JY9EC

4S7EA

via WB90QU

KG4BC

via K4IZE
via W1GHH

5H3FW

via DF4TA

KM6BI

via W8TIX

5Z4GX

via DF7GX

KM6FC

via K5OA
via K5OA

5Z4PU

via JA5BPF

5Z4QM

via N4CQ

via DJ3GL
via F0DDA

8P6HD

via WA4TZM

9G1RX

via WB1ETS

KM6FD
LA0BV

OD5AO

780508/SM5CAK

232

9Y4VT
PJ9CG
9Y4VU
ZS6WW
KH6IJ
XE1AN
YB0ACT
DK5WL
CY7CC
VE5RG
UB5WF
OKI XX
DJ0UJ
JAiPlG PZ
PY1ZDK

4 713 912
3 437 820
2.221 024
2 131.200
1 742 760
1 456 442
1 291 290
1 266 258
1 049 965
1 049 850
982 215
942 105
893 412
860 548
849 695

Single Operator
Single Band
28MHz
LU1DZ
VK3MR
4Z4KX
CR9AJ
EA8URE
ZS3LK
I0HCJ
VK3MJ
JE1HJJ
VK4XA
YU1EFG
JA9BEX 3
JR6RRD
JA1DQT

231 738
102 837
92.232
71 712
46905
41 064
33 930
33 920
31 853
29 225
28 114
24 957
23 576
20 539

21 MHz

KX6LA
KH60D
VP1AH
I1SLI
JF1COE
G3HCT
G3RZI

537
320
197
190
171
168
147

592
320
296
338
948
740
056

240
780
973
700
945
780
980
784

OH2BCI
OKI DOX
JA2JW
JA6AUH

754 250
625 812
399 663
301 040
258 093
248 820
239 538
203 894
200 384
197 208
189 028
’84 052
168 696
164 592

DJ7WLA
OL4ATY
OH IVA

142
106
94
90
83
81
74
74

I0DYB
JE2BNZ
JK1AII
DJ7PT
OF4SL
G3MZV
YU4HA
9H1CH
14 MHz
ZW4OD
OH8OS
CY3EDC
G3KDB
KZ5FR
VE3ODX
DK5JI
JA1RDW
DK5PR
JA1IDY
VE6AYI
JA2BY
VE3ENM
VE6KW
7 MHz

KV4FZ
4M1ID
CY3IXE
JA5BJC
OK3KFF
JA2INO
DK6PY
KH6DX
JA1CWZ
OH5TS
GM3ZSP
OH1IJ

380 508
185 475
181 257
173 734
151 513
128310
110 840
105 497
104 975
87 204
75300
75225

3.5 MHz
CT3OH1TV
223 364
I3GNO
105 252
CY3BMV
103 238
G3WPF A
96 538
N4JI HC1
77 748
DJ2YA
58 048
OH1VQ
47 061

46
41
34
30

722
665
980
351

1.8 MHz

PA0HIP A
YV1OB

17 346
13 746
8 480
7018
4 316
2 641

OX
Multi-Single

4L6M
EP25V
YU2CDS
DA2AY
DL0AA
SK2KW
YY5A
DK8TU
N4VV CE3
CY3AKG
YO4SI
EllAA
0K1ALW
LA1H
DL9KF
PJ8JM
DK0BN
HH2DX
ZL2WB
CY3HFS

6 1 78 704
2 505 068
2 052 760
1.951 471
1 857 987
1 855 590
’ 84’ 300
t 844 421
1 708 720
1 540 333
1 410.705
1.253.822
1 235 124
999 680
996 788
900 750
895 158
864 212
655 872
517 125

OX
Multi-Multi
KP4EAJ
0H2AW
OH1AA
ZF2AW
JA3YKC
JA3YBF
JA2YEF

QTC

7.177.275
3 494 328
3 182 88C
3 159 648
2 832 285
2 405 312
642 392
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Park vagen 9
546 00 KARLSBORG
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DX NYHETER

Hdrt pA banden

BV2B Ofta QRV onsdagar

13z 14.220

SSB
FB8ZM Hors varje natt frAn 04z pd 14.225

SSB
KX6MP Hors ofta 1130z pA 14.030 CW.
QSLviaKX6BU.
SV1JI Ar en ny station pA Creta.
TJ2P Lordagar 21 z pd 14225 SSB.
ZK2 Aktiveras genom DJI US med borjan
den 6 maj.
ZK2TT Fortfarande aktiv
3A2HB Tisdagar fr3n 20z pS 14.240 SSB
3D6BL Sondagar 13- 15z pA 14.220 SSB.
QSL skall gA till J. Ely, Box 1472, Mbane
Swaziland.
VK9ZR blir callet for Mellish Reef expedi
tionen.
VX9 Sable Island kommer art aktiveras

i juli.
QSO INFORMATION
via
via
via
via
via
via
via
vai
via
vai
FO0XA
via
FO0XB
via
FO0XC
via
FO0XD
via
FO0XE
via
FO0XF
vai
FO0XG
via
FO0XH
GD5BLG via
GD5CGV via
via
FJ5CDR
via
H5AWV
via
HD7A
via
HL9KL
via
HL9VG
via
J3AJ
J3A0
via
J3AP
via
KA6CM
via
JY9YL
via
KG6DX
via
KV4CF
via
NW7ARL via
via
OD4JR
via
OD5AP
via
0X1HH
via
OX3AC
via
PJ2CC
via
PJ8AA
via
PJ8CO
via
PJ8UQ
via
PJ8YL
via
PJ8MIG
via
PY0FN
PY0MAG via
via
ST2HF
A2CBG
A2CCY
A35DP
C21AU
CN8AK
CT2BS
EL0AN
FG0DDW
FM0BZW

SM0KV
VE4ACY
WB7BB0
WA6AHF
WA3HUP
KING
OH2BDP
F5YD
W2MIG
HB9MX
HB9MX
HB9MX
HB9MX
HB9MX
HB9MX
HB9MX
HB9MX
DJ0UP
DF7FH
DK6PY
ZS6WV
WA4QMQ
K6VA
K5FPR
W7LLC
W4YHB
W4YHB
WA1ZFE
WA4APD
K1RQE
W4AHN
W7KNC
DJ9JX
SM0GMG
DK6DZ
OZ5DX
WB8EYL
W2BBK
W8AEB
W3HNK
W3HNK
W2MIG
WA3HUP
PY1MAG
G4GFI

SV1GA via
via
SV1JH
via
TI9CI
via
TI9DX
via
TJ2P
TL8JW via
TR8AC2 via
VP2LDZ via
via
VP5LA
VR1AG via
VS5AM via
YB0ADFvia
YS1RVE via
ZB2G
via
ZB2DS
via
ZD7SD via
ZD7SS
via
ZF2AM via
ZF2AR
via
ZF2AX
via
ZK2AT
via
ZL4LR/A via
ZS3AK
via
4B1HR
via
via
4M3M
5N2AIF via
via
5U7AG
via
5V7AH
via
5Z4AC
via
5Z4PW
via
6OZ1
via
7P8AC
via
7P8MA
via
8P6GX
via
8P6HB
via
8P6JB
8R1IW
via
via
9H3AK
9J2DX
via
via
9L1KB
9L1NC
via
9L1SL B via
9M6WA via
9Y4XX
via

W2ILU
DJ9ZB
TI2CF
TI2CF
WB4ZMH
JA2CNT

WB4RZN
WB5WGV
W8HIN
W70K
DK5JA
WB6DXL
WA0JYJ
K2FJ
GM3WBZ
WA2DWE
WA2DWE
W8LUI
W4KM
W4IQW
WB6DXL
N4NX
DJ9FH
XE1HR
YV5MM
DJ0VT
K1VSK
DL1HH
WA8MCH
K0SVW
W6SN
G3OIB
K5CO
WA4RRB
WB4H0I
WB4RRK
W2MIG
DL1SV
I8JN
WB4WHE
JA7CDK
WB4WHE
JR1VMC
W3DJZ
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14 200

10 m SSB: YB0HCH 0917, YB0ACT
,0920,
DU0WPX 0956.
HD1A
1735.
OE6DK/YK 1445. ZS6BI . UF6OAC 1500.
5B4DT 1440, 4Z4SB 1510, 4X4KM 1700,
TR8GDC 1615, AP2TN 0850. PJ2FR 1225,
FY7BC 1232, KP4KK 1549

Alla tider GMT
80 m SSB: VP2EEK 0350, YV5FQL 0355.
ZP5LX 0410, VP2LL 0500. KM5FC 0350,
ZL4AP 0445. OE5CA/YK 2232. FM7WS
0418.
40 m CW: PY7YU 0450. ZL4IE 0610,
ZL2AKW 0620, ZL3IG 0640. CE0AE 0650,
GD5BLG/p 0655. KPUSN 0705, CT1KN
0715, PT2JD 0130. UF6FAL 0135, CO2RV
0630, DK5AD/W3 0630, YV10B 0630.
CM2HB 0130, CM7FM 0145. CN8AD 0620
40 m SSB: FM7WS 0333, JA6XMM 2105,
ZL2UW0615.
20 m CW: 8P6PU 2130, ZL3KW 0730,
SV0WTT 0735. VE8CD 0755. VK5BS 0715.
UA0UAN 0905, VK7MC 0655, HM1JJ 1805.
HC2A0 0055. UF5FCI 0640. HI3JEI 1815,
DU1OR 1840. ZD8TM 2250. FO0XH 2230.
20 m SSB: LX1ST 0900. HC8GI 0730.
ZL4LR A 0744. VK7RX 0604, YS1SC 0659,
HC2JI 0545. K4SQT/SU 0735, VK5BC 0746.
TI5MHA 0557, VE8RR 0644. TG9QA 2230.
TU2FL0600
15 m CW: DJ4OA/LX 1345. KV4AA 1420.
HF0POL 1820. VP1KS 1700. VKs07/0800.
10 m CW: OE6CA/YK 1630. VP1KS,
LU9CV. ZS5HW 1720, WA7ZLC/4X 0835,
VP5A 1630. KP4CW 1600. ZE1CB 1700.
EA6AU 1705. LU8DQ 1710, CM2AF 1820.
EA8BK 1555.

Diploma IPA
(international
Police Ass)
Ett tydligen nytt diplom som ges ut av IPA
i Lombardiet — IPA. Organo Consultativo
del Consiglio Economico Sociale dell'ONU.
Reglerna synes enkla: QSO:a poliser (kor forsiktigt — tank pA effekten). 20 ohka poliser
behovs for oss europder. Listan over call tar
mest upp l-stationer men aven F-och YU- ar
representerade. Dock inga SM trots att jag
sjalv kanner till minst ett par Adressen ar
I2TJM Mario Testa, via Latanzio m. 16,
20137 MILANO. Italien for lista over medlem
mar.
Ur "Radio Rivista" nr 5/77
SM6CVE

RADIOTRAFIKPROGNOS
Aktuell prognos 15/6- 15 8 1978
Soiftackstal 73

SM58KZ

Max S pa band

Tid i GMT

09 07 18 19 19

05610

04o00

06600

06700

06720

06832

05863

03652

01831

24700

37400

28400

07510

14742

16975

03875

06 06 19 21 21

104400

27300

27400

06500

04620

02741

00653

03610

06 07 17 20 20

VKIlAngt)

02820

01841

01820

00700

00200

00000

00200

06710

22 22 05 05 05

MP4

01972

14830

38810

38800

06830

17942

27966

02966

09 09 19 19 21

27600

26710

57953

04986

19 IB 21 21 21

00154

11 08 16 22 05

EL
ZS

01976

01943

17810

27700

00054

00151

18600

58500

26500

16910

01752

00875

00745

00720

01610

02500

07400

05610

04941

22 22 25 05 05

00610

00740

00620

00510

00500

01500

01500

02600

22 2 2 04 05 05

F < Parisi

00699

00687

00785

00765

00785

00685

00697

00699

19 19 10 22 22

PY

00974

00741

00410

05500

05500

05400

26610

04973

19 IB 22 05 05

OA

01974

00742

01710

05600

04200

04200

O54OC

02721

19 IB 22 05 05

KH6(kon)

02200

01610

02750

02610

02500

05200

05200

02100

IB 19 06 06 06

KH6(lAngt)

05720

05952

02710

02100

00400

02620

48740

24420

19 19 05 04 04

Huvudtabellen Forvantat S meterutslag pA 10-15

20

40 -80 mb vtd varje tretimmarsmtervall

Hogra tabellen: Tidpunkt for kraftigaste signalsTvrka tor aktuelh band
Signal/ brus i S-meter

Utover F-skiktsreflexion forekommer nastan dagligen E-reflexion som ej finns med i
tabellen Denna refexion ger kortship pa 10

mb

i

huvudsak

i

nord-sydlig

riktning

pA

distansen 100 — 200 mil.
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CW-hornan
SM5TK, Kurt Franzen
Box 13,150 13 TROSA

I QST nr 4/78 finns en direktblandad
mottagare ivbildad och beskriven t o m pA

omslagets forsta sida Mottagaren finns ock
sA omnamnd pA ledarplats och ar angiven
som en viktig detai’ i en amatorutrustning for
overkomligt pns i u-landerna. Tillsammans
med en liknande uppstallnmg pA kretskort for
en 6 watt sandare utgor detta en komplett
amatorradiostation for

20 meter CW.

Kostnaden for mottagaren uppges till 25 US
dollar och formodligen i samma storleksord
ning for sandaren. DARC har for denna utrustnmg uppmarksamheten riktad mot Afrika, dar mottagaren demonstrerades under
ett Region 1 mote i Monrovia forra Aret. RX
en blev godkand med overbetyg. Med denna
jamforelsevis billigare amatorradioutrustning
kanske vi kan fA vAr hobby spridd i Afrika
med positivt installda roster frAn u landerna
utan betoning pA en "rikemanshobby".
Dessutom fler exotiska signaler pA CW-delen
som inte drunknar i SSB splatter frAn slutsteg och processors a la "storst gAr forst”.
Trafiknat. Till hosten kommer spalten att
informera om "trafikhantering” d v s radioamatdrernas egen radiogramservice pA tele
grafi. Ett sAdant nar existerar redan i SM frAn
Malmo i soder till Ostersund i norr med pla
nerad utbyggnad via ett "Nordkalottnat". I
sinom tid hoppas vi pa skandinavisk tackning. Klartecken for denna internationella
standardform av ett amatorradiomeddelande
"radiogram” har vi fAtt av televerket. Region
1 konferensen i Budapest i april i Sr hade in
get att invanda mot denna traning i kommunikation.
Natet som har omtalas har formen av enstambana med stickspAr At olika hAII. Via
natets radioprogram mellan avsandare och
adressat (amator — amator) och som kan
ha relaats av ett flertal deltagare i natet.
informerar man om sked (ev. med begaran om svar). aktivitetsrapporter. halsningar m. m. Vi fAr en utforligare beskriv
ning i host betraffande radioprogrammen
och deras anvandning. Alla radioamatdrer
agnar sig ej At denna form, lika litet som alia
kor RTTY, SSTV etc. Men de som provar
brukar i regel fastna i denna form av "nyttotrafik". Du jobbar for nAgon annan an dig
sjalv mAnga gAnger. Dessutom ar man
tvungen att underordna sig trafikdisciplin
och folja en viss trafikrutin. Men en
erfaren och skicklig "trafficker" eller
trafikant ar en noje an lyssna pA. Naten kors i omkring 80-takt. Man lar sig genom att lyssna och imitera. Dock anvander
CE naten sig av en speciell QN-kod. som vi
fAr Aterkomma till. Sarskilda lAgtaktsnat (50
taktl finns an trana pA. For min del finner jag
stort noje i trafiken efter mer an 30 Ars DXande och korande med lodkolven. Din moderna KV-utrustmng ar jattebra for denna
sortens trafik (split VFO t ex), naturligtvis
duger den aldre riggen ocksA om kalibreringen kan avlasas i kHz.
Scandinavian
CW
Activity
Group/SCAG hAller pA detta satt ihop sin

versamhet — naten ar gruppens "livsnerv"
— och ar ocksA beredd att sprida erfarenhet
och information om amatorradions sambandstrafik.
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CW-radioamatoremas
sprAk
—
en
konstart? ja. kanske det. Ran brukat ar det

tiskt en noje an lyssna pA. Det kravs bAde
fardighet, erfarenhet och en hel del praktik
for an komma sA lAngt. Det ar lAngtifrAn sA
enkelt, som att grabba tag i en mikrofon och
borja prata Vilket ju ocksA kan ha sina fordelar.
Men som vi tidigare har namnt i denna
spalt. sA ar dock telegrafin rati enkel att
Astadkomma — tekniskt sett — och den
sparar utrymme pA vAra amatorband, exklusiva eller ej. Naturligtvis kan man skaffa sig
komplicerad utrustning — datautrustning
med tangentbord och morselasare med texten pA en TV-skarm Men, enkelheten finns
och i ett WARC Newsletter visade inter
nationella Amatorradiounionen/IARU en
amatdrstation for lAg kostnad avsedd att lanceras for amatdrer i ulander, dar det ej kan
bli tai om att lagga ned storre summor pA en
hobby. Stationen bestod av en enkel amatorsandare for CW resp. en direktblandad mot
tagare pA kretskort avsedd for 20 meter.
NAgra av oss telegrafisinnade i Norden

grundade den skandinaviska CWgruppen
SCAG for att pA denna storre yta direkt pAverka amatorerna till storre CW-aktiviteter.
Dessforinnan hade SSA startat sitt CWdiplom (1972), VasterAs Radioklubb borjat
med CW-diplomsandningar och i samma
veva borjade ocksA SL5BO i Uppsala att
sanda telegrafilektioner pA 80 meter.
Tillsammantaget har detta len till okat
CW-intresse. Forutom att kunna utnynja
enkla grejor, sA har den numera sA sofistikerade fardigkopta utrustningen (ibland for
dyra slantar) fAtt riktigt goda CW-data. Och
varfor inte utnynja dessa?
Det var sA trafik pratet om amatorernas
egen sam bands trafik och radiogram kom

till. Har fanns nu amatorer. som var intresserade av denna kommunikatxxtsform: Att i
sann amatoranda hjalpa sina medamatorer
an nA andra med QSP-trafik p g a forhinder
av nAgot slag. (Den som laser Internationell
Amatorradiohistoria ska finna att ARRL upp
stod pA detta san - att hjalpa varann med
att relaa trafik). Sambandstrafiken befinner
sig annu i sin linda. Dock har erfarenhet vunnits, som ocksA framskymtats emellanAt.
SKD midwmmar 1978 eller handpumpstraffen Midsommardagen (Straight Key Day
— SKD) ager rum den 24 juni kl. 0900—1500
GMT pA 7030 kHz och 3550 kHz ± QRM
Stall undan mikrofonen och elbuggen och
kalla "CQ SKD". For att markers SKD byt ut
beteckningen T. ex. SKD 599. RST mot SKD
Trastugga i avspant tempo. Sand lista pA
korda SKD-stationer med markering for
basta "handstil" (en = 1) markering) till
SCAG Box 13. 150 13 Trosa. Oppet for alia

CW-prov nr 23
(se QTC 5/78 sid 189).
Kommentarer
SM7AVZ i Malmo: RST bara 559 med
QSB gjorde det extra besvarligt. En DJ-stn
fbrstorde 175-takten. men hade nog inte klarat den andA.
SM4FIF i Amotfors: Som vanligt starka
sigs RST 599+ + . Skrev for hand igen. men
den har visst blivit slo! Vy jobbigt. Nar
kommer 200-takten? Vore kul med lite ny
speed.
SM7ISK i Vamamo: RST 599 med QSB
Forsta CW-provet for min del, men jag har
lyssnat pA telegrafitramngarna nAgra gAnger.
Tnx for de trevliga sandmngarna.
SM4GTB i Hedemora: Mottaget pA SB
102 och dipolantenn. RST 599 men CWstdrning pA frekvensen och efter 100-takten
andrade frekvensen varfor jag missade den
forljande takten.
SMOG MJ i Hagersten: SK5SSA hordes
hela tiden med over S8 men QSB
SMOECZ i Huddinge: Mycket stark och
fin signal.
SM5AHK i Stockholm: Nasta gAng kom
mer jag nog att ta till skrivmaskinen for det
var med yttersta anstrangning jag lyckades
hanga
med
pA
175-takcen.
En
minut
till
hade
kanske
inte gAtt.
Man ligger av sig nar det galler skrivfdrmAgan. Med lite traning pA skrivmaskin borde
200 takt gA bra for mig och sakert for mAnga
fler Har Ni funderat pA att hoja till 200?
SM6JZ i Skovde: RST 599 + 20 dB pA
Drake-line och W3DZZ. Hoppas ha en skrivmaskin till nasta prov.
SM5IVO i Norrkdping: Provet mottaget
pA HW-8 och dipol med RST 599 + hela ti
den Ska nog ta 80 och 100-takt nasta gAng.
SM1IUX i Visby: RST 599 + 10 dB med
R4-C och 18AVT. Missade 125-takten p. g.
a. QSY 2 kHz pA SK5SSA.

CW-ovningarna i host

Planerna infor hosten borjar mer och mer
ta form. Vi avser inrikta dvningssandningarna pA i forsta hand dem som ligger 140
resp. 60-takt och vill ha hjalp uppAt. For att
uppnA detta kommer vi an erbjuda avsevart
langre traning i de lAga takterna men motsva
rande minskning av hogtaktstraningen. Det
ta ar ett forsok och vi ar givetvis mycket intresserade av synpunkter bAde nu mnan
starten och sedan vi kommit igAng. Vi kom
mer med utforligare detaljer langre fram.
Givetvis kommer vi vid proven for SSAs
CW-diplom att aven i host sanda samtliga
takter. Om och nar vi lyckas losa problemet
med annu hogre takter. vet vi inte. Nog
skulle vi redan idag kunna fA fram litet 200takt. men vi anser inte att vi har tillrackligt
tillfdrlitlig utrustning for att vAga oss pA forsoket i samband med en CW-prov annul

Frasse

SM5ACQ

Telegrafitraning frSn SK5SSA
Med start lordagen den 2 September kommer SK5SSA att sanda dvningstelegrafi enl. nedanstAende schema:

Lordag 1,2 o 3
Lordag 4, 5 o 6
Lordag 7. 8 o 9
Lordag 10, 11 o 12
Lordag 13, 14 o 15

30
30
30
30
30

min.
min.
min.
min.
min.

i 45-takt och 30 min.
i 50-takt och 30 min.
i 55-takt och 30 min.
i 60-takt och 30 min.
i 65-takt och 30 min.

i 65-takt
i 70-takt
i 75-takt
i 80-takt
185-takt

Anm. Sandningstider lAgtakt 1400- 1430, hogtakt 1430- 1500.
Frekvenser: 3520 och 7020 kHz samtidigt.
Lyssnarrapporter sands som vanligt till SK5SSA. Box 213, 721 06 VASTERAS. Synpunkter
pA sandningarnas upplaggning ar mycket valkomna.
Prov for SSAs CW-diplom sands precis som tidigare en gAng per kvartal. Nasta prov sands
sondagen den 3 September kl. 1030 pA 3520 och 7020 kHz. Deltagare i provet mAste posta
sina prov senast 10 sept, till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA. Glom inte att betala in
3: — per insand takt till postgiro 5 22 77-1.

QTC
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Red
Kurt Franzen, SM5TK
Box 13
150 13TROSA

FM
SSA repeaterfolder. De fiesta FM-trafikanter kanske redan kanner till att SSA
bestamt sig for att utge ett hafte med samlad
information kring repeatrarna i Sverige.
Bakom haftet stAr en grupp bestAende av
SSA
repeaterfunktionar
SMOCOD
Gote. SM5AMF Torsten i Nykoping och
SM5AA. vArviceordf. Och sa FM-spalten.
Det sAg dystert ut med bara halften av
vAra 70-tal repeateragare som svarat, dA
deadline gick ut den 15 mars. Tack vare ett
intensivt uppfoljmngsarbete av AMF med en
hel del jakt pA 80 m SSB samt vadjanden av
AA i SSA bulletinen, resulterade detta i ett
10-tai. som i skrivande stund annu ej svarat.
FS se om det blir en "glugg” i repeaterfol
dern for dem. En sAdan kan ocksA vara tamligen talande

Skriften kommer forhoppningsvis ut till
hosten.
Nya repeatrar eller brev med info som
kommit spalten tillhanda:

SK7RKT - Vetianda pA kanal R9
SM7IHK meddelar i brev. att repeatern blir
QRV igen efter utbyggnad under april 1978.
Av brevet framgAr, att det ligger ett omfattande samarbete bakom. Tackningsom
rAde mellan 3 — 5 mil. Noggrannare uppgifter
anses nodvandiga i repeaterfoldern.
Anthojd 60 m over marken. 300 m o havet.
Inga uppgifter om tonoppning. hAlltid. CW
ID. ERP. Agare: Vetianda Amatorradio
klubb.
SK5RHE — Nykoping pA kanal R4 And
ringar utforda under mars - april 1978: Roruppsattnmgen utbyttes mot en halvledar
bestyckad repeater. HAIItiden oforandrad ca
20 sek. om ingen modulering forekommer
och avslutas med ID i ca 75-takt. Mellan
sandnmgspassen bor lamnas utrymme for
repeaterns tvA s. k. "blippar” eller tonstotar.
Den sista tonstoten nollstaller ett programverk om 10 moiligheter. varav tvA nyttjas
idag. Bl a kan brussparren lyftas for svaga
stationer med hjalp av fyra 1-sek. 1750 Hz
signaler om 1 sek. mellanrum mellan signalerna. Ingen lAngsnacksfimpare har annu
ansetts behovlig. Konstruktor SM5AXX.
ERP 100W 60m over marken (RX-delen 120m
b marken!.

FM-spalten emotser garna bidrag form
av berattelser (fotos ocksA valkomna) kring
repeatrarnas tillkomst och utveckling.
Naturligtvis meddelar man FM-spalten ev.
andnngar i utforandet.
Repeateragarna bor nyttja SSA bulle
tinservice for att i kortfattad form meddela

om repeatern gAtt QRT langre eller kortare
tid for QRT och ev. orsaker. Minns att dessa
maskiner trafik eras aven av andra an ortens amatorer. Bristande information kan
ge dAligt rykte.
Frasse

QTC
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Agare: SkellefteA Radioamatbrer SK2AU
QTH: ? (Vi anvander ej rutsystemet
har).
ong: RX = AGA KR. 0.5 uV 12 dB SINAD
TX
SR A 12W output (kommande
AGA 25W output)
Ant: RX
ARX 2 6dB 167m.o.h.
TX = Dipol 20 m lagre.
ERP (beraknad antenneffekt): 12W
Tackn.omrAde (prel.) E4 norr och soder
ut ca 5 mil.
Riksvag 95 vasterut ca 8 mil.
(TacknmgsomrAde defimeras for 10W
output mobilstationer i denna spalt).
Logik: Tonoppning 1750 HZ ± Hz i 0.5
sek. varefter identifiering (ID) i
100 takt.
BarvAgshAllning i 10 sekunder
Efter varje sandningspass en kort
ton (bong), som nollstaller en 4 mi
nuters timer s.k "lAngsnacksfim
pare".

QSO begransnmgen ar stalld till 10 min.
efter tonoppning. Tre minuter fore nedbryt
ning kommer en varningston var 10 e
sekund.
Samtliga timers kan aven nollstallas med
1750 Hz ton.
Vi tackar SM2DLA Soren for information.
SM2BNS ar stationsforestAndare
Soren omtalar ocksA. att under hosten och
vintern 77/78 har en CW-kurs korts. Tisdag
kvall i en samlingslokal och torsdag och son
dag via repeatern. Att fA kora tre ganger i
veckan har givit mycket battre resultat an
som vid tidigare kurser endast en gAng per
vecka, slutar SM2DLA

tummen

Frasse

REPEATERTRAFIKEN

Kom ihag priontermgsordmngen
—

SK6RK J — Skovde pA kanal R9 med 20W
ERP runtom. Tonoppning 1750 Hz, hAlltid 8
min (pAminnelse efter ca 7 mm. att ny 1750
Hz ton skall sandas). Riggen ar en Sonab MR
104 Ant. hojd 25 m over marken. 280 m o
havet. Agare: Skovde Amatorradioklubb.

SkellefteArepeatern SK2RFV

forniska repeatrar har fjarrkontrollerad pejlut
rustning pA sjalva repeatern, som ocksA an
vands for lokalisering av nodsandare i
kraschade flygplan pA 120 MHz. (Emergency
Locator Transmitter ELT).
Lokaltrafiknat.
Over
SK5RHE
Studsviksrepeatern sands en gAng i mAnaden — tisdagar narmast den 15 e kl. 21.30
SNT
ett lokaltrafiknar for ostra Sormland.
Sodertorn och Vikbolandet med natbulletm
innehAllande internationella amatorradiony
heter (SC AG
Int.
Nytt
med
red.
SMOCOP Rune). Utrymme finns ocksA for
lokala nyheter frAn klubbarna i tackningsom
rAdet. Hittills har mottagandet varit svalt. De
fA som checkat in har dock uppskattat servi
cen. Men en och annan rost har dock horts,
med formodan, att de fiesta 2m trafikanterna
synes inte ha nAgot mtresse av internationell
amatorradio! Man pekar pA kanadensarnas
information om. att deras motsvarande T
klass lett till att 80% stannat kvar och forbli
vit pA 2m FM i stallet for att gA vidare och
oka pA kompetensen for hogre licensklass
CRRL vill darfor andra bestammelserna, dA
man anser att denna utveckling ej gagnar
amatorradion.
Avsikten bakom lokaltrafiknatet ar att
bredda kunskapen om amatorradion bortom
de nationella granserna. Aven pA Nya Zee
land kan amatorer utratta saker. som vi kan
ha nytta av haruppe

Mobil tralik — mobil trafik
Mobil tralik — Iasi trafik
Fast trafik — fast tralik

Losning
pa genbrugshistorien side 215
1. Han lavede 6 cigaretter af
de 36 skod. og havde
altsA 4 skod tilovers.

Han reg de 6 cigaretter
og havde sa 10 skod.

Avsiktlig storning av repeatrar genom att
t ex. lagga pA en barvAg pA inkanalen kan
stalla till en hel del trassel. Tank pA t ex vid
kursverksamhet. Denna typ av storning har
dA och dA agt rum over SK5RHE och
SK5RKM. vilket lett till att jag fAtt tfn samtal
frAn ilskna repeatertrafikanter. som garna
skulle vilja "komma till tals" med marodoren.
Fenomenet ar av global natur. London
repeatern GB3LO har rAkat ut for dylik
"jamming"
med Aterverkan anda upp i
RSGB styrelse. Otaliga USA-repeatrar fAr
ocksA kanna pA udda individers klAfingrighet
Man har sokt losa problemet med pejling.
FrAgan ar
Vad gor repeateragarna i
Sverige. Finns det hos nAgon eller nAgra
repeatrar nAgon form av beredskap for den
har sortens verksamhet. som kan vara for
odande for repeaterns funktion. Meddela
garna FM-spalten om motmedel. I QST nr
4/78 finns en kommersiellt tillverkad pejlutrustning omtalad for 2 meter En del kali-

3. 6 ai disse 10 skod blev
en syvende cigaret. sum
han rog. Han havde sa 4
plus I = 5 skod tilbage.

4. \u kommer det. der skiller eksperten fra amatoren: Han laner et skod af
en anden skodsamler og
har sa 6 skod. Heraf laver
han en ottende cigaret.
og da han har roget den.
leverer han skoddet til
bage med tak for lanet
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AMSAT

juli

1640
1654
1674
1688
1702
1716
1729
1737
1751
1771
1785
1799
1813
1827
1835
1849
1869

0651
0656
1721
1726
1731
1736
1559
0544
0550
1614
1619
1625
1630
1635
0621
0626
1651
1656
1701
1707
1712
0515
0520

1883
1897
1911
1925
1932
1946

J
A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J
J

C D 0 0 ^ 6 )C n ^ G S M ^ O C © 0 0 *^ Q > C n ^ G J N > -«

8
N> —

A
X
B
A
B
B
A/QRP
B
X
A
B
B
A
B/QRP
B
X
B
B
A

W

300
314
299
312
154
138
296
309
294
308
321
134
147
304
289
303
316
301
143

CJ1

1612
1717
1606
1700
0625
0524
1553
1647
1547
1641
1735
0505
0559
1628
1528
1622
1716
1616
0540

00

975
988
17000
013
020
032
050
063
075
088
101
107
120
138
150
163
176
188
195

CO

B
A
B/QRP
B
X
B
B
A
B
B/QRP
A
X
B
A
B
B
A/QRP
B
X
A
B
B
A
B/QRP
B
X
B
B
A
B
B/QRP

O

138
152
309
294
307
321
306
147
160
318
303
316
301
315
156
141
298
31!
296
310
295
136
149
307
320
305
319
303
145
158
316

W M

0524
0618
1647
1547
1641
1735
1634
0559
0653
1722
1622
1716
1615
1710
0634
0534
1603
1657
1556
1650
1550
0514
0609
1638
1732
1631
1726
1625
0550
0644
1713

O)

581
594
612
624
637
650
662
669
682
700
712
725
737
750
757
769
787
800
812
825
837
844
857
875
888
900
913
925
932
945
963

CO

Mod

A
X
B
A
B
B
A/QRP
B
X
A
B

00

°W

0619
1644
1649
1655
1700
1705

CO

T»dZ

1631
1725
1625
1719
0644
0543
1612
1706
1606
1700
1559

kj

□

c‘

Van/
16449
462
474
487
494
506
524
537
549
562
574

L3

Dag

1556
1576
1590
1604
1618
1632

cr w

Ek vatorpassagebder for OSCAR 7

n>— K

Lennart Arndts son SM5CJF
RAgvagen 12
190 60BALSTA

aug.

1967
1981
1994
2008
2022
2030
2044
2064
2678
2092
2106
2120
2128
2142
2162
2176
2190
2204
2218
2225
2239
2260
2273
2287
2301
2315
2323

A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J
J
A/QRP
A
X
A
A
J

1728
1733
1555
1600
1605
0551
0556
1621
1626
1632
1637
1642
0628
0633
1658
1703
1708
1714
1719
0521
0527
1734
1557
1602
1607
1612
0558

Tiderna for OSCAR S ar framraknade med
utgingspunkt frfin banuppgifter under slutet
av april och borjan av maj i "HR-Report".
Skulle varvtiden vara fel p3 exempelvis an
sekund gor detta ca 7 minuter i mitten av
augusti. Eventuella korrigeringar kommer att
meddelas i Bulletinen. (Som ger nyheten nar
denarny! Red.)

•V

Annat modschema kan forekomma for
OSCAR-7. Foretradesvis g5r den i mod B
eftersom OSCAR S i huvudsak utnyttjar mod
A. RESPEKTERA EFFEKTGRANSERNA!
Ekvatorpassagatider for OSCAR 8

Van/

c
3

Dag
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1492
1506
1520
1534
1542

1613
1618
1623
1628
0614

TidZ

°

Mod
For forsta gAngan bar QTC tilifaile art visa an bild av an raket dar an amatdrsatellrt OSCAR 8 — reser mad som "piggyback" passagerara i an NASA-raket, Delta 139
barande LANDSAT-C. Dan 5 mars kl 9.45 A.M. Pacific Standard Time (1754z) lyfte
AMSAT/OSCAR-8 fr*n Vandenberg AFB, Lomcoc, California, och det ser vi bar.
Foto: NASA/USAF.
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Snoskoter-mobilt

RAVJAKT
Kent Hailing, SM5EOS
Birgittavagen 26
724 65 VASTERAS

RADIOPEJLORIENTERING SM 78
Orebro Sandaramatdrer inbjuder harmed till SM i radiopejlorientering den 19 och
20 augusti 1978
SM bestAr av en nattetapp pA lordag kvall och en dagetapp pA sondag formiddag.
For forsta gAngen kommer en klass for nyborjare att finnas.
Som nyborjare raknas den som aidrig tidigare deltagit i SM eller NM. Kompletta
regler for SM kommer att sandas till samtliga anmalda tillsammans med detaljer
om plats, fardvag m m.
FdRLAGGNING och avgifter
Trots inflation och prisstegringar har vArt motto varit att genomfora arrange
mangen med samma startavgift som foregAende Ar.
Forlaggning sker i baracker med fyrabaddsrum. Sanglmne ingAr.
Anmalnmgsavgiften ar 50: — och helpensionen kostar 70: — alltsA totalt 120:
Anmalningsavgiften Aterbetalas ej om den tavlande uteblir.
ANMALAN

Du anmaler dig genom att betala in anmalningsavgiften 50: - eller hela avgiften
pA 120:— pA postgiro4307409 5Orebro Sandaramatorer, RPO kontot.
Anmalan skall vara oss tillhanda senast 5 augusti 1978. I anmalan skall anges
Namn. ev signal, adress. telefonnummer. Alder den 1 jan 1978, klubb. Den som har
ratt att starta i nyborjarklassen anger aven detta.
UPPLYSNINGAR

SM4CWV Gunnar Ahl, Fjarilsvagen 16. 702 30 Orebro. Tel 019 24 44 90.
SM4DHF Goran Ostman, PI 5218 D. 692 00 Kumla. Tel 019— 741 57.
HJARTLIGT VALKOMNA!

Regler for SM i
Radiopejlorientering
1. Tavlingen ar oppen for alia svenska
medborgare Medlemskap i SSA ar ej nod
vandigt.
2. Tavlingen ar individual. Ingen hjalp av
utomstAende eller annan tavlande ar tillAten
annat an i nodsituation. Overtradelse medfor
diskvalifikation av samtliga aktivt inblandade
deltagare.
3. Tavlingen utgores av en dagetapp och
en nattetapp De tavlande forflyttar sig till
fots.
4 Kontrollerna ar placerade utomhus och
deras antal ar minst fem.
Kontrollema sander i tur och ordning tvA
minuter var tionde minut. Sandnmgsfrekven
sen skall ligga mellan 3.500 och 3.600 kHz
Denna skall uppges innan start och fAr inte
andrasmeran
± 3kHz under tavlingens
gAng
Banlangden bdr vara 4 — 6 km pA natten
och 6-8 km pA dagen med hansyn tagen till
terrangens beskaffenhet.
5. Starten sker gemensamt mellan fem
och noil minuter fore forsta kontrollens sandningspass.
6. Avgorande for placeringen ar i forsta
hand antalet etapper under vilka den tavlan
de funnit minst en kontroll. i andra hand
sammanlagda antalet tagna kontroller, i tred
je hand totalt anvand tid och i fjarde hand
nattetappens resultat. Tiden frAn borjan av
forsta kontrollens forsta sandnmgspass tills
den sista kontrollen uppsoks. Stamping av
startkort omojliggors vid tavlingstidens slut.
7. Karta, sandningsschema och kontrollappar/startkort delas ut till de tavlande i god
tid fore start. Kartan skall vara en orienteQTC
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Andrade och antagna vid RPO-ledare
motet i VasterAs 77-10 08.
ringskarta i skala 1:10.000-1:25.000 med
hog aktualitet
8 Mottagare som orsakar mterferens i
annan mottagare pA langre avstAnd an 10
meter fir ej anvandas.
9. Odlad mark, inhagnade tradgArdar.
tomter o dyl fAr ej betradas.
10. Tavlande deltager pA egen risk. Vissel
pipa bor medforas, pA nattetappen dessutom
reservlyse
11. Tavlande skall efter tavlingen anmala
sig pA angiven plats.
12. "Hjalp mig hem" sandare skall finnas
och ha god horbarhet. Den skall ligga pA behorigt avstAnd frAn i tavlingen anvanda frekvenser och sattas i gAng sista tredjedelen av
tavlingstiden. Den fortsatter sedan kontmu
erligt tills dess alia tavlande Atervant.
13. Lagtavling baserad pA de individuella
resultaten. Som lag raknas de tre basta frAn
varje klubbeller on.
14. Alla tavlar i en klass. Dessutom utdelas
pris till basta dam. baste oldboy. baste vete
ran. baste junior och baste nyborjare. Oldboy
resp. veteran ar de som den forsta januari
fyllt 35 respektive 50 Ar. Junior ar den som
den forsta januari ej fyllt 20 Ar. Nyborjare ar
den som aidrig tidigare figurerat i ett SM eller
NM. Varje klass resultatlista skall redovisas
separat, likasA lagtavlingen.
15. En tavlingsjury skall utses fore tavlin
gen. Juryn avgor eventuella tvister. och dess
beslut gAr ej an overklaga. Tavlingsdeltagare
fAr ej ingA i juryn.
Kommentarer till reglerna och jamforelse
med EM reglerna kommer nasta gAng.
EOS

NedanstAende har hittats i "Eterjojken",
en pigg tidning som ges ut av killar norr om
polcirkeln.
Ett av de mer orgmella satten att kora ama
torradio agnar sig Matti 2DVT St. Jag fick
den stora gladjen att folja med honom pA en
fisketur till en fjallsjo vid namn TjAkkalisjaure
belagen ovanfor tradgransen drygt 830 moh.
Skootern har han forsett med en G whip och
i bagaget medfoljer alltid hans Atlas. For
orientering kan vidare namnas att sjon ligger
ca 5 km 0 om TjuonajAkk pA sodra sidan om
Kaitumjaure.
Uppstigmng kl 0400 pA lordag morgon.
TvA skootrar pA slapvagnen * kalke + pul
ka. Leden var under all kritik med verklig
smAknixig berg- och dalbana. Etter ca 40 km
fard efter denna kunde vi borja borra de for
sta hAlen genom isen. Harren var huggvillig,
och nar det konstaterades. kunde Matti ta
sig tid att plocka tram Atlasen och ansluta
den till skooterbatteriet och G-whipen. Mot
tagningsforhAllandena var utmarkta. Kontakt
var snart upprattad med DK6CO. som ar
svensktalande. VAr rapport var naturligtvis
59. Darefter foljde UK4NBM. DM2DWH i
Leipzig. DK7AT M pi en Autobahn utanfor
Dortmund. G3CZU i Whitstable. GI4AHP M
efter en vag pA Irland samt G3XSE i London
Namnet pA denne ar Phil, och han var helt
imponerad over att fA en kontakt med en
snow mobile station. Han berattade att han
har en girl friend vid namn Sylvia, och for att
han skulle fA henne att tro pA att han haft en
kontakt med en snoskooter pA 830 m hojd
over havet. norr om polcirkeln. bad han mig
rikta nAgra speciella ord till henne. som han
skulle spela in for att overtyga henne. Signa
lerna var 59 At bagge hAllen
Det bdr namnas att Matti vid tidigare fisketurer pA samma sjo har haft finfina kontakter
med W-stationerna och aven med MP2MJ i
Teheran. Radioaventyret gav en extra knorr
pA fisketuren. och dA dessutom jag och min
son fick 66 harrar tillsammans. kan man ej
saga annat an att den kombmerade fiske/ra
dio-turen var synnerligen lyckad.
Hemfarden gick over TjuonajAkk turistla
ger. varefter en jobbig hemfard Aterstod. De
sista backarna var jobbiga att ta sig uppfor.
d5 leden vid det laget var i bedrovhgt skick.
och man ej tordes lamna denna. med risk att
sjunka lAngt ned i den mjuka snon.
Lordagskvallen agnades till rensning av all
fisk. och de tre efterfoljande dagarna tog jag
mig med moda till jobbet med traningsvar
kande lAr. Det ar minsann ej motionsfritt att
kora skoter nar farlederna ar i dAligt skick.
SM2EKN

SSAs mobildekal

passar sAval bilar som snoskootrar! Kostar
10: - och finns pA SSA:s FORSAJNINGSDETAU
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Fran distrikt och klubbar

r

■

SM3-mote i Edsbyn

•>
L

SM3AVQ Lars var sekreterare under Edsbymotet. DL3 SM3CWE talar till folket. Foto:
SM3CER.

SM0AGD visade bilder och berattade om
sin DX-pedition till Bajo Nuevo for ett par
3r sedan. Foto: SM3CER.

SK3HK i Sundsvall

TAHY SANDARA.MAT0RFR

SM0CXK har sant in en notis om Taby Sandaramatdrer med bl a nedanst^ende bild av
SM5ZD utovande ravjaktspropaganda pr
film vid TSA forsta irsmote.

Sveriges Radios Radioklubb, SK3HK i Sundsvall aktiverade sin signal under CQ WW WPX
CONTEST 25 — 26 mars 1978. Trots ganska dSliga konditioner i norra delen av SM3 lyckades
vi skrapa ihop 1239 QSO. Operatdrer var: (stSende) Tommy Olsson, SM3AFR, (sittande
f. vj Jan-Eric Rehn, SM3CER och Bengt Sward, SM3DXC Foto: SM3CER.
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Stromstads amatdrradioklubb
har firat 10-drsjubileum med "bppet hus" ute vid Kallvikens kursgdrd med demonstration av
radiogrejor. QSO, poangpromenad m m. Klubben har ca 20 medlemmar meddelar SM6BBX.
Bilden har nedan, som ar tagen av Stromstads Tidning, visar fr v stdende: SM6EAK Gote.
6087 Benny. -6CIX Eide, DL6-6CPO Ingemar. Sittande Stefan och 6GWA Tord.

Solenn inramning nar forsta Salt
Water Award-diplomet utdelades

SM6CIX mottagande brodet och vattnet
— samt diplomat.

SK6JF

STORA BJORNMOTET

ar som bekant signaled for TRASC som
betyder "Trostlosa radioamatbrers sista
chans'*. TRASC-arna brukar ordna DX-peditioner "udda platser", tidigare Gotland och
Faroama.
Vecka 33 och 34 amnar de hemsoka de
sodra delarna av Sverige, inalles ca 300 mil
under forutsattning att deras fortskaffningsmedel — en Dodge brandbil mod. A — hdller
for resan. Folk som bor soder om Dalalven
bdr alltsd se upp. Mdnga kommuner kommer att aktiveras pa KV och VHF Mer om
TRASC i bulletinerna. Adressen ar "TRASC,
KungshOjdsgatan 2. 211 20 Goteborg ".

pd Tossebergsk latten ar som vanligt den
forsta helgen i juli. Valkomna
DL4, SM4CCY m fl.

Han* Eliaesons Minneslond

Vi fyller pd

SM5WL:s minnesfond

med en drsmotesbild. SM7CZJ kollas in av
Ullla Ekblom, flankerad av det stravsamma
paret Margareta och Martin -LN. Foto:
SM7QY.

Postgiro 71 90 88-7
□stmarksgatan 43. 123 42 FARSTA

Hisingens Radioklubb SK6AW - klubben
som fyllt 10 dr i 3 dr nu — instiftade for ett
par dr sen diplomet VASTKUSTENS OAR —
THE SALT WATER AWARD. Diplomreglerna ar att ha QSO med minst 100 av vastkustens ca 1 200 oar frdn LA-land i norr till hallandsgransen i soder.
Det populara diplomet. som f o har Vastkustens Turisttrafikforbund som sponsor,
har aktiverat mdnga sondagsseglande
sandaramatorer och sondagskorande mobila
stationer an leta sig ut bland holmar och skar
pd vastkusten for att kunna "radioaktivera"
dessa.
Till diplomet hor ocksd en HONO-kaka och
en flaska saltvatten, buteljerad vid Sydkoster.
Om det ar HONO-kakan och saltvattenflaskan som aktiverat SM6CIX Eide frdn
Stromstad och SM6DUC frdn Hunnebostrand vet vi inte men att dessa bdda vastkustamatorer var de tvd forsta att ro hem var
sitt exemplar av det synnerligen vackra diplo
met med tillhorande attribut, det vet vi.
Diplomen utdelades pd SSA drsmote i
Uddevalla, som gav en solenn inramning dt
handelsen och visade allvaret i devisen
VAST AR BAST. Diplomen var dock inramade av SK6AW. Eide rodde hem nr 001 och
Willy kom seglande i bakvatten och erholl
diplom nr 002. Nu ar det gront Ijus for dem
att kampa vidare mot stickers.
Diplomet ar tillrackligt attraktivt for att
aven du borde kunna ta ut kursen mot vast
kusten, kasta loss och ge dig ut bland skaren
och oarna med en liten QRP-rig eller vad du
nu har. KoMa med Record-booken var oarna
ligger och med turistbyrderna hur du tar Dig
dit.
I grund och botten ar diplomjagandet en
mycket trevlig variant av vdr hobby, och som
ger rika tillfallen till ofrivilliga bad och hindrar
en frdn ett osunt och osyndigt uteliv.
Vi traffs pd 3 775 kHz eller daromkring!
SM6CVE

Meddelanden
om xlubb och distriktsmoten mdste
vara redaktoren tillhanda senast den 13 i
foregdende mdnad. Kan man inte det sd
mdste man anlita Bulletinen som serve
rar "nyheten nar den ar ny" Red
QTC
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Radioteknik for
radioamatdrcertifikat

Folkraknaren

Den av SM5MN konstruerade folkraknaren har blivit en foljetong p g a olycklig handlaggning. Foljande fakta bor darfor framforas
for tydlighetens skull:
— Folkraknaren pubhcerades i QTC nr
5/76 efter an 5MN utvecklat en prototyp pi
veroboard.
— I samband med att LRA tog upp dator
stodd konstruktion av monsterkort (CAD)
som en programpunkt pi ett ordinarie
minadsmote. lyckades man att som elevar
bete f3 folkraknarens kort korda i CAD.
— Korten ar korda i proffessionell stan
dard d v s smala ledare, smi kragar. sma iso
lations avstind etc. forekommer. Detta innebar att tillverknmgskostnaden ar hogre an for
normal kommersiell standard.
— LRA kan ei pitaga sig det ekonomiska
ansvar en serietillverkning skulle innebara.
— LRA har av 5MN fitt aganderatten till
folkraknaren.
— LRA har ej fattat nigot beslut om tillverkning och saluforing av kort aven om sidana loften har lamnats av vissa personer
For att losa den uppkomna situationen till
forhoppmngsvis alias basta har LRA beslutat
overlita tillverknmgsratten gratis till nigon
firma/person som kan ta ekonomiskt ansvar
for tillverknmgen. Villkoret ar dock att si sker
och att de som onskar kort skall kunna kopa
dessa till rimligt pns. Intresserade firmor/personer kan skriva till: LRA Box 5008.
580 05 Linkoping 5.
For LRA klubbstyrelse
SM5BFY B. Larsson,
ordforande

NORDISK
AMAT0RRADIOHISTORIA

eller "Hur uppstod amatorradion" bar i
Norden?" Det ar friga om 1920 talet eller

tiden fore 1925 i huvudsak. En htstoriegrupp
har
bildats
pi
eget
initiativ
av
SM5AMF Torsten
i
Nykopmg
och
SM5TK Frasse i Trosa. AMF samlar m
skriftligt material och garna fotos och
att -TK forsoker att sprida information om
gruppen och dess milsattning.
Forst samlas materialet in och det ar
brittom — ingen ar ododlig — och bearbetningen tar sedan vid. Resultatet kommer att
delges de nordiska nationella foreningarna.
Att visa vad amatorradion ar och har varit
ar av stort varde och inte minst for
nyborjarna. Ja. det ar val ocksi si att aven vi
oldtimers har ett suddigt begrepp om amatorrorelsen i begynnelsen i Norden. I allman
het halkar man di in pi rundradion, den levde ocksi relativt pnmitivt i borjan. Men —
observers — rundradion lamnar vi utanfor,
nu galler det amatorradio med sandaramatorer (plus ev. ditidens "svartfotter", preskriberat idag).
Vet du nigot eller kan du tipsa oss om
nigon "som vet" si skriv tin SM5AMF
Torsten Larsson, Tellusvagen 7, 611 00 Ny
koping eller SM5TK Kurt Franzin, Box 13,
150 13 Trosa.
Du kan ocksi ni SM5TK via SCAG SSBinfokanal 3715 kHz (obs* Ny frekv.) sondagar
kl 0900 SNT eller 7085 kHz kl 0930 SNT.
Den som har klam pi radiogram (se kommande CW-spalt) kan ocksi satta ihop ett
sidant t. ex. for sked och sanda in det pi
SCAG-trafiknat. Var si saker, det nir mig.
SM5TKFrasse
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SSA:s nya
styrelse

SM2AVU, Thore Haraldsson har framstallt
ett kompendium pi drygt 100 A4-sidor som
avser att tacka de kunskapsmitt i radioteknik
som for narvarande fordras for godkant prov
i certifikatklasserna A och T.
Det borjar som sig bor med allman elektri
citetslara, beskrivning av mgiende kompo
nenter varefter foljer beskrivning av en
superheterodynmottagare samt en lista over
forekommande Q-forkortningar.
Kompendiet har av forfattaren testats
under ett antal teknikkurser och det har visat
sig att kunskaperna val rackt till for amatorcertifikat. Boken kostar ca 60: —.
SM3WB

ELEKTRONIK FOR ALLA, dell

heter en bok som kommer ut i host. Den ar
en grundlaggande introduktion i elektroniken. Forfattarna Berndt Andersson och Lars
Asplund har lagt upp den si an man kan stu
dera enskilt eller i grupp. Den forutsatter inga
speciella forkunskaper utan det racker med
de fyra raknetsatten samt givetvis ett levan
de intresse for elektronik.
Boken borjar med en studieplan anpassad
for cirkelverksamhet omfattande tio traffar
och pi den tiden har man hunnit gi igenom
grundelementen samt gjort ett antal laborationer dar spinskiveplattor anvands som un
derlag for s k spikaschema.
Boken forefaller vara mycket instruktivt
skriven och synes val lampad for den milgrupp forfattarna avser. Den skall senare foljas av del 2 och del 3. Priset pi del 1 kommer
att ligga mellan 60 och 70 kronor.
SM3WB

Raddningsaktion for rortekniken

SM4XL tycker inte om an det sags att ror
tekniken spelat ut sin roll. Ny radiohtteratur
saknar ofta helt begreppet elektronror Han
har hittat foljande i Modern Elektronik 8/78:
Enligt en rapport i februarinumret av
Microwaves ar ingenjbrer som kan konstruera och utveckla elektronror pi vag att for
svinna. En stadig avtappnmg har skett undet
ett par irtionden och medelildern for dem
som fortfarande arbetar inom branschen narmar sig 50 strecket. Aldersfordelnmgen ar
dessutom narmast "pulsformad" och majoriteten kan vantas avgi med pension mom de
kommande tio iren.
Samtidigt vaxer behovet av elektronror.
Minga tillampningar, t ex sandare for radar
och rymdkommunikation, kraver effektnivier som under overskidlig framtid bara kan
genereras med elektronror. Nya framsteg
ifriga om livslangd, verknmgsgrad och reducerade tillverkningskostnader. medverkar
ocksi till rorindustnns nya uppsvmg. Ett bra
exempel ar magnetroner for mikrovigsugnar. En sidan kan leverera ca 1 kW i mer an
20.000 timmar. med en verkningsgrad overstigande 75 % och till en inkopskostnad av
ungefar 15 dollar*
Rortillverkarnas forsok att rekrytera unga
ingenjorer har av naturliga skal slagit slint. I
de integrerade kretsarna och mikrodatorns
tidsilder fir majoriteten av studenterna vid
tekniska fakulteter inte ens en orienteringskurs om "elektronroren och deras anvandning". (Pi 1950-talet fick E-Osquar agna en
hel termin it att ploja igenom en bok med
den titeln) Att idag hitta en nyexaminerad
ingenjor som vet hur man konstruerar en
magnetronkatod eller en fordrojningsledning
for ett vandringsvigror ar mindre sannolikt
an att vinna hogsta vinsten pi en premieobli
gation.
Av platsbrist kan vi inte ta med hela artikeln men aven ovanstiende kan ge anledning till eftertanke. Red.
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor ‘or 3 rader
-120 bokstaver siffror eller teckeni

Vane vt

terlrgare rad 3 kronor
Annonsorer som ej at SSA mediemmar be

talar dubbel avgift

Text och hkwid sandes till SSA

Ostmarks

gatan 43 123 42 FARSTA Postgiro2 73 88 8
S>sta inlamnmgsdag den 10 e i mAnaden tore
mforandet

Namn och eller signal miste an

ges

EFTERLYSNING

Jag har blivit bestulen pA min ICOM IC-225
80 kanaler syntesstation. Tillverkn.nr.: 1234.
Blir du erbjuden denna apparat eller pa annat
satt kommer i kontakt med den — kontakta
SM6CRX/Ronny. Tel. 033/11 11 77, arb.
033/13 60 00.
■

SALJES

■ Kenwood TS-820 5000:— Tre Elem.
Yagi DB-10-15A 500:- samt 9 elm.kryssyagi 125. . SM5VB Lennart 0753'406 89
■ ZODIAC GEMINI 2 m EM R/-R9, 500.
550 120 W 2m FM slutsteg for 12 V.
HY-GAIN COLLINJAR mobilantenn. 4db
gain. Ge ett pris till SM5BKZ, Stig Schyffert.
0760 359 69 efter 1800
■ PA 80—10 m. Drake L-4B, saljes obe
gangnat och ouppackat. Pris 4 800: . Tel
0227/121 93 efter 1700. SM5EWT Nils.
■ TS-520 saljes. Endast 150 QSO korda.
alltsA som ny. Pris 3.500: . SM2HGG/Jim.
Tel. 0978/107 37.
■ Jag tanker ev. salja min 2m-rig. d v s
slutsteg med 8877 komplett med natagg
samt 4X16 el KLM inkl. bommar. matchning
m m. Du som ev. ar mtresserad kan ringa
och diskutera pris etc. Jag har alltsA inte be
stamt mig till 100 % an. SM6CKU
0300/443 89
■ REPEATER TILL SALU! Fungerande
repeater (f d SK6RIC) uppbyggd kring en
SR A i en 19”-rack. PA m 06 40. Komplett
med logik och ID-generator Idiodmatris, latt
att koppla oml. Pris ca 1.000 kr. Kontakta
oss for mer info. VHASA c/o SM6FM0.
Hennk. QTH enl E22. Tel. 0322/185 58 e kl
17.
■ Glasfiber Quad for 10-15-20 m. 595 —.
SM5VB Lennart. Tfn. 0753 406 89
■ Ravjakts dax, jaga med SIGTUNA
SAXEN komplett 195 kr. KRISTALLER. 100
KHz, 1 MHz och 10 MHz. Ring 0760/541 85
5 DAJ Sixten.
■ Drake TR 4 C med AC 4 och DC 4,
3.3001— Drake R 4 C 2.500: - . Bagge app. i
FB skick. SM2DMU 0934 151 68
■ ICOM 202 ssb/Cw 2 M. Zodiak
5024basst. ev. byte barbar 27 MHz 3-5 W.
TS-820 saljes. SM6HLN 031 11 01 96.
■ SRA- CN404 T 20 Watt 2-met. transcei
ver, helt transistoriserad med BLY 93A i slutseg. Lamplig till Repeater. Kord end. fatal
timmar mobilt. 5 kan vestyckade, ytterligare
3 lagen kan bestyckas. Saljes till hogstbjudande. kompl. med mick, kablage. styrdel
manual. Stationen ar byggd for frekv.
SM5FCQ Lennart 011 585 40.
■ Barbar Standard CR-146A, 145 MHz. 2
W, 5 kan. 1750 Hz, R1. R6. R8, 145.0, 145.7.
Ladervaska, teleskopant. 800: — . Laddningsbara ack. 100: — . Kurt Olofsson SM7GAP
Tel. 036/18 75 70kl.8-16.
■ TR 2200 idealisk handapparat och
mobilstation. NiCa batt. inb. ack. Kanaler
R2, R4. R6, R8 145.0. -550 145,55 + PA
slutsteg 10 W. Allt for 1175: - . DRAKE TR 4
Tranceiver inkl sep VFO och inbyggd hog-
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talare. Pedantiskt skott, litet anvand i utm.
skick. SM6BUC. Tel. 033 12 30 50.
■ UFB HW 101 + HP 23 B + SB 600
2.300:—
SM6GYB
Tfn
0322'171 88
kvallstid.
■ Fallbar teleskopmast c:a 16 m, hamtpris
900: - . 2 M-slutsteg, 40 W ut. klass C 280: . Komplett RTTY-terminal i snygg fada,
550: — . Remsstans, Creed 85. 75: — .
SM6BVA/Goran, tel. 0515-430 68
■ Helt ny UNIDEN 2020 Transceiver kom
plett rig. Ink 12 vdc, CW-filter. Mycket fagt
pris 3650:-. ICOM IC-225 80 kanaler syn
tesstation 10 W FM Klar for rpeatertrafik.
Inbyggt 1750 Hz tonecall. 1650:
SM3BSH
John tel 0278/409 90 eller 414 63.
■ TS 520 inkopt sept/77, endast testad.
mic SSA-key och antenn W3DZZ. Riktpris
4TKR. Anders Persson tel 0586 449 16 eller
SM4AWG/Wille tel 0586/403 27.
■ Aldre, rfagot defekt TX FL 100 B. Pris
500: —. Priset kan diskuterasl Skriv till
SM7DIT, Goran Karlsson. St Mollebacksgr.
7 A, 371 00 Karlskrona.
■ YAESU FT-200, 240 W med flakt o
natagg. DRAKE MN-4 matchbox + MS-4
hogt. 3 el. Yagi TH3JR ♦ rotor AR 40 Mic
SHURE 444 och Heathkit GH-12. HW 7 QRP
rig + natagg. Heathkit HD-1410 elbug +
hembyggd elbug med minne. Manipulator
Ham-key. 2 fagpassfilter TV 3300, IkV +
TV-CB-LP 150 W. 3 baluner 1 kW st. Allt i
ufb skick. SM0HNU/Henrik. Tel. 0756304 33 eft. 17.00.
■ Heathkit HR 1680 rcvr 1200: - . TRIO TX
310 sandare 575: — . Heathkit 110 MHz
frekv.raknare 1100:—. Quad-antenn for
OSCAR
495.
Glasfiberlaminat
gratis.
SM0JHF. Tel.08 751 20 52.
■ TS 520 S med CW-filter o. hogt. Ny
skick. Ink. sept. -77 o. gallande garanti. Kord
ca 300 QSO. SM0BEM/Jan-Eric. Tel. 08
45 81 22 eft. 1800
■ TR2200GX komplett med ackar och Xtals for R1, R5, R6, R7. R8. 600. 550. 540
10 W slutsteg, extra gummipinne. Natagg.
variabelt 0—30 V. Antenn GPG-2, 25 m RG
213.
En
mic
kompressor
MC-701.
SM0GMZ Peter. Tel. 08 - 756 96 30 eft.
1800.
■ Multi 8DX + Multi VFO + R1. R2. R8.
145.500, 145.550. 10 rrfan. gar. kvar, i orig.
kart. 1800: — . 2 m Trans enligt RT 3 5/77
+ 80 kan. syntes enligt RT 6 7/76 + pot.
S-met., tymhjulsomk + 20 W Sonab slut
steg alia enheter monterade och provade
800: — . Saljes p.g.a. kop av ny trans.
SM6JEK/Janne. Tel. 031-12 77 84 eft.
17.30.
■ SB-104 m cw-filter, SB 230, Station
Control. Station Monitor d v s komplett SB
104 line. Natagg. 3-5 kV komplett 975 (hamtning i Kinna). Beg 46 el J beam 432
MHz
150:/st.
MMT28/432 .
975:-,
MMC144 432 275:-. Sockel SK-650 f
4CX250B 50: —/st. FT 221R 2m. PA m06/40
2 m, 402BA 2 el 7mc. Ring SM6CKU 0300443 89
■ Dator Swtpc MP 68, CPU MC6800,
MIKBUG i operativsystemet inkl. 20k statiskt
RAM. Interface for modem och terminal ut
RS-232 eller TTY. VIDEOTERMINAL Swtpc
CT 64 inkl 2 K RAM, ut RS-232 X tai filter
XF-9B. sfaende vAgmeter Heathkit HM2102, Rotor Stolle Automatic, 2st 1 lei. 2-m
ant. Cuchcraft, FB RX TRIO JR-310.
SM5EBE, Tony Westman, Valthornsvagen
30, 752 50 Uppsala. 018-40 12 72.
■ Helt ny YEASU transceiver FT 101E, 1080 m. 260 W. Inb. 12/220 V. inb hogt
speech processor och flakt. Ring SM4EGS
Sven-Eric. Tel. 0583/34 272.
■ Quad-byggarelN u har jag fatt tag pA
finfina bamguspridare igen. 25:— pr st. Vid
kop av 12 st eller flera 20: — pr st. SM4 EGS
Sven Eric. Tel 0583/34 272.

■ JAG GER UPP! Ufb RX Drake R4C +
hogt. 2.950: — . Fb TRC YAESU FT 101 +
flakt — mic, 3.000 — Paddel TP3 som ny,
200: - . TTL-keyer medhor.. 160:-. Scope
2CH 5 MHz * prob, 875:-. FQ count 20
MHz + prob. 430: - . Lab stab 0-2 A 0-30 V
strom beg. 350:— Fb FET VOM kyoritsu,
400 - . SM5IWR Ferdi. Tel. 0141 534 81
■ Swan-500c med 220/12 V. Transv. 144
Me. Transv. 28-432 Me. Viking match Box,
Johnsson fagpassfilter. mottagare Trio 559
med konv. 144 o 432 Me. slutsteg 432 Me,
Natagg 0-20 V. universallmst. Minirakn.
Citizen 852 SR. lodkolv 220 V Dito 12 V
med trafo. slipsten Tormek ST250. Wolf
Borrmaskin. SM6CNP 0500 520 17 efter kl
18.
■ 3 el MOSLEY TA-33 HP, uppmonterad
endast 3 mfinader 875:— Mobil ant. for KV
kan tagas i utbyte. SM6HVR/Sune. Tel. 031
55 24 60.
■ Uniden 2020, kord 100 Oso kompl. Ant
GP 14 AVQ. Di.pl W3DZZ 2 m Transv. QTC
6-9-74. 2m konv trans. Frekv rakn. enl R/T
6 7 73, 0 250 MHz SM2GGV. Sune Kero tel
0970/217 05 efter kl 17.00.
■ TR 4 m noise blanker och svenskbyggt
PS. I UFB skick. 2.500:- kalla! SM6FWG
Dennis, tel 031/26 85 09 efter 18.00.
■ Heathkit HW8 QRP transceiver 80. 40,
20 och 15 meter VFO 3 W Vridtrafo 8 A.
Rortripplare 144 till 432 MHz ca 100 W ut.
SM5FVH Anders 0171/470 15
■ TX Hallicraft. HT40 + TRIO VFO f FB
TRX utr. 4- XTALs + Manual = 500 kr. 2m
TRX HW 20 + Manual 4- nytt mgings Et
slutror + MNI XTALs
250 kr. Sinclair
armb.kalkylator
(Fung.)
50
kr.
SM7IUN/Bjorn 042/732 16.0431/718 42
■ Tillfalle' Komplett KV 8 VHF ng. Ut
sokt vahfardad TS 520 (kord ca 800 QSO)
samt transverter Heathkit SM 500 (ca 150 W
input.) Inkl. Power. Bosse SM4BKQ 0551 —
100 98
■ UFB Transceiver TS 820 med alia op
tions
TS 820S, inkl. hogtalare SP 820.
som ny, i orig. emballage Kr 7.000: . ICOM
IC 215E med RO-9, 145,0. 145,25, 145,5,
145,55, 145,75, som ny. i orig. emballage Kr
1.450 — E-Z Matchbox 500 W. som ny Kr
200: — , UHF Units 144 28 MHz konverter.
ny Kr 150:-. SM0EBP. Borje, tel. 08 —
86 45 87 e. 18.00.
■ Mottagare DRAKE 2-C, kalibrator +
noise blanker, i nyskick. SM3GXX Hans
Ohlsson, L5nggaten64. 881 00 SollefteS.
■ ICOM 245 Digital mobilstation 144 148
MHz, dubbel VFO 2.150;-. DRAKE FS4
Syntheseizer ny. SM7NG Nils Gunnar. Tel.
040-46 11 36.
■ 1) MSK 10B RTTY demodulator. UFB
passar alia typer of printer, remlas. loop
strom AFSK. 45-75 B. 170 850 Hz shift
+ variabel 100- 1000 Hz, inbyggt katodstfalror autostart antispace aktiva filter. Mest er
bjudande
2) SWR/power met fag (200) hog (1000)
effekt, Forw/refl watts visas pfa samma skala
samt SWR, modell smx 777, Ham Soku,
UFB gar.kvar. SM6HUG. Gaby, 031/404 369
eft. kl. 19

UTHYRES

Fritidsstuga ca 75 m7 i St Anna. Ostergot
land 6 baddar, villastandard, sjoutsikt, 100
m till bad. Uthyres i augusti.
Lrten fiskestuga .id Tarxfan i Salen. Ogenerat lage, en km ffan Narsjon (bad) uthyres
i juli for 300:— per vecka eller 1000:— for
hela mAnaden. SM0GEM/Allan Lindkvist,
Box 27, 146 00 Tullinge. Tel. 08-778 15 69 el.
0123-221 92.
Forts. pA nasta s«da
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Forts.
SM7JBK

Birgit Eriksson. Bockebacksvagen 91.
291 69 Kristianstad

SM6JCC

SM3JCI

Hans Johansson.
Roda

*van Stoor.

Pl

2611, 440 03

Homyren 3835. 828 00

SM0-6312 Sigvard Hogberg, Ramensvagen 35.

121 67 Johanneshov
SM5-6313 Bertil Sonnergren. Forenmgsgatan 20

SM3-6314 Hudiksvalls

Harry Granberg. Borrvagen 3. 644 00

SM4JDE

T orshalla
Jorgen Brodersen. Bratthallsgatan 6.
781 00 Boriange

SM3JDF

Tuija Olsson, 6 e Tvargatan 36 A.
802 35 Gavle

SM7-6298 Verner Skiffard. Glostorpsvagen 50,
230 42 TygelSjO
SM0-6299 Sami Kalajoki. Sodra Jordbrovagen

112. nb . 136 52 Handen

SM0-63OO Viljo Pekkala. Klapperstensvagen 4. 2
tr., 136 52 Handen
SMO 6301 lvan Henricsson. Lidkopingsvagen 49.

2tr.. 121 49 Johanneshov
SM7 6302 Rolf Akerlund Lennebo. Svansjogatan
49 217 66 Malmo
SM3-6303 Bfom

Cahlman. Kallangsvagen
870 50 Bollstabruk

10.

SM7-6304 Anders Nordstrom. Donationsgatan 8

C. 252 43 Helsingborg

591 00 Motala
SM7-6307 Joakim Giese.

Fndtuna.

Degeron.

30. 824 00 Hudiksvall

Norrala
SM 3-6316 Jan ln9e Persson.

Ingvar Stickl. Nejlikevagen 4, 125 32

SM7IUJ

Alvsjo
Mats Nordstrom. Stenkallevagen 45,

860 20 Njurunda

Albatrossvagen

Wahlberg.

413 07 Goteborg
Peter Walentm Askman.

Dr

Koch.

Domsjo
Ove Salmen.

SM0IZY

125 35 Alvsjo
Ingvar Westin. Vintervagen 14, 141 40

SM2JAC

Huddinge
Lars Oberg, Atletgatan 3. 940 20 0|e

SM2JAD

byn
Kristina Oberg. Atletgatan 3. 940 20

Linds

Gata6. 6 tr.. 413 25 Goteborg

pranz

SM0IVY

44

Pargasgatan

163 27 Spdnga
SM 6-6319 lvan Novik. Ovre Djupedalsgatan 7,

SM7-6321

Arne Bystrom. Grindvagen 3. 892 00

15.

136 64 Handen

SM6-6320

212 32 Malmo

SM3IUW

Storgatan 28.

Klippan
SM6-6322 Sernt Holmberg,

Svensson

Sigfrid

Edstroms

Ojebyn

264 00

SM6JBH

570 10

SM4JBT

Svedala

Svanesund
Sandebo.

□ Geloso "G 4/214” mottagare. samt con
verter for 144 MHz-bandet onskas kopa —
endera tillsammans eller var for sig. SM4
5716 Ase Ys£n Tel. 023 595 07 eft. kl 18.00
□ 2 m Transceiver. Fast stn for SSB. CW
och FM. Portabel stn for FM. Aven stn for 70
cm. antenner och rotor av intresse.
SM0JEM/ Lars Tei. 08 88 22 22.
□ Antennrotor i bra skick. Hogohmig Hlfl
hogtalare,
ex
Philips
AD-9710-AM.
SM4CB0/ Jan Asplund, tel 0240 757 01.
Monitorscope. Heathkit SB610 onskas
kopa SM3EVR Tord Julander, Box 547.
860 20 Njurunda. 060 302 54. E. kl. 16.

Chrtster Schelm. Baggangsvagen 47

radioklubb.

Blitryvagen

SM0JCF

Per-Anders Lundberg, Kolbacksgrand

SK6LK

•2,794 00 Orsa
Boris
Radioamatorer.

Ekesund,

SM4JCH

19, 2 tr. 121 61 Johanneshov
Ake Nykvist. Orrstigen 25.

SM6JCX

Laxi
Bengt

C. 691 00 Karlskoga

Eskilstuna Sandareamatorer. Box 394

SK5LW

Sigtuna

SK0MG

Malargirdens Sandareama

Tyskbagaregatan

2072,

Vinback.

Lars-Gunnar Carlberg, Avedalsgatan

SM3JDJ

6. 532 00 Skara
Eskil Nystrom,

SM6JDM

811 00 Sandviken
Karl-Gustav Frick,

Frihetsvagen

19.

Krapplavagen

24.

Stendahi.

23

A.

Hallevagen

9.

Mossvagen

523 00 Ulricehamn

SM2JDN

Gunnar Davidsson,

SM2JDU

Vilhelmina
Ulf Johansson.

10.

114 43 Stockholm
SM0AYN Gosta

Pl

SM6JDC

Gote Ahsberg, Logevagen 19. 781 00

Boriange
SM5AMB Lars Sjoberg.

Olsson.

695 00

450 80 Tanumshede

A terin trade

Box 65. 912 00

31.

Gristensvagen

902 42 Umei
Snobarsvagen 5.

SM5BTI

175 33 Jarfalla
Bertil Persson.

141 40 Huddmge
Carl Erik Jorgensen. Kuskgatan 30.

SM2JEB

Soren Andersson, Rignndsvagen 44,

SM7BZF

212 35 Malmo
SM1CQA Rikard Warff. Nors Gothem. 620 24

SM2JEJ

940 20 Oiebyn
Kenneth Aldrin. PI 4158. 941 00 Pitei

SM0JEM

Lars Gandiis. Mickelbergsvagen 123.

L

KOPES
Antennanpassmngsenhet, PA for 3.5 —
30 MHz. Antennrotor och FD4 eller W3DZZ
antenner samt PWR till ATLAS 210 kopes.
SM2FLW Lennart 060 58 54 89
Till HALLICRAFTER SX 146 CW filter
0.5 kHz nr (049 0003211 33.5 MHz knstall
m (09 201996). Transverter 144 MHz.
Match box 3.5 30 MHz Antennrotor kraf
tig Teleg.-afikurs kassett SM3JAW Janne.
Tel 0660 144 40 eft. 18 00.
Heathkit HR 10B 5 band Receiver. San
dare Heathkit DX GOB Kortvcigssandare TX
88A uteffekt 75 W med schema. Sandare
mottagare Signal Corps RT 70A GCR. US
Army, med schema Gamma! mottagare R4.
Western Electric R-215A superheterodyn 3r
1925 eller liknande (med spolar pa locket*
SM2HUZ, Rune Forsberg Pl 6301 Medle
931 OOSkelleftea

Torsten Johanneson. Box 90, 440 92

SK4KO

772 03

Grangesberg
SM7-6311 *-eif Kolle. Borringevagen 10. 233 00

113,

Korsberga
Ovansiljans

SM4G0

gala 27 A. 724 66 Vasteris
SM4-6310 Hans Sjoberg.
Box 314.

Ottesingsvagen

SM6JBH

torer. Box 46. 190 30 Sigtuna

byn

242

SM0IUB

Manganvagen 9.

Viktor Lejonsvag 2

Thord Hofbn, Pack 100, 830 21 Tands

SM5-6309 Berttl

Ung

613 06 Eskilstuna

260 84 Hiarnarp
SM3-6308

Sandaramatorers

SM3-6315 Anders Fernlund, 3820 Losjo. 826 04

SM0-6318 L®*5

Leif Holmquist, Atravagen 13. 121 57

Johanneshov

520 11 Vegby

SM0-6305 Ofle Andersson. Biornkallevagen 21

183 64 Tabv
SM5-6306 I'ngve Nykvist.

SM0ITO

domssektion. c/o Lantz, Sladvagen

SM0-6317 Arne Lindkvist,

Lennart Wegelid. Sodertaliegatan 29.
252 51 Helsingborg

A. 722 18Vasteris

Edsbyn
SM5JDA

SM7IQE

SM6JDV

Ulf Riley.

513 00

Fristad

125 32 Alvsjo

SM4EXZ

Dalhem
Bengt Fogeberg.

A.

SM2JES

SM4JCE

781 00 Boriange
Jan Ivarsson, Kvarngatan 23. 781 00

Sven Andersson. Hultet 1. 950 60
Overkalix

SM0JEY

Bert

SM3JFD

762 00 Rimbo
Jan Erik Elfberg. Figelgrand 8. 852 37

Boriange
SM3-1221 Erik Lundin.

Vallgatan

Tallbacksvagen 25 A.

Wirstrom.

Rinasvagen

16.

Sundsvall

811 00 Sandviken
SM5 3097 Walther Holmgren.

Kvarnvagen

1.

SM0JFH

Ewald Wickstrom,

Lundagatan

11.

171 63 Soina

181 42 Lidingo
SMO 3510 Hikan
Lindgren.
SK3BP

10

Orrstigen

44

150 24 Ronninge
Radioklubben FAXE, Box 62, c o S

SM7JFM

Thomas Ekstrom. Bjornbarsvagen 20,
281 00 Hassleholm

SM2JFO

Anders Olofsson. Blockletargatan 5.

930 50 Boliden

Helsing, 820 22 Sandarne

Nya medlemmar per den 10 maj 1978

SM4JFS

Martin

SM6JFY

Leksand
Owe Mellberg.

Kmph.

6550.

Box

793 00

Vagen

Sodra

15.

530 50 Axvall
SMOXJ

Cun Hagstrom. Hogvreten 3. Musko.

SM5ANY

140 40 Osmo
ex 6328 Per Eek. Fiskgjusevagen 6

SM7DQY

752 56 Uppsala
Ingemar Sjostrand.

SM2FQB

gen 5. 240 14Veberod
Ulf Bergstrom. Grubbevagen

SM6HAB

902 50 Umei
Arne Nohlberg. Grona Vagen 46 B.

SM5HTL

541 00 Skovde
Krister
Nilsson.

SM0IAY

753 32 Uppsala
Bengt Jorsin, Vattugatan 3 A. 1 tr,

SM7-6324

Birger Nilsson. Arkitektvagen 42, 5

SM5IFO

172 34 Sundbyberg
Jorn Nielsen. Hasthovsgatan 9 C.

SM6-6325

tr. 572 00 Oskarshamn
Rune Johansson. Janestensgatan 1

SM2IKI

722 27 Vasteris
Sven Wikstrom.

SM7-6326

C, 417 23 Goteborg
Waldemar Blomberg.

950 30 Rinei

SM7JGI

Goran

Hikansson.

Jat.

PI.

2046

360 14Vackels3ng

SM6JGL

Leo Gerasimov

Margretelundsgatan

13 C, 531 00 Lidkoping
Handslagareva-

SM2JGR

Ralf Nilsson. Kungsgatan 26 A. 961 00
Boden

26.

SM6JHO

Mikael Aspenstrom. LAngikersvagen

2, 302 39 Halmstad
SM7-6322

Bernt

Holmberg,

Sandebo,

570 10

Korsberga

Auroragatan

Kangsovagen

17.

9.

SM2-6323

Jan Olov Johansson. Storgatan 21,

912 00 Vilhelmina

Islandsvagen

1 C. 352 46 Vaxjo

QTC
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SM7JHU

Fredrik Johansson.
570 40 Aneby

SM6JHV

Mikael Almroth,

Storgatan 8.

SM0-6327

Vivi-Anne Emanueisson. Hauptvagen

SM2-6329

38. 123 58 Farsta
Thomas Saluti. Wdhhnsgatan 1

941 OOPiteS
Ellen Saluti. WAhlmsgatan 1 B . 941 00

SM6DXY

SM2-S330

Pite8
Bengt Eckardt. Humleplan 23. 572 00

SM5EOZ

Lars Sandstrom. Box 26. 590 40

SM7-8331

SM5JHX

Vasterhaninge
Goran Kordel. GrAbergsvagen 14.

Oskarshamn
SM5-8332/K9YYG Roger Halmstad. Vasterleden

SM3ETD

Kisa
Sture Hoijer. Norra Kyrkogatan 8
871 01 Harnosand

SM7JHY

752 40 Uppsala
Yngve Bransvik.

421 63VFrolunda

Sven Jogenstedt. PI 301. 660 20

SM0JHW
(ex-6195)

Fengersfors

SM5JCZ

Marianne Groning.

SM 0-6334

830 80 Holing
Kent Abrahamsson.

SM3JEP

SM4-6335

gen 14. 151 30Sodertal|e
Hannu Korkala. Kloverstigen 12 A.
781 00 Borlange

SM4JEV

SM6-6336

Jonny Andersson, Vastkusthemmet.

SM5JFL

SM4-6337

Box 85. 510 lOHorred
Inge Bjork. Bygatan 60. 792 03 Far

SM6JGB

Peter

SM5-6338

nas
Sven Enk

SM5JGJ

seistrasse nr 7. 6086 Riedstadt. vast-

SM5JGJ

Jan

Tyskland
Sigfnd Wennerberg. Rea vagen 10 A.

SM2JGK

152 00 Strangnas
Kenneth Karlsson Box 124. 950 42

SMSJIG

SM 0-6340

Morjarv

SM&JIH

SM7-6341

Bernt Bengtsson. Jarnbruksvagen 1

SM4-6342

A. Paulistrom. 570 81 Jarnforsen
George Dahlgren. Kornstigen 21 B.

SM0-6343

781 00 Borlange
Sng Unnerstad. Akerbyvagen 90. 14

SM5JGO

Jan

SM6-6344

tr. 183 35 Taby
Bengt Markling.

510 45

SM6JGP

736 00 Kungsor
Nils Engstrom Sommarvagen 13

1.

Sm4JGQ

Alf

794 00 Orsa
Ralf Nilsson.

(ex 62181 Arne Karlsson. Huseby
vagen 22. 570 70 Hogsby

SM5JIC

Anders Smhs. Elias Fnesgatan 4,

SM0JID

752 31 Uppsala
Hdkan Werner.

541 OOSkovde.................................
Jan Karlsson. Bjorkvagen 6 B

SM5JID

183 40Tabv
Inger
Eklund.

152 00 Strangnas
Karlsson. Bjork vagen 6

SM5JIF

Ldngsatter.

Joakim Lindqvist Onnemo. 733 00

Sala

1.

SM2JGN

13 C. 531 00 Lidkoping
Bjorn Lundvall, Box 981. 960 30

Sparsor

SM3^346

27.

SM2JGR

SM46347

825 00 Iggesund
Wolfgang Wundsch, Basungatan 16.

SM4JGU

Karl-Arne Blom.
Aspabruk

SM6JGV

Eva WShlander, Bellmansgatan 15.

SM6-6349

981 00 Kiruna
Lennart Gustavsson.

Sjodm.

Antennvagen

93.

Allhemsvagen

SM0JGW

12. 450 60 Fargelanda

Anders

Dalsngen

Drangel.

SM0-635OJH6OOH
Yoshikaiu
Matsumura.
W.G.C.A-33, Sveavagen 166. 113 46

SM3JGX

Stockholm
Trollhattan Vanersborgs Radioklubb.
c o Adhammar, Idrottsvagen 19 A.

SM5JGY

Ulf Svensson. Bladbaggestigen 17.

SM0JGZ

611 00 Nykoping
Bengt Erninger,
125 33 Alvsjo

Radioamatorklubben "Gmstan”.

SM0JHB

AMU center. Kungsgatan 55. 240 20
Furulunds Station

Ringvagen

7.

Hans Sundstrom. Stationsvagen 10.

Svensson,

Arne

Box 26.

Pettersson.

—

A

SM7JIS

B

SM7JIT

Lars Ake

B

SM7JIU

Abro. 598 00 Vimmerby
Nils Bergstrand. solgArden Abro.
598 00 Vimmerby

SM7JIV

Goran

Sune

SM0JHE

Tdbacken,

680 80

SM4JHI

Storfors
Sune Lav&n. Nybrogatan 47 . 852 35

SM4JHJ

Sundsvall

Cart-Fredrik

Karlsson.

SM7JIX

Christer

Lindberg.

SM4JHK

Torleif

Narvell,

SM4JHL

SM0JHM

370 30 Rodeby

SM7IXU

Kjall
Andersson.
270 12 Rydsgdrd

SM4JGU

Karl-Arne Blom. Torp. 690 40 Aspa

Vallosa,

SM5JHN

bruk
COR s Radioklubb.

Leif Indgjerd. Skonnerud. 670 41
Koppom

AM6JH0

Industrigatan 5.

SM5JHP

SM4ATJ

T

SMOJJD

Bo Backman. Nybohovsbacken 73.

T

SM0JJE

H^kan Ehrin.
123 62 Farsta

T

SM0JJF

Tomas Enerdal. Timmermansg 43,

SM0AUZ

6/7:1978

...

B

B

B

Terriergrand

62.
B

II tr. 116 49 Stockholm

T

SM0JJH

B

Per Arne Lagervall. Kexvagen 35.

B

123 54 Farsta
Hans Lindgren. Valtxxgsstigen 22.

B

163 60 Spdnga

SM0JJK

Kjell Lundgren.

Dackelvagen 11.

175 38 Jarfalia

Bo Nilstam. Rydsvagen 248 B 24.
582 48 Linkopmg

B

B

SM0JJL

Jan Loinder.
135 OOTyreso

SM0JJO

Olle Svedmg. Spiraibacken 16. II,

SM0JJR

Gunnar Ros&n. Fagerviksvagen 23.

Ldngdkers

162 39 Vallingby

Leif HSkansson. Norrbacka 3461.

Pluggvagen

49.
T

B

.

161 51 Bromma.

. .

B

T

Tommy Gustavsson. Snackskals

Stephan Styfberg. Heleneborgsga

tan 46. 117 32 Stockholm

B

T

SM0JJT

(ex-6131) Werner Rudolf. Fack 53.
682 02 Filipstad 2

T

Cervmsvagen 47.

117 44 Stockholm

B

vagen 25. 417 29 Goteborg
SM4JHR

Arne Strandberg. Fnhetsvagen 30.

VIII tr. 175 33 Jarfalia

QTC

SM6JHQ

B

tionsvagen 10. 79'00 Falun

S Storgatan 53.

163 57 Spdnga

SM0JJS

lex-3680) Hans Sundstrom, Sta-

T

Anders Bladh,

Bo Johansson,

590 80 Sodra Vi

Turebergsvagen

733 00 Sala

26.

SM0JJC

Sorbyskolan, 372 00 Ronneby

Nya signaler per den 1C maj 1978

B

Kyrkogatan

B

53. 191 47 Sollentuna . . . .

Aspenstrom.

Axelsson.

598 00 Vimmerby

T

vagen 2. 302 39 Halmstad

Jan

SM7JJB

Rolf Jansson. Bdlgdrd. 671 00 Ar

Mikael

T

A. 3 tr. 598 00 Vimmerby
Lars Bacheden. Rumskulla.

SM0JJG

T

Otto Sivertsen. Stromsvagen 41.

SM7JIZ

T

T

10.

Jan Olof Johansson. Furugatan 9

Gunnar Jacobsson. Fallangsvagen

Lmdvall.

Sevedgatan

570 30 Manannelund

Ben Johansson. Geijersvagen 18.

Mikael

Nilsson.

SM7JIY

9.

vika

Buggam dlagdr d.
Sodra

Duvvagen

54.671 00 Arvika

GransSngargatan

22. 724 71 VasterAs

Johansson.
671 00 Arvika

Hans

T
Solg^rden

833 00 Stromsund

StSngjarnsgatan

691 00 Karlskoga

TradgSrdsga

tan 32. 531 00 Lidkoping

Bengt Sundelius

Bergstrand.

598 00 Vimmerby

SM3JIW

Kotowski, Box

30, 724 73 Vasteris

SM4JHH

Bergquist.

(ex 5981) Henryk

6036. 163 06 Spdnga

Lars Enk Svensson, Rortomta Vail
nas. 570 31 Ingatorp

Svarvare

961 00 Boden
Olof Jagerbo. Turebergsvagen 29.

590 61

Vreta Kloster

SK7BO

Fnsberg,

Roger Fogelkvist. Gruppvagen 6.

SM5JHG

791 00 Falun

SM7EYW

Hans Goran

SM2JHD

SM0JHF

190 70 Fjardhundra

SM5DXR

862 00 Kvissleby
A

(ex 62311 Hdkan Lindbergh. Oxel

191 47 Sollentuna

SM4ATJ

SM6CXR

SM3JIR

-

19.

Lennart

SM3CTZ

T

Lars Inge Persson. Angsgatan 8.
570 30 Manannelund
T

n

Malmgatan

560 12 Vaggeryd

SM5BZT

Lars Kyhlberg, Aspelund 2. Vail

rias. 570 31 Ingatorp
Ray Lundstrom. Byvagen. Pl 3129

00

Carl Axel Cartsson.

SM5ZI

SM5BWG

SM7JIQ

torp. 610 55 Stigtomta

Aterin trade

SM7Qh

B

12.

vagen 7, 130 40 Djurhamn.
SM5JHC

lov 18. 240 23 Dosjebro

Nordandga

B
Drogvagen

Gote Bertilsson. GamlegArd. Anne

SM7JIP

T.

461 00 Trollhattan
SK7KV

Tommy Magnusson.

tan 20. 822 00 Alfta

Fock

B

11.

182 33 Danderyd

35.

gatan 6. 234 00 Lomma

690 40

411 28 Goteborg

Majvagen

Andersson.

-I

Thord

SK6DW

SM7JIN

175 40 Jarfalia
(ex 61841 Michael Nilsson.

Kungsgatan 26 A.

Torp,

A

Erland Karlsson. Mossebo Pelarne.

Kjell

9.

961 00 Boden

654 70 Karlstad

SM2 6348

BlStryvagen

Plommonva

598 00 Vimmerby

-

Torggatan

Gustavsson.

Olofsson.

SM0JIK

SM7JIO

730 30 Kolsva
Rolf Vedin. Sodra

Trastvagen

Berggren.

Johnny

SM7JIJ

542 00 Mariestad

Christer

(ex 6211) Allan Johnson. Norrby

gen 17. 435 00 Molnlycke

9.

SM5-6345

Ytterselo

Lannstrom.

l

Bondegatan

Stattan

-4

Andersson.

10.

Vasterljung. 150 14Vagnharad

Margretelundsg

Vuollerim

Malmvagen

PrastgSrd. 150 32 Stallarholmen

-4

Leo Gerasimov.

20.

150 14Vagnharad

B.

SM6JGL

Stallvagen

CD

Sveagatan

Karlsson.

i

Arhammar.

CD

XIII. 183 35Taby

—

Anders

CD

SM7JIB

CO

37.

HSkan Sjoquist. Akerbyvagen 82

715 00 Odensbacken

175 63 Jarfalia

Box

SM0JIA

Par-Olof Hogqvist. Asgatan 15

826 00 Soderhamn

SM8-6339 DJ0PD Jan Willem Kouwenberg, Mo-

74,

Jan Onselius. Observationsvagen
16. 141 42 Huddinge

gatan 109. 724 76 Vasterds

1.

Storgatan

SM0JHZ

HSkanstorps

C
D

Uranstigen

Jeppsson.

34

C
D

SM3-6333

Dick Aronsson.
135 OOTyreso

582 58 Lmkoprng

T

03

SMOFCC

Rosenlundsva

•

Benil Ekman. Rigstigen 23. 137 00

570 40 Aneby

122. 199 00 Enkoping
Thomas Granholm Amenkavagen 3.

Granvagen

T

Umbragatan 7,

-4

B.

(ex-6179)
William
Andersson.
Tunnbindargrand 5. 3 tr. 702 23
Orebro
B

-I

SM4BKV

T

Tomas

Landestrom.

Hantverkar

gatan37. III. 112 21 Stockholm.

B

243

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser
inklusive flygfrakt och forsakring Tull och mervardeskatt
tillkommer. Skriv sA fAr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 78-01 24

NYH ET
DENTRON

DTR-1 transceiver 1610— 10M • 300W input
• Digital skala • Heltransistor • Litet format
• I priset mgAr nataggr * hogt!
Prislage UNDER 5000:- inkl

YASEU

FT-901DM transceiver 160-10M • Digital
plus analog skala • Elbug • HF klipper •
Minne
Prislage under 8000:-inkl

YASEU

FT-225RD transceiver 2M • Ersatter FT
221R • 1-25W ut • Digital plus analog
skala • Minne
Prislage under 5000: — inkl

R.L. Drake
SPR-4 150 kHz 30 MHz
R4C 160-10 m
T4XC 160 -10 m 200W pep
L4B 2kW pep
TR4C80 10 m 300W pep
TR4CW RIT o. CW filter
RV4C VF0(med TR4C)
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr suo. m/TR4

658 (3.070:-)
(3.070:-)
(3.070: — )
(4.660: — )
(2.705:—)
(3.490: — )
(585:-)
(760:-)
(735:—)
(360:-)
(1.180:-)
(1.590:-)

658
658
999
580
747
125
163
157
W4 2 —30 MHz Wmtr (via Postpaket)
70
MN2000 ant. anpassn. enhet
253
SSR-1 0.3-30 MHz SSB. CW. AM
340
Atlas Radio
'State of the Art ’ (heltransistor !
210X $ 582 (2.715:—)
215X $ 616
210X + typ200natagg
$ 667
210X + typ220natagg
$ 721
35O XL Dig 350W pep 10- 160
$1,105
AC PS
$ 240
Digitalskala
S 172
Remote VFO
$ 135

(2.875:-)
(3.110:—)
(3.360:-)

R!

(5.150:—)
(1.120:—)
(805:-)

(630:-)

"State of the Art’ (heltransistor.
Triton IV
642 (2.995:—)
med PS & VOX
778 (3.625:-)
CO

■_/>

Ten-Tec

Rotorer-115V ac (med postpaket)
HAM III S 138/146 m 220V trafo
CD-44 $ 111/119 m. 220V trafo
CDE HAM X 110/220V trafo
HAM III for 220V

(645/680.
(520/555: -)

£ 290 (1.355: -)
$ 170 (795: -1

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

Pris pA forfrAgan.
Antenner-Master:

Telrex. Mosley, Hy-Gain, E-ZWay
Pns pA forfrAgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED
DELANDE.

Du sparar pengar och fAr andA de senaste modellerna
nar Du koper direkt frAn USA.
Priset Du betalar ar i dollar.

Skriv till W9ADN (engelska).

Vi exporterar over hela varlden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117
Lockport. Illinois 60441 USA

SOMMARPRISER
R4-C
T4-XC
FS4
SPR-4
SSR-1
TR4-C
TR4-CW
TR4-CW m. RIT........................
RV4-C
ATLAS 350XL m. dig.disp ....
ATLAS 350PS

. 78 3661-2

3.860:-

.........78 3841-0
78 3671-1
78 3500-2
........ 78 3668 7
78 3751-7
. . 78 9997 4
78 3749 5
78 3753 7
........ 78 2530-0
......... 78 2533-4

3.980: —
1.780:4.077:1.750: —
3.189:4.735:—
4.975:—
953:7.358 -

1.327:

Alla priser inkl moms.

ELFA RADIO 8 TELEVISION AB,
INDUSTRIVAGEN 23,171 17 SOLNA Tel. 08/730 07 00

244

FRG-7000 Digital version av FRG-7 • Battre data
• Samt2M Handie-Talkie
ICOM
IC-701 transceiver 160-10M • Data se an
nons QTC 2 sid 64 - 65
7700: - inkl
MICROWAVE 2M transverter frAn 10M • 10W
ut SSB/CW/FM
875:- inkl
70cm transverter frAn 10M • 10W
ut • 2MHz shift for Oscar
1175:— inkl
70cm transverter frAn 2M • 10W
ut • 2M Hz shift for Oscar
1475:—
DATONG
UC-1 synteskonverter 90kHz30MHz* MF = 28 el 144MHz
1395:-inkl
FL-1 LF-filter • Peak • Notch •
FaslAsning
695:— inkl
RFC HF-klipper • Passar alia
transceivrar
545:— inkl
RFC/M HF-klipper • Endast
modul • Fardigbyggd
375:— inkl
AD 170 AKTIV antenn for RX
• 60kHz-70MHz
395:- inkl

YASEU

VI LAMNAR 1 ARS GARANTI • VI HAR EGEN SERVICE
VERKSTAD • VI HAR TELEXFORBINDELSE MED VARA
LEVERANTORER • VI HAR FLERA EXKLUSIVA AGEN
TURER INOM AMAT0RRADI0 AN NAGON ANNAN I
SVERIGE • VI HAR MEDARBETARE SOM KAN AMA
T0RRADI0
HOS OSS KOPER DU INTE GARANTI OCH SERVICE
- DET TILLHANDAHALLER VI!

Data Com
Box 442

194 04 UPP LA NDS VASBY

TEL 0760-858 73

ESKIL, SM5CJP

Bengt. SM7EQL Bengt Arne, SM6CKU Nils, SM7CAB
046-14 20 20
0300-443 89
036-12 46 25
Janne, SM3CER Rune, SM2EKA
060-17 14 17
0935-206 25

QTC

6/7:1978

Sommarfynda hos
FYNDRUTAN
HW-101 Transceiver 10—80 m
HP 23 C AC Pwr
Byggsats: 2.995:— inkl. moms (galler jum-aug. 1978)

Tjana 370:— om Du jamfor med virt ordinane listpns.
Tjana 1000-lappar om Du jamfor med ndgon annan allbandstransceiver.
HW-101:an ger Dig mycket for pengarna. Den har bl.a.
VOX, PTT och mbyggd kalibrator.

SB 104 A Transceiver

HW-8 QRP Transceiver
Enastiende kanshghet. 0,2uV ger lullt lasbar signal
115 80m> Effekt2.5 3 5 watt Full break in
Byggsats: 960:-

4 band

10-80 m, solid state, bredbandsavstamd.
digital skala
Byggsats: 5.445:—

NYHETER
IM-4190 Wattmeter

Tillbehor
Elbug
Byggsats. 375:—
HD-1410
HD-1250

Dipmeter

Byggsats

350:—

HD-1234 Koax switch
Byggsats: 90:—

HM-102 Effekt/SWR meter
Byggsats 299:—

HEATH

100 MHz - 1 GHz
Byggsats: 595: —
CUSHCRAFT-antenn
2 m. 11 element
Pris: 235:—

Vi har nu aven begagnat.

HEATHKIT, Schlumberger AB
Box 12081, 102 23 STOCKHOLM 12
Norr malarstrand 76. Tfn 08 52 07 70

Schlumberger

FYND!
Coaxrelaer!
150W 470 MHz
VSWR max 1.2
Isol, min 40 db
vid 470.
End. 65: —I

For att undvika extra postavgifter, satt in 65 - pa Pg
9 10 99-2 och du fir det snabbt och bilhgare. Aven andra
coaxrelaer finnes. Ring6CKU.

KUNGSIMPORT,

Box 10257, 434 01 Kungsbacka.

Telefon 0300-443 89

PK SPECI
MAXI ALER PA SAEXSK \
TILL FOLJANDE DRAKE • ENHETER

TR-4C
R-4C
T-4XC

L-4B
MN-2000
MN-4

'0

40: - LXKL MOMS.

QTC

6/7:1978

KRISTALLER
FOR 2-mb
Till IC-22, TR-2200, TR-7200, Multi-7 &
8. Standard, KP-202, HW-202, IC-202,
IC-201, TS-700, Multi-11.

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

SM6ETR
L WESTERLUNDS
ELEKTRONIK
Gulsparvsgatan S3 F, 412 67 G0TEBORG
Telefon 031/83 10 71 efter 1730

PK ELECTRONICS AB
3
113 29 Stock noim
Tnefty, 08 30 ’0 30

245

SM2DMU

SM2HTF

PL 3178 910 40 ROBERTSFORS
TEL 0934-151 68

★ **★ ★ ★ ★

*

BORJA HORA DE SVAGA 2MSTATI0NERNA MED
JANELS HF-STEG
Inbyggt S M rela skiftar
automatiskt
Max effekt 30 watt
Alla trafiksatt
VSWR 1.2
Drivsp. 12 V DC GOMA
BNC kontakter
FORST: 15 DB
S/B
2 DB
Cirkapris: 399: —

*
*
*
*
*

HF:steg for inbyggnad
Avsedd att inlbdas p3 kretskort
Litet format
FORST: 16 DB MIN
S/B
2 DB MAX
Cirkapris: 185:—

HF-steg for 144 MHz, lagbrusig dualgate MOS-FET, forstarkning 20 dB, brusfaktor battre an 1.8 dB.
Monterad i eloxerad I3da 40 x 55 x 70 mm.
In- och utgcingskontakter: BNC
Matningsspanning: 12VDC
Cirkapris: 207:—

Swecfek fifectaucs kb
BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL. 14 14 00

Aterforsaljare: ELEKTRONEKA, Vannasby,tel. 0935-206 25, ARTRONIC, Falun, tel. 023-256 30
246
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IC-246L 2m 10W SSB CW FM
□•gitaiaviasn AGC NB RlT
Tonoppn En liten och behandig mobil
station 112V)

IC-21 IL 2m 10WSSB CW FM
Dig-taiavtasn VOX NB RlT
Tonoppn SWR DISC S meter
En toppstation' < 12 220VI

IC 240: 2m 10W FM 22 programerbara
kanaler
RO R9 • 500 525 560 575 forpro
gramerade Tonoppn (12V)

Lwwr 70A
70cm SSB CW AM FM
10W 100 kanaler ♦ mb VFO 430 440
MHz Idealtsk for satetlittrafik m.m
12 220V)

NU I LAGER:
IC-701 10 160”- 100W SSB
FSK Digitdldviasmmg 2 St VFO
PLL RF proc var seiektivitet
NB Klar for yltre keyboard
112 220VI

CW
LS»
VOX
mic

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

NAG 144XL 2m SSB CW FM
500W pep SSB 400W CW FM
Inb SWA meter Ro» 4CXJ50F
Ett kvalitetsiutsteq (220VI

FT 901D
160m ?00W SSB CW
FSK AM DigitaiavuiMitng Eibugy var
CW fitter var co, 100Hz 2 4KHz
Aejectionhtning RF proc. Frekv mm
ne. VOX. NB. <220V)

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

.

I

I

•

EMOTATOR; Antennrotorrr .tv hogsta
Mass Bromseffe*! ma* 10 tori Vnd
effckt maw 1 ton Mycket stabila 1220V >

NORD TELE

Hor med oss
SM2ALT

SM2ALS
det lonar sig1

III

Vi leveranstrimmar
alia apparater!
en trygghet for Dej’

KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

BUTIK &
SERVICE

Ojagatan 75
940 20 OJEBYN
Tel: 0911 659 75

TANK EFTER FORE - TANK TONNA
Utan tvekan ar det pA antennstdan man gor de stdrsta vinsterna per krona raknat. Valjer man dessutom de franska TONNAantennerna fAr man ett par dB pA kopet. Se sjalv!
144 MHz

kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 el yagi
9 el vagi
9 el portabel yagi
9 el kryssyagi
16 el yagi
16 el portabel yagi

7.5 dBi
14.0 dB.
14.0 dBi
14.0 dBi
17.8 dBi
17.8 dBi

139
166
187
305
339
368

19 el yagi
21 el yagi
19 el kryssyagi

19.0 dBi
19 0 dBi
17.0 dBi

194 kr
277 kr
321 kr

144/432 MHz

321 kr

9/19 el kryssyagi
Det ar inte bara vi som generalagent for TONNA som har ratt pris pA antennerna. FrAga Din handlare!
VALKOMMEN DU PRIS-OCH KVALITETSMEDVETNE!

PDLb RHDIO
Ostervarnsgatan 10. 212 18 MALMO
Tel. 040-29 24 20

SM7FJE/B0

Oppet: tisdag - fredag 1200-1900
lordag
1000-1300

k.
QTC
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DATORER
FOR
AMATORER
SOUTHWEST TECHNICAL PRODUCTS CORPORATION
COMPUTER SYSTEM
MP 68
PROGRAMVARA

QTH Locator, avstAndsberakning
OSCAR antennstyming for satellitkommunikation
CW - RTTY, sandning och mottagning
Test loggning
Stationsstyming

Suflr1 6800

"

on
•

•

.
— *P

o

II

•A

•

6

o

I

<•
M*

Hi

A-.-.r • T I

AC 30

CT 64

QmM

Sfectates kb

BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL 018-14 14 00

F:a ELEKTRONEKA

NY svenskkonstruerad BILSTEREO
AUTO

______

lektron STEREO

Httg kvalltel! Toppljud! c:a pris 645?^
Aterforsaljare sokes over hela landet.
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

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

248

Tel: 0935-206 25 (sakr. efter 18)

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs30 — 50 takt 12 kassetter
C cert. 325: —
Fonsattningskurs (helt ny) 50 — 80 takt
12 kassetter A och B een 365: —
Hogre kurs 90 — 175-takt for Dig som vill tavla i telegrafi.
12 kassetter 365: —
Till samthga kurser medfoljer larobok med facit.

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

QTC
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ii T

u1.1

ii

I

2m-amatdrer!
Uteffektmeter + SWR-meter + Matchbox i ett for 435:— inkl. moms.

r—

Rr

r

X TUNE

fFNNA COUPLER

Frekvensomrade: 144—148 MHz
Effektomrade: 100W kontinuerligt
Effektmatning: 5W, 20W, 100W
SWR-matning: 1,0— W vid min. 1W
Storlek: 60(h)x200(b)x 150(d) mm, ca 1,2 kg
I------------------------------------------------------------

I

HASSELBY TORG 10 • 162 33 Vallingby
Box 331, 162 03 VALLINGBY
Tel. Sthlm 08-739 00 50 • Telex 12111

Aterforsaljare i Vastsverige:
KEAB, Sodra Alldgatan 2A
413 01 GOTEBORG
Tel. 031-11 03 10. 11 20 22

I

SVARSKUPONG

i

Harmed bestaller jag mot postforskott:
st Antennpassare
LAC-897 c:a pris 435: — inkl. moms.
Katalog over LEADER amatorradioinstrument kostnadsfritt.
Katalog over LEADER serviceinstrument for
TV, Radio och HiFi, kostnadsfritt.

I

Namn

Postnr. postadress

I
QTC
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ON MED SCANNING

NY 2M

ALPHA W 63

General Specifications:
Frequency range 146.0—148 0 MHz or 144 0—
146.0 MHz
Waveform F3
Channels 23 channels I 4 SCAN channels
SCAN speed 4 channel/second
Power source voltage DC 13.8 V. operation
voltage. II—15 V minus grounding
Antenna impedance 50 £1
Current drain: transmission (Hi| about 2.5 A
transmission (Low) about I 3 A
reception (Mox.) about 0 6 A
reception (No Signal) about 0.3 A
Semiconductors used. Tr 39 FET 3. IC 3, D 51.
SCR I

Dimensions Width
_
1/5 mm
Height 70 mm
Depth 240 mm
(except projections)
Weight about 2.4 Vg
Transmitter Section
RF power output: Hi 10 W
(switchable) Low about 1 W

PRISLAGE 1.550:Med xtals for RO R9 samt 500 - 550.
% -

MANIPULATOR

/

Med dubbla paddlar
Trabotten med ingjuten blyplatta Siiverkontakter.
Mycket god precision i upphangning. Fullt justerbar
Pris 165:— inkl moms.

Ny antennrotor
FU 400
For mast 38 63.5 mm
Data
Spanning 220 volt 50 Effekt 40 watt
Hz
Motor: 24 volt
Vridtid 60sek varv
Vridkraft: 400 kg cm
Bromskraft 1500 kg
cm
Last 180 kg
Kabel 6 ledare
Levereras med mastfaste uppat Pris 670
Extra mastfaste (nedat)
Pris 75

ANTENNER for 2 m amatorband
Fabrikat: Wisi.
4 element
8 element
10 element
X9-4: Balun for 60 ohm
Passar UY 7, 10 och 12.
X 9— 1: UY 07
X 9—2: UY 10
X9-3: UY 12

I

I
I

Surplus;
Hogspannmgstrafo for slutsteg
Primar
Sekundar
220 volt
1100 volt/1 A
220 volt
900-1400 v/1 A
220 volt
2200 volt/1 A

Matt
19x 15x 14cm
19 x 15 * 14 cm omkbar
19 x 19 x 19 cm

Technische Paten________
Element®
da von Refiektoren
Frequenzbereich MHz
Gewinn dB
OFfnursgswinkel horizontal
Offnungswinkel vertikol
Ruckddmpfung dB
Nebenzipfelddmpfung dB
Anpassursg VSWR
Lange der Antenne mm
Lange der Antenne 1/
GrdBte Einzelteillange mm
Gewicht kg
Windlast kp
Fur Most mm-Q

UY 07
4
I
144 - 146

16
26
1,1
1200
0,55
1200
■
1,5
4,9
max. 60

UY 10
8
2
144-146
10
49°
53°
>26
25
1,2
2300
1J5
1200
2,35
6,6
max. 60

UY 12
70
2
144 - 146
H, 5
37°
45°
>30
17.7
I, 1
3300
1,62
1200
2,75
7.7
max. 60

SVEBRY ELECTRONICS HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1 TEL 0500-800 40
250
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VHF-UHF antenner fran Qcushcraft USA
COMPOMATlOM

KRYSSYAGI 2m eller 70cm
10 Element vertikalt: Centerfrekvens 145,5 Mhz
10 Element horisontalt: Centerfrekvens 144,3
MHz
Pris: kr. 458:—
eller for CW/SSB endast:
10 element horisontalt + 10 element vertikalt
for vanster eller hoger cirkular polarisation och
axial polarisation. Kopplingskablar for de olika
mojligheterna ingar.
Pris: kr. 475:—
Som ovan men for 70cm
Pris: kr. 425:—

Longyagi
11 elements FM-antenn, forstarkn.: 13 db
Pris: kr. 285:—

HY GAIN MOBILANTENNER
for 2m med magnetfot (inga borrhSl) Pris: kr. 188: —

COLLINJARA ANTENNER
14,2 db
17 db
20 db
Pris: 1 st. DX-120 = 20 element kr. 385: —

8S

20 Element

(Obs! Bilden visar 40 element)

RUNDSTRALANDE VHF och UHFANTENNER
FOR BASSTATION OCH REPEATER

Typ ARX-2: 2m, forstarkning 6 dB
Pris: kr. 278:-

Typ ARX-450 70 cm, forstarkning 6 dB
Pris: kr. 278: —

THEWESTOWER
tillverkade av hogkvalitativ stAllegering, fabrice
rade med hjalp av senaste elektroniska kontrolltek
nik. 40 % starkare an narmaste konkurrent
Standardmodelierna beraknade for 33 ms bnte
96 km i som en def svagare konkurrenterl. kraf
ligare modellerna beraknade for 44 m s

Standardserien
(33m/s)

3S/FP
4S/FP

Kr 4.785 :Kr 5.595: —

17.75 met
22.75 met.

Heavy Duty-modellerna (44 m/s)

3HD/FP
4HD/FP

Kr 5.590: —
Kr 6.365-

17.75 met
22.75 met

Priserna inkl. moms, fritt VArgArda

WEST0WER BASTA VARDE PLUS KVALITET

WESTERN PENETRATOR
10—15-20 m beamar
DX-33. 3 element 1.185:—
DX-34. 4 element 1.485:-

inkl. moms
inkl. moms

(PS bilden visas DX-33 p£ WESTOWER)
OBS! Semesterstangt 10/7—7/8.
SM6EUZ. Axel, kan for det mesta nAs p5 tel.
0322 208 67 (dagtid)

Alla priser inkl moms.

Box 27 - Kungsgatan 54 - 440 20 VARGARDA - Tel. 0322/205 00
QTC
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^KENWQDD tai att jamforas

IC 245

ICOM

Ovriga produkter
Ant.avst.-enhet (byggsatser 245: —)
Antenner KV + UKV
Rotorer
Kabel
Manipulatorer
Elbuggar m. o. utan minne
Slutsteg
m.m. + begagn. (som stand, vaxl.)

IC 240

Ring, det lonar sig
alltid att hora efter
hosREX!
(IC 701)

IC-245E
IC-240
IC-211E
IC-215E
IC-202E
IC-701

TS-700G (nya modellen)

X- IMU 3995:—

3470:I960: —
4900: —
1850: —
1920: —
7700:—

IC 215
IC 202

Lagervara hos
Radio Rex

•f

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

063-12 48 35 vx
Box 584
831 01 OSTERSUND

Telegrafnyckel massiv massing pa teak
platta m blyinlagg silverkontakter Kr 299: —
Pl3t m. anropssign. i relief 25: —
J

252
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SLUTSTEG FOR 2M
TONO
SS-150L 12 220V. 10W in. 60 W ut. inbyggd preamplifier

BM-1000T 12V. 10W in. 100W ut. inbyggd preamplifier

KLM PA 10-80 BL 12V. 10W in. 80W ut

BEGAGNATLISTA

COLLINS
DRAKE

HEATHKIT
SWAN
ICOM

TRIO
BELCOM
MICROVAWE
SSM EUROPA

32S — 1 /75S - 3B. nataggregat och hogtalare
TR4CZRV-4C, nataggregat och noise blanker
2C/2CS
R4B
T-4XC. R 4C. alia filter. AC4, MS4
RR-1 0 — 30 MHz. marine reserv receiver
TC-2 transverter 2m
CC-1 converter 2m inbyggt nataggregat
SB-614
SB 634
MB 8080 m SSB, 100W. 12V
IC-700R
IC 202
TR 7010 SSB 2 m. 10W. 12V
Belcom Liner four thirty. 70 cm SSB. 10W
MMT 144/28. 2m transverter
2m transverter

REA fabnksnya apparater

HAL

SOMMERKAMP

RTTY/video RVD 1005
"
”
RVD 1002
" converter MSK-10B
FT-301 Dig/FP 301
FT 277E/FV-101B

1.5OO: —
1.5002.000: —
5.800: —
5.000: —

STABILISERAT LIKSPANNINGSAGGREGAT

SP 155 med elektromsk kortslutnmgssakring

Data:

220 VAC ± 10% 50 Hz
Utspannmg: 10—15VDC
Strom: 0—5A DC
"Ripple”: 3 mV (r.m.s.)
Storlek: 140 x 300 x 125 mm
Vikt: 6 kg
Pris 650:— mkl moms

Som vanligt alia modeller av ICOM och tillbehor i lager.
YAESU: FT-901. FT-7. FRG-7000. FT 301Dig. FV 301, YO-301. FP-301. FL 2100B. FL-110

Du vet val at vi byter in riggar och an vi ordnar avbetalnmgskdp upp till 36 mSnader?

Kommanditbolaget

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

QTC
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IC-211E-, IC-245E-, IC-701-agare!

IC-RM3
Computerized Remote Controller
I LAGER

Qftr'OM]

HSOJSfl

T-C^FM
cwnuu mnti cainBin

V

DUPLEX

J

WRITE

READ

EUNC ->

TOWE

IC-RM3 Kan direktanslutas till IC-211E, IC245E, IC-701

Foljande funktioner kan erhSllas:
• Installing av onskad frekvens genom inslagning pa tangentbordet. Tillsammans med kortvSgsstationen IC 701 skeraven bandbyte automatiskt.
• Inskrivning av fyra "favoritfrekvenser" i separata minnen ar mojlig, ex.vis R1, R4, 145,500, 144,300
MHz.
• Scanning av dessa fyra minnesfrekvenser.
• Stegvis, manuell eller automatisk scanning i 100Hz eller 1 Khz steg, upp eller ner i frekvens.
• Simplex, eller duplex + 600Khz eller till fjarde minnesfrekvensen.
• Inbyggd digital frekvensdisplay.
• Strdmfdrsdrjning genom den anslutna transceivern.
• Storlek30,5 x 142 x 112 mm.
• Vikt650g.
• Levereras med mobilfaste och bruksanvisning.
• Pris: Inkl moms: 895 kr.

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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IC 701 UTMANAREN

• • •

100 W UTEFFEKT

ICOM

Heltransistoriserad inkl slutsteg
100W kont. uteffekt pa alia band, mojliggjord genom termostatreglerad flakt och overdimensionerade PA-transistorer
Tacker alia amatorband, 1.8 — 30 MHz och 15 MHz
Alla trafiksatt: SSB (USB-LSB), CW, RTTY (FSK)
Inbyggd VOX, semi break-in CW, AVC (slow, fast), Noise blanker, sep. VOX delay for CW
Inbyggd HF-klipper (speech processor) uppbyggd med 2 st kristallfilter
Mottagaren ar uppbyggd som enkelsuper med separata bredbandsavstamda HF-steg och oscilla
torer for varje band, foljda av Schottky-diod mixer. Genom en unik konstruktion med dubbla kris
tallfilter erhalles variabel bandbredd vid SSB och RTTY samt tv3 olika bandbredder vid CW (0,5
kHz och 0,2 kHz)
Dubbla inbyggda VFO:er mbjliggor split-frequency trafik. VFO med ett minimum av rorliga delar,
inga planetvaxlar eller kugghjul som slits ut.
Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
FSK for RTTY, 170 eller 850 Hz skift
Sandaren ar uppbyggd med separata bredbandsavstamda drivsteg for varje band, Schottky-diod
mixer, 2 kristallf ilter och lagpassfilter for alia band. Uteffekten ar installbar mellan 0- 100W pa alia
trafiksatt
AC kraftaggregat med inbyggd hogtalare
All spanningsstabilisering inbyggd i apparaten
Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
Belyst matinstrument for kontroll av signalstyrka, strom, rel. uteffekt, SVF, klippniva (—20 — +20
dB), ALC, spanning
6 siffrors digital frekvensavlasning med 100 Hz upplosning
Lcigpassfilter, avstamda for varje band, kopplas automatiskt in med motordriven omkopplare
Klar for anslutning till programmeringsbord IC-RM3
Uttag for anslutning till transverter, yttre mottagare, spektrumanalysator, hogtalare, hortelefon
IC-701 inkl nataggregat med inbyggd hogtalare, bordsmikrofon

(electred condenser mic), 2 st CW-filter, 2 VFO:er
Cirkapris inkl moms 7.700:—

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
QTC
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Box 208 sagverksgatan 22

TEL 054-18 96 50
0900-1700
054 18 96 75 (Service)
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irar
TEIXI-TEC

SASOM TEN-TEC:s GENERALAGENT I SVERIGE KAN VI LEVERERA HELA DERAS VALKANDA
SORTIMENT AV TRANSCEIVERS OCH OVRIGA TILLBEHOR.
DET FINNS EN STATION FOR VARJE SMAKRIKTNING, OCH ETT RIKLIGT SORTIMENT AV TILLBEHOR.

FOR QRP — ARGONAUT 509, SSB/CW, FOR CW — FANTASTEN DEN NYA CENTURY 570, SAMT
TRITON 540 OCH TRITON 544 SSB/CW,

PRISEXEMPEL:

Argonaut
Slutsteg

509

5W
100 W

2 400 1.055: —

Century
Triton
Triton, dig

570
540
544

70 W
200 W
200 W

1.960 —
4 540 —
5 525: —

DE FANTASTISKA MINIANTENNERNA FRAN
MINI PRODUCTS U.S.A.

6 — 10 — 15 — 20 m. 1.200W PEP

HQ -1 Mini-Quad

795: —

C - 4 Vertikaldipol

330: —

B - 24 Mini Beam 2 el.

590: —

RK - 3 Extra element

350. —

Bomlangd

1.37 m

Koaxialkabel RG-8 4 70 metern. RG-58 2 30 metern — HAM-KEYS Manipulator HK-1 220 — Elbugg HK-5A 425 —

OBS. Alla priser i annonsen inkluderar moms.
Vi har alltid ett stort sortiment av mbytes-riggar bAde for kortvAg och VHF, som standigt vaxlar. Ar det nAgot sarskilt Du ar pA jakt efter sA ring. Har vi det inte I lager for dagen kan vi i regel skaffa fram det Du vill ha
Fordelaktiga amorteringsvillkor pA upp till 3 Ar kan ordnas

PK ELECTRON ICS AB
Vegagatan 3
113 29 Stockholm
Telefon: 08 30 10 30

• * »

I

I.
I

ASTR0 200
80M-10M SSB TRANSCEIVER
DIGITAL FREKVENSSYNTES
MINDRE AN 20 HZ FREKVENSDRIFT
KANSLIGHET > 0.3 <<V FOR 10 dB (S + N)/N
DYNAMIK 108 dB
HELTRANSISTORISERAD
VOX OCH SPEECH PROCESSOR
NOISE BLANKER
8-POLIGT KRISTALLFILTER
STROMFORSORJNING 12-14VDC, 20A
CW - SEMI-BREAK-IN MED OFFSET

Box 2090

141 02 HUDDINGE

Tel 08-774 40 30

DRAKE
DRAKE TR 4Cw
med RIT

Elektronikhuset i Soina

08/7300700

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08 7300700

•'

k

9

.
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H

ASTRO-200
80M-10M SSB TRANSCEIVER
DIGITAL FREKVENSSYNTES
MINDRE AN 20 HZ FREKVENSDRIFT
KANSLIGHET > 0.3«<VFOR 10dB(S+N)/N
DYNAMIK 108 dB
HELTRANSISTORISERAD
VOX OCH SPEECH PROCESSOR
NOISE BLANKER
8-POLIGT KRISTALLFILTER
STROMFORSORJNING 12-14VDC, 20A
CW - SEMI-BREAK-IN MED OFFSET

Box 2090

141 02 HUDDINGE

Tel 08-774 40 30

DRAKE
DRAKE TR 4Cw
med RIT
•■asm

R-ATt

Best.nr 78-3749-5

Elektronikhuset i Soina

08/7300700

ELFA

RADIOS TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23• 08 7300700

