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NRAU-motet i Oslo
Nordiska Radio Amator Unio- 

nen (NRAUI bestar, som tram- 
gar av namnet, av de nordiska 
radioamatorforeningarna. Unio- 
nen bildades redan 1935 och skall, 
enligt de ursprungliga stadgama, 
"handlagga fragor av gemen- 
samt intresse for de anslutna 
amatororganisationerna".
Sammantraden halles da behov 
foreligger och, enligt overens- 
kommelse, strax fore varje IARU 
Region l-konferens. Vardskapet 
cirkulerar mellan EDR, NRRL, 
SRAL och SSA. I veckoslutet 
1—2 april i ar stod NRRL som 

arrangor for ett sammantrade i 
Oslo infor Region l-konferensen i 
Ungern 24—28 april. Sjalvfallet 
var det WARC 1979 och de fra
gor, som vackts till Region I- 
konferensen, som upptog storre 
delen av tiden men i dvrigt disku- 
terades aven nordisk representa
tion vid WARC 1979, SAC- 
testens regler, gemensam nor
disk licens samt revision av 
NRAUs stadgar. De 4 VHF- 
managers, som fanns pa plats, 
diskuterade sina arenden i en se- 
parat VHF-kommitte varefter 
samtliga rekommendationer 

redovisades vid ett gemensamt 
plenar vid vilket gemensamma 
beslut fattades.

Det officiella protokollet frSn 
NRAU-sammantradet foljer har 
nedan pa originalspraket vilket 
samtidigt kan utgora norsk las- 
dvning.

P3 lordagskvallen samlades 
vi till en angenam samvaro var- 
vid NRRL stod som vard for ge
mensam supe.

Tack NRRL for ett val 
planerat och val genomfort sam 
mantrade under trivsamma for
mer! SM4GL

REFERAT FRA NRAU-MOTE 1 og 2 APRIL 1978
ARRANGOR: Norsk Radio Relae Liga
DELTAGERE:

An « Lise Gaardso

EDR OZ1LO
0Z9SW

Leif Ottosen, contest manager 
Jorgen Brandi, VHF-manager

SRAL 0H2BEW Rolf Backstrom. VHF manager

SSA SMOOX 
SM4GL 
SM5AGM 
SMODJZ

Einar Braune, ordforande
Gunnar Eriksson. NRAU IARU funktionar 
Folke RSsvall, VHF-manager
Jan Hallenberg. test funktionar

NRRL LA6A 
LA4ND 
LA9IL 
LA6XI 
LA2PT 
LA8WF 
LA8VB

Lars R Heyerdahl, president 
Stein F Barlaug. NRAU IARU 
Jan Gaardso sekretaer 
Knur E Heimdal. HF-manager 
Wilfred Wasenaen. VHF manager 
Jon Dahl, repeatere og fyr 
Finn Jensen, satelitter

FRA og IRA var ikke represented. og hadde ntwic* iaRl _ndt 
kommentarer ti! sakslisten

Motet bleapnet kl 11 10 pa Hotel Lmne, Oslo, og deiegatene ble 
onsket velkommen av presidenten i NRRL. LA6A
1. Valg av meteleder og referenter

LA4ND ble valgt til moteleder. og som referenter ble oppi 
LA9IL Jan Gaardso og Anne Lise Gaardso

2. WARC 1979
LA4ND fremla en sammenstilling av SRAL's, SSA’s og NRRL's 

frekvenskrav i forbindelse med WARC 1979, utarbeidet p5 grunnlag 
av matenale oversendt fra orgamsasjonene. EDR's frekvensonsker 
ble overlevert delegatene under motet.

Hvert frekvensomrSde ble noye diskutert. og de 4 organisasjone- 
ne kom frem til folgende telles innstilling:

AS = amatartjeneste 
ASS = amatersatelitt-tjeneste
1,8—2,0 MHz
Primaert: Eksklusivt AS
Sekundaert: Delt b3nd eller ett eller flere mmdre omrSder eksklusivt 
AS. eller en kombinasjon av disse 2 alternativer
3,5-3,8 MHz

BSndet kreves opprettholdt uten forandrmge men det er onskelig 
med eksklusive AS segmenter
6,8 —7,1 MHz

Krav om eksklusivt AS og ASS i omrSdet 6,9 — 7.1 MHz fra EDR, 
SSA og SRAL <dvs mgen krav i omrSdet 6,8- 6,9 MHz).

NRRL opprettholder kravet om 6.8—7,1 MHz i overensstemmel- 
se med forslag fra IARU.

Ailokenngen settes i verk n£r den Ide) nSvaerende tjeneste(r) for- 
later bander Dette fastsettes ved en fotnote i RR som vedtas pi 
WARC 1979
10,1-10,6 MHz

SSA. SRAL og NRRL onsker primaert eksklusivt AS og ASS.
EDR har forelopig ikke stillet krav overfor sine myndigheter om 
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tildeling av frekvenser i dette bind. men vil gi sin stotte til et eventu 
elt forslag dersom dette blir fremmet under Region l-konferansen i 
Ungarn.

Sekundaert er det onskelig med et mindre segment i bindets 
nedre del.

Dette bind er hoyest priontert av de 3 nye bind som kreves.
Allokenngen settes ■ verk nir den (de) nivaerende tjeneste(r) for 

later bindet. Dette fastsettes ved en fotnote i RR som vedtas pi 
WARC 1979.
14,0—14,35 MHz

Eksklusivt AS og ASS. Dette krav stones av alle 4 orgamsasjo 
ner.
18,1-18,6 MHz

Primaert: Krav om eksklusivt nytt AS i omridet 18.1 - 18.6 MHz. 
Sekundaert: Krav om eksklusivt nytt AS i omridet 18,568- 

18.768 MHz.
Allokenngen settes i verk nir den (de) nivaerende tjeneste(r) for 

later bindet. Dette fastsettes ved en fotnote i RR som vedtas pa 
WARC 1979
21,0-21,45 MHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandnnger
24,0-24,5 MHz

Krav om nytt eksklusivt AS
Allokenngen settes i verk nir den (de) nivaerende tjeneste(r) for 

later bindet. Dette fastsettes ved en fotnote i RR som vedtas pa 
WARC 1979.
28,0- 29,7 MHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandnnger
50- 54 MHz

Primmrt: Nytt AS og ASS i omridet 50-54 MHz nir TV nedleg 
ges.

Sekundaert Nytt AS og ASS i omridet 50.0-50,5 MHz.

Allokeringens settes i verk nir den (de) nivaerende tjeneste(r) 
forlater binder Dette fastsettes ved en fotnote i RR som vedtas pi 
WARC 1979.
144-146 MHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandringe.
430- 440 MHz

Bindgrensene kreves opprettholdt uten forandnnger. men bin 
det gjores eksklusivt for AS og ASS.
902 - 928 MHz

Ingen krav om frekvenser i dette bind
1215-1300 MHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandnnger Det er dog onske 
lig med en storst mulig eksklusiv del i overste del av bindet med 
tanke pi ASS.
2300 - 2450 MHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandringe men bindet gjores 
eksklusivt AS og ASS i omridet 2300 - 2310 MHz.
3,3-3,5 GHz

Krav om eksklusivt AS og ASS i omridet 3.4 - 3,41 GHz.
Omridene 3,3—3,4 og 3.41—3,5 GHz deles mellom AS og andre 

tjenester

5.65- 5,85 GHz
Bindet kreves opprettholdt uten forandringe men omridet

5.65— 5,67 GHz gjores eksklusivt AS og ASS.
10.0-10,5 GHz

Bindet kreves opprettholdt uten forandringe men omridet
10.250-10.500 GHz gjores eksklusivt AS og ASS.

24,0—24,25 GHz
Bindet kreves opprettholdt uten forandringe.

48-50 GHz
Motet Stotter forslag om eksklusivt AS og ASS

71-76 GHz
Motet anser det for onskelig med frekvenser i dette bind. Ingen 

spesifiserte krav.
155-160 GHz

EDR, SRAL og SSA har fremsatt onske om frekvensomridet 
152 —170 GHz (AS sekundaer status)

NRRL har krevet omridet 155- 160 GHz eksklusivt AS og ASS i 

overensstemmelse med forslag fra IARU.
210-214 GHz

Motet stotter forslag om eksklusivt AS og ASS.
240 250 GHz

Krav om eksklusivt AS og ASS.
Alt over 275 GHz

Uansett hvilken ovre grense som settes skal amatorene ha rett til 
a benytte frekvenser over denne.

Fotnote 205 B
Motet gir absolutt imot den foreslitte fotnote 205 B
Det var imidlertid emghet om at det kan anbefales bestemte frek 

venser i amatorbindene for nodsamband opprettet og brukt av 
radioamatorer.

Motet motsetter seg bestemt at andre tjenester bruker de eksklu- 
sive amatorbindene

RR41
Det er kjent at RR 41 stir oppfon pi dagsordenen til WARC 

1979.
Motet gir imot eventuelle forandnnger av denne artikkel, og ons- 

ker at den skal opprettholdes uforandret.

Nir det gjelder den foreslitte fotnote til RR for a sikre AS fre
kvenser i 6,8 —7.0 MHz. 10.1 10.6 MHz, 18.1 18.6 MHz, 24.0-
24,5 MHz og 50 - 54 MHz. fremkom det forslag om at man burde 
enes om en formulenng som kunne fremlegges pi Region l-konfe
ransen i Ungarn.

Nordisk representasjon ved WARC 1979
Motelederen tok opp sporsmilet om eventuell representasjon fra 

de nordiske radioamatororgamsasjoner ved WARC 1979. og hen- 
ledet oppmerksomheten pi M/T103 som fremhever at de nasjonale 
orgamsasjoner bor vaere represented i delegasjonene.
EDR var av den memng av IARU ville vaere best kvalifisert til i re- 
presentere orgamsasionen under denne konferanse. Representan- 
ten ville kunne utstyres med kontaktadresse og telefonnummer. slik 
at han hurtig kunne sette sig i forbmdelse med EDR dersom det 
oppstir tvilstilfeller.

SSA er positiv til tanken om i sende en representant til konferan- 
sen, og har forsokt i fi en representant med i Tvt's delegasjon. 
SSA er mteressert > i fi en liste over hvilke organisasjoner som er 
represented i den norske delegasjonen.

SRAL ansi at de hadde smi oknomiske muligheter til i kunne sen
de noen representant, men var prinsipielt for tanken

NRRL er blitt lovet muntlig at man skal fi en representant med i de
legasjonen. Fremsatte forovrig tanken om en turnusordnmg blant 
de nordiske landen.

KONKLUSJON: Hver organisasjon tar opp sporsmalet om 
representasjon i de nasjonale delegasjoner. Nir dette sporsmil er 
avklaret vil man ta stilling til det okonomiske sporsmil.

3. IARU REGION I KONFERANSEN
En del av dokumentene til Region l-konferansen ble gjennom- 

gitt. og motet fattet folgende vedtak

M T 19 IARUMS
NRRL onsket a here delegatenes memng om 

NR AU burde foreta seg noe i forbmdelse med for- 
styrrelsene fra Kiev-senderen. NRRL har tilskrevet 
IARU flere ganger i sakens anlednmg. men har hittil 
ikke mottatt noe svar.

Motet besluttet i diskutere saken underhinden 
med representanter for IAUR HQ og IARU Region I 
for saken eventuelt tas opp av NR AU pi konferan- 
sen.

M T 20 International Beacon Project
Motet gir sin tilslutnmg til forslaget om eksklusive 

frekvenser for fyr i 10 m bindet samt utvidelse av 
segmentet for fyr med 50 kHz. Bindet for fyr vil da 
vaere 28,2 — 28,3 MHz.

M T 23 Eksklusive RTTY-frekvenser pi HF
Motet besluttet i stemme imot dette forslag.

i
M T 42 Generelle regler for fielddays

Motet ser positivt pi dette forslag. og vil stemme 
for forslaget
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M/T46 ASCII
Motet besluttet i stemme for dene forslag.

M/T50 10 m liniaere transponders
Motet anser det ikke onskelig med permanente 

repeatere i10 m bindet. men gir inn for i stotte for 
slag om repeatere av eksperimentell karakter.

M/T 55 Gjensidig lisensiering
Motet gir imot forslag fra REF om i gi bort fra 

suffiks ved gjestelisens i annet land, da forslaget 
vanskelig vil kunne gjennomfores i praksts.

M T 68 Standardkanaler i omridet 28,4—28,5 MHz 
Motet besluttet 3 stemme imot dette forslag

M T 83 HF bindpfan
Det ble pipekt at i fotnote (1) bor: “shared with 

cw" strykes. samt at fotnotene 4.5 og 6 til bindpla 
nen er fait bort. NR^.U-representantene gjor opp 
merksom pa dette under konferansen.

Forovrig hadde motet ingen kommentarer til 
bindplanen.

MT 92 Regler for RPO
Motet gir imot den foreslitte okonomiske sub- 

sidiermg av utgifter for deltakere, jury etc. og vil 
foresli at IARU kun skal dekke utgifter i forbindelse 
med juryformann og premier.

M T 100 Regler for Indoor Radio Championship
Motet gir inn for at IARU kun skal dekke utgifter i 

forbindelse med juryformann og premier.

Pkt. 9.5 og 9.6 pa sakslisten
Reduksjon av antall tester — frekvenssegmente- 
ring

Motet stotter forslag om a redusere antall tester, 
og gir ogsi inn for tidligere vedtak rekommenda- 
sjon om frekvenssegmentermg.

4. SAC - ENDRING AV TESTREGLENES PKT. 3.
EDR sa seg i prinsippet emg i at det bor innfores frekvenssegmen 

tering i.h.t. rekommendasjon fra IARU.
SRAL var av samme oppfatnmg. men mente at man innen NRAU 

burde vente inntil de store testene sisom CQWW etc. innforer seg 
mentenng.

SSA s medlemmer har pa irsmote gitt inn for segmentermg. 
men delegatene mente det ville vaere vanskelig i finne riktige seg 
menter p.g.a at frekvensnldelingene er uhke i de forskjellige land.

NRRL hadde ingen kommentarer utover det fremsatte forslag. 
Fordeler og ulemper ved NRRL’s forslag ble si diskutert. og man 

valgte i forste rekke i stemme over om det skulle innfores frekvens 
segmentermg eller ikke.

Resultatet av avstemmngen ble at motet gikk inn for segmente 
ring. NRRL. EDR og SSA stemte for forslaget. SRAL avsto fra a 
stemme.

Motet ble deretter emg om folgende segmenter: 

Bind
80m

Telegrafi
3505-3575 kHz

Telefoni
3600 - 3650 kHz 
3700-3790 kHz

40 m 7005 - 7040 kHz 7050 - 7100 kHz

20m 14010- 14075 kHz 14150-14300 kHz

15 m 21010-21125 kHz 21200-21350 kHz

10 m
Forandnngen

28010 - 28125 kHz 
innfores t o rn SAc

28400 28700 kHz
la/b .r.uyueisen til denne er

allerede trykket. og frekvenssegmentermgen vil derfor ikke kunne 
bit bekientgjort her Den vil imidlertid ton trykket i resultatlisten for 
1977-testen Det var emghet om at de nye regler skulle praknseres 
med lemphghet til a begynne med

5. FELLES NORDISK LISENS
Delegatene redegjorde for henvendelser til sine respektive leie 

myndigheter. og myndighetenes syn pa saken
SRAL meddelte at de onsket a konsentrere arbe«aet om a fa inn 

fort mobillisens for man tok opp sporsmalet om norctt0 “sens
I Danmark onsker P & T at utlendmger tortsan skai soke om licens

for a kunne holde en bedre kontroll. mens Telemyndighetene i 
Sverige og Norge er positive til forslaget om felles nordisk Iisens.

Motet besluttet at de enkelte organisasjoner skulle fortsette ar- 
beidet med tanke pi a oppni en snarlig losning av saken

6. REVISJON AV NRAU'S LOVER
Som et resultat av at det pi NRAU motet i Stockholm 1977 var 

enighet om at NRAU's lover fra 1936 burde revideres. hadde NRRL 
utarbeidet et forslag til nye lover som var oversendt medlemsorga 
nisasjonene sammen med innkallingen til dette mote.

Motet diskuterte hovedsaklig hvilken form eventuelle lover burde 
ha. og man besluttet at EDR. SRAL og SSA utarbeider kommenta 
rer til NRRL’s forslag eller eventuelt fremsetter nye forslag som 
oversendes NRRL V/LA4ND. LA4ND sammenholder forslagene. og 
fremlegger dette for neste NRAU mote.

7. DIVERSE
SAC-diplom og plakett

Motet besluttet at det skal utlyses en konkurranse om forslag til 
nytt diplom og plakett for SAC med folgende premiering:

1. premie N.kr. 500:
2. premie '* 300:
3 premie ” 200:
Utgiftene til premiering dekkes av EDR. SRAL. SSA og NRRL 

med 25% pi hver organisasjon.
OZ1LO pitok seg ansvaret for utforming av regler. utlysing av 

konkurransen og innsamling av forslagene. Som jury ble oppnevnt 
contest managerne i de 4 land

Referat
Utdrag av dette referat oversettes til engelsk og oversendes IARU 

Region I av LA4ND.

Neste NRAU-mete
SRAL stir som arrangor av neste NRAU mote. Motet er beslut 

tet avholdt i god tid for fristen for innsending av forslag til WARC 79 
gir ut (antagehg februar mars 1979).

Oslo. 13 april 1978

Jan Gaardso Anne-Lise Gaaroso
Referenter

REFERAT/PROTOKOLL FRA NRAU-MOTE

VHF/UHF-seksjonen

VHF UHF seksjonen av NRAU mote besto av de fire nordiske 
lands VHF managere:
0H2BEW Rolf Backstrom
0Z9SW Jorgen Brandi
SM5AGM Folke Risvall
LA2PT Wilfred Wasenden
forsterket av LA8YB Finn Jensen og LA8WF Jon Dahl.

LA2PT ble valgt till moteleder.
Droftingene ga folgende utfall:

1. SPREDNING AV TRAFIKEN I VHF/UHF BANDENE UNDER 
TESTER OG VED TROPOS OG AURORAAPNINGER.

Motet gir inn for at de nordiske VHF/UHF managerne skal ar 
beide for i spre trafikken i 2 meterbindet under tester og ellers ndr 
det er gode kondisjoner. Gjennom medlemsbladene og pi andre 
miter vi en oppfordre flest mulig till i broke hete CW-bindet 144.000 
MHz - 144.150 MHz. og hele SSB bindet 144.150 MHz-144.500 
MHz.
2. STANDARDISERING AV TX/RX FREKVENSER I 10 GHZ 
BANDET

Motet var enstemmig i at det var onskelig i innfore en felles norm 
for frekvensdifferanse ved full duplex i 10 GHz omridet. En ble enig 
oma avvente resultatet av IARU motet i Ungarn (jfr. M'T 44).

3. AURORAVARSLINGSFYR PA 70 CM.
Motet gikk inn for at en mi arbeide for i fi opprettet auroravars- 

Imgsfyr pi 70 cm i Sverige. Finland og Norge. Fra svensk og norsk 
side vil det bli gjort fremstot i naer fremtid for om mulig i finne prak 
tiske losninger som kan gi relativt hurtige resultater LA2UHF og 
SK3UHF ble nevnt som mulige alternativer.
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4. GJENNOMGAELSE AV SAKSPAPIRER TIL IARU KONFE 
RANSEN I MISKOLCTAPOLCA, UNGARN, APRIL 1978.

Til IARU-konferansen i Ungarn forehgger i alt 106 saker. 
VHF/UHF seksjonen av NR AU motet fant 3 m3tte prioritere sakene 
med referanse i folgende dokumenter

M/T 24 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 33 43 - 44
45 51 - 58 62 - 63 64 - 65 - 72 - 73 76 - 77 80
- 93 - 94 - 96

Ved gjennomgdelsen av de enklte saker skulle det vise seg at de 
nordiske land stort sett har samma syn p3 de fleste sporsmdl 
LA2PT vil. dersom det forehgger fullmakt, stemme for EDR i sam- 
svar med vedtak som ble fattet p3 NR AU motet, og som er ref erect 
nedenfor.

MT 24 The allocation of exclusive subbands for RTTY on the 
bands 144 - 432 and 1296 MHz.

De nordiske land vil ga imot et slikt forslag pa det navaerende tid 
spunkt. N3vaerende b3ndplan beholdes.

MT 26 Beacon Keying.
Motet gir sin tilslutnmg til prinsippet om at radiofyr skal ha maksi 

mum 30 sekunders penode meMom hver gang det sender kallesignal.
Imidlertid vil de nordiske land reservere seg, idet en mener att ra- 

diofyr som skal tjene helt spesielle funksjoner m3 kunne benytte 
lengre tid (den tid som er form3lst|enlig) mellom hver gang det sen
der sitt kallelsignal.

MT 27 VHF Beacon Frequency co-ordination.
Det var enighet om att Region I bor ta initiativ til a standardises 

ett formular for innsamling av tekniske data vedrorende beacons 
Standardformularet utarbeidet av NRRL viser en m3te 5 giore dette 
pfl

M/T 28 Revision of meteor scatter QSO procedure. (RSGB)

M/T 76 Meteor Scatter QSO procedure (SSA).

M/T 94 VHF Meteor Scatter procedure (PZK).
Motet s3 det form3lstjenlig 3 betrakte alle forslag vedrorende 

meteorscatter QSO prosedyre under ett
Etter drofting vil NR AU-motet frarSde h endre gjeldende prose 

dyre hva ang3r rapporteringssystemet Motet g3r mot punkt 4.2 i 
papir M/T 28. Motet vil ogs3 reservere seg till punkt 4.4, ledd b. i 
M/T28.

Det m3 kunne diskuteres om en i avtalt MS QSO (sked) nodven 
dtgvis alltid MA sende RRR's i avslutning n3r en selv mottar en 
streng RRR s. Imidlertid vil en fastholde at dette skal skje ved ran 
dom QSO’er. Da vil en retur av R’s samtidig tjene som nytt CQ- 
call.

Forslaget fra SSA. M/T 76, stottes helt ut. og motet innser for- 
delen ved 3 sette in kallesignal mellom R ene.

Motet vil ogs3 gi sin tilslutnmg til at random-trafikken spres over 
en storre del av b3ndet. En vil ikke ta stilling til forslaget fra RSGB 
separat. men se dette i sammenheng med M T 94 fra PZK. Begge 
forslag har b3de fordeler og ulemper. En velger 3 avvente droftinge- 
ne i Miskolc Tapolca for en tar standpunkt.

M/T 30 Amstat-Oscar satellites — band planning.
De nordiske land har ingen innvendinger til den oppsatte b3nd- 

plan for satelitt-trafikken.

M/T 31 Amsat-Oscar satellites — operating ethics fit practice.
Motet slutter seg til synspunkter som legges frem av RSGB De 

nordiske land vil arbeide for at alle skal folge de normer som er fast 
satt for satelitt-trafikken.

En er imedlertid i tvil om det er riktig 3 opprette egne in- 
speksjonskomiteer i hvert land (pkt. 4I. Prinspielt m3 hvert enkelt 
land st3 fritt til selv 3 bestemme om de vil innfore en slik 
inspeksjonsordning.

M/T 32 Amsat-Oscar satellites — a case for additional frequen
cies for satellite communication.

NRAU-motet stotter forslaget fra RSGB om 3 avsette separate 
segment for satellitt-trafikken i GHz-b3ndene (avsnitt 2 ■ M T 32)

I de nordiske land er en p3 n3vaerende tidspunkt ikke i stand til 3 
stotte forslaget om 3 utvide det eksklusive satehttsegmentet .2m 
b3ndet med 50 kHz. slik at det vil dekke 146,000 145,800 MHz

Sporsm3let om en utvidelse vil imidlertid mStte droftes etter at 
det er tatt stilling til eventuell ny kanalspacing. I dagens situasjon vil 
en vanskelig kunne gi fra seg repeaterfrekvensene i omr3det 
145,800 - 145.850 MHz.

Motet gikk ogs3 imot 3 plasere eksklusivt satelittsamband i omr3 
det 144,300 MHz.

M/T 33 Multiple beacons and other aspects of microwave 
band planning.

Motet stotter forslaget fra RSGB om 3 nytte 1152 MHz som 
grunnfrekvens for beacons.

M/T 43 VHF-UHF-SHF contest rules.
De nordiske land ser positivt p3 det tyske forslaget om 3 dele tes 

tene i 2 klasser, og vil g3 inn for 3 innfore en ordning med
A) en klasse for smgle-operatorer. og
Bl en klasse for multioperatorer.
Motet betrakter det tyske forslaget till omslagsark for testloggene 

som bra. 0Z9SW stilte imidlertid sporsm3l om det i det hele tatt var 
nodvendig med et slikt omslagsark.

M/T 44 Proposed plan for the 10 GHz band.
NRAU-motet stotter tanken om 3 innfore en b3ndplan for 10 

GHz-omrSdet. Det var enighet om 3 stemme for et fornuftig forslag 
som de mellom-europeiske landene kunne enes om.

M/T 45 Proposed use of ERP data during VHF—UHF—SHF 
QSO's.

Forslaget fra DARC har mye for seg, men vil trolig vaere noe van- 
skeligere 3 bruke. De nordiske land vil avvente denne saken uten 3 
ta endelig stilling til problemet p3 n3vaerende tidspunkt.

M/T 51 Geographical QTH locator.
Under NRAU-motet ble det hevdet at forslaget till ARI har mne- 

bygget visse fordeler fremfor det QTH-locatorsystemet en nytter 
idag. Imidlertid er det ogs3 visse ulemper ved det Konferansen i 
Ungarn er ogs3 invitert til 3 drofte muhghetene for 3 komme frem 
til et system som kan dekke hele verden (se dokument M T 81 fra 
RSGB)

IARU-konferansen vil trolig avklare en del fundamentale spors 
m3l vedrorende QTH-locator systemet Det var en alminnelig opp 
fanning at for en forlater et godt innarbeidet system m3 det nye 
vaere svaert godt.

M/T 58 Region I standard log Et cover sheets.
Dette forslaget fra OVSV m3 sees i sammenheng med M T 43 

Det var bred enighet om at det tyske oppsettet var noe bedre.

M/T 59 Repeaters.
Motet stotter synet til OVSV om at en s3 langt det er mulig m3 

unng3 interferens mellom naboland ved oppretting av repeatere. 
Det er en fordel om VHF-managere konfererer om planene p3 for- 
h3nd.

En vil imidlertid g3 imot tanken om 3 innfore 20 kHz separasjon

M/T 62 Change of rules — Region I VHF/UHF contest.
Forslaget stottes fordi en vil dele • 2 klasser En viser ogs3 til refe- 

rat fra sak M T 43

M/T 63 Proposal — "S-meter" standards.
NRAU-motet g3r i prinsippet inn for 3 etablere en internasjonal 

norm for S-meter kalibrenng SM5AGM p3pekte imidlertid at det 
var faglige feil i forslaget Motet vil derfor ikke g3 inn for forslaget i 
den form det forehgger.

M/T 64 Congestion on simplex channels 145,255—145,600 
MHz.

M/T 65 Band plans.

M/T 73 "Expansion" of the 145 MHz FM band.
NRAU-motet onsket 3 se alle de forskjelhge forslag og betraktmn- 

ger vedrorende frekvensspacmg mellom simplexfrekvenser og 
repeaterkanaler under ett

Motet vedtok 3 g3 inn for 3 opprettholde 25 kHz spacing mellom 
kanalene Etter delegatenes oppfattning var tiden ikke mne for en 
omlegging til annet system i de nordiske land. Motet s3 hkevel ikke 
bott fra at det ■ fremtiden vil kunne komme p3 tale med flere 
simplexfrekvenser i FM-banaet. samt flere repeaterkanaler.

Blant de forehggende forslag vil motet kunne stotte tanken om en 
frekvensspacmg p3 12’? kHz som en fremtidig losnmg.

Om land med stor amatonetthet onsker a tegge om til et slikt sys
tem alt n3. vil alhkevel de nordiske land kunne opprettholde 25 kHz 
spacing inntil videre

M/T 72 UHF band planning — U.K.
NRAU-motet vedtok ensstemmig a opprettholde gjeldende UHF 
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SM0DJZ.

bindplan Forst etter WARC konferansen i 1979 vil det vaere frukt 
ban 3 ta denne opp til ny vurdering.

M/T 77 Beacons within the CW sections of VHF and UHF 
bands

Forslaget fra SSA stottes av alle de ovrige nordiske representan- 
ter.

M/T 80 A single scoring system for 144 MHz contests.
Motet tok ikke stilling till M T 80. Saken vil bli fulgt opp p3 IARU 

konferensen.

M/T 93 Forecasting aurora.
De nordiske land ser notat M/T 93 fra RSGB som positivt. Motet 
uttrykte onske om at det bor arbeides for a etablere et godt aurora 
varslingsnett. der alle land i "aurora-omr3det" kunne komme med.

M/T 96 Linear repeater with output in the 144 MHz band.
NRRL og SSA stiller seg noytrale til forslaget fra PZK. EDR er 

imot forslaget fordi output ligger i 2 m-b3ndet SR AL er absolutt 
imot liniaere repeatere 12 m-b3ndet.

5. NORDISK VHF NETT PA 80 METER.
Motet gikk inn for at en som en proveordnmg skal ga inn pa det 

VHF-nettet som er startet opp etter svensk initiativ. Nettet g3r hver 
sondag kl. 11.00 GMT rundt 3.625 MHz En m3 senere ta stilling til 
om tidspunktet er egnet

6. REFERATSAKER - ORIENTERINGER OM DAGSAKTUELLE 
SAKER.
SITUASJONSRAPPORT FRA DE ULIKE LANDS VHF 
MANAGERE.

0Z9SW onenterte om intressant radiofyrprosiekt i Danmark

LA2PT informene kon om oppbyggingen av VHF UHF 
seksjonen i Norge (kfr ' Amatorradio" nr. 3 78'

7. DIVERSE.
Gjensidig informasjon om VHF UHF radiofyr.
Motet understreket betydmngen av at VHF managerne ■ de nor 

diske land sendte en oppdatert liste over sirt lands VHF UHF bea 
cons til de andre managere. En ble enig om at slike oppdaterte lister

Nigra bilder frin NRAU-motet Foto. SM0OX.

skulle sendes en gang i 3ret

Standardisering av testregler for subregionale og regionale 
tester.

Etter endel drofting kom motet frem til folgende ansvarsfordel
ning for de subregionale testene:
Juletesten 2. juledag 
Marstesten 1. weekend i mars 
Maitesten 1. weekend i mai 
Julitesten 1. weekend i juli

0800 1100 GMT 
16C9/1600 GMT 
1600/1600 GMT 
1600/1600 GMT

NRRL 
EDR 
SSA
UK7evt. SRA

SM5AGM vil ta kontakt med UK7 for 3 here om de fortsatt vil st3 
som arrangorer. Det er onskelig at ansvaret for testen overlates til 
Finland. 0H2BEW vil undersoke om dette er praktisk mulig.

Motet vedtok videre at en skal benytte de testreglene som guelder 
for Region I. All poengberegning for de subregionale testene skal 
benytte systemet med 1 poeng pr. km. Det skal leveres separate log
ger for VHF avdelingen og UHF avdelingen. Til UHF-avdelingen 
skal en regne 70 cm og 23 cm. Kontakter oppn3dd p3 23 cm skal tel
le 3 ganger s3 meget som tilsvarende kontakter oppn3dd p3 70 cm.

Av praktiske grunner vil en oppfordre til at alle testlogger sendes 
til en ansvarlig testleder ■ deltakernes hjemland. Denne ordmngen er 
ment som en service til den enkelte amator. Om en amator onsker 3 
sende logg direkte till ansvarlig testleder (hovedansvarlig for hele 
testen), vil dette aksepteres. For at resultatene skal telle med, m3 
alle logger ved videresending till hovedansvarlig postlegges senest 
siste dag i den m3neden testen er arranged For juletesten gjelder 
siste dag i pafolgende m3ned (januar).

Motet var i hovedtrekkene enig om at det i fremtiden bor kon 
kurreres 12 klasser:

A) Single operatorer
B) Multioperatorer
En vil komme tilbake til dette punktet n3r resultatene av sak M/T 

43 i lARU-papirene er droftet i Miskolc Tapolca.
De regionale testene i september og oktober samt Marconi Me 

morial Test g3r etter vanlige Region I regler.
0H2BEW sender ut invitasjon til dield-day test trolig blir lagt 

til 3. lordagi august kl. 1300/1700 GMT
Referat protokoll fra arbeidet i VHF UHF seksjonen ble lagt frem 

i plenum. NRAU-motet godkjente vedtakene.
Wilfred Wasenden, LA2PT Finn Jensen. LA8YB

(sign.) (sign.)
Referenter

1

*

6. SM4GL
OZ9LO, LA4ND, LA2PT 
och LA8WF.

4
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FRIVILLIGA
RADIO
ORGANISATIONEN

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) har 
under knsti-himmelsfardshelgen traditions- 
enligt genomfon funktionarskurs och riks 
stamma. I 5r var arrangemangen forlagda till 
SM7-land. narmare bestamt till Falsterbo 
KursgArd, Hollviksnas. med distrikt Syd och 
krets 11 som vardar. Fr3n Kalix i norr till Ys- 
tad i soder samlades hundratalet FROare 
med och utan amatorsignal pa torsdagen for 
inleda kursandet med typisk torsdagsmid 
dag: artsoppa. varm punsch och pannkaka. 
Allvaret mfann sig kl 19 pi torsdagskvallen. 
d3 kursdeltagarna halsades valkomna av 
arm6inspektdren vid milostab Syd. overste 
Lennart Lofgren foregementschefen P7 Fo 
11, overste Claes Carlsten och chefen for 
Malmo marina bevakmngsorrSde. kom- 
mendorkapten Rolf Nerpm, som var och en 
gjorde en kort sammanfattnmg av respektive 
myndigheternas arbetsuppgifter.

Under fredagen behandlade funktionars- 
kursen ungdomsverksamhet. utbildnmgs- 
ekonomi samt funktionarsutbildnmg. Ut- 
vecklingen inom FRO har under de senaste 
3ren varit mycket kraftig. Bland annat har 
antalet medlemmar fordubblats till ca 4000 
de senaste fyra dren. Denna utveckling har 
till stor del berott p3 att FRO tagit p5 sig en 
ny huvuduppgift, namligen att utgora hem- 
varnets signaltrupper, en uppgift som avse- 
van okat arbetsbordan for funktionarerna.

FRO ar en frivillig forsvarsorganisation, bil- 
dad 1946 som forsvarssektion mom SSA. se
dan 1948 specialforbund tillhorande CFB, 
Centralforbundet for befalsutbildnmg. V3r 
uppgift ar att rekrytera och utbilda signalister 
till uppgifter inom totalforsvaret. Forutom att 
forse hemvarnet med signalister vidareutbil 
das varje Sr ca 600 varnphktiga signalister p5 
frivillig vag. Det unika med FRO ar att sSval 
man som kvinnor ar medlemmar och utbildas 
till samma signalbefattningar.

Vid riksstamman pci lordagen valdes Gun 
nar Stdhl, SM5DYH. till FRO:s vice ord- 
forande och Kurt Rosenthal, SM0BSO, till

Medaljdrer

centralstyrelsens ordforande.
Vid den foljande stammomiddagen utdela 

des FRO fortjanstmedalj i guld till Anna Lisa 
Eriksson. Malmo, assistent i frivilligfrdgor vid 
P7/Fo 11 och P-0 Klingvall. SM7GJA En 
dast en kvinna. Barbro SM5BAG, har tidi- 
gare tilldelats denna utmarkelse.

FRO fortjanstmedalj i silver tilldelades bl a 
Carl-Gustav Castmo. SM6EDH. Ivan Hen 
riksson. SM7DGY, Gustav Sjdlin, SM7BFZ 
samt Hans Alebo SM7CYC medan Sven 
Arne Borgh, SM3JAV tilldelades CFB 
fortjansttecken.

SL7FRO var i luften 1 — 7 maj med Curt 
SM5AHK som stationschef bitradd av ett tio- 
tal operatdrer. Riggen var en Umden 2020. 
ca 180 W input till en W3DZZ. 175 QSO pa 
kv cw blev resultatet. Tv3 bullar sandes en 
p5 lordagen och en pa sondagen. med 
SM7ASQ som operator. Enligt Cun ar alia 
QSL sanda till SSA for distribution - den 
som mte kan vanta ar valkommen att skriva 
en rad till SM5AHK for direkt-QSL.

Du som vill veta mer om FRO kan, om Du 
kor CW. checka in pa OFFRO-natet som ar 
igdng varje morgen omkring 08.00 SNT pa 
3523 kHz. Dar kan gamla FRO-are (SM7JP. 
7QY. 5BX. 6GDR. OGU m fl) ge Dig vidare 
information om FRO. Annars kan Du skriva 
en rad till FRO. Wallingatan 12. 111 60 
Stockholm.

73 de
SM7FQH, Karl-Erik

Stationschef SM5AHK.

FrSn styrelsen

INFORMATION FRAN SAMMANTRADE 
1978 06 09 1 0

SM5LN rapporterade att det ekonomiska 
laget var tillfredsstallande. Av drets budget 
erade medlemsavgifter 495 000 kronor hade 
den 1978 06 09 redan influtn 477 000 kro 
nor, motsvarande 96 %. vilket var ett gott 
resultat vid denna tidpunkten pa Sret.

Beslutades att styrelsen och revisorerna 
skall finnas publicerade med adresser och 
telefonnummer i vaqe nummer av QI C samt 
att en fullstandig funktionarslista skall utges 
en g5ng om Sret och distribueras som bilaga i 
QTC under hosten.

Avtal har tecknats med laroboksforfat- 
taren Kjell Jeppsson om utarbetande av ma 
nus for den tekniska delen i den nya boken i 
amatorradioteknik. Bokens omfattmng och 
inriktning skall vara likvardig den tidigare. 
SM3AVQ har fatt i uppdrag att mom sin sek 
tion och via SM4AWC med hjalp av den tek 
mska sektionen utarbeta forslag till utform 
ning av den ovriga delen av boken.

Styrelsen har beslutat att siffran noil i 
kombination med anropssignaler genom- 
giende skall publiceras som 0 i QTC. Beslu 
tet om denna likformighet har tillkommit av 
praktiska ska I

Styrelsen beviljade pa forslag av DL2 till 
st3nd for Lycksele Radioamatorer att sanda 
SSA-bulletinen med signalen SK2SSA via 
SK2RLE pa kanal R7. Tillst^ndet galler 
temporart fram till nasta SM2 mote i host, 
som kommer att fa ta stallnmg till vilka 
bullentinstationer som skall finnas i SM2

Radiobranschens SamarbetsrSd har i sam 
rid med (remissinstanser) Televerket. 
Konsumentverket. Kooperativa Forbundet, 
Svenges Radiomastarforbund. Fdrenmgen 
Svenges Sandareamatorer. Svenska Privat- 
radioforbundet och Svenska Radioforenin 
gen Tellus utarbetet ett manus for en 
informationsfolder om radiostorningar. 
SM4AWC Sterkommer i QTC och SSA 
bulletinen med information sd snart det ar 
bekant att foldern ar tryckt och om hur den 
kommer att finnas tillganglig

Med anlednmg av forfrSgningar har styrel 
sen beslutat att aven i fortsattmngen skall 
annonser beredas plats i QTC efter nuva- 
rande principer samiade pa sarskilda sidor 
och att i prmcip skall mte annonser fi fore- 
komma msprangda i annat material, t ex i 
tekniska notiser, DX-spalten o s v.

SMOCWC/sekr

Rattelser till Arsmotesprotokollet i QTC 
nr 6/7:1978

Trots noggrann korrekturlasning har det 
tyvarr insmugit sig nSgra smarre felaktig- 
heter i Srsmotesprotokollet som harmed 
meddelas:
sid 209 i § 1 rad 8 SM6YG skall vara 
SM7YG;
sid 210 i § 7 rad 12 frdn slutet. klarade skall 
vara klarlade;
sid 211 i § 14:2 rad 3 frSn slutet: 1973 skall va
ra 1978

I tabellerna med valresultaten pa sidan 212 
har aven insmugit sig ndgra smarre fel:

I den forsta tabellen under kolumn KF -LN 
skall siffrorna for SM7:1 vara 92 och for 
SM7:2 vara 96 samt for SMO 1 176 och 
SM0:2 177. For Ovr -CJF skall i den tomma 
rutan for SM5:2 vara en — (streck). For 
DL2-suppl DOS skall siffrorna 37 std mitt for 
SM2:alt 1 och strecket mitt for SM2:Alt 2. 
Alla forstdr saken att SM/ i vanstra kolum 
nen skall vara SMO.

SM0CWC
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Under sommaren
har jag fitt ett antal tidningskltpp ur olika 

ortstidnmgar dar det berattas om hur privat 
radiofolket gjort nytta genom att sti i 
parkeringsfickorna langs riksvagarna och ge 
goda rid och vagledning till bilisterna Eller 
att de bevakar sjotrafikkanalen och kanske 
en och annan ging hjalper en bensmsuktan 
de bitagare att komma till narmaste bensm 
mack.

Jag missunnar mte pnvatradiofolket att de 
skaffar PR for sin verksamhet. Om det lockar 
lokalreponrar att seriost beskriva deras 
allmannytta si miste de ju vara tacksamma 
for det Deras dagliga "gaggande" kan |u in 
te ha nigon samhallsnytta. Det sandar 
amatorerna tycker mest ilia om ar nar privat 
radiokillarna kallas "radioamatorer"

Varje At skriver SSA ett brev till nigra 
hundra chefredaktorer och talar om vad 
skillnaden mellan amatorradio och privat 
radio ar Men redan nasta dag stir det: 
'Radioamatorer utovar vagservice", garna 

med kommentar av nigon polisman e dyl. 
Laskunmgheten bland chefredaktorer och 
likstallda ar lika lig som bland svenska folket 
i allmanhet och darfor miste vi sluta reta upp 
oss pi dessa reportage. Det lonar sig inte.

Aven sandaramatdrer
vill garna pivisa sin samhallsnytta Manga 

tycker att det inte racker med att amator 
radio ar en hobby som ar sanktionerad av all 
varldens myndigheter.

I Norge har man i dagarna startat ett 
Nodsamband". Alla landets pohsmastare 

har fitt en sknvelse frin Det Kongelige 
Justis- och Politiedepartement om att den 
norska sandaramatorforemngen NRRL ar 
upptagen i den offentliga raddmngstjansten 
som samarbetsorgan

Det visade sig att polisen bemotte er 
bjudandet kyligt i vissa fall "Vi har godt 
samband selv"

Av NRRL:s 61 grupper ar det f n bara en 
handfull grupper som har lyckats uppratta ett 
samarbete med polisen trots att NRRL har 
godkants av myndighetema som en frrvillig 
operativ orgamsasjon i den offentliga red- 
ningstjeneste"

Samma mtresse kommer vi kanske att mo- 
tas av har i Sverige om SSA upprattar en 
beredskapsorgamsation. "Vi har ett gott 
samband spiv".

Oavsett om det blir nigon slags bered 
skapskar eller ej har • landet si anser jag nog 
andock att vi ar samhallsnyttiga

Om jag vore "hojdare" = beslutsfattare 
hos de myndigheter som har att bestamma 
over amatorradion skulle jag imponeras over 
att lasa (i QTC) om hur amatorerna foljer 
med i den tekmska utvecklingen De har 
anammat datortekniken och i radioed 
ningarna presenters avancerade tekmska 
losningar och byggbeskrivningar. som tyder 
pi skicklighet och fantasi Satelhtkommu 
mkation och minstuds ar mte langre exklu 
sivt for ett fital.

Jag tror inte att radiofabrikanterna skulle 
saga: "Vi behover mte radioamatorerna. for 
vi ar si duktiga sjaiva Vore de si duktiga si 
skulle det ju inte vara nodvandigt att idea i 
fabriksbyggda apparater* Det ar troiigt att 
sandaramatorerna har en stor good will hos 
radioindustnn som knappast ifrigasatter vir 
samhallsnytta.

Skulle det 1979 komma till nigra nya ama 
torband miste ju radioindustrin, speciellt i 
USA och Japan, halsa detta med tillfreds 
stallelse i likhet med apparatimportorerna 
Det innebar ju nya apparattyper och nya be» 
mar i stallet for dem som plotsligt m.> . 
"omoderna". Si den stora radioindustnn 
overger oss nog inte i farans stund 

Gir det att forutsaga Aurora?
heter en artikel i detta nummer. Och det 

gor det tydhgen. Det finns nigra stationer i 
Frankrike som sander s k Ursigram som talar 
om tillstindet pi solen. uv- och rontgenstril- 
ning Vi tackar SM2BAI for informationen.

Att forutsaga "Aurora DX:is"

reaktion pi grejen i QTC 4/78. sid 150, 
"CW - ett musiiforemil. var omojligt. I 
klubbtidnmgen Aurora DX:is efterlystes en 
forlorad CW-nyckel for klubbens radiomu
seum.

I foljande nummer skriver man: "I QTC 
4/78 forsoker - WB gora sig lustig over vir ef 
terlysning av klubbens CW-nyckel (hand 
pump). Teknikens landvinnmgar har faktiskt 
nitt anda hit upp till ovre Norrland. och vi 
anvander till 100 % numera s k el-buggar av 
olika slag Flera utmarkta artiklar har de se- 
naste iren publicerats i ham-magasmen. In
te en enda av dessa nycklas med "hand 
pump", men har -WB lyckats med det si 
tycker jag att han skall lita oss andra veta det 
genom en besknvning i QTC. Vi kan eljest ge 
dej en uppgift pi flera bide billiga och bra 
"paddlar" och forsakrar att det gir mycket 
lattare med en sidan'.

Dar ser man. Vissa typer av amatorstatio- 
ner ej kan nycklas med annat an elbug. Hur 
vore det att ta kontakt med SCAG? Hand- 
pumpsmaffian.

Till det kan val sagas att jag redan ir 1937 
fdrarades en mekanisk bug av en god van. 
Jag lade tyvarr av den efter en tid for den var 
konstruerad for hogerhanta!

Vira annonsdrer
klagar emellanit over att bilderna i deras 

annonser mte blir riktigt itergivna och kraver 
darfor att annonsen skall iterinforas gratis 
darfor att "en sidan undermihg annons ar 
vardelos".

Att bilderna blir diliga beror som regel pi 
undermiligt bildunderlag. Man klipper en 
fargbild ur fabrikantens katalog dar den ser 
ut si bra som heist. Vid omreproducenng 
och ofta forstormg forlorar den i skarpa och 
liknar inte mycket den produkt man vill salja

Reproanstalten sager att de kan gora en 
fullgod bild, men det kostar mer an det sma- 
kar. Och med hansyn till tidningens liga an- 
nonspnser si kan vi inte kosta pi ett reproar- 
bete som tar halva annonskostnaden.

Tamligen ofta
hander det ocksi att jag fir undermiliga 

bilder eller figurer till andra artiklar i tidnin- 
gen. Av tidsbrist kan jag kanske inte alltid 
skaffa fram battre material. For den skull an
ser jag ej att artikeln blir vardelos. Den mil- 
grupp som tidnmgen riktar sig till ar ju den 
samma vare sig det galler annons- eller ar 
tikellasarna*

Bilder i spriket
anvands ofta skriftligt eller muntiigt tai, 

ailtsi aven i QTC.
Varje gang som det i QTC stir att ett 

evenemang gir av stapeln" fir vi ett 
pipekande om att gi av stapeln" ar en sjo- 
term som betyder att fartyg sjosatts frin 
stapelbadd. och den betydelsen bdr obser

veras av dem som bor pi landets baksidall!
Andra exempel pi "bilder i spriket" ar t ex 

"grisen i sacken". men annu har ingen gris 
reagerat. Inte opponerar sig stolfabnkan 
terna over "sticka under stol" eller tand- 
lakarna "tand for tunga". Si vi kan nog fort 
satta med stapelavlopningar i QTC.

SM2AYE

fortsatter med att beskriva hur han lyckats 
med att klara av storningar i TV- och ste- 
reoapparater. Langsta tiden tog det att fi tvt 
att greja till en stord "Dialog" = 208 veckor!

Lika framgingsrik
har inte storningsfunktionaren i Uppsala 

SM5CXN varit. Hans egen sandare har enligt 
rapport stort allt. stereoanlaggnmgar i bilar. 
elektriska portlis. horapparater, bilars tand- 
system. gatusignaler och allt vad elektroniskt 
som finns.

Jag laste Curts sannskildring si noga som 
jag kunde och undrade om det verkligen var 
mojligt att alia dessa elektroniska grejor kun
de vara "ofardiga" d v s icke fardigstallda. 
Kunde det mojligen vara si att Curts anlagg 
ning inte var "fardigstalld"? Misstanksamhe 
ten gjorde att jag skickade artikeln till SSA:s 
st orningsf unkt io nar SM5BML och svaret 
kom omgiende. "Hahahahahaha... Kul, bor- 
de kunna konkurrera med Cello i Aftonbla
det. eller Gits Olsson i Se. M a o kul skrivet 
och lagom overdrivet for att vara sannolikt"

Ja. det hade jag ju sjalv konstaterat utan 
"konsulthjalp". Tack i alia fall Bosse, som 
slutade sitt uppdrag den 15 juni 1978.

QTC* tips
Det ar nigra som frigat om QTC ej kan 

leveraras hilslagen for standardparm efter 
som vanliga hilslag ej gapar over tidningen.

Saken diskuterades i samband med 
omlaggnmgen men det visade sig att flertalet 
ville samla tidnmgarna pi annat satt.

En metod som provats ar att sjalv gora hi- 
len med en s k hilpipa som finns i jarnhan- 
deln for nigon femma. Clas Ohlson har f o 
ett set med fem dimensioner for 19:- kronor.

I QTC 7/8 sid. 216
har SM4XL skrivit om "DX-frekvenser och 

lokaltrafik". Pi ett antal stallen har framlidne 
byridirektoren vid Televerket Lemoine fitt 
sitt namn felstavat. Ingen skugga faller 
emellertid pi Sune som i sitt manus stavat 
ratt.

SM3WB

Postens lordagsservice den
1 September

Postverket har som bekant aviserat att det 
frin den 1 September i ir kostar 2 kronor att 
fi en icke expressbetecknad forsandelse 
utdelad pi en lordag. Det galler praktiskt ta- 
get alia forsandelser.

Det har bor observeras av QTC:s medar- 
betare. Brev bor postas si att de ar redak* 
toren tillhanda pi fredagen. Di hinner 
materialet behandlas under helgen och pi 
mindagarna har tryckeriet sin stdrsta satt- 
nmgskapacitet.

Brev som skall utdelas pi lordagar miste 
forses med en sarskild etikett. som posten 
tillhanda hitler

Har man ingen etikett gir det bra att en- 
bart skriva Lordagsutdelning pi forsandel- 
sen — samt frankera med tvi extra kronor 
naturligtvis.

WB
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BCI och TVI Folke Andersson SM2AYE 
Tubvagen 11
931 00 SKELLEFTE&

Total tid 
for Atg. 
veckor
1
0.5 
6
208
3
4
10
4

Avstand Anmalt till. 
Stdrn. fukt.

Atgard. av.

Tvt. 4 Stdrn funkt. Stdrn. funkt. 
Tvt. Tvt.
Stdrn.funkt. Fabr.
Tvt.
Tvt.
Tvt.
Tvt.
Tvt.

TVt 4 Storn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Storn. funkt. 
Fabr.

Betalt av

Fabr 
Tvt. 
Fabr. 
Tvt. 
Fabr. 
Fabr. 
Tabr. 
Fabr.

Tvt.
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Stdrn funkt. 
Tvt. 
Tvt. 
Tvt. 
Tvt.
Stdrn. funkt. 
Stdrn. funkt. 
Tvt.

Fabr. 4 Storn. funkt. Fabr. (X)
Se nedan not. 1 
Fabr. 
Fabr.
Se ne not. 2 nedan 
Fabr
Storn. funkt. 
Fabr 
Fabr 
Fabr. 
Fabr 
Fabr 
Fabr 
Fabr. 
Storn funkt. 
Tvt.

Fabr.
Fabr.

Fabr.
Fabr. {XI 
Fabr.
Fabr 
Fabr. 
Fabr. 
Fabr. 
Fabr.
Fabr. 
Fabr. (X) 
Tvt.

Tvt
Tvt. 
Storn funkt. 
Tvt. 
Storn. funkt.

Fabr.
Tvt. 
Storn. funkt.
Tvt. 
se not 4 nedan

Fabr.
Tvt. 
Fabr.
Tvt.

Apparattyp. Stdrn. Symptom 
samt Frekvens MHz.

Telefunken Palcolor 629T B 21
TV-antennforst. B432
Philips Kassett N2222 L 14
Telef on Dialog 00-298-60 L 14
Luxor Dirigent 7000 L 14
Luxor TV Colorama 1806 7461B 4 L 14 -+ 21
Scanti Stereo 4057 L 14 4 21
Luxor Finmaster L 14
Ferguson Stereo 34O3S L 14
Luxor Kavalkad B 4 L 14
Philips Klockradio 90 RS L 14
Dux typ V5948/05 L 14
Hitachi D2150 Kassett L 144
Philips 66 RH 810 stereo L 14
Sony Kassett TG-135SD L 14
Radiola Stereo RA5825 L 14
Dux Sound Project TAP4001 L 14 
Luxor HI-FI Stereo L 14
Dux Sound Project TAP 4000 
Ferguson 3485
Scantic TV

L14 
L14 
B4L14

Luxor TV Colorama 
Harman Kardon 630 
Luxor TV 180 56481

B14 
L se not 3 
B4L3.5 
14421

Philips Kassett N2405 9 
Salora TV 1D1A 
Philips TV S25K494 
Radiola TV RA66K514 
Philips RH837

L14 
B 3.5 4 14
83.54 14-^21 
B 14 
L144

1. Atg. av fabr. en gAng utan resultat. Apparatinnehavaren bytte TV mot annat marke 
Darefter inga storningar.

2. Vid samtal med representanter for Sv. Hitachi rekommenderades apparatsinnehavaren 
att byta ut apparaten mot annat marke. Nu ett och ett halvt Ar senare har han gjort sA

3. Knappar frAn termostater och strombrytare
4. Apparatinnehavaren var inte sA speciellt villig att lamna in apparaten for Atgard Men 

han har nu efter 52 veckor bytt ut den mot annat marke.
(X) Ovan har fabr. betalt storn. funkt. for den tid som lagts ned for avstorning.

OvanstAende storningsfall har intraffat 
inom SM2 och som har kommit till mm 
kannedom genom SSA s formular for stor- 
ningar hos LF-utrustningar som ifyllts av den 
amator som drabbats, och som sants till 
SSA via undertecknad som arbetar som stor- 
ningsombud inom SM2.

Vad som bor tillaggas ar att jag vantar i re
gel sex mAnader innan jag undersoker om 
nA got har hant i de respektive fall som jag f Ar 
kannedom om. Detta for att fabrikanterna 
skall fA tid pA sig att klara av fallen pA egen 
hand. Efter c:a sex mAnader ringer jag amato 
ren for att fA information om vad som hant. 
Min erfarenhet ar att dom fiesta fallen ar 
olosta aven efter denna tid. Det ar dA som 
jag anser att jag som storningsombud bor 
trada in och undersoka vad som orsakar 
drojsmAlet hos respektive fabrikant repre
sentant.

Givetvis kan fallen avklaras snabbare om 
man onskar men dA fordras det ett mera nar- 
gAende samarbete mellan st ord apparats- 
innehavare. amator och storningsombud.

Jag skulle tanka mig att det kommer att gA 
snabbare nu i framtiden dA det galler LF- 
detektering efter att ha tagit del av Telever- 
kets information om s k LF-detektering i ra- 
diomottagare. TV-mottagare. bandspelare. 
stereoanlaggningar och elorglar.

Testprotokoll over amatdrutrustningar
Den tyska tidmngen "cq-DL" publicerar 

mycket valgjorda och omfattande testpro 
tokoll over mAnga i marknaden fore- 
kommande amatorapparater Aven om man 
inte ar i fard med att kopa nytt eller begag 
nat kan det vara intressant att se vad riggar- 
na "gAr for". NedanstAende lista kan hjalpa 
den intresserade att hitta ratt. 

"cq-DL". DARC:s klubbtidskrift:
Juli 1976 FT 221. mottagardelen
Aug 1976 FT 221. sandardelen
Sep 1976 2-m Umversaltransceivrar. jam- 

forelsetest av FR101. FT220. 
FT221. HG70D. IC201. Multi
2000, Multi 2700. SE400. TS700 
och TS700G (betr TS700 o IC201 
se aven QTC nr 12 76 och nr 
4/77)

Okt 1976 Multi 2700
Nov 1976 SB 104, mottagardelen
Dec 1976 SB 104, sandardelen
Jan 1977 Mini-Beam HQ-1
Apr 1977 TS820

Jum 1977 Braun SE401 och LT470 2-m 70- 
cm-kombination

Juli 1977 Sony CRF 320. kortvAg-RX 
Okt 1977 IC-211E. mottagardelen
Nov 1977 IC-211E, sandardelen
Dec 1977 FT301D, mottagardelen
Jan 1978 FT301D. sandardelen
Feb 1978 TS520S
Maj 1978 IC245

COP

Selektivitet. En titt i Ham Radio feb 1978 
visar en annons pA CW-filter med formfaktor 
250 Hz vid 6 dB och 700 Hz vid 60 dB for 50 
US dollar for TS820. resp. TX 520. FT101 
samt FR101 agare. Kortet gor det mojligt att 
switcha mellan det vanliga ordmarie 600 Hz 
filtret och det nya 250 Hz. Pris med instruk- 
tion 10US dollar. Firma: Fox-Tango Corp. 
Box 15944. W. Pam Palm Beach, FL 33406 
USA. Uppgifterna publicerade u.p.a. -TK

Har kommer ytterligare en lista pA storningar som ar avklarade och som kan ses som en fort 
sattning pA de artiklar som jag presenterade i QTC nummer 3 och 12 1976.
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En vanlig dag

Vaknar tidigt och ar pa ett strAlande hu
mor Varmer upp riggen medan kaffet kokar 
Fina konditioner pa 20 m. Solen lyser over 
Uppsala

Efter nagon timme ringer en av grannarna 
som annu inte har hunnit fa sm musikanlagg 
nmg fardigbyggd och sager Vill du avbryta 
storningarna en stund sa att iag far lyssna pa 
min nya grammofonskiva?r

Jag packar ihop radiostationen. dammar 
av mm hmousin for art istallet prova lyckan 
som mobil

Det gar fmt Kor nAgon VK och sydamen 
ka bjuder pa ovanhgt goda rapporter idag. 
Lyckan ar fullstandig tills jag tvingas att stan 
na vid rott ljus norr om Gavle Jag har |ust 
QSO, och upptacker att bilisterna runt om 
kring tittar konstigt pa mej. Plotsligt vevar en 
yngre galant dam ner sidorutan och viftar 
med en kasettbandspelare Ur dess hogtalare 
kommer ett kraxande i takt med mitt tai 
Gentlemannen vid ratten pekar menande pa 
den stora pmne som ar monterad baktill pa 
min bil Han talar med stora munrorelser Det 
blir gront l|us och iag kor ifrAn dem

Efter diverse kommentarer om tomgAngs 
korning och agarforhAllanden till skog och 
angar narmar jag mej Ater Uppsala Far QSO 
med en amator som ar mtresserad av mobil 
trafik och han ber mej att kora hem till ho- 
nom sa att han f Ar titta narmare pa utrustnm 
gen. Jag kor upp framfor porten. fordriver ti- 
den med ett QSO medan jag vantar pa hans 
ankomst. Jag upptacker att folk som gar in 
och ut i porten ser sig omkring med skramd 
blick. Vissa stannar upp och stirrar pa port 
telefonen som finns inmonterad i vaggen En 
av de boende i huset kommer ut och staller 
sig att beskada mm antenn Laget borjar bh 
kritiskt. men da kommer amatoren jag vantat 
pa och vi kan lamna slagfaltet mnan striden 
har borjat. Han berattar att i portteiefonen 
uppe i hans lagenhet hordes ett rysligt krax 
ande trots att den var franslagen. och att sa 
sannolikt var fallet i hela huset

En kort demonstration av mobil amator- 
radio utfordes pa rejalt avstand fran bebygg 
else och annan civilisation Detta for att vi 
"ostorda ‘ skulle fa agna oss at var hobby.

Nar jag i kvallnmgen aterkom hem tog jag 
mga onodiga risker Jag stallde vackarkloc- 
kan pa 02 00 och lade mej att sova. Jag 
dromde att mm granne under dagen hade Sti
th ut sin grammofonskiva och tillsammans 
med ovriga grannar skulle sova djupt klockan 
02.00 Jag dristade mej ocksa till att dromma 
en stund om dom tolv andra grannarna till 
mej som genom dom forstaende fabrikanter 
na hade fatt sina musikanalggnmgar fardig 
stallda. Jag rorde mej oroligt ' somnen nar 
lag erinrade mej att flera av dem efter aet ha 
de kopt nya defekta aniaggnmgar

Min forsia tanke nar jag vaknade var: Tank 
om nagon har glcmt att sla av sm horappa 
rat. Jag tog chansen och stamde av slutste 
get Ska jag vaga anvanda det forresten med 
tanke pa att harom natten rmgde en granne 
upp mej kiockan 01 00 och bad mei haila kaf 
ten eftersom han ftrade fodeisedag och gas 
terna inte kiarade av att dansa nar jag bladd 
rade mitt i musiken

Mitt • CQ Ok skramlar net till nagonstans i 
huset Da kommer jag plotsligt ihag att en av 
mina grannar nar berattat att han brukar 
somna ifran sin stereo Signallampan a» » 
sig sa han kan mte se om den ar till e’ler fra” 

slagen. och vid ett tillfalle vacktes han och 
hans fru mitt i natten av ett fruktansvart oljud 
i vardagsrummet. Jag har flera ganger erbju 
dit mej att satta i en ny glodlampa, men han 
bara skrattar och sager "Du ar alltid sA snail 
och hjalpsam Curt, men det behovs mte 
alls”.

Varje gAng fabrikanten av apparaten pA 
min inradan tar kontakt med honom for att 
bygga den fardig skrattar han som vanligt 
och sager: "Det behovs inte alls. Mm fru och 
jag ar sA gamla att vi lyssnar aldng pA vAr ste 
reo. Varfor ar alia sa snalla mot gummari och 
mej”.

Eftersom iag mte vill vacka snalla gamla 
manniskor mitt i natten sa tar jag fram fri 
markssamlmgen. men jag har svArt att kon 
sentrera mej. TvA frimarken gAr av pa mitten 
nar jag forsoker fa dem att sitta fast ■ albu 
met Mina tankar kretsar hela tiden omkring 
tankbara ingrepp i min sandare for att fa den 
att lamna radiosignaler som mte envisas med 
att detekteras i dioder

SM5CXN

EN VECKA SENARE
Jag gjorde ett sista desperat forsok att fa 

agna mej St mm hobby Jag kopte camping* 
handboken. och letade ut en av de mest en 
sligt belagna campmgplatserna jag kunde 
hitta mom rimligt avstand. Det blev Farila i 
norra Halsingland. och dar telefonbestallde 
jag en stuga over veckoslutet.

Mma forhoppningar var mte speciellt stora 
nar jag startade resan eftersom agare till 
musikanlaggningar framfort klagomAI till mej 
nar jag befunmt mei i trakten av Nordkap

Nar jag pA fredagen kom till Farila hissades 
W3DZZ upp mellan tvA tallar. och radio
stationen installerades i en stuga vid stran 
den av Ljusnan.

Allt gick fmt Jag var namligen enda gas- 
ten pA campingplatsen

PA lordagen hande det*
Flera bilar korde in pA campingpiatsen och 

parkerade vid en stor byggnad. En av bilarna 
hade en stor tackt slapvagn

Logdans' Hogtalare stora som likkistor sla- 
pades in i byggnaden. Elorgel Bamsiga for 
starkare som fick mina grannars musik- 
anlaggnmgar att hkna leksaker

Jag gick omedelbart QRT.
Folk borjar sA smAningom att stromma 

till och gammeltjo hordes vida omkring.
Efter moget overvagande. och med stor 

tveksamhet satte jag mej Ater vid stationen 
Man fAr mte ha forutfattade menmgar och 
negativ installing till alia lAgfrekvensforstar 
kare har i varlden

Jag klamde i med: "Is this frequency in 
use*”’ Jag hade mte talat fardigt forran ett 
avgrundsvrAI nAdde mina oron och det rul- 
lade over Ljusnan. studsade mot bergen pA 
andra sidan och drabbade mej igen

Musikmstrumenten tystnade efter nagra 
falska toner och sangaren lat som om han 
hade svait mikrofonen. En kompakt tystnad 
uppston

SM5CXN

Den otn'S’tir’f • . ar s:omings-
funkti'ina* I'nt-s*

W3KW:s bok "Isebound in 
the
Siberian Arctic"

Erland Beirup, SM7COS
Hjortshog 4540
260 34 MORARP

Ar 1929 avseglade palshandlarskonaren 
Nanuk frAn Seattle. Wash, mot isiga aventyr 
runt Alaska och ostligaste Sibirien. Ombord 
fanns forutom kaptenen, agaren. dennes 17 
Ariga dotter och 12 sjoman. daribland den 
unge Robert J Gleason. Som radiooperator 
fbrsbkte han samordna kommunikationerna 
medelst gnistsandare och en liten medhavd 
amatorsandare. Sedan man frusit fast i isen 
forsokte man fora ut palsverk och en del av 
de ombordvarande med dAtidens primitiva, 
delvis oppna flygmaskmer. I samband har 
med omkom tyvarr tvA flygare, en av dem 
beromd arktispilot Man samarbetade med 
ryssarna. som ocksA hade tonnage infruset. 
Ett annat av palshandlarens fartyg. Elisif, 
gick forlorat. och nar man slutligen fAtt 
huvuddelen av palsverken i land, hade 30- 
talsdepressionen medfort ett prisras Nanuk 
blev senare "filmstjarna”.

Jag foljde ARRLis rekommendation i QST 
och skaffade boken, som ar pA 164 sidor. 
illustrerad med kartor. foton och tidmngsar 
tiklar. Den kostar 4.95 plus porto frAn for- 
laget. Alaska Northwest Publishing Com
pany, som aven har en del annan litteratur 
om dessa kyliga nejder. Jag ordnar boken At 
Dig mot sjalvkostnadspris sv kr 35: flyg 
befordrad eller sv kr 26:70 med bAt. som du 
kan satta in pA mitt postgiro 43 97 70 9 eller 
bankgiro direkt till dig frAn distnbutionen i 
Edmonds. Wash.

Med hjalp av SM6WN och forfattaren. 
vilka tackas hjartligt for assistans med en del 
manga begrepp. har jag haft efter veder 
borligt tillstAnd frAn forlaget last in boken pA 
svenska for synskadade pA 4 st C90 k asset- 
ter. som utlAnas kostnadsfritt — ring bara 
042 23 50 30 Den nu 71 -Ange Bob. 
W3KW. talar i ett av sina vanliga brev om. 
att hans aldre bror laser for synskadade flera 
timmar per dag via en lokal radiostation Bob 
har fAtt en stor korrespondens efter sin 
bokutgivnmg och har aven kontakt med den 
90 Ange William Me Kmlay i Skottland. forfat- 
tare till "Karlluk”. Nanuk aventyret ar en 
sann och oromantiserad verklighetsskildring. 
forsakrar W3KW

GRUNDLAGGANDE
AMATORRADIO 

«r slutsAld!

Telegraf ering 
utan trid

NedanstAende har SM7DCM mttat i Ny 
teknik som hittat nofisen i Tekmsk Tidskrift 
for 100 Ar sedan.

Telegraf ering utan trAd. Det ar tydligt. 
att det gifves mAnga tillfallen, da telegraftrA 
dar ej kunna utlaggas. ehuru telegrafering 
vore av den storsta vigt. SA under fransk- 
tyska knget. dA alia mojliga utvagar anlita 
des. for att satta Pans i beronng med den ytt- 
re varlden Skulle det derfore vara mojligt. 
att gora telegrafiska meddelanden utan trAd. 
sA vore en sAdan isolering. som den for hvil- 
ken Pans var utsatt. for framtiden omojlig. 
Experiment i sadant syfie hatva sedan nAgon 
tid pagAtt. ehuru erkannas maste. att det At- 
minstone till en del annu bokstafligen "svaf- 
va i molnen”.

TEKNISK TIDSKRIFT APRIL 1878
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The Noble Art of QRP

A

LENNART SVENSSON, SM5ENX
Svardsliljegat. 7 B
722 27 VASTERAS

Definit ioner
Forkortningen QRP betyder "minska sand 

nmaseffekten". I USA brukar man rakna ov- 
re gransen for QRP till 100 W och QRPp upp 
till 5W ineffekt I Europa ar vi nog vana vid 
att rakna 10W tillQRP och under 1 W till 
QRPp

En fyrdubblmg av effekten ger endast en 
S-enhets oknmg i signalstyrka. Om 10W in
effekt ger S7, betyder det att 40W ger S8 
och 160W S9. Huvudsaken ar ju inte de fina 
signalstyrkerapporterna, utan lasbarheten 
R5.

Forutsattningar
Det kravs god antennpassning d. v. s liga 

forluster. En bra antenn med god forstark 
mng och ev. riktverkan. Mottagaren bor ha 
hog kanslighet.

Man har aven givetvis stor hjalp av bra 
conds och motstationernas utrustmng i form 
av stora antenner och kansliga mottagare. 
Pi hogre frekvenser racker det med lagre ef 
fekt for att erhilla samma signalstyrke 
rapport som vid lagre frekvens

CW har i allmanhet ett overtag gentemot 
SSB nar det galler lasbarhet vid liga signal 
styrkor

Vid QRM underlattar ett smalt CW filter.
Speach-kompressor tillsammans med en 

SSB QRP-rig okar lasbarheten. Bra att ha 
men ej nodvandigt ar t ex CW break in och 
RF-gam.

Nar man kor portabelt ar det lampligt med 
en liten kompakt enhet. Vid portabelkornmg 
under langre tid an en helg, ar det bra att ha 
ackumulatorer. Dessutom ar den tridantenn 
typ dipol eller inv VEE att foredra p g.a. Iitet 
utrymmesbehov vid transport, och enkel 
uppsattnmg.
Trafikteknik.

Om man kor med VFO, har man fordelen 
att kunna anropa dem man hor. Motsta- 
tionen ar mer uppmarksam, om han hor ett 
anrop pi sin egen frekvens.

For att kora QRP QSO kravs ofta tilamod 
av bida stationerna.

Anropa CQ QRP for tvivags QRP QSO.
Tala om udigt i QSO't att Du kor QRP
Kor garna QRS. Det ar lattare att lasa Dig 

di
Kor tester, men undvik de forsta timmarna 

i testen di deltagarna inte anstranger sig att 
lyssna efter svaga stns som kan ge extra po 
ang.

Vanta tilmodigt till en stn nar avslutat sitt 
QSO, innan Du anropar.

Svara heller pi ett anrop an ropa CQ
Vid anrop av en stn som har pile up, kan 

det vara en nackdel att ligga zero-beat 
QSYa garna 100Hz.

Ropa inte en stn mer an tvi ginger Han 
kanske inte hor Dig p g.a. diliga conds eller 
QRM

Sand QRZ efter varje QSO.
Anvand QRP-anropsfrekvenserna.
Planera Ditt QRPkbrande m.h t conds, ti 

der m. m.
Vid QRP DX-ing, anvand det hogsta fre- 

kvensband som ar oppet

Frekvenser m. m.
QRP-anropsfrekvenserna ar 3540. 7040, 

14065,21040. 28040 kHz.
Ett QRP Net har startats pi forsok i USA 

Tid: lordagar kl. 18 UT. Frekvens 7040 kHz 
± QRM.

Klubbar
I USA finns en QRP klubb, som heter 

QRP AR International. Adressenar: QRP AR 
International, Joseph Szempias W8JKB, 
2359 Woodford St., Toledo OH 43605. USA

I Storbritannien finns en annan klubb, som 
heter SPRAT (Small Power Amateur Radio 
Transmission). Den har en trevlig medlems 
tidmng. Medlemskap ink). tidning kostar 2 
pund. Sknv till: Alan Lake, G4DVW, 7 
Middleton Close, Nuthall. Nottingham. Stor 
britanmen. Bifoga samtidigt en check stalld 
till: GC Dobbs: RE QRP CLUB

Dessa klubbar anordnar tavlingar. utger 
diplom m.m.
Tavlingar

QRP AR Int. anordnar da och da s. k. QRP 
QSO PARTY.

CQ World Wide WPX SSB Contest mne 
hiller numera en QRP sektion. Se "CQ” ian. 
78, s. 20.

SSA Portabeltester.

Diplom
WAS-QRPp. WAC-QRPp. KM W (kilomi- 

les Watt). For information sknv till 
WA8CNN Hugh Aeiker. 929S Park Rd.. 
Charleston, WVA 25304. USA

Fler diplom utges av QRP klubbarna
Enligt uppgift har DXCC avverkats med en 

watt och WAS med fem watt W8ILC har 
kort 140 lander med tre watt pi SSB

Litteratur
Den amerikanska amatorradiotidningen 

"CQ” har en egen QRP-spalt.
"QRP Hints-for low power freaks ”73” 

feb. 1978.
"Litet men vackert" av SM4DXL. "QTC” 

nr. 8. 77.
"Submimatur Sender fur Funksport und 

Frensteuerung" av Werner W Diefanbach.

Riggar
I marknaden finns nigra QRP riggar t ex. 

Argonaut, Ten-Tec PM2. PM2B, HW7 och 
HW8.

Litteratur-modifierii.ystips av riggar He
athkit HW7:

QST dec. 73. jan. 74. maj 74. juni 73 (RIT) 
QRV Berichte dec. 73, jan. 74 (tillbyggn. 

80 M.)
CQ apnl 73

Heathkit HW 8:
CQ maj 77 (test), aug 77 (RIT m mJ. jan 

78 (digitalreadout).
QST juli 77 (break-m och RIT).

Byggtips-QRP riggar
"QRP RIG FOR 3.5 and 7MHz ARRL 

Handbook 1970 s. 177.
"The W9SCH 80M CW QRPp transcei- 

ver". CQ mars 1977 s 27.
"80M QRP transceiver for CW och foni". 

QTC nr. 5. 1974 s. 190
Optimisttransceiver". QTC nr. 6 7 1972 

s. 212.
"Transceiver for 3. 5MHz och lag effekt" 

QTC nr . 6 1971 s. 2.
"Enkel ravsandare QTC nr 4 1976 s. 69 
"Integrated circuit SSB transceiver for 

80M Ham Radio apnl 76 s 48
"C-amatorsandare for 3.5, 7 och 21 

MHz". QTC nr. 1 1970.
Hehntegrerade SSB transceiver finns be- 

skrivna i Plessey Semiconductors Radio 
Communications Handbook.

"Solid state VFO Transmitter for 7 — 
14MHz. 1W Exciter and VFO". CQ nov. och 
dec. 77.

Mini AM Sender mit iC's" QRV mars 78, 
s. 138

General Coverage high frequency trans 
ceiver with digital read-out Ham Radio 
mars 1978 s. 12.

"The Mini — Mite Allband QRP Rig 
”73” juli 1976 s. 30.
Byggt’ps-QRP-tillbehdr

A simple Wattmeter SWR bridge CQ 
1974 s 42

QRP-transmatch". ARRL Handbook 
1976 s 350

Build A Deluxe QRP transmatch". 73 
ian. 78.

SM5ENX/1P pA Gotland 1977
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Eftersom vi bor sa lingt frin varandra. si 
har vi sedan lange forsokt att kora ungefar 
halva strackan var och det har fitt till 
konsekvens att vi numera traffas i trakten av 
Kisa Dar finns en lampligt hog skogsbacke 
med bilvag anda fram. Nagra lamphga hoga 
granar sa att vir 80 meters dipol kommer i 
ratt riktning, en stor plan grasyta for att stalla 
upp talt. briar och 20-meters beamantennen. 
Att fa upp taltet och komma iging med litet 
varme. kanske tanda en liten stockvedsbra- 
sa, grilla nigra korvar det tillhor fredagens 
bestyr Vi traffas ju si sent pi fredagen si 
nigot annat ar knappast att tanka pi. Jag tit- 
tar ut genom dorren pi virt stora talt och 
tanker pa hur vi trangdes i ett normalt cam 
pingtalt forr i tiden. Nu har vi ett stort talt 
sytt pi egen hand, av en stor pressennmg 
Golvytan ar 25 m2 och det finns plats att sti 
i taltet Fotogenkaminen ger en behaglig var
me och de elektriska lamporna lyser annu 
nigra sekunder innan putten stannar.

Nigra andra minnen dyker ocksi upp. t ex 
den mening som Affe, SM5IQ. myntade un 
der de ir nar man korde mycket ravjakter 
Han tyckte att vibratoromformaren lat si 
trevligt och kom di pi uttrycket "vippans 
trevna surrande" Pi samma satt tycker vi 
att puttens ljud inger en kansla av trygghet. 
"Puttens trevna surrande" ar mte bara trev
ligt, hela foretaget hanger pi att putten fun- 
gerar oklanderligt och det har den gjort, un
der alia ir.

Ett annat skojigt mmne ar ocksi den vi- 
ren. en eller tva minuter i atta. strax innan 
testen skulle borja. Jag satt vid mottagaren 
och lyssnade. Plotsligt fir jag hora Q-forkort- 
nmgen "QTR?’’. Ingen signal, bara QTR? 
Jag svarade snabbt "0759" TNX kom till 
svar. Dagen efter ringer en kollega frin 
Vasteris, som ocksi hade deltagit i testen 
och sade: "Jag vaknade nigra minuter i itta. 
slog pi stationen och nycklade "QTR?" 
"Tror du inte att nigon svarade direkt 
0759... "Ja. det var jag" fick han till svar 
Forst tystnad — sedan skratt ..

Eller nar man stir i hallande regn och kas 
tar upp antennerna pi lordagens morgon. 
Med lod och Ima. Linorna trasslar sig hela ti-

BNJ vid stationen i husvagnen. BGB log
ger.

den. Loden forsvinner. Och det slir aidrig tel 
just nar man ar alldeles forbaskat less pi 

det hela och beslutar sig att bara kasta en en 
da ging till — di blir det ett perfekt kast, mitt 
i tradets topp och plotsligt sitter 42 meter di 
pol uppe mellan tvi tran, koaxialkabeln till 
stationen och det hors stationer ur hogtala 
ren.

Den har helgen har varit ganska bra Nigra 
korta skurar. Ganska varmt, riktig virkansla i 
luften. V kom till Kisa i fredags kvall. Roffe 
med irets overraskning - en egen husvagn 
med plats for fyra personer. Jag tyckte att 
han har litit litet mystisk under den sista ti
den. Han har inte riktigt talat om sma planer 
for iret. Alldeles otroligt — riktiga sangar, 
stort arbetsbord, kok med kylskip, rmnande 
kallt och varmt vatten — vilken portabeltest. 
Annars samma rutmer som alltid fredag 
kvall tar vi det litet lugnt med enklare sysslor 
Lordag - upp med antennerna. iging med 
putten. stam av pi 20, rikta antennen vaster 
ut. Det blev kanske inte WAS denna ging, 
men amrisarna brakade in. Middag med 
flamberad flaskkotlett Sondag morgon 
purrning 06.30 Frukost med kokt agg, en 
kopp fika, smorgisar. Testen borjar klockan 
08.00 och pigir till 12.00 Di finns inte myc
ket tid till prat, men klockan 11 fick Roffe ko
ra sjalv, si att jag kunde borja med den har 
lilla artikeln frin 1978irs portabeltest.

Roffe har nu raknat ihop det kvantum po 
ang som vi lyckats fa ihop. Ser bra ut. Hop 
pas bara att alia nu skickar in sina loggar.

Nar jag nu tanker tillbaka pi de gingna 
irens protabeltester, under vilka vi forsokt 
att dela pi bordan ungefar lika. si forefaller 
det som om Roffe alltid fir dra det tyngsta 
•asset.

Tack for gott kamratskap. Roffe. Vi ses till 
hosten. 73 Chum.

ttuu, -UN J och BN J junior intar den ^eclvdoliga flanberade flask kotietten.

Hans Karlsson SM5BNJ

Det ar sondag eftermiddag Portabeltesten 
1978 har just avslutats. Roffe (Viloder i 
SB104:an) -BGB plockar litet med loggboc 
kerna. Stanger sakta av stationerna. faller 
ihop stolarna och stryper bensintillforseln till 
den gamla pilitliga ON AN generators Det 
ligger nigot av eftertanksamhet i den frid 
som sakta sanker sig over virt portabel-QTH 
denna sondag. Har vid skrivmaskinen tanker 
jag ocksi pi att det i ir ar tjugonde gingen 
som Roffe och jag drar ut pi portabeltesten 
gemensamt Under virt stridsrop "TRANS 
MIT PORTABULE NECESSE EST har vi 
faktiskt i sjutton ir ibland bide vir- och 
hosttest dragtt till skogs med stationer, 
talt. mat for tre dagar samt putt-putten.

Det gick val an di pi viren 1959, nar vi bi 
da bodde i Stockholm och nar man spontant 
kunde ta BC 348:an och 20 watts sandaren 
for CW pi en cykelkarra. tvi mackor och en 
termos med kaffe och cykla ned till en stor 
grasmatta. Satta upp antenner och kora tes 
ten Sedan dess har fordnngarna okats men 
aven avstindet mellan oss Roffe bor nu i 
Helsingborg och jag fortfarande i Stock 
holm. Men dessa sextio mil forutsatter en an 
nan typ av planering for att genomfora tes
ten. Visserligen har vi sked pi 80 meter dar vi 
kan resonera om irets planering men det 
mesta planeras faktiskt under sjalva testen - 
och di for nasta irs test

Fordnngarna har som sagt okat. 1969 kor
de vi upp till Dalarna for en forberedande test 
helgen innan Vi skrev en artikel i QTC med 
tips om hur man vinner en portabeltest och vi 
vann faktiskt testen det iret Vi har alltid lagt 
stor vikt vid sjalva matlagnmgen och 
portabelmiltiderna och vi har haft en sarskild 
kock med oss under nigra ar for att se till att 
den stiende virmiltiden — flamberad flask 
kotiett — serverades pi ratt satt. Nigot haf 
sande med mackor och en oi far inte fore 
komma. utan det skall vara vit duk pi bordet. 
snygga bestick etc fast det ar mitt i skogen 
Kocken forsvann sedan och numera lagar vi 
vir kotiett sjalva. A andra sidan ar vi numera 
tre personer. sedan Junior-BN J sedan nigra 
ir deltar.

Vadrets makter tycks vi dock ej kunna pi- 
verka Under flera veckor fore testen ar det 
strilande sommarvader. men pi sjalva son- 
dagen stortregnar det ibland Sint kanns li
tet kymigt speciellt nar man skall ngga 
upp talt och fi iging litet varmt innanfor vas 
ten. Men — man skall inte kiaga Ofta ar det 
fint vader ocksi

De forsta irens stationer, bestod mest av 
BC 348 med en lamplig sandare som sagt 
Sedan har utrustnmgen gitt over Johnsson 
Invader RME 45. SB 102 Transceiver och 
numera Roffes SB 104 Tidigare tyckte vi att 
ratt hog effekt, var receptet for att vinna tes 
ten Pi den tiden fanns inte heller dagens 
effekt multiplier I dag kor vi med SB 104 an i 
1 -watt laget och hors lika bra for det

Men putten behovs Putter, ar en 500 watt 
motorgenerator som star for stg sjalv nere vid 
skogsbrynet och puttrar Den lamnar 220 
volt och via en ling kabel fir vi natspannmg 
till stationen Vi tycker att bara for att vi sitter 
i en skogsbacke och kor portabelt, behover 
vi ju inte ha det primitivt Darfor bar v. med 
elektnsk belysmng. stort talt. taltsangar med 
sovsackar. ordenthgt kok med god mat 
fotogenkamm samt for den ratta kvai's stam 
ningen. nigra fotogenlampor

Portabeltesten 1978
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G3r det att forutsaga Aurora?
Tommy Bolander SM2BAI 
Myntvagen 24
951 45 LULEA

FrSgor som man skulle vilja ha svar p5: 
Hur blir vfigutbredningen? 
Blir det AURORA?

2 Nyckeinummer indikerar att 10 cm Solar Flux 
data foljer

ccc Vardet p5 10 cm Solar Flux 
d Antal kanda VIKTIGA 10 cm utbrott

GAr det att erhaila sAdan information, att det g5r att forutsaga mor 
gondagens konditioner?

Ja — med hjalp av URSIGRAM, en del erfarenhet att tolka dessa, 
samt en viss portion tur g5r det ganska bra att gora dessa forutsagel- 
ser.

URSIGRAM - vad ar det for ndgot?
URSIGRAM ar en speciell sorts telegram som talar om tillstandet 

p5 solen. vad galler flackar. uv och rontgenstrainmg. flares m m, 
samt innehSller ocksi prognoser for 24 timmar om dessa foreteelser.

Den station som med fordel kan avlyssnas i Sverige och som 
sander ut URSIGRAM ar MEUDON i Frankrike. som sander sdval 
eget URSIGRAM som BCULDERs i USA. Det f»nns flera lander som 
sander ut URSIGRAM. men den enda jag lyssnat pa ar just 
MEUDON. De andra landernas information har jag ingen som heist 
erfarenhet av. utan tycker att MEUDON ger mig tillrackligt med infor
mation for att kunna avgora om det skall bli AURORA eller inte.

L3t oss titta pd ett URSIGRAM frSn BOULDER - s5 har ser det ut:

Egna praktiska erfarenheter ger vid handen att 
ju hogre "cc” ar. desto battre blir vSgutbred- 
ningen p5 KV.
Ett "bra'' varde ligger pa over 100. dvs grup- 
pen skall vara battre an 21000. I det har fallet ar
179 ett mycket bra varde och saledes ar v£gut 
bredningen pa KV mycket bra.

30502 Geomagnetiskt A-index och handelser
3 Nyckeinummer indikerar att magnetisk aktivi- 

tetsdata foljer
eee AK index for Greenwich datum
f Viktig handelse om nSgon

0 — ingen handelse
1 — slut p5 magnetstorm
2 — magnetstorm under utveckling
6 — gradvis borjan pa magnetstorm
7 — plotslig borjan pa magnetstorm
8 — mycket tydlig plotslig borjan pa magnet

DEOALERT WWA122 020300Z
92401 1215321791 30502 4////
41022 02110 47027 00000 11223 01000
37327 04100 27326 00000 42631 00000
24122 00000
SOLFLARE N22W10011914Z 79 MINUTES
TENFLARE 2086 F.U. 011917Z 128 MINUTES
STRONG MAGSTORM IN PROGRESS BEGAN 011840Z SC 
PCA REMAINS IN PROGRESS? PRESENT ABSORPTION IS 2.2 

DB
80002 77774 41022 PROTON 37327 ERUPTIVE
ALL OTHER REGIONS QUIET
PROTON FLARE ALERT 02 XX MAGALERT 02 XX
Som synes bestir URSIGRAMET av sAval siffergrupper som viss 

information i klartext. Vi skall ta 'sonder' URSIGRAMET och titta pa 
det grupp for grupp.

GEOALERT Nyckelord for kombmerad data och forutsikt mklusive rad

GEOSOL

IIINN

DDHHmm

9HHJJ

1aaab

och information.
Nyckelord. kan sta i stallet for GEOALERT, samma mnehail 
som i GEOALERT forutom r3d och information.
/WWA122/ Origmalets varningscentral. serienummer pa 
meddelandet.
Ill MEU - MEUDON WWA - BOULDER

MOS - MOSKVA TOK - TOKYO
SYD - SYDNEY DAR - DARMSTADT

NN Centralens serienummer p5 medd. (Borjar pa 001 vid
kalenderSrets borjan).
020300Z/ Datum och tidsgrupp p3 meddelandet i Z-tid. 

Dag (DD). timme (HH) och minuter (mm) i Z-tid. 
/ 92401 Beterknar indicier for foljande24 timmar.

9 Nyckelnymmer for att mdikera att indicier foljer 
HH Mitten p5 24-timmarsperioden for vilken indi- 

cierna galler
JJ Datum

I "vfirt" telegram anges att mitten ar 1. maj 
(mSnad framgSr ej i URSIGRAMET) kl 2400 
och saiedes gallde det har fran 1. maj kl 1200 
till 2. maj kl 1200.

/12153/ Relativt solflackstal och antal nya
flackar grupper.

1 Nyckeinummer indikerar att solflacksdata foljer 
aaa Relativt solflacksantal
b Antal nya flackar grupper som har upptackts 

URSIGRAMET anger 215 solflackar eller 
grupper av solflackar. samt 3 nyupptackta 
flackar grupper
215 ar att mycket hogt antal solflackar (Har 
sja . sett ett URSIGRAM med uppgift pa 249 
ftickari.

2cccd 21791 10 cm So’ar Flux och antal explosroner ut
brott

storm
Praktiska erfarenheter har visat att det endast 
ar den sista siffran i denna grupp jag haft nytta 
av. "Tvian" i den har gruppen sager mig att en 
magnetstorm ar under utveckling.

4gggh 4 Kosmisk strainmgsintensitet och handelser 
h Viktig handelse om nSgon 

0 — ingen handelse
5 — ankomst av solpartiklar
Den har gruppen har jag inte utnyttjat vid 
forutsagelser om AURORA

QXXYY 41022 Heliografiska koordinater for AKTIV REGION.
Q Kvadrat i vilken den aktiva regionen ligger 
XX AvstSnd till centralmeridianen i grader (longi 

tud)
YY Heliografisk latitud i grader

Solflackarna och de aktiva regionerna pa solen 
ror sig frfin vaster till oster pa solytan. En sol
flack kan forsvinna i oster for att sa smanmg 
om dyka upp i vaster igen. Solen tar 28 dygn 
pa sig att fullborda ett varv"

Skarnmgspunkten for lat 
och longitud ar noil grader 
och dar lat- resp longitud 
skar solskivans kant ar 90 
grader, sedan ar det bara 
att rakna.

CSTER 41022 blir saiedes 10 
grader fran nollmendianen 
i fjarde kvadranten. dvs 10 
grader vast. 22 grader 
fran ’’ekvatorn" dvs 22 
grader norr.

nnijk 02110 Totalt antal FLARES
nn Totalt antal FLARES
i Antal FLARES storre an FLARES av 1 graaen
j Antal M FLARES
k Antai X FLARES

1 vart URSIGRAM ser vi att det forekommit
2 FLARES En av dessa ar av Klass M och den 
andra ar storre an en FLARE av 1 graden 
Detta ar FLARES i laget 41022

Definition pa klass C, M och X FLARES
Klass C En Solar FLARE vilken inte satts i samband med en 

betydelsefull produktion av rontgenstrainmg.
Klass M Solar FLARE som atfoljs av en betydelsefull produk

tion av rontgenstrainmg
Klass X Solar FLARE som atfoljes av stor produktion av 

rontgenstrainmg. ,
Denna klassifikation ar utformad for att ge en rndika- 
tion pa den geofysiska effekten vilken troligtvis ar fore- 
nad med en solaktivitet.
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For att den utsprutande plasman Iran en 
FLARE skall nd jorden. miste FLAREN ligga 
mellan longituderna 40 grader vast och 10 
grader ost. Latituderna. dvs hur lingt norrut 
eller soderut FLAREN ligger spelar mmdre 
roll. Det blir mom det streckade omradet pa 
bilden

Skulle FLAREN upptrada utanfor denna "grans' ar 
sannohkheten mycket liten for att det skall uppsta 
magnetstorm och AURORA Aven om FLAREN ligger 
inom det skuggade omradet. ar det for den sakens 
skull inte sakert att det VERKLIGEN BLIR en MAG 
NETSTORM. men sannohkheten harfor ar mycket 
stor
Vid 41022 hade vi tva FLARES vars plasma kan na 
jorden
Vid 37327 hade vi fyra FLARES, en eftersom dessa 
uppstod utanfor "gransen" ar sannohkheten valdigt 
liten att plasman fran dessa FLARES skall na iorden 
Dock kan vi hoppas pa (vi som nyttjar AURORA for 
VHF kommunikation) att den har solflacken gruppen 
fortfarande ar aktiv da den kommer inom det 
streckade omradet
De heliografiska koordinationerna samt antal FLARES 
for dessa upprepas for var och en av de aktiva regio 
nerna.

FLARE

JJHHmm

QXXYY

Nyckelord for att mdikera att FRAMTRADANDE 
handelsedata foljer
PROTON FLARE.Proton er fran den har FLAREN har 
observerats i jordens narhet
MAG-FLARE En geomagnetisk och eller kosmisk 
storm har sammankopplats med den har FLAREN. 
MAJOR-FLARE Den har FLAREN utgor basis for ut 
sikterna av geomagnetisk storm, kosmisk storm och 
eller protoner i jordens narhet

Datum och Znd for en FRAMTRADANDE FLARE 
Dag IJ J). timme (HH) och minuter (mm) i Z tid. 
OBSERVERA, kan ocksa sandas med brakstreck 
mellan J J och HH
Heliografiska koordinater for en FLARE. 
Se tidigare uppgifter vad galler laget for FLAREN.

I "vdrt" URSIGRAM star det
"SOLFLARE N22W10 011940Z 79 MINUTES"
N22W10 ar samma uppgift som 41022. och nu vet vi 
att just har upptradde det en "MAKTIG" FLARE 
Tiden var011940Z
Den 1. mai mtraffade kl 2014 SNT saiedes en FLARE 
Ca 15 min efter den har FLAREN har uv och rontgen 
strainingen fran denna natt jorden och vi drabbas av 
en SID som varar ca 16—2 timmar. Da vi holler UR 
SIGRAMET i handen ar SIDen redan overspelad for 
langesedan Mellan ca 18 36 timmar efter en FLARE 
har plasman som ror sig med en hastighet av endast 
1600 kilometer sekund natt iorden och magnet 
stormen med pafoljande AURORA har forhoppnings 
vis borjat.

MAGSTORM Nyckelord for att indikera att magnetstormdata foljer. 
JJHHmm Datum for Z tid for borjan pa en magnetstorm.

Dag (JJ). timme (HH) och minuter (mm) i Z tid. 
Dessa grupper utesluts om ingen handelse rappor 
terats. Informationen kan sandas i klartext om handel 
serna inte motsvarar konventionell klassifikation.
I "vart" URSIGRAM ser vi foljande text:
"STRONG MAGSTORM IN PROGRESS BEGAN 
011840ZSC.
PCA REMAINS IN PROGRESS?"
Har framgar det att en kraftig magnetstorm borjade 
den 1. maj 1940 SNT. Den kan inte ha uppstatt pa 
grund av FLAREN 2040 SNT. utan av en FLARE den 
30 april "SC" star for "SUDDEN COMMENCE
MENT" 'plotshgt" skulle man kanske kunna oversatta 
det med. och PCA star for "POLAR CAP ABSORP
TION” absorption vid polartrakterna. Magnetstormen 
varar frSn en till tva dagar och i sallsynta fall kan den 
ligga kvar i upp mot en vecka.

8HHJJ

7777c

QXXYY

ZZZ..ZZZ

80002 Nyckelord. indikerar att solforutsikter foljer
8 Nyckelnummer. indikerar att 24 timmars forut 

sikt foljer
HHJJ Z tid (HH) och datum (J J) pa borjan av 24-tim 

marspenoden.
Forutsikterna for det URSIGRAM vi tittar pa 
boqar klockan 0000 den 2. maj

77774 Nyckelord och antal observationer anvanda i 
forutsikten
7777 Nyckelnummer for att mdikera att tillgangliga 

observationer foljer.
c Definition pa observationen ar

0 — inga
1 sol och radioobservationer
2 partiella soloptiska observationer
3 samthga (optiska och radioobservationer)
4 samthga inkluderar solmagnetiska fait 
styrkematningar

41022 Heliografiska koordinater pa regioner 
Vad galler laget se tidigare uppgifter
Avser region kl HHJJ enligt gruppen 8HHJJ
Laget upprepas for var och en av regionerna som upp 
trader pa solen. Observer a att laget ar i regel samma 
inom vilket tidigare i URSIGRAMET har rapporterats 
en FLARE.Har aterkommer det nu valkanda laget 
W10N22

PROTON ' Nyckelord for att beskriva en FORUT 
SEDD (AKTIV) REGION
SPOTNIL Indikerar flacklos solskiva
PLAGENIL Indikerar flacklos solskiva utan Cal 

cium.
Nar SPOT resp PLAGENTIL anvandes 
utesluts laget QXXYY.

QUIET Mindre an en kromosfarisk handelse 
per dag

ERUPTIVE Atmmstone en radiohandelse (10 cm) 
och flera kromosfariska handelser per 
dag.

ACTIVE Atmmstone en geofysisk handelse eller 
flera storre radiohandelser (10 cm) per 
dag (Klass M FLARE).

PROTON Atmmstone en stor kraftig handelse 
(Klass X FLARE)

Handelserna k lass dicer as enligt nedan
Kromosfarisk handelse Ndgra FLARES ar endast kromosfariskka 
handelser utan Centrimetnska utbrott (explosioner) eller jonosfariska 
effekter (SID). (Klass C FLARE).

Radio handelse FLARE med explosion och/eller |onosfarisk han 
delse (SID).

Geofysisk handelse FLARE (av 2. graden eller mer) med explo 
sioner. Varaktighet mer an 10 minuter och eller kraftig SID.

Nagon gang foljes dessa FLARE av geomagnetisk storm eller 
mindre PCA. (Klass M FLARE)

Hog "kraftig" handelse FLARE (av 2 graden eller mer) med fram 
tradande explosion och SID. Hog "kraftig" protonverksamhet rap 
porteras pa iorden i fall flertalet av handelserna ager rum i den vastra 
(vanstra) delen av solen. alltsa i kvadranterna tre och fyra. (Klass X 
FLARE).

I vart telegram ser vi att vid 41022 kan vi rakna med en Klass X 
FLARE, och vid 37327 kan en Klass M FLARE upptrada. Ovriga 
flackar grupper forblir "tysta".

Om ordet CAUTION insattes mellan QXXYY gruppen och den 
beskrivande gruppen betyder detta att man inte kan forutse den rik 
tiga utvecklingen i flacken/gruppen vid tiden for meddelandets upp 
rattande.

Om ordet DOUBTFUL insattes mellan QXXYY gruppen och den 
beskrivande gruppen indikerar detta tt det ar omojligt att definitivt 
bestamma den riktiga klassen p3 vantad aktivitet.

ALERT Nyckelord for att beskriva en eller fleia av foljande
handelser under den kommande 24 timmarspenoden 
eller langre.

SOLNIL 
MAGNIL 
PROTONNIL 
SOLQUIET 
MAGQUIET

SOLALERT JJ/KK

Slut p£ aktiv period 
eller
borjan pd period med Idg aktivitet
Ingen aktiv region pd solskivan
Endast sporadiskt svag geomagnetisk 
aktivitet
Okande solaktivitet vantas mellan da
garna J J och KK

MAGALERT JJ/KK Okande geomagnetisk aktivitet mellan 
dagarna J J och KK.

Klass C handelser kommer vaniigtvis att attoijas av en 
dast mindre plotshga jonosfariska stormngar (Sudden 
Ionospheric Disturbances) sd kallade SID.
Klass M av betydelsefull DID och
Klass X av stor SID
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3N128

V
Local inj

1. Slit ur REC 1 :st MIX Q3 2SC372Y 
(BC167)

2. Slit ur R62,2k
3. Slit ur 3SK39Q. Enligt osaker uppgift ar 

den "osakrad”.
4. Anfdrskaffa 1 st 40673 eller 40822
5. Anforskaffa 1 st 3N128 eller 3N143 

Observera att de ar "osakrade" s5 var
forsiktig.

6. Anforskaffa motstdnd pi 100k, 1M

7. Lit frun ta en promenad s3 att hon inte 
ser vad du tanker gora med "den dar appara- 
ten som du lagt ner mycket pengar p3"

Nar det hela ar fardigt skall det se ut s3 
bar:

(• Om du inte vill eftertrimma de tre slug- 
tunade transformatorerna for samtidig hog- 
sta uteffekt och samtidigt hogsta RX-kans- 
lighet kan du satta dit kondensatorn markt 
CTI

Ulf Bergstrom, SM6GXV 
Lundegrensgata 191
434 00 KUNGSBACKA

Jag ar agare till en TS288A. Det ar en 
apparat med ganska hyfsade prestanda om 
man ser till uteffekt och portabelmojlighet 
Mottagaren daremot ar ett sorgebarn. och 
man undrar vad japanerna sysslar med nar 
man i 1:a RX blandaren hittar en bipolar 
transistor. For att r3da bot p5 korsmodula- 
tionsproblemet har man satt dit en omkopp 
lare p5 fronten markt "RF ATT", eller bara 
"ATT".

Nu ar visserligen TS288A en gammal kon- 
struktion, men aven p5 nya apparater hittar 
man den lilla forhatliga omkopplaren, som vi- 
sar att konstruktoren inte har lyckats be 
mastra problemet. trots stationernas idag 
svindlande poser Om mottagaren vore utan 
problem, skulle man ju aidrig satta dit en dy- 
lik funktion. Glom inte att ratten markt "RF 
GAIN och knappen "RF ATT" ar helt tvA 
skilda saker NAval. Jag diskuterade det har 
problemet med en god van till mig, Ro
land 6FRJ. som i sitt exemplar hade modifie- 
rat ingingssteget med en FET. och darige- 
mom var nAgot mera ndjd med korsmodula 
tionen. Jag provade det. och blev strAlande 
ndjd. En klar skillnad marktes till det battre 
Modifieringen tar inte lAng stund att genom 
fora, och ar dessutom ganska billig. Man fol- 
jer sAlunda nedanstAende recept:

major flare alert jj/kk qxxyy
QQXXYY Stor ljus FLARE (Klass X) vantas

mellan dagarna J J och KK i region 
QXXYY

PROTON FLARE ALERT JJ/KK QXXYY
QXXYY Protoner vantas i jordens narhet som

ett resultat av en PROTONFLARE for 
utsagd att intraffa mellan dagarna JJ 
och KK i region QXXYY

PRESTO PROTON ARRIVAL ALERT KK JJHHmm
Forutsikt att protoner som anlander till 
jorden pA dagen KK frAn en FLARE
som mtraffade pA dagen JJ klockan 
HHmm (z tid)

MAJOR Inleder en handelse for att indikera 
"STOR"

MINOR Inleder en handelse for att indikera 
"LITEN"

RECURRENT Inleder en handelse for att indikera 
' ATERKOMMANDE"
Dvs, samma flack/grupp eller aktiv 
region har tidigare varit AKTIV Har 
fullbordat ett varv kring solen och dykt 
upp pA nytt
I "vArt” URSIGRAM ser vi att vi kan 
vanta protoner i jordens narhet efter en 
FLARE som forutsetts att intraffa den

2. maj eller senare.
Vidare raknar man med en okande 
geomagnetisk aktivitet frAn den 2 mai 
och framover.

MAGNIL/MAQUIET mnebar inte att det INTE kan bli AURORA 
men sannolikheten for detta ar mycket liten.
SOLALERT innebar i klartext att solens uv strAlmng okar. vilket har 
till foljd att joniseringen i de reflekterande skikten okar - foljden blir 
sAval okande reflexion som absorbtion av radiovAgorna.
MAGALERT innebar att man kan forvanta sig MAGNETSTORM den 
tid som angivits. och sannolikt ocksA AURORA
Sak samma dA MAJOR FLARE. PROTON FLARE eller PRESTO 
PROTON angivesi URSIGRAMET.
Med nedanstAende tabell kan du sjalv ratta in och lyssna pa UR 
SIGRAM
Ca 5 minuter innan URSIGRAMET. sander stationen "VW FTA91 
FTK77" och inleder sialva texten med "CQ DE MEUDON
Stationen maskinsander morse med en hastighet av ca 100 tecken per 
minut.
Som du ser sander aven stationen ut URSIGRAMET pA LV Det har 
visat sig, att da en MAGNETSTORM rasar och KV ar blockerad. kan 
man fortfarande hora stationen pa LV.
Vid kraftig MAGNETSTORM dor dock aven LV ut. Eftermiddagarna 
ar lampligare avlyssningspenod an kvallen. och pA kvallen ar 13873 
lattare att avlyssna an 10775. Eftermiddagstid gAr bagge frekvenserna 
lika bra.
Lycka till sager SM2 Bara Allmant Intresse.

Sandningstid
SNT

Frekvens
KHz

Anropssignal Land Anmarkning

1308 91.15
10775

FTA91
FTK77 Frankrike Observation gjord 1000?

1408 91.15
13873

FTA91 
FTK77 Frankrike Observation gjord lOOOz

2108 91.15
10775

FTA91
FTK77 Frankrike Observation gjord 1400?

2208 91.15
13873

FTAS1 
FTN87 Frankrike Observation gjord 1400z

KORSMODULATIONSMEDICIN FOR TS288A (m. fl.)
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Men Un. =2 in

• t +
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For det deriverande steget galler:
Multipliceras bAda leden i ekv (7) med

exkl 
•eiler*

I U, • dt1 1 in ... (11

—L far man bara kvar:
1 »n

* !2 =-t1

............... (6

Insattes detta varde enligt ekv. (2) i ekv 
(3) fAs efter utford delivering:

21

Om vi utfor integrationen och kallar inte-
grationskonstanten for Uq 
konstant)

fAs:

Teori
For det mtegrerande steget galler

Komparatorn OP 4 "slAr over" och Stanger 
"och" grmden som styrs av den exklusiva 
’’eller" gnnden dA U. =0.

Kallar vi tiden nar sker for t9 fAs efter 
insattning i ekv. (2>: 2

1 in
...................................(7)

SWITCH FOR 
VAXLING AV
Ulin MELLAN
2FASTA VARD

V U Zu 
X

Cl

Elimineras Ugmellan ekv. (5) och (6) ffAr vi:

Komparatorn OP 3 "slAr over" och oppnar 
"och" grinden som styrs av den exklusiva 
"eller'-grinden nar LL = U. . Om vi 
kallar den tid nar detta skeV for t-fAr^i ur ekv. 
(2) och (4):

Obs: Ui in ar konstant under 
_____ matfor loppet

Fig. 1

Man skulle kunna tro att man fick en extra 
felkalla genom att forst omvandla C till 
spanning och sedan till tid. men sA ar mte alls 
fallet. Jag skall bevisa att ett par felkallor i 
stallet tar ut varandra genom att utgAngs 
spanningen frAn OP 1 anvands i den dubbla 
funktionen att dels driva OP 2. dels mata ut 
gAngsspannmgen frAn OP 2.

Om man vill tillverka en skarpt filter eller 
ett noggrant fasvridande nat, stalls man van- 
ligen infor problemet att anskaffa kondensa 
torer med tillrackligt snava toleranser.

GAr man till en komponentaffar och frAgar 
efter kondensatorer med 1 % tolerans sA kan 
man fa foljande besked:

1. SAdana finns inte i Sverige.
2. De kan bestallas frAn utlandet om man 

ar villig att betala en "startavgift" for tillverk 
ningen pA nAgra hundra kronor.

3. Leveranstiden blir lAng.
I den situationen skulle man onska att man 

hade ett instrument varmed man sjalv kunde 
mata kondensatorer med 1 % tolerans.

Det var med tanke pA sAdana har behov 
som jag borjade fundera over mojligheten att 
konstruera en kapacitansraknare med en 
matnoggrannhet av nAgon procent. Resul 
tatet har blivit foljande:
Principschema

Fig. 1. visar arbetsprincipen i grova drag.
Cx ar den kondensator vars kapacitet skall 

matas. Den ingAr i ett deriverande steg med 
operationsforstarkaren OP 2.

OP 1 ar ett integrerande steg som ger en 
linjart fallande spanning Denna span
ning anvands till tvA funktioner:

1. Att driva det deriverande steget OP 2.
2. Att bilda en digitalvoltmeter tillsammans 

med OP 2:s utgAng och spanningskompara 
torerna OP 3 och OP 4

UtgAngsspanningen frAn OP 2 som be- 
tecknats med ut ar direkt proportionell 
mot Cx och genom digitalvoltmeterfunktio- 
nen omvandlas denna spanning till ett tids- 
intervall som mats i mikrosekunder av rak- 
naren.

Som synes har fefkalloma som finns i )n 
R1 och C. heft och hAHet forsvunnrt ur uttryC 
ket for Cx

De enda felkallor som finns kvar ar tiden 
to-!] och R2 emellertid aven en billig 
kristall ger en noggrannhet av for
klockfrekvensen kan vi bortse frAn tiden som 
felkalla (ej synlig i 4-s iff rig display). Kvar som 
felkalla ar dA endast och detta motstAnd 
kan man kopa med en tolerans av +1%.- 
Man fAr dA ocksA C matt med +1 % tole
rans utan nAgon trimmng. Det ar faktiskt 
enklare att bygga den har kapacitansrakna 
ren till 1% tolerans an att bygga en digital 
voltmeter med samma tolerans.

Det skall vidare pApekas att en eventuell 
kapacitans mellan chassit och nAgon av Cx 
anslutningar A och B inte har nAgon mverkan 
pA matresultatet. Jag har provat att mata en 
och samma kondensator dels utan nAgon 
kapacitans mellan chassit och A eller B. dels 
med 330 pF mellan chassit och A, dels med 
330 pF mellan chassit och B och nAgon skill- 
nad i matvarden kunde inte avlasas i en 4 
siffrig display.

Digital
kapacitansmatare
Stig Pihlquist SM7BJN
Sandbackegatan 10C
212 21 MALMO

Denna kapacitansraknare ar patentsokt. Detta utgor emellertid inget 
hinder for den som vill bygga sig ett exemplar for eget bruk.

RAKNARE
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Orsaken ar foljande:
En kapacitans mellan A och chassit belas 

ter visserligen OP 1:s utging sd att U. - 
andras, men d5 denna andring kommer in 
bide fore och after OP 2 forsvmner den som 
felkalla enligt teorin ovan.

En kapacitans mellan B och chassit har 
ingen inverkan eftersom B har konstant 
potential till chassit

Den obetydhga kapacitans som kan finnas 
mellan mslutningskontakterna och A och B 
balanserar man bort vid noll-stallning av in
strumental. (Visas i det praktiska schemat)

Praktiskt by ggschema
Fig. 2 visar ett praktiskt schema for 

analogdelen, avslutad med ett exklusivt 
"eller” Alla kondensatorer p5 10 n eller 
mindre ar keramiska. MotstSnden ar 1/4 W. 
De tre motstSnd 1M. 100 k och 10 k som 
ar anslutna till omkopplaren 0 skall 
dessutom vara av metallfilm och med 1 % 
tolerans. (Finns hos Telko.) Omkopplaren 
bor sjalvfallet vara av god kvalitet. Alla fyra 
operationsforstarkarna ar av Siemens fabri 
kat och kan f3s fr3n Telko (i Stockholm, 
Goteborg eller Malmo). TAA 861 A brukar 
finnas i lager, men TCA 331 A och TCA 311 
A anskaffar Telko fr3n Tyskland mom c:a 1 
mdnad. Priset per operationsforstarkare ar 
c:a 12: Det gir att anvanda TAA 861 A i
alia funktionerna. Det gjorde jag i den forsta 
uppkopplingen och det fungerade bra. Vill 
man gora det s3 miste emellertid kopplmgen 
av komparatorerna 3 och 4 modifieras for att 
bli TTL anpassad

TCA 331 A och TCA 311 A ar bdda 
varianter av TAA 861 A De har emellertid 
Darlingtoningdngar vilket mte TAA 861 A 
har Dessutom ar TCA 311 A TTL-anpassad 
p3 utgingen.

Man noil staller instrumentet utan nSgon 
kondensator C inkopplad med potentiome 

tern P som bor vara 10-varvig och med ratt 
p5 frontpanelen. Det ar en betydlig fordel att 
anvanda TCA 311 A och TCA 331 A i stallet 
for att ha TAA 861 A overallt Genom Dar- 
lingtoningSngarna hos TCA 311 A och TCA 
331 A blir nollstrommarna mycket sm3 och 
detta gor att nollstallmngen "st3r sig" 
mycket battre an om man anvander TAA 861 
A i alia funktionerna. Det ar faktiskt en mar 
kant skillnad.

(Formodligen skulle man kunna anvanda 
741 or ocksd, men det har jag mte provat).

Kondensatorerna p5 100 p och 47 p mellan 
stiff 5 och 6 p5 operationsforstarkare 1 resp 
2 ar till for att forhindra sjalvsvangning. 
Kondensatorn pd 390 p mellan stiff 3 och 5 
pa OP 2 ar endast till for att forbattra 
insvangnmgen av OP 2:s utgSng till ratt 
spanningsvarde. Nar detta varde uppnStts 
blir spannmgen over 390 p-kondensatorn 
konstant och da har den ju ingen inverkan 
langre Man bor emellertid se till att denna 
kondensator har ett lackmotstSnd av minst 
1000 M ohm eftersom lackstrommen hos 
kondensatorn blir parallellkopplad med 
strommarna genom de 1 % iga matmotstSn 
den Men det ar nog liten risk for att lackmot 
st an det skulle vara mindre an 1000 M ohm 
for en keramisk standardkondensator. Det 
brukar vanligen vara 10 000 M ohm eller mer. 

Operationsforstarkarna drbetdr mellan 0 
och + 12 V (c:a). Plusingangarna ligger pa 
halva arbetsspanningen for OP 1 och pa 1 4 
av arbetsspanningen for OP 2 och OP 3. 
Genom detta spanningsval slipper man ifrSn 
en minusspanningskalla.

Da punkten E jordas blir spanningsrampen 
fran OP 1:s utgang fallande och av storleks 
ordnmgen 550 V/s. (Vardet ej kritiskt enl 
teorin ovan.) Da punkten E laggs pa logisk 
etta blir spanningsrampen stigande. For mat 
mng utnyttjas emellertid endast den fallande 
rampen.

Vid fullt 4-siffrigt rakneverk (10 000 us) 
uppnds OP 2:s utgang en spanning av c:a 8,5 
V. Det hinner den gott med eftersom rampen 
startar pa + 12 V och tar drygt 6 ms for att 
falla till 8,5 V. Stigtiden for OP 2 fr3n 3 V till 
8,5 V ar betydligt kortare an 6 ms.

Dioderna D1 - D4 som ar anslutna till A 
och B ar till for att skydda operationsforstar 
karna i fall man skulle raka ansluta en stor 
kondensator som var kraftigt uppladdad 
Men man bor andd ta for vana att urladda de 
kondensatorer som skall matas innan man 
ansluter dem. Diodernas sparrstrommar bor f 
d vara sm3. heist mindre an 10 nA

Med omkopplaren Oa i lage 1 visar 
displayen kapacitansen i pF (ingen decimal- 
punkt tand). I lagena 2 och 3 fir man 
resultatet i nF I lage 2 skall decimalpunkten 
mellan andra och tredje siffran frin hoger 
vara tand och i lage 3 skall decimalpunkten 
mellan forsta och andra siffran fr3n hoger 
vara tand. Med detta utforande kan man 
mata frdn 1 pF upp till 1 »‘F. Elektrolytkon- 
densatorer kan mte matas eftersom span- 
ningen over kondensatorn byter tecken. Men 
man har knappast ndgot behov av att mata 
elektrolyter med I % noggrannhet1

Man bor inte placera mer an vad som visas 
i fig. 2 p5 ett och samma kretskort. Sjalv har 
jag satt 1 MHz-kristallen p3 samma kretskort 
och det gav besvarligheter. Det strSlade m 
rikligt med HF i det integrerande steget och 
jag blev tvungen att gora avkopplingar och 
jorda kristallens metallkSpa. Var man an pla
cerar kristallen p3 ndgot annat kretskort s3 
foreslSr jag att metallkipan jordas eftersom 
den strSlar ut 1 MHz effektivt. Man kan 
dessutom garna satta en metallskarm kring 
allt det som finns i fig. 2. Det fAr plats pA en 
bit Veroboard av 60X110 mm.

Den som redan har en frekvensraknare 
med 1 MHz klockfrekvens och en grindopp- 
ningstid av en sekund och vAgar gora ett par

& h 9 &
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overflod och kasseras. Med en frekvensrak 
nare med 1 sekunds grindoppningstid bdr 
man fi ett matvarde varannan sekund.

For den som saknar frekvensraknare eller

inte vill gora ingrepp i en sidan visas i fig. 4 
ett schema pi en lamplig raknare. Den ar 
ganska konventionell och det ar inte mycket 
att saga om den. Som dekodrar har anvants

74 90

10-UI

7

mT

<

Ingangsforstarkar

Fig 4

mindre ingrepp i trekvensraknaren kan an- 
vanda denna som digitaldel. Det enda han di 
behover bygga ar det som visas i fig. 2 samt 
strbmforsdrjning till detta och extratillsatsen 
enligt fig. 3.

Det som tas ut frin trekvensraknaren skall 
givetvis vara pi TTL-nivi. Di matgrmden i 
trekvensraknaren oppnas laggs E i tig. 2 pi 
"nolla" via inverteraren a i tig. 3. En tallande 
spanningsramp startas di och si sminingom 
blir utgingen F i tig. 2 "etta” och oppnar 
grinden c i fig. 3 si att 1 MHzpulser via inver 
teraren b gir in i trekvensraknaren. Invertera
ren b ar nodvandig for att trekvensraknaren 
skall kunna visa 0.

Det kan tankas vara nodvandigt att man 
frin inverteraren b gir forbi ingingsforstar 
karen och direkt in pi matgrmden i trekvens 
raknaren si som den streckade linjen anger. 
Pulsfoljden genom b avbryts ju medan mat- 
grinden ar oppen och skulle di mgingsfor- 
starkaren ge nigra extrasvangnmgar innan 
den kommer i vila si fir man ju in nigra 
extrapulser genom matgrinden i frekvensrak- 
naren och ett for hogt matvarde.

Om trekvensraknaren har tier an 4 siffror 
miste man komma ihig att alia matresultat 
som overstiger 4 siffror miste betraktas som

j— Grinddppnajre

KLOCK PU LSGE NE 
-------------  RATOR 1MHz
EREKVENSRAKNARE

100 tai

1000-tal

J 0
c B>c
K 0

55 t

12 c

$
<

15 T

n

-
Po

NJ
0»

c

a < 
.er

M

po
 

■n

to
 — 

t q. 
n jy

 cu

&

O
d

t'
C

D

QTC 8:1978

♦ 5V stift 5 
0V 10

273



50 Hz _n

till H 
fig 4.

)OK

BCX)7

OSCill A’OR
3.500 .hz

FSB

l

26 VA

LM 309 K
,underi,r-1 ) N4001

Fig-6

250 mA trou
TEL KO 
nr^l06

EN ANNORLUNDA KRISTALLKALIBRA 
TOR
Rattelse

Det bar uppstatt en del ritfel i figuren pi si 
dan 221 i QTC 6 7 1978 MNsknver

Jag hade mat schemat sa att det skulle 
vara iatl att koppla efter for nykomlingarna 
samt for dem som ev. ville gora sig ett krets 
kort. Tekniken gick ut pa att visa IC.na fran 
stiftsidan (det ar ju dar man loder' > med foljd 
riktig stiftnumrering. Vid renntningen bar 
man anvant ett annat ritsystem som gor att 
jag ej kanner igen kalibratorn*.

For den som ar mtresserad av hur en 7490 
kopplas for frekvensdelning fran 2 till 10 re 
kommenderas artikeln TTL decade counter 
divides pulse train by any integer av T 
Durgowicb och D Abrams (Electronics. July 
8. 1976 p.901.

SM5MN

ow
ca.i2V

siffra framifran

Fig 5
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man inom samma matomride kan mata kon- 
densatorer inom ett stort intervall och darvid 
fi en relativ noggrannhet som ar betydligt 
battre an 1 %. Det ar ju ofta si i filter eller 
fasvndande nat an den relativa noggrannhe- 
ten mellan kondensatorerna ar att storre 
betydelsean den absolute noggrannheten.

Den har beskrivna kapacitansraknaren 
mater bara upp till 1 uF. Jag ansig mig inte 
ha behov av att mata storre kondensatorer 
med denna noggrannhet. Men man kan 
givetvis utoka matomridet uppit. Detta bdr 
emellertid inte goras genom att man forsoker 
koppla fler och lagre motstind till Oa. I stallet 
bdr man gora spanningsrampen mindre

brant, t ex 50 i 60 V/s och dela ned klock- 
frekvensen till ett lagre varde. t ex 100 kHz 
eller 10 kHz.

Slutligen bor det pipekas att raknaren i 
fig. 4 mycket latt kan byggas ut till en frek 
vensraknare. Det blir en frekvensraknare av den 
om man till G i fig. 4 ansluter en ingingsfor- 
starkare och genom denna kor in den sokta 
frekvensen samt kopplar bort natfrekvensen 
frin H och i stallet kor in 10 kHz eller 10 Hz 
som delats ned frin kristallfrekvensen med 
h>alp av dekadraknare. Med 10 kHz in vid H 
fir man matresultatet i kHz och med 10 Hz in 
vid H fir man resultatet i Hz.

LM309K

Fairchilds 9374 PC. Denna IC innehiller for- 
utom BCD till 7-segments dekodrar aven lat- 
char och drivsteg for 7-segments siffror med 
gemensam anod. Drivstegen ar forsedda 
med strdmreglenng som begransar seg 
mentsstrommen till 15 mA per segment. 
Man behover siledes inga seriemotstind 
utan kopplar utgingarna direkt till sifferseg 
menten. Detta sparar en hel del kopplingsar 
bete. Aven overflodiga nollor kan slackas 
med 9374 PC (Finns hos Telko). Som siffror 
har anvants Siemens HA 1101 r. men givet 
vis kan aven andra siffror med gemensam 
anod anvandas.

LD 57 ar en lysdiod som tands vid over- 
flod. Med strombrytaren S kan man kvar- 
hilla, "frysa" ett varde i displayen. Matfor 
loppets periodiska upprepning styrs av nat 
frekvensen som frin nataggregatet pi TTL 
nivi kopplas till H i fig. 4. 50 Hz in vid H ger 5 
matresultat pi 2 sekunder En st. SN 7410 
anvands till grindarna L. F och 0 varav L 
oppnar latcharna. F anvands for "frysning" 
och 0 nollstaller raknaren. Detta sker nar in 
gingsgrinden I ar stangd (Qg = 0). Den 
stigande spanningsrampen i anaiogdelen in 
traffar ocksi di I ar stangd och nigra mat 
varden kan di inte ni raknaren.

Fig. 5 visar anslutningarna for en siffra 
samt kristalloscillatorn med efterfoljande 
matgrind. Kristalloscillatorn ar av samma typ 
som beskrevs i samband med "Folkrak 
naren".

Fig. 6 vtsar nataggregatet.
Trimning och matning

Det enda som behover trimmas ar kristall 
frekvensen. Med senekondensatorn lagger 
man den ratt mom ± 10 Hz. Har man valt 1 
procentiga motstind vid omkopplaren 0 si 
far man sedan automatiskt en matnoggr^nn- 
het av ± 1 % ± 1 enhet utan ytterligare 
trimning.

Vid matning miste chassit jordas i verklig 
jord, t ex ett varmeelement eller skyddsjord i 
ett vagguttag. Gor man inte det si kommer 
chassit att ligga pi nigra volt vaxelspannmg 
genom att primaren i transformatorn kopplar 
kapacitivt till transformatorkarnan. Sedan 
kopplar anslutning B i fig. 2 kapacitivt till 
foremil i rummet som ar jordade och man fir 
ett felaktigt matvarde. Nar det hela fungerar 
OK skall man kunna hilla ett finger 5 mm 
frin B utan att vardet i displayen piverkas F 
d bdr anslutmngstridarna mellan matobjek 
tet och A och B inte vara langre an 100 mm. 

Jag lyckades komma over ett par konden 
satorer tillverkade med 1 % tolerans. Den ena 
var stamplad 9700 pF och uppmattes till 
9732 - 9733 pF Den andra var stamplad 620 
pF och uppmattes till 619 - 620 pF. Matvar 
dena lig siledes val inom toleranserna.

Det kan synas vara mycket med 4 siffror i 
displayen. men fordelen med detta ar att
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= 41 v«rv 2 mm cu-trAd

5,00 b 5,07 
-------------------------- >----------------  
A = Grundutforande for 20M

Fig 4 Foriangningsspolar

L 3M

med dubbla "ben"

5,07

Med foriangningsspole for

VSWR

1:2,0

1:1,5

5M

Figur 1. Bantad dipol 
enl. SM5AKS

Figur 2. Uppmatt VSWR-kurva

5,00

B = By glad for 40 och 15M 
B

1:1,0 --------- 4---------------------1---------------------- F-
3,5 3,6 3,7

tennen ar sAledes inte lamplig for stationart 
bruk sAvida man inte kan komma St omkopp 
lingspunkterna men som temporal anlagg 
nmg pi sommar QTH och for portabelt bruk 
har jag under Aren haft mycken nytta av den. 

Antennen bestar av en 2 x 5 meters dipol 
for 20M som i vardera anden ar forlangd med 
en 5 meters langd. se fig. 3. Utan bygling kan 
den koras som dipol pA 20M Byglar man 
over isolatorn i punkterna B. far man reso 
nans pa 40 M och om man till sist kopplar in 
en foriangningsspole i punkten B far man 
den bantade dipolen for 80M 15M kan koras 
nar antennen ar kopplad for 40M.

Byghngen for 40M sker med en 17 cm lAng 
bygel Denna bygel anvandes dessutom som 
andtrimmng av de yttre benen dA antennens 
resonans skall sankas till 80M CW del Samt 
liga kopplingar ar utforda med skruvklammor 
frAn en kopplingslist.

Forlangningspolen for 80M har gjorts i tvA 
olika varianter, men bAda ar likvardiga

Dimensionen visas i fig. 4

Kjall Neriich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Fig 3 •••’;

Frekvens (MHzJ

I nasta nummer Aterkommer vi till denna 
antenn och dA kommer en vertikal montering 
att beskrivas samt ett SWR diagram pA de 
olika kopplmgsalternativen

Passa pA och prova denna antenn i porta 
beltesten eller du kanske har ett annat for 
slag isAfall skriv nAgra rader till AntennspaF 
ten. Redaktion SM6CTQ, Parkvagen 9, 
546 00 Karlsborg.

Jag ar ledsen att denna gang behova borja 
spalten med en rattelse. Felet insmog sig i 
QTC 6 7 sid 226 I vanstra spalten star, att 
0.841 erhAllits av 0,82/0,075 men det skall 
vara 0,82/0,975. Langre ned i spalten under 
bilden star, att omrakningsfaktorn blivit 8,82 
i st.f 0.841 men det skall vara, att den blivit 
0,82. st.f. 0,841

I brevskorden syns det att sommaren varit 
dAlig BrevlAdan har varit full med vAta an 
tenntips och en del hanger pA tork till kom 
mande QTC. men under den soliga delen i 
borjan av juni inkom ett brev frAn SM5ADS 
Thure som har beskriver en bantad dipol 
med skall vi saga pAhang for portabelbruk

BANTAKS,
bantad dipol for 80M.

SM5ADS, Thure Blixt, S:a Villavagen 9, 
190 60 BAIsta.

Under 1974 giorde SM5AKS Berni en del 
prov med en bantad dipol for 80M som vi 
sade sig ha goda egenskaper och framfor allt 
kravde den mindre utrymme an en "fullsize". 
Genom att anvanda skilda ben for CW och 
Foni-delen fick han tillracklig bandbredd for 
att kunna anvanda den over hela 80 meters 
bandet Om man studerar stAendevAg for 
hAllandet pA en dipol som bantats till halva 
lanqden finner man namhaen att bandbred 
den ligger i storleksordnmgen 150 - 200 kHz 
pA 80M om man tillAter ett hogsta varde av 
1:2.

Bertils bantade dipol visas i figur 1. Det 
ungefarhga stAendevAgforhAllandet visas i fi
gur 2 dA antennens bAda ben justerats till 
frekvenserna 3550 och 3750 KHz.

Nar jag ett Ar senare fick fan pA ett lamp 
ligt sommar QTH slog mig tanken att satta 
upp en liknande antenn men samtidigt utfora 
den sA att jag kunde anvanda den aven for 
portabelt bruk. Eftersom jag hade tvA lamp 
liga trad med ett inbordes avstAnd av cirka 
25 - 30 meter skulle det passa bra med den 
bantade versionen av en dipol. Efter diverse 
skissande och provande lyckades jag fa till en 
lamplig utformnmg som aven kunde kopplas 
om till andra band och aven anvandas som 
kvartvAgsvertikal. Nackdelen var naturligtvis 
att man varje gAng mAste fira ned antennen 
for att gora omkopplingarna, men for att slip- 
pa kompromissa nar det gallde de ovnga 
banden, pAtog jag mig den extra motion det 
mnebar de gAnger jag vide byta band. An
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Den vikta unipolantennen

I

I

M

7/hr.

5. a

tillbaka de onskade egenskaperna genom att 
Idta den matade kortslutna lednmgen omfat 
ta endast en viss del av antennens hojd sa 
som fig 6 visar. Den frta delen av toppen kan 
sedan behandlas som vilken antenn som 
heist, t ex forses med kapacitivt toppnat eller 
dylikt Darmed ar man framme vid figuren i 
QTC 5 78 sid 182

Sammanfattnmgsvis kan man med den 
vikta unijxilantennen bl a fa dels lordad 
mast, dels en viss impcdanstransformering. 
dels en avsevard pdverkan av reaktansen ■ 
onskad riktnmg

Sune Baeckstrom, SM4XL

TONNAantenn
FrSn POLY-radio via SM7FJE har vi fitt ett 

tips om TONNA-antennen.
"Alla ni som kopt TONNA-antenn och har 

75 ohms matningsimpedans men skulle on- 
ska 50 ohms impedans kan sjalv enkelt andra 
er antenn.

PS 9- resp 16-elementrarna for 144 MHz ar 
det bara att byta dipol. PS 21 elementaren 
for 432 MHz fSr man flytta forsta och andra 
direktorn ytterligare 15 resp. 19 mm framSt, 
dvs bort frSn dipolen."

SM0DJL

Efterlysning
Ritare till QTC

SM5FYA, som mat schemor i QTC under 
ett antal Sr, har aviserat att han av halsoskal 
onskar avlosning pS hostkanten. Ar det nS- 
gon som kanner sig manad, tag kontakt med 
QTC-redaktoren, tel. 026-18 49 13.

hackspett!
nmg for landets forsvar

Radarsandaren anvander under forsoks 
driften en station som ligger i Maine och be 
stSr av 21 st 100 kW sandare Normalt an 
vands S|u sandare at gangen Antennen ar ca 
695 meter lang och 45 meter hog Den styrs 
av en computer och kan soka i bade nonson 
tai och vertikalplanet t sex frekvensomra 
den. Mottagarstationen ar placerad 100 miles 
darifrSn i Colombia Falls och har en 1771 m 
ISng antenn som matar 96 trestegs super- 
heterodynmottagare.

Det foretaller som om varken ost eller vast 
ar generade av storrnngar frSn de egna san- 
darna Formodligen ligger de antingen mom 
eller utom skipdistansen.

SM3WB

USA har ocksa en
I Wireless World, (anuari 1978 firms en ar 

tikel som berattar att aven USA har en mot 
svanqhet till den ryska hackspetten General 
Electric Company i Syracuse ar sedan tva ar 
tillbaka involverade i ett 38.8 miljoner dollar 
kontrakt om ett Early Warning Radar Sys 
tern som. liksom det ryska systemet ar ett 
over the horizon backscatter system Det 

ligger inom ett frekvensomrade mellan 6 och 
30 MHz och anvander pulse repetition fre 
quency" med 40 pulser pr sekund.

Backscattersystemet hanger ihop med den 
lonosfariska utbrednmgen i skiktet 250 350 
km over jorden med F2 som huvudreflekte 
rande skikt Harigenom kan man overbrygga 
avstand pa 1000 4000 km med ett enda 
l.opp 2500 km anses i dag ge tillracklig var

mngsteknik anvandas ■ tillarnpliga delar 
Mark, att sektionerna i fig 4 arljetar med 
fas, trots att matmngen i punk ten M sker i 
motfas. delta j>a grand av att undre sektio 
nen matas upptill i stallet for nedull

Arbetssattet ar en sarnmanstallninq av 
vertikalantennen och kortsluten ledning Fig 
5 visar detta a betyder unipolen matad med 
en emk Eo. Denna kan enligt b uppdelas i tre 
emk. varav tva E1 motverkar varandra 
vanstr a ledaren (ty mitttedaren ar |u lordad). 
men den tredje E2 samverkar med El He 
la tiden ai E1 + E2 = Eo.Da kan b uppdelas i 
C som ar en veriikaldntenn. och d som ar en 
kortsluten ledning De tva strommarna 11 
och 12 i C ger straining, men strommen 13 d 
blir ett reaktivt torlopp och kan e| strata Nu 
ar |u i regel denna antenn sa kort. att vertikal 
antennen ■ C far en kapacitiv reaktans. och 
darfor kommer den resulterande strommen
10 • a att sa bestammas av overlagring av
11 och 12 och 13 att antennen i sin helhet liar 
induktiv reaktans

Om antennens hojd narmar sig en kvarts 
vaglangd. bin 13 forsumban liten. och fig 5 d 
far karaktar av ren resistans Da kan man fa 

"Kjolantennen"

QTC nr 5/78 sid 182 har fragor fran 
SM3CRY angdende angaende den s k kjolan 
tennens verkningssatl m m. vilket jag har vill 
forsoka klarlagga i torenklad form

Antenntypen, vars egentliqa namn ar "den 
vikta unipolantennen". beskrevs av ring i 
OIL 11 73 sid 387 388 under amnet "For 
battrade vertikalantenner Fiqurerna ur den 
artikeln aterges har Fig 1 ar principen. fig 2 
och 3u|forandet. M matninq

Det ar alitsa egvnihgen traga om en halv 
vikt (folded i dipol dock med den vikliga 
skillnaden. att den levande ledaren ar en 
ska rm omkrmg den jordtorbundna mittleda 
ren Mittledaren skall ej strala har

Det tx>» darfor mte mold nagot hinder att 
stacka eller ihopfasa vikta umpoler Sa t ex 
har man pa radiostationer i olika lander star 
kat tva eller flora k|olar over varandra pa 
samma lordforbundna mittledare och (tar 
med fatt en rundstralande antenn med ef 
fektvinst i vagrat riktrung. sa att sta tumens 
EHP avsevart oversugit sandareffekten

Fig 4 visar principen for ett sadant tall 
” *va stackade sektroner av vikta imipoler 
For ovnqt kan varje mi kand stackmngstas

I
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VHF Manager

Folke RAsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringon 50
184 00 &KERSBERGA 
Tel. 0764-276 38 ej after kl. 19

VHF Contest and Award Manager

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

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

AKTIVITETSTESTEN VHF: JUNI 
Antal QSOrn

QTH 144 Paa ng

1 SM4GGC GT80c 116 2547
2 SM4DLT 4 GT 06a 109 2388
3 SK7CE GP27g 106 2125
4 SM6GFS GR11| 101 2014
6 SM5BEI JU72c 78 1952
6 SM3COL IW06f 75 1932
7 SM6CCO HS33| 91 1795
8 SK7BQ HQ72a 84 1716
9 SKOBJ 0 JSOIg 71 1710
10 SM5BUZ HS26a 84 1687

11 SK6CM 6piHT 1 1683 54 SK5EW 5iHli 399
12 SM7GWUIHSI 1621 55 SM31XY 3p<JX) 390
13 SM7BHM 7piHP> 56 SM7jGl<HGi 381

1583 57 SM31CUUXI 372
14 SMOBVCilT' 1526 58 SM7HTHIHO* 367
15 SM7BLB<GP» 1464 59 SM3JAW iJXi 35H
16 SK4II iGTl 1347 5M3JBBUU‘ 353
17 SK0MG(lT| 1284 • ' SMSFDAilll 349
18 SM7GEP'HRi 1215 62 SM5EOZ 5iHR> 335
19 SM2EZT 2plKAi 1189 63 SK4KR (HT> 328
20 SK60W (GS» 1096 64 SM7AOC(GPl 328
21 SK7EB 7iHQi 1047 •>S SK7EV plHO> 313
22 SM4IVEIHT. 1036 66 SM5HXQ 5PTi 296
23 SM6DHD<GRi 1007 SM4PGIHT1 290
24 SMbtUZiGS) 933 SM3HASHX) 28P
25 SM6G1FiGS» 923 69 SK2AU (KYI 28?
26 SM6CWM'GRi 892 70 SM5FIL UT 1 284
27 SM6IBF (GO' 891 71 SM4HJ(Hl1 278
28 SM0HAX ijT< 89o 72 SM3GHD<GW> 277
29 Sk7BKiGQ> 887 73 SK3BPUVI 247
30 SMOHjZ Ollli 870 74 SM6HBHFR' 212
31 SM7EML «HQi 75 201
!B SM6ITEIGO) 852 76 SM3IOBUX* 200
33 SMOGTVllTi 845 77 SM3GBA<lW> 199
u SM3OCXHVI 824 78 SM7AQCHGPI ’98
35 SM4EGB 4iHS» 793 79 SM3HYA UU1 IM
36 SM6HBH plFSl 739 SM2JDU'KX> 195
37 SM5FURllTi 710 81 SM3EQY iJUi 168
38 SM5HVZHUI 707 82 SM6FJBIGRI 165

SM7BHHiGP« 649 SM6BUV (GSi 162
40 SM4HXV (GT' 644 84 SM6EYK iFR) 159
41 SK4DE<H1) 635 85 SM3lZB<JXi 157
42 SK6JF plGRl 624 86 SM5EBGIHRI 139
43 SMOGSZUS* 616 87 SM3GT (IWi 117
44 SM2IUEIIZI 503 88 SM3tYUfJX- 114
45 SM4FME 4<GT1 499 89 SM7JIY (HRi 116
46 SM7lGV'Ha> 488 90 SM3IZMUXI 109
:• SM6HDY *FS‘ 453 Ml SM3BQC'GXi 84

SMOlMEiJl' 453 9. SM6HCJ<GSi 80
49 SM0GZ1 Jll 442 93 SM3DAI .HXi 79
50 SM3AZV UXI 422 94 SM4BTF 'Hli 6b
51 SMOHJL'II- 412 95 SM2IVR 2'KXi 62
52 SM3AVQHUI 401 96 SM5FND 5(HTl 60

SM3ICT UX> 401 97 SM3GGN 3<HXi 52

Kommentarer.
SM5BEI: Bitvis goda condx mot V. N och 0 

Nastana mga SM7 or Akpviteten cialtg kanske be 
roende p£ fotboll Roligt med ruta KA En ny ruta 
for de som lyckades kora SM2EZT 2

SK0MG: Operatorer The ZULU GANG ' 
SM5BKZ Sbg SM0FLZ Lennart och SM0DJZ 
Janne Rig TS 700 ♦ PA 50W ut. lOelyagi QTH 
Vattentornet pa Arlanda flygplats. 92 meter over 
marken God utsikt och fb wx Conds sSdar 
mersmak' Se upp'

SM7GEP: Goda conds och hog aktivitet soderut 
Ingen aktivitet fran SP pa SSB?I Rig IC 202, PA 
2C39BA 75W input. HF-U310. Ant 40 el colinjan

AKTIVITETSTESTEN UHF JUNI

Antal QSO:n

QTH 432 1296 10GHz Poang

1 SM6HYG FS581 .'8 3 1534
2 SM5DWC lT50g 41 8 1 1191
3 SM6FYU GQU3r 29 595
4 SM5CNF HS49I 24 4 529
5 SM0DFP IT50h 13 11 1 522
6 SM5BEI JU72c 23 495
7 SM6HBH FSBOg 8 4B9
8 SMOFFS JT51I 23 5 488
9 SM3AKW lW30»- 17 353

10 SM5CPD ITZOh 24 4 352
11 SMlBSAURi 348 22 SM3EOY (lUi 150
12 SMOCPAIITI 288 23 SM2LKRIKXI 142
13 SM3FGL UVI 263 24 SM6f YK it Ri 121

SM6FHKFR) 263 25 SM3COL IIWi 119
15 SM7GWU IHRI 262 26 SM5fB(i(HRi 106
16 SM5FJIIS) 257 27 SMOGCWUll 67
17 SM7D1E iHRi 192 28 SM4PGIH1I M
18 SM3AXV(IWi 171 29 SM5HYZIIUI 41
19 SM3AZVHX. 170 30 SM61 JBiGRr 37
20 SM6CWM<GR> 167 31 SM4EGB IH11 10
21 SMJCHiHQi 151

QRV 1296 MHz: SM6HYG. SM5DWC SM5CNF 
SM0DFP SM0FFS. SM5CPD SM0CPA 
SM3FGL. SM5FJ
QRV 10 GHZ: SM5DWC. SM0DFP

Kommentarer
SM6HYG. UFB conds mol G o< h GM gav trade % 

70 och 23 cm OSO Trots alii roligasi med LA6HL i 
Stavanger

SM5DWC Bra akttvnet och (|oda condx Kul 
med 5F J och 4CSK pa 23 < m.

SM6FYU. Vilka conds> Horde hur Carl 
Gustav SM6HYG korde GM sins pa lopancle band 
med S7 S9 Nil, bara brus bar

SM5CNF Kvaliens CLOU SM0DFP pa 1296 
MHz

SM0DFP Korde 4CSK. 5FJ och 5CNF som 
lanysta QSO pa 23 cm

SM5BEI: Fma condx mot bl a OH Horde 4 st 
OH2-4-5 som jag inte lyckades fa OSO med Kraf 
tig langsam QSB som det ofta brukar vara pa 70 
cm.

SM5CPD: Foresiar att all aktivitet pa 1296 under 
testen forlaggs till kl 22 00 SNT sa man sbp|M?r 
hattandet mellan bariden i lid och olid

SM3FGL: Horde SM5DSN pA 1296 539' 
SM2CKR: Horde 1BSA men mqei QSO

AKTIVITETSTESTEN VHF: JULI 
Antal QSO:n

QTH 144 Poang

1 SM3COL IW061 122 4255
2 SM0DJW ISIOd 126 3670
3 SM7BLB GP49c 119 3286
4 SM5BEI JU72c 89 2861
5 SM4DLT 4 GT06a 100 2537
6 SM0BYC IT 70b 83 2370
7 SM3DCX IV63b 72 2281
8 SMOFZH JT54h 96 2269

r SM5BUZ HS26a 98 2205
10 SK6CM 6p GT73a 94 1848

11 SK7CEt(iPi 184? SK/HK ((*)» HM
12 SK7BUIHUI 1624 tM) SM5HJY Illi -W-1
13 SM7GWUIHS* 15/1 SK4DE <HT> 483
14 SM6CCOIHSI 1460 62 SM3GNH 2|,iJ/i4M
15 SM3AZV0X» 127R 63 SMOHJV l (1» 4/7
16 SM2EZI 2|.lRAi1

1211
64
fib

SM5EOZ 1 IHRi 
SM3AEH JllWl

4/4
44/

1/ SM3H.I IIVI 1188 ♦a. SMOJlMOh 443
18 SMh<.FSt(>R> 1179 6/ SM4HJ(HI 1 41b
19 SM4IPI IMli 116b SM2II 1 <KY» 416
20 SK2AU iKYI 1149 SM/K.V 4|it(,i i 404
21 SK4IL ll,11 1130 A) SMbJIil IGSl 403
22 SM7DVH KiPi 110/ /I SMbHXOOh 390
23 SM/BHM /plHP 

1074
12
73

SM3UAI (HXI 
SM6GIF HiSl

<89
<8<

24 SMOH.IZ 0p(11l 1041 74 SM4CJY (HI! <//
25 SM/OER'HS' 1012 7b SM2JDUIKXI 3/1
26 SM7EML iHO' 355 76 SM3ISUIJXI JW
27 SM3HAS(IXl 930 7/ SM/tNNiHHi 338
28 SM5FUHUII 91/ M SM5IEUIH1) 33b
29 SK4DM piHUI 916 79 SM5ERW(H11 312
30 SM3GBA JllWl 915 80 SK7FB ZlGRi 305
31 SM3K.U 3»»lJX) 905 Hl SM6( f 1 (HH> 296
32 SMbOVCltli 89J n SM21ZOIKYI 263
33 SM0HAX (Jll 8/3 83 SM2JCP 4IG1I 25T.
34 SM2IUf ilZi 816 SM/lPUP.Pt 242
35 SM5ANY 5l»Ul 796 89 SMSCURIIII 239
36 SM5HJI IISi 79b .-n SMIIAIIJR) 215
37 SM7BYV 6<tiHl //4 87 SM6HDY if SI 211
38 SK4KR rH11 /69 bb SM5FND(HII ,1IH

• SM4E(,B 4IHSI /4b 89 SMbASlHSl 20*.
40 SM6DHU KiH> /1b SK1BI (JRI 19/
41 SM3IXV 3<»IJX» 698 91 SM4PGIHII 196
42 SK6H 6ri<(.Ri «»3 92 SM2GHHMZI If*.
43 SM3JAW 3iJXl 66/ SMOG/I OIJll
44 SM/BfPlHH) 691. •H SMOE YY Illi 1W.
45 SM3GHDIGWI 647 9b SM3IZB 6p<GS) 181
4i, b »9WL «,1i 641 9b SM5EGBIHRI 1/7

SM3JBHHUI 641 9/ SM5IYW (IIJl 171
48 SMOGSZUSt 624 SMOHBIJ OIJll 1 Al
49 5M48E 1 IG1I we SMZIFOIKY) 129
W 5K2H(,ilZ) 61/ I0Q SM7JGIIHUI 12t.
51 SM6F.UZIGSI 6TJ9 101 SM6» JB(GRi 119
52 5K7EBIHUI 5/8 SM3IYIJIJXI 119
53 SK3HPOV. 5/2 103 SM2GHZIHZI 114
54 SM5HYZOU1 565 104 SMbFDA Uli 109
9b 5M3HVA tlUt *i62 105 SM5BUVIGS 10/

SM6CWM'(»Ri bf.1 Kib SM3KJB(JXI tub
57 SMOiMf iJi• szt. 107 SM4BT* 'Hli 97
58 SK0C1 ill* 6(J6 1(H

1CB
SM2IVR Pn.lKXi 

SM3GGN'HXi
4/
44

Checkloggar SM5EAW SM4IHH 4 SM7.IKU

Kommentarer
SM5ANY 5: Mm forsta test octi resudatet 54 

OSO n over forvantan Nasta gang aven ORV (>a 
CW delen Riggen ar Yaesu F1221R och 16 yagi

SM3GHD: Har tydligen hrttat formen. Hlrtr vat 
def bara en tillfalh<|hetf \ftw\ va» tier sum huga 
de den har garigen?

SM0HBU 0: Min forsta test Koi’ Bar upp qr< i<>r 
na pa taket och korde darifran Har <?| sail tipp ant 
annu

T estloggar 
skall sandas till

SM5EJN

277QTC 8 1978

SM/lPUP.Pt


51
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11 
1?
13
14
15
16
1/
18
19

1 SK7MW 7
2 0Z5DD
3 0Z7HVI
4 SM5BEI
5 SM3C0L
6 0Z1ALF
7 OHOAA
8 SM5EJN
9 0Z1BJF 

10. SM3AFT
11 OZlDGAiEPI
12 SM7GWUIHSI
13 OZ3SW<FO)
14 OZIAOJiEPl
15 SM7HTH 7lHQl
16 OZIOHRlFPi
17 OZ8QD<GQ>
18 SM3DCXHVI
19 OZ8JYL a«E(Ji
20 SM1H0W tjRi
21 OZ4HAM a<HPl

SM7EML(HQl
23 SM6HLZ 6p<GOi
24 SMOTWUTI
25 SM4DX0fHV>
26 SMIBSAMffl
27 SM7IPOIGP1
28 SM6ESW'GS»
29 LA9DKFT.
30 SM41VE<HT<
31 SM6CWM'GR'
32 SM3JAY (IV»
33 SMOHAXlJTi
34 0Z40V\’iHP>
35 SM5HYZUU1
36 LA2PT iFTl
37 OH6MK (LXt
38 lA3JA ETi
39 SM3>CT UXi
40 SM5EBGiHRi

9292
3613
2118
2036
1849
1522
1505
1345
1278
1133

GP38c
EP17b 
GP23e
JU72c
IW06I
EP74) 

JU70d 
IT77h

HP75h 
IW3O<1

Diskvalnikationer: 44EU Fel pciangberak
ning.
Checklogs: OZ1CNB. LA2PT 
Ovnddme

En till synes stimulerande test For forsta gangen 
provades tnforandet av multiplier i form av antalet 
korda rutor vilket uppenbart ledde till lite mer DX 
trafik

UK7 gratulerar segraren*
UK7SM7FJE

RESULTAT UK7 CW TEST 1977
1 SM5BEI JU 12619 8 OF3MF MU
2 SM7GWU HS 4707 9 SM5FRH HT
3 OHOJN JU 4031 10 SK7JC HQ
4 OH1GL LU 3884 11 SM1BSA JR
5 OHOAA JU 386i’ 12 SM6CCO HS
6 0H2TW 5NU 3611 13 SM1CIO JR
7 OH3AN LU 3225 14 OF1DP LU

2454 
2226 
1828
1606
1567 
855
738

Checklogg: SM7FJE GO 37943

Testen praglades av tamlrgen goda koriditioner 
men mycket dalig skandinavisk aktivitet Dena till 
trots mSste en eloge skickas till OH varifrai hathen 
av loggarna kom

Gratulationer till BEI for andra raka segern 
UK7/SM7FJE

SSA s NORDISKA VHF UHF TEST
6-7 maj 1978
Plats Call QTH Antal QSO Poang

19
14

QRV 1296 MHz
SM0DFP. 
SMIBSA 
SM6ISG 
SK6JA p

SM0FFS.
SMOFUO. 
SM6HYG

ORV 2,3 GHz: SMbESG. 
SK6JA p

SM3AKW Domedagsvader. osregn. storm 
och 5ska Otroligt an det gick s£ pass S9 dsk 
ping och butstar pd QSO na med OH5NR och 
OH2GY Skulle gStt an genomfora MS typ av 
QSO n om man haft sked med andra stationer
dar bonover som mte gick fram pd tropo Horde 
SM1BSA ett tag

SM6ESG: Kill test trots urdaliga i nnds 13 cm 
OSO el med SK6JA p lanade upp siammngert 
bctydligt R»g t*a 13 har R« med NE22235. Tx 
2C39BA miner. 6 W ut Ant ar 1.6 m paraliol Mot 
stationer sokes’

SM6HYG. Inga superconds pre- is anda t|ocki 
kinig 1296 200 QL’

SK6JAp Det var kul an kora forsta 13 cm 
OSO el i nagon test Vi sane dubtilaren efter 1152 
k«*<l|.tn i 23 cm blandaren och en 45 cm parabol Pa 
23 cm korde vi med 1.2 m och pa 70 cm med 16 el 
KLM Trotsan vi pre wade Microwave Modules nya 
100 W PA |>a 70 blev det fa QSO n Mycket daliga 
conds och semester|lenod lorde vara orsaken

SM2AID Vad vine livot pa 70 cm man 
3AKW?I Mm nasi sista test pa 70 cm Jag kom 

met alt satsa hell pa 1296 MHz p g a stornmgar 
Iran SSAH skoinradio

SK5AA Forsta UHF testen Iran SK5AA 1 W m 
till 4<8el yagi

RATTELSER OCH TILLAGG
Som pg namnde ■ |uni QIC sa misstankte >ag an 

pg skulle fa en he! del loggar till maitestema som 
var iKiststampiade den 11 ma, elier ndigarc efter 
det all jag stall! upp resultathstorna Fol|dnde till 
lagg och |usteringar gores i Itstorna

VHF MAJ UHF MAJ

Plats call poang Plats call poang
9

40

B7
89

SM5f RHlHTl 
SM3FGL tlVi 
SM4EBIIGH 
SKUARijn 
SM3J8BHUI 
SMOIKRIITI

173b
943 
f^5
186
147
132

i SMSOWCHT) 
5 SM6HYG(FS>

10 SM3FGL tIVI 
25 SM2CKRIKX) 
29 SM4EBHGTI

1022
359 
242

37 
5

97 SM7JGI(HQ> 101
101 SM3»SQ<JXi 78
102 SM5FNDiHt i 37

VHF-testen april: Pa 11 plats skall SM7BLB iGP 
in med 3482 poang och nodvandiga lustenngar go 
res i lost an

VHF-testen mars: Signalen pa plats 4 skall vara 
SM4IPC

KVARTALSTESTEN NR 3 1978 
SONDAGEN DEN 17 SEPTEMBER AR DET 
DAGS FOR ARETS TREDJE KVARTALSTEST 
PA 144 MHz TESTEN GAR MELLAN 09.00 OCH 
12.00 SNT OCH ENDAST PA FONI. REGLERNA 
HITTAR DU I QTC NR 12/77. GLOM INTE ATT 
DU FAR BONUSPOANG FOR KORDA QTH RU 
TOR OCH ATT LOGGEN SKALL VARA POST 
STAMPLAD SENAST 10 OAGAR EFTER TES
TEN. LYCKA TILL!

SM5EJN

17
17
16
10

SM2AIDILZ) 
SMSFJIlSl 
SMSHYZUUl 
SM4PGCHT1 
SMOGCWfjn 
SM6FJB1GRI 
SM4EGBIH1I 
SM5EBGIHR) 
SK5AA flTl 
SM3GHDIGW) 
SM4BTF IH11 
SM4HJ iHTl

SM3AZVIIX) Z13
SK4DM 4|.IHUI 285
SM7GWU<HSl 281
SM3FGI <IV) 279
SM6HYG(FS» 272
SM7IUN 7 IGQi 202
SK1BL t.jRl 197
SK6JA piGRl 192
SM3COI IIWi 169
SM5GJBIIUJ 141
SMOG PA ZrnlGPl 132
SM6CWM(GR> 119

1296 2.3 GHz Poang
643 1 SM6CJK

QTH
GS22b

Korda
QSO/Rutor
5021

Poang
1564

5 608 2 SM5BEI JU72c 47 21 1436
3 553 3 SM4GGC GT80c 53 20 1374
4 524 4 SM5CHK HS36j 48 20 1282

431
413
379

5 SM6FBO GS30h 50 17 1207
2 6 SM6HYG FS48e 17 10 1190
3 1 335 7 SK7EB mm iPOIh 38 13 1126

321 8 SM7DER HS74f 34 18 1018
320 9 SM1H0W jR22e 32 13 1015

10 SK6HA GQ25h 37 15 1005

SM3AKW
QTH 
IW30e

SMODFP IT506
SM0FFS JT51I
SM1BSA JR22e
SM7DTE HR61|
SM5BEI JU 72c
SM0FUC IT69,
SM6ESG GR72h
SM6FYU GQ03e
SM5CNF HS49I

41 OZ4EM(HP)
42 SM3GHDIGWI
43 SM0GZT • JT i
44 SM7IGVIHQI
45 OZBLHiFOl
46 5M6CCOiHSi
47 SM5HXOHTJ
48 OZ1BKPIFP'
49 SMOFOBiJT)
50 LA3UUtFT> 

SM3IVUQXI
52 OH3MF <MU'

SM6BUV <GS'
54 SM7JGUHQ)
55 OZ1DAE iGP»
56 SM3ICUIJXI
57 OH6MHILX)
58 SM3GCRUXI
59 SM3lZB(JX)

SM3IZM.JXI
61 0H6MV ikXi
62 SM5FNDIHTI
63 SM2IVR tlY«
64 lA9AA'FU-
65 SM7FNNiHRl
66 0Z3GWIFQ* 

0Z8WK 'FQi
68 OH6UH1LX
69 LA8YB«FTl 

OH2KX iMU'

5 13465
6 11760
5 11330
6 10902
6 9408
4 8736
6 7722
5 5470
5 5245
5 4830
4 4492
4 3912
4 2936
4 2848
3 2685
4 2672
4 2344
4 1648
2 1048
3 1023
1 340
1 154

OZ1QQ A EP
OZ9HN FZ
OZ1BGQ FP
SM7EML HQ
0Z3ZW FO
OZ1BHN FP
OZ1ASL FO
LA3UU p FT
LA3VU FT
OZ8LH FQ
LA4R FT
SM6CWM GR
OZ1GM GP
OZ1DCN FP
LA3JA ET
LA3SU FT
SM5LH IU
0Z40W HP
LA9AD FT
SM7FNN HR
LA9YV FT
0Z4HAM A HP

16 192080
17 191420
14 152152
15 139155
10 70730
9 52794

10 44500
8 44000
9 43155
9 41877

11 39710
8 35344
9 30357
7 28399
9 27567
7 27531
7 26642
6 26322
7 17143
7 16072
6 15528
6 13770

1 0Z3WU
2 0Z10F
3 OZ1ALF
4 OZ2GZ A
5 OZ6HY
6 OZ9ZJ A
7 SM7DKF
8 OZ4EM
9 OZ1BRF

10 OZ9DV
11 SM5BEI
12 SM7GUY
13 SM7GWU
14 OZ5DD A
15 OZ8RY A
16 OZ8UX
17 SM7IPO
18 LA9DI
19 SK7EB 7 

OZ9QV 
OZ1AOJ
0Z6KH

QRV 432 MHz; SK7MW 7. SM5BEI SM3AFT 
SM7GWU LA9DI SM6CWM SM5HYZ 
SM5EBG SM3GHD LA3UU 0Z3GW 0Z8WK 

QRV 1296 MHz: 0Z3GW 0Z8WK
De tre framst placerade belonasmed S SA s test 

diplom
SM5EJN

QTC 8:1978

11 SM6GUSIGRI 15 995
12 SMOOBOHTi 17 938
13 SM7BHM 7pl<HPl

13 893
14 SM5FURIITI 16 871
15 SK7FB 7tGR» 15 737
16 SMOHAXlJTi 13 695
17 SK6DWIGSI 13 678
18 SM3DCX iIV) • • 644
19 SM5HJL (ISl 12 628
20 SM6HQL IGSI 11 591
21 SM7IPO«GP> 10 589
22 SM3JAW 3UXI

10579
23 SM6HDV <FSl 11 565
24 SK0AR Op IJSU5 538
25 SM7IXUIGPI W sa
26 SM5OYCIIT) 12 526
27 SM6CWM IGRH0 505
28 SM5FUZ 5iHR

11 474

29 SM5HLtl1i 10 465
30 SM3HYA HU) 10 464
31 SK4DE iHTi 16 441
32 SM4H8CIHQ) 10 437

SM4EGB 4(HS>
10 435

SM3HASHX) 8 435
35 SM4HEJ(GT| 8 413
36 SMOGZT Uli 10 400
37 SM7EML 'HQ> 7 359
38 SM5IEU <HT. 10 353
39 SM5FDA'I1' 8 317
40 SM3ICI UXl 6 303
41 SK5BN 5pHSi 7 290
42 SM3GBAiiWi 6 288
43 SM3GT HW) 5 233
44 SM2K.OIKYI 6 209
45 SM5HXQ OtJli b 184
46 SM3DAL <HX» 5 122
47 SM3IYUIJXI 3 97
•48 SM3GGNIHXI 2 30
49 SM3JBSUWI 1 25

Kommentarer
SM6HYG. UFB konds mot G och GW men 

QSY ande till hdgre frekvenser tog nd fran 2 m tes
ten

SK7EB/mm: Korde fran Lasses 7IPZ t*ai > en 
■qroptqt ’ OTH. IP rman, • en dryg nmme pa tes 
ten Hygghgt resulted Bytte orn nil 70 cm, men i»a 
ra en (jar OSO Kunde tyvarr mte aktivera IP rman 
pa lordagen som bestamt Det hlaste alldeles for 
mycket O|x?ratorer SM7FFI. SM7H1H. SM7IPZ

SM7IPO: Goda conds bdde mot non och so
der, men vannema i DL land var morgontrotta 
och kom inte igdng forran mot slutet. Missade 
bAde SM4 or och SM5 or tack vare for lite pwr 
(15W) Dags an skaffa PA efter ett 8rs "low po 
wer" korande Roligaste QSO SK7EB mm i IP 
rutan Aktiviteten i OZ dSlig.

SM6HDY: KI 11.27 GMT korde det igSng or 
dentligt 30 engelsmen och skottar under ett par 
timmar. Typiskt . . .

SK5BN 5p; 1’rots hog position over havet, c a 
130 m. i Kolmdrden endast 17 QSO Vadret kan 
ske for bra och darfor ddlig aktivitet p3 bandet 
Ev felaktig beam Vi pA radio SK5BN kommer 
igen till hosten med nya friska tag. Vt hors ■ sep 
tember testen

EJN komm: Det gick tydhgen Ion for en del an 
glomma art vi har extra poang for korda QTH rutor 
3 loggar e| rnedrakriade far ait delta saknades Se 
dan ar det manga loggar som saknar en samman 
Stallnmg over korda rutor. och att det forsta 
loqgbladet ange hur manga rutor smn korts Ban 
ring onskas"' Aiinars verkar testen ha vant engan 
ska trevlig tillstalliung med hyfsade conds och 
som vanligt mfann sig supercoiidson lite • senas 
te laget

SM5EJN
RESULTAT JULTESTEN 1977

Plac Stn QTH QSO Rutor Poang

AKT1VITETSTESTEN UHF JULI 
Antal QSO n

KVARTALSTESTEN: JUNI 1978
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REGION 1 TESTERNA 1977 
SEPTEMBER 

144 MHz Fixed

0C8RAA»DJ> 776 197482
FIDPX (ZHi 400 146018
DKOVUEHt 602 138337
SM7WTlGP> 173 64729
SM7AEDIGQ' 136 56259
SM3AKWHW' 52 20157
SMOFuOUTi 90 19556
SM4DXOIHVI 72 18470
SM3COLIIWI 50 16837
SKOARiJTI 61 13654
SM7GWU IMS' 62 13048
SM5EJNUTI 56 12829
SM6PF <GS» 46 11430
SM0TW 1 IT) 47 7336
SM7EML iHQi 39 7185
SM6CC0IHS' 34 6266
SM7CRG<GP 24 5267
SM4BNZiHS> 27 4«6*'
SM6ITE GO- 20 3540
SMOCPAllT) 20 3363
SM4HJiHTt 21 3027
SMOEPO'lT' 17 3013
SM5FNDHT) 16 2867
3K6HA<GOI 19 2504
SM1CI0UR' 12 2138
SM6CENIFRI 10 2127
SM5APHITI 7 1167
SM4DHB(G1i 6 940
SM4BTF <Hl 1 11 655
SMSFDAIITi 9 322

Check loggar SMIBSA SM5CNF SM3AZV SM6VB
SMODWX SM6EZI Tcifalt dHtog521 suttNinef

144 MHz Portable

1 F6CTT p<ZJI
2 F1EKU plBF)
3 HB9AMH p(DHl 

406 SK7JC 7tHQi
424 SM7FDY p(GQl 
Totalt deltog 434 stationer

696 222869 
546 193045
576 188253

26 4107 
12 1031

P5 grund av platsbnst foljer UHF-SHF delen i 
nasta nummer

SM5AGM, SM5EJN

REGION 1 TESTEN VHF 1978
Tidpunkt 1978 09 02 kl 16 00 UT 1978 09 03 

kl 16.00 UT.
Frekvenser 144 146 MHz
Sektioner 1 Fasta stationer 2 Poriabla statio 

ner
Modes: Al. A3a, A3|. F3 enligt Reg 1 bandpla 

nen.
Testmeddelande: RS<T> * lopnummer -QTH 

lokator Ex 579001 IT77h
Poang: I poang per kilometer
Ovrigt: Varje station fir kontaktas endast 1 

ging Aktiva repeatrar eller translatorer fir ej an 
vandas Fom QSO n korda pa CW-delen (under 
144 1501 raknas ej och kan medfora diskvalifika 
tion.

Logger. Se nedan. poststamplade senast 14 
dagar efter testen till SM5EJN.

REGION 1 TESTEN UHF-SHF 1978
Tidpunkt: 1978 10 07 kl 16 00 UT 1978 10 08 

kl 16.00 UT
Frekvenser respektive land tillitna frekvenser 

over 432 MHz.
Klasser/sektioner Varje band raknas som en se- 

parat klass och varje klass indelas i foliande sek 
tioner: 1 Fasta stationer. 2 Portabla stationer 

Modes: A1. A3a. A3j. F3. Band over 1 GHz aven 
F2

Testmeddelande: RS(T) ♦ lopnummer ♦ QTH 
lokator. Ex 579001 IT77h Separata lopnummer- 
serier for resp. band

Poang: 1 poang per kilometer
Ovrigt: Varje station fir kontaktas endast 1 ging 

per band Aktrva repeatrar och translatorer fir ej 
anvandas I denna test koras separata segrare for 
respektive band, men det koras aven en totalserg 
rare i varje sektion och vid poangsammanrak 
nmgen tillampas foljande bandmultrplikatorer 432 
x1, 1296: x5. 2400: x10. Hogre band x20. 

Logger Separata ioggar for respektive band 
poststamplade senast 14 dagar efter testen. skic 
kas till SM5EJN Utforande se nedan

Loggarna for dessa tester skall vara av typen 
SSA:s VHF UHF loggblad och skall innehAlla fol 
jande uppgifter Datum nd i GMT motstationens 
anropssignal sant meddelande mottaget med 
delande Frekvensband/mode poang en tom ko 
lumn. Pa det forsta loggbiadet skall aven finnas 
uppgifter om: Namn och adress for huvudopera 
toren Anropssignal Testsektion Multioperator 
(|a eller nej) Totalpoang QTH lokator Kort 
beskrivnmg av mottagare. sandare och antenn Ov 
riga operatorers anropssignaler Forsta loggbiadet 
skall ocksi innehilla en forsakran om att test 
reglerna och de for ovrigt accepterade nationella 
och mternationella reglerna har fol|ts undertecknat 
av huvudoperatoren Observera att det i UHF SHF 
testen skall vara separata logger och lopnummer 
serier for respektive band Loggarna kommer att 
vidarebefordras av mig till irets arranderande fore 
ning som ar den Schweiziska

Region 1 testerna ar de i sarklass storsta testerna 
nere pa kontinenten men som jag sagt tidigare ar 
skall vi inte har i Sverige kasta yxan i sjon bara for 
det Testerna gir ju pa hosten nar allt kan handa 
med kondmonerna Skulle det smalla till med rik 
tiga tropocindsar jag overtvgad om att slutsegerns 
skulle hamna i nigot av de skandmaviska landerna 
och det skulle inte forvina mig om det blev i Sveri 
ge. Under normalconds ar det val egentligen bara 
SM6 7 som har en hyfsad chans att havda sig mot 
europeerna. men vem ar det som sager att alia 
miste kunna vmna? Man kan |u ha roligt andi for 
det kan m val. eller hur. Kom loss nu alia som kan 
vara med i arets Region 1 test och visa an aven om 
vi inte kan vinna si kan vi visa upp en hogt del 
tagarantal

Till slut vill jag namna an tavlingen aven ar opp 
nade for lyssnaramatorer Ar det nigon som ar 
intresserad av reglerna sa sand en adresserat och 
frankerat kuvert till mig si skickar iag dem Som 
kuriosa kan aven namnas an det lar finnas en del 
pokaler och medaljer att hamta hem for seger i de 
olika sektionerna LYCKA TILL I ARETS REG 1 
TESTER ATT KORA TEST AR KUL'

vAgutbredning
Tropo

SM6HYG (FS) tillhor vira flitigaste rappor 
torer av konditioner. Under vintern har det 
vant ganska tunnsitt med oppnmgar men 
den 31 maj lossnade det ordentligt och ett 
flertal G- och GM stationer kunde koras bide 
pi 432 och 1296. bl a G3DY (ZM40g) pa bida 
banden och G8BFX med 59 ♦ pa 1296. Se 
dan blev det G3LRP (ZN33b) och G3NWU 
(ZO24b) som endast korde 1 W ut pa 1296 
Carl-Gustaf berattar ocksa om en intressant 
lakttagelse. namligen om ett QSO med 
LA6HL (CS08c) (band?). Ser man pa en 
topografisk karta visar det sej att det borde 
vara nast intill omojligt att fa QSO. men bada 
beamade vasterut och fick en reflektions 
punkt ute till havs. Signalen uppvisade 
snabb QSB. nastan av auroratyp. Den gang 
se beskrivningen av fenomenet lar vara "tro
po backscatter", men for egen del har jag all 
tid stallt mej skeptisk till dennna forklaring. 
Vore det inte mycket enklare att tanka sej 
signalen som en summa av reflektionen frin 
flera flygplan? Hur vanlig flygplans-QSB liter 
pa nara hill vet vi val alia, och hur den liter 
pi lingt hill frin en lokalstation nar man lyc 
kats beama in en nolla i strilmngsdiagram- 
met har val dom fiesta av oss ocksi upplevt. 
Nar man fitt in tvi eller tre flygplan i huvud- 
loben bestir signalen av hka minga toner 
och summan ar ganska "ri". Jag skulle myc 
ket garna vilja hora en bandinspelning av s.k. 
"tropo backscatter" innan jag uttalar mej 
med nigon bestamdhet. men jag skulle inte 
alls bli forvinad om det helt enkelt ar multi 
flygplans-QSB

SM6HYG berattar ocksi om fma konditio 
ner den 3 och 4 juni. denna ging mot G. PA 
och D. Pi 1296 kordes G3LQR och PA0EZ

Sporadiskt E
Aret blev kanske inte si lyckat som vi hop

pats. men det blev andi nigra oppnmgar att 
gladjas ir. Den mtressantaste hittills nar det 
ta skrivs i mitten av juli fir nog sagas vara en 
som intraffade den 4 juni. Di fick namligen

SM3AKW (IW30e) tvi QSO:n med Frank 
rike. bl a med Fl EOT (ZE 17c). over 2300 km. 
Den 8 juli var det oppet frin stora delar av 
sodra Sverige mot Spamen och frin Stock 
holm kordes ruta BB vilket ar en god stracka. 
Aven den 11 juli var det oppet frin Stock 
holm mot Italiten och fyren I0A hordes starkt 
hos SM0FFS (JT). Vi iterkommer om och 
nar fler rapporter foreligger.

Moonbounce
Den 11 juni fick SM3AKW (IW) upp sin 

nya 432 antenn som bestir av 16 stycken 17- 
elementare typ W0EXE. Dessutom finns bak 
till en 32 el. collinear antenn for 144 Det blev 
QSO direkt med K3NSS och pi andra CQ:t 
svarade VE7BBG! Fin utdelning pi 1 1 2 mi 
nads arbete med hundratals element och 
massor av koax arbete. Darefter itskilliga 
andra QSO:n.

SM5AGM

TOPPLISTAN
Annu en lista har blivit sammanstalld och 

antalet andringar ar tamligen normalt. And 
ringarna i toppen ar bide en foljd av vad som 
sants in och vad som inte sants in Nigra 
sensationella resultat finns knappast att 
redovisa utan andringarna far sagar vara av 
normal karaktar. Under penoden april juni 
intraffade nigra mycket fina norrsken vilka 
gett minga nya rutor. Aven virens meteor 
skurar har gett fina resultat for minga. Ett 
undantag frin vad som sades om bristen pi 
sensationella resultat fir SM3AKW:s QSOm 
med Frankrike via sporadiskt E sagas vara. 
Sivitt jag forstar ar SM3AKW (IW30e) den 
nordligaste station i varlden som lyckats fi 
QSO via sporadiskt E pi 144 MHz. Ett varlds 
rekord med andra ord. SM3BIU (HX) bor an 
nu langre norrut och han var enligt Kalle nara 
att fi QSO eftersom han horde en fransman, 
men tyvarr forsvann fransken innan det blivit 
QSO

Vi fortsatter att gladja oss it den okade 
aktiviteten pi hoga frekvenser. Hela tio in- 
sanda bidrag pi 10 Gz ar inget diligt resultat. 
Nu vantar vi bara liksom tidigare pa Sveriges 
forsta QSO pi 5760 MHz. Finns det nigon 
tekmskt lagd SHF amator som skulle kunna 
istadkomma tvi aidrig sa enkla stationer si 
att aven detta band kan inforlivas i listan? 
Betraffande 24 GHz har SSA an en ging bett 
televerket att officiellt flytta det gamla 21 
GHz bandet till 24 GHz si att det kan oppnas 
har i Sverige. Sedan vantar vi aven pi aktivi- 
tet pi detta band.

Som jag namnde i en tidigare VHF spalt ar 
det aktuellt att introduces ett nytt locator 
system som skulle tacka hela jorden. I och 
med den alltmer okande mterkontinentala 
VHF och UHF trafiken racker QTH locatorn 
si att saga inte till langre. Frigan uppstir di 
hur det gir med rutjakten. Givetvis gir det 
att jaga rutor enligt det nya systemet efter 
som detta naturligtvis bygger pi jordens 
longitud och latitudnat oavsett vilket det 
blir. men det kan ju andi vara bra att hilla i 
min net att rutjakten i sin nuvarande form kan 
ske andi inte blir "evig". Skulle GEOREF 
inforas ar dess rutor ungefar av QTH loca 
torns nuvarande storlek, men skulle EA8EX 
systemet inforas ar dess rutor av ganska 
annorlunda storlek. Nigon andring ar dock 
inte aktuell forran efter nasta IARU Region 1 
konferens som hills om tre ir.

Avslutnmgsvis en samvetsfriga: Har du 
angett langsta QSO for olika vigutbred- 
ningsformer pi separata blad for varje band? 
Den har gingen var det tre stationer som ty
varr inte kan svara ja pi den frigan. For 
hoppnmgsvis gor vederborande en kraft 
anstrangntng mfor nasta lista som som vanligt 
skall galla la get vid nasta kvanalsskifte kl. 00 
GMT. d.v.s 1 oktober.

SM5AGM
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ZH
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ZH 
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ZX 
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ZX 
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Zb 
Zb 
ZH 
ZH 
ZH 
ZH 
Zb 
ZH 
ZX 
ZH 
ZZ 
Zb 
Zb

144 MHz Antal
rutor

Langsta QSO (km) 
T A M E

Senaste 
MB «nfo

7

MB

ZH
77

> n 
78 
78

1 10
8bU 
H3i’

bOO

Z10
670
Z4b 
K10

tropo.

ZX

ZH

7S

M

10.1l’

T

1400 
1220
140t>
1140 
1410 
i 
i boo 
14Z0
1360 
IJbO

1520 1550 2160 1760
1520 1600 2170 1760
1460 1580 2190 1890
1710 1/60 1880 1960
1590 1680 1630 2180
1820 1580 1890 2040
1830 1720 1890 2080
1590 1600 2190
1440 1570 1950 1940
1740 1590 1940 1930
1530 1560 1470 1790
1770 1630 2240 1920
1660 1730 I860
1600 1770 2140 2310
1460 1400 2260
1930 1Z40 2000
1440 14/0 2190
1450 1590 1200 2060
1830 1590 2030
1280 1590 1510 1920
1330 1410 1810
1620 IMO 2240
1X20 1Z1II 1560
1820 1210 13/0 I960
1X20 1400 1530 20 ZO
1390 1300 1/70
1250 1500 1940
1200 1830 1X30
13X0 16/0 2390
1830 1490 1390 1860
1120 1200 1590
1370 1240
1080 15Z0 1X50
14/0 1200
1560 950

740 13/0
1/10 1(80
1390 1450 1880
11.10 1540 1890
1500 620 1660
1420 1210
1350 990 2250
1290 970
1440 1350 1940
’380 1220
1150 11HO 1850
140(1 740 2iW0
1560 1010 1800
750 1170

1300 1200 1470 191*'

aurora. M meteor

10368 MHz

1 SM0EJW Oill • 4
2 SMbUA OOP 4
3 SMbDWClin 2

SM5AUJ Oill i 
SMbDJHiHS’ ’
SMbt IA iHS' 
SM4E 1U 6-1 h» 
SM5DWC(IT» 
SMODH’ .H

10 SM6»iV(,.l>

21 GHz

11 SM6CKU 'GRi
12 SM3AKW UW ■
13 SMbFHZlGai
14 SMSCPDOl i
15 SM4AXY iHl i
16 SM4DHto i(jU»
17 SM5CUI Oil
18 SMbCCY iHSi
19 SMbAII • ISi
20 SM5EVK OS'

3b
36
37
38
39
40
41
42
43
14 
4b
46
47
•IX
49
50

1
2
3
4
5
6 
Z 
H 
9

10
11
12 
13 
U 
lb
1b
17
18
19
20 
21
22
23
24

1296 MHz

1 $M6Eb(i<GRi .'b
2 SM6HYG'fS' >|
3 SK6AB«EH' lb
4 SM6E HZ iG(Ji 13
5 SMOUEEtlli I?
h SMbiKUKiRi
7 SM5CCY IHSi b
X SMbDWC ill 4 
9 SM5DJH (Hbi 4

10 SM4DHN<(,U' 3

2304 MHz

1 SM54 C* hsi
2 SMbDJH IMS’
3 SMbl SG *«iH•

5760 MHz

bb
63 
IV 
be» 
59
58 
bb

129
129 
127
12b 
IIX 
113
113 
H2
110
10/
I Ob 
|(M
103

187
186
185
182
’/X
172
122 
>70
168
166
162
153
144
142
141

SMZF JEtGOi 
SM/AEb - EQ 
SK6AB (EH» 
SM4AXV <H I > 
SMZWI IGPI 
SMoEFSiJll 
SMbBSZ'Jll 
SM5CUI1I1I 
SM4COK IH1| 
SM4AR(JiHli 
SM6CXU <GHi 
SM5EJNII1I 
SM5CNE IHSi 
SM3AKW IIW> 
SM38IU IHX» 
SMbAGMlJH 
SMbl F IJ1 f 
SMbl ND IH I1 
SMOOFPHU 
SM0D IWllSi 
SMODRV bIHH' 
SM2CKH IKXI 
SMOAGPHl i 
SMM.PDHIl 
SMODHVlUl 
SM4DHN((,lii 
SMZgWU IMS’ 
SM6I BOIGS' 
SMOHYC ill i 
SMOIOBI Hi 
SMbl Y/ I iGOI 
SMbl IE (III 
SMbAOJ l.l 11 
SM6PI IGSi 
SMZBEPlHrtl 
SM3DCX l IV • 
SM58KA ill) 
SM5AII HSi 
SMbDWF 
SMbGDA K.Hi 
SMbOX »i 
SMZh»G i< •» 
SM4PGiHI> 
SM4IVDiGU 
SMbl VK OS' 
SI6AI iHS» 
SM6I YU IGO' 
SM2( KB ..IX« 
SM5IRH iHl • 
SMODMF Hi

The above charts show lhe number 
best DX in km for different modes of

■’b

ZH 
/X

ZX 
'X 
//
77
78
ZZ
Zn

78
78
78 
ZX

432 MHz

1 SKbARiEHi
2 SM7BAE IGPI
3 SMODFPlIli
4 SMbEYUUdJi
5 SM6HYGIES*
6 sMZt I F |HO» 
Z SMbl 1 i JI •
X sM5DSN.ll'
9 s.»WI5U|i

10 SMoi’Wl O’•

of QTH locator sauares (main sauares) worked bv different stations on different bands They also show the 
wave propagation. All distances are computed. Poi wave propagation the following abbreviations are used 
E sporadic e and MB moonbounce They are published every third month in QTC the Swedish amateur
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September
2 3 1600

3 0000 
3 
5 
7

9 10

1700 Manadstest 80M FONI 78 1
1100 Kvartalstesten VHF 77 12
1800 SAC CW 78 8
1800 SAC TONI 78:8

Augusti
27 0700

26 27 1000
30 1815

1100
1600
1930

Portabeltest 2
All Asm DX Contest CW 
SARTG

10
784 17
78 6 9 16 17
77 1 23 24

Oktober
1600
2400

Reg 1 Testen VHF 
LZ DX Coolest

78 8
78 8

1
3

1600
1800

1700
2300

Manadst st SOM CW 
Akiiviietstest VHF

78 1
77:12

1700 Manadstest BOM CW 78 1 5 1800 2300 Aktivitetstesi UHF 77 12
2300 Aktiviteiswst VHF H 12 7 8 1000 1000 VK ZL Contest CW 77 9
2300 Aktiviteistesi UHF 77 12 7 8 1600 1600 Reg 1 Testen UHF 78:8
2400 WAE DX Contesi FONI 78 6 7 14 15 1000 1000 VK ZL Contest SSB 77 9

15 1600 1700 Manadsiesi BOM FONI 78 1

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

Spahr edak tor 
Kjell Neriich SM6CTQ 
Parkvagen 9 
546 00 KARLSBORG

MAnadstester
Ulf Thorstensson SM0GNU 
Passvagen 10
170 10 EKERO

Testledare
Lars Mohlin SMOGMG 
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

MAnad
Datum Tid i GMT Test

MAnad
Regler Datum Tid i GMT Test Regler

REGLER FOR SAC TESTEN - SKANDI 
NAVISK DEL
1. mAlsattning

Skandmaviska stationer skall kontakta sa 
manga stationer utanfor Skandmavien som 
mojliqt Varje station far koniaktas en (1) 
gAng pa varje band och trafiksati I denna test 
raknas foljande omradnn till skandmavien 
even om de geoqrafiskt sett mte tilHtor Skan 
dmavien

LA LB LG LJ JW JX
OH OF 01 OG OHO OJO OX 
OY OZ SM SK SL SJ

2. TIDER
3 e resjt 4 e held helgen • September ma 

nad pa CW resp FONI lordag ki 1500 GMT 
nil sondag kl 1800 GM 1

3. FREKVENSER
CW

3505 3575
7005 7040

14010 14075
21010 21125
28010 28125

6. TESTMEDDELANDE
RSlT) ♦ lopriummer som boyar med 001 

Deltagare i klassen Multi poerator Multi 
transmitter anvander separata sener pA varje 
band.

7. POANG
Kontakter med stationer inom Europa ger 

2 poang och med stationer utanfor (DXi 3 
poang OX stationer raknar 2 poang for kon 
takter med stationer i Nord Amerika och 3 
poAng med stationer i Europa och andra kon 
tinenter

8. MULTIPLAR
En rnultipel erhalles for varje kontaktai 

DXCC-land pa varje band

9. SLUTPOANG
Summan av alia QSO poang fran alia band 

multipliceras med summan av alia multipliers 
fran alia band vilket ger slutresultatei

10 DIPLOM
De tre (3) basta deltagama i ail bandsklas 

serna (a. c octi dl sarnt den baste i single 
bandklasserna erhaller ett SAC diplorn

FONI
3600 3650
3700 3790
7050 7100

14150 14300
21200 21350
28400 28700

4. ANROP
Skandmaviska stationer anropar CO TEST 

<CWi och CQ CONTEST iFONIi medan Icke 
skandinaver anropar CO SAC iCWl och CO 
SCANDINAVIA (FONI*

5. KLASSER
al Single operator All Bands 
bi Single operator Single Band 
cl Multi operator Single Transmitter 
di Multi operator Multi Transmitter
Klasserna cl och d) ar all-bands kiasser 
Klubbstationer raknas alitid till Multi kias 
serna oavsett antaiet operatorer

11. LOGGAR
Loggarna skall innehalla foljande rubriker

Datum och tid i GMT. Kord station. Sant och 
Mortaget testmeddelande. Multiplar och Po 
ang.
Separata loggblad for varje band och trafik 
satt ar onskvart. Tillsammans med test 
loggen skall medfolja ett sammanstaHnings 
ark. som skall innehalla en sammanstallmng 
och en utrakmng av slutsumman fran alia 
band. Dessutom skall den innehalla en for 
sakran orn att reglerna bar efterfoljts

12. STOPPDATUM
Loggarna skall vara poststamplade senast 

den 15 e oktober och sandas till EDR Contest 
manager OZ1LO Leif Ottosen. Bankevejen
12. Kong. DK 4750 Lundby. Danmark

13. DISKVALIFIKATION
Att krava poang for forhallandevis manga 

dublett OSO. felaktiga OSO ulk*r multiplar ar 
tillracklig grund till diskvalifikation

14. LANDSKAMP
Poangsummorna fran sarntliga deltagare 

sammanraknas laridsvis och utgor underlay 
for laridskampen. Det lands forming. som 
darvidlag erhaller den hogsia poarigsumman 
erhaller SCANDINAVIAN CUP under ett ar

LZ DX CONTEST
Datum: 3 September 0000 2400 GMT 

1978
Band: 3.5 28 MH/
Kiasser: Single operator, multi operator 

CW och FONI raknas for sig
Testmeddelande: RS RSI lopande 

nummet med borjan vid 001. olieroefide «v 
band LZ stationer sander RS RST • dist 
riktsnumrner

Poang: Vaqe QSO med LZ station ger 2 
poang. med station i Europa 1 jioang och 
med station utorn Europa 3 poang Fndast 
CW CW eller FONI FONI kontakter ar 
ttllatna.

Multipliers: Deitagande stationer erhaller 
en multiplier. En multiplier erhallr.'S for vaqe 
kontaktai distrikt i LZ Total! firms de’ 28 
distrikt i LZ Maximala rnultijilier bhr 28 dist 
riktpa5band 140 r 1

Slutpoang: QSO poang x multipliers.
Poang for SWL:s 1 poang erhalles for kor 

rekt monagrurtg av tva OSOande stationers 
call och den ena stationens testmeddelande 
3 poang erhalles om man lyckas ta emoi sa 
val anropningssignaler som testmeddelande 
fran bada stationerna

Loggar: Datum tid i GMT. band kontak 
tad station, sant och mottaget testrneddo 
lande. poang och multiplier, sarnt underskn 
ven deklaration att testreglerria octi det egna 
landets besiammelser foijs Loggen skickas 
till BFRA PO Box 830. SOFIA. Bulqanen

Deadline: ’5 oktober 1978
Diplorn: De 5 basta i varje klass erhAller 

diplorn.
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cw
SINGLE OP

1 SM3DNI85.860
2 SM0DJZ3O.369
3 SM5AKT15.553
4. SM7AAQ

12,753
5. SM0CGO8.19O
6 SM0CCM6.64O
7 SMOAJV 5.916
8. SMOCCE 2,660
9. SM7FYM 2.464 

10. SM7CZC 2,132
11 SM6CVU 1,802
12 SM5ACQ 748
13 SM5CSS 576
14 SM6DER 300
15 SM6BJL 208

523 265
262 123

47
40 
28
24

45.
39.
27.
8.
5. 
3,
1,

7
7
7 

14
14
14
14
14
14

FONI 

Single op

1 SM5AOE
2. SM5DQE 
3 SM5CSS
4 SM5CXO
5 SM7TV
6 SM7AAQ

240.090 
56.211 

1 786 
1200 

644 
528

212
159
151

117

10

165

254 
364
273 
200 
600 
772 
040 
289 
112
204 
153 
570 
676 
968 
586 
096 
360
595

72

14
17
17 

490 
436 
304 
162
104
96 
55
12

CW
Single op. 
1 SM4CNN
2. SMOAJU
3. SM0DJZ
1 SM3EVR
2 SM3GSK 
3. SM5CMP
4 SM0BYD 5
5. SM7CZC
6. SMOAFN 
1 SM4GDB
2. SM6HPL 
1 SM3VE
2. SM2DMU
3. SM3DNI 
4 SM6CMU 
5. SMOCCM 
6 SM5CXO
7. SM2BYW 
8 SM7VY

MANADSTEST nr 5 CW 7 maj 1978

1 SMOCR1 27
2 SMOCCM 26
3 SM4GLC 5 25
4 SM5FXF 25
5 SM5FNU 25
6 SM3VE 24
7 SMOTW 24
8 SKOCT 23
9 SM3BP 23

10 SM5CSS 23
11 SMODSF 23
12. SM6FKF 22
13 SM5CC1 GRP 21
14 SM4IJK 21
15 SM6CUK 21
15 SK4DE 21
17 SM7IRW 21
IS SMOIBO 20
19 SM4AJV 19
IS SMOHEK 19
21 SM7GGK 17
22 SKOLG 16
23 SM3BJV 13
24 SMOJDR 12
25 SM7HSP 11
26 SM2DMU 9
26 SM2HAK 9
28 SM4GYS 5

Checkloggar SM5BF J 5EOO 7ASN 7BBV 7FSV 
Siffrorna indikerar slutpoang. QSO, QTC o MULT 

SM0GMG

197

2C

240
108
103

109

4
25.704 
2.409

104 
50 

2,716

FONI
Single op

SM3VE 7
SM3EVR 14
SM5CMP 14
SM7TV 14
SM7CZC 14
SM0GMG M

1655
38
51

SM5BOE 15,444 139 3b
SM5RF 14.740 240 20
SM1BVO 13.804 133 29
SM6FKF 12.784 82 34
SM4AZD 12.768 113 32
SMORDS 8 404 118

SM6HIO 1.176 ‘>8 7
SM3EVR 226,926 1020 *>.<
SM6GNU 193.800 841 68
SM3CCM 59.120 457 40
SMODJ7 28 204 181 44

329

217
60

10

RTTY
Single op

1 SM6GVA
108.941

2. SM6ASDQ
55,332

3. SM7AAQ 6,213
4. SM6CAL 480 
5 SM6GDL 440

Multi op
1 SM7EXE

372,860
2 SJ9WL 22,320

532 498
135 144

Checkloggar; SM5BNX SM5CVC SM6AYM 
SM6FKF SM7TV

Siffrorna anger: Klass, poang. Mult. o. slut 
poang GRATTIS till SM3EVR som kom 3:a i 
varlden i bdde CW och FONI testen. 

SM0GMG

TOPS Activity Contest 1977

Checklog SM6AYM

34 SM2HZQ 31.955
63 SMOCCE 17.574
73 SM5DGA 15104

105 SM3VE 8 624
155. SM3BP 2912
161 SM7AIL 2.650

SM2DMU, Rainer Martinsson, SikeA 
Segrare SAC CW-delen 1977

Blev licensierad 1965 - som SM3DMU - 
kom till SM2 1973 efter nagra ar i Australien 
Rainer har avverkat 23000 QSO n med sin 
egen signal och ett otal antal fler Iran SL3ZV. 
SK2AT. VK3II. VK3AOF och SK2KW Den 
nuvarande stationen ar R4C. SB 102 samt 
SB 220 som han delar med xyl Ylva 
SM2HTF.

SM0GMG

RESULTAT ALL ASIA OX CONTEST 1977

MANADSTEST nr 6 CW 4 |uni 1978

1. SMOJHF 19
2 SK4BX 18
3 SM3VE 18
4 SMOIBO 18
5 SK5AA 18
6 SKOCT 17
7 SM6FKF 17
8 SM4UK 17
0 SM7ITN 17

10 SM5FUG 17
10 SM7GGK 17
12 SMODJZ 17
13 SMOCRT 16
’ 1 SMOBDS 16
is SMOHTO 16
16 SMOJDR 14
17 SM7HSP 14
18 SMOGMG 13
10 SMOGNU 5
20 SM2GLM 5

SM2DMU 444 444 1543 74
SMOGMG 393.741 1348 81
SKOHB 222 544 1087 56

\6HA 2.457 53 13

4 SM/ISV 288

1 SM71V 5 380 79 20

14 SM4FIV 2 938 57 13

12 SM7CZC 6541 57 31

1977

SM5CMP 72.884 565
SM3DNI 23.884 242 28
SM6HYE 1.750 45 14

183 15413749.280
Multi op.

1 SK6AW

RESULTAT WAE DX CONTEST 1977

Multi op.
1 SM0GMG 237 72 17.064

E| msanda loggar SM5FNU SMOGMZ SMO 
HEK

Totalt deltog 23 stationer

Stl*’ • .ingrr Slutpoang. OSO. Mull OC<» 
Klass A tinted Hindi* B C-W C FONI 
D MUI HUH

SM0GMG

2 SM7F.IY
3 SM7HSP

1 573 47 II C
981) 66 5 C

15 SM5CSS 1064 46 7 R

13 SM6EUZ 3.938 110 11 B

11 SM2HZU 7.203 103 21 B

SM0DJZ Janne
slutar sitt jobb som SSA Testledare. Janne 
som mnehaft befattmngen i fem Sr har ge 
nom sitt flitiga arbete bidragit till de senare 
Srens hojda aktiviiet pa testfronten, och vi 
som kor tester glommer nog mte i forsta ta 
get SAC testen 1977

Tack for trevhgt samarbete och mycket 
goda insatser Janne.

SM6CTQ

SMOG MG Lasse ny Testledare
Lasse som tidigare haft hand om Manads 

test er na avloser nu Janne som SSA Test 
ledare, samtidigt som SM0GNU Ulf overtar 
Lasses gamla jobb.

Vi onskar bada lycka till med nya arbets 
uppgifter.

RESULTAT IARU Radiosport Championship
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Rib ti itnq

JA

VU

VK U«<M!l

VK ilAnyt' 

MP4

EL

zs

F (Parisi

PV 

OA

KH6<«»Ortl

KM6 iiangti

Hogra tataMta
Signal b»uM

00510 03600 26700 27820 03641 00673 00463 00452 09 09 14 18 20

00832 23610 67400 68500 69720 28962 06997 01896 07 14 17 18 IB

01200 13100 25200 37400 27830 15962 02753 00641 09 12 18 18 IB

01600 00720 03942 02500 01300 00000 03100 05200 21 21 06 07 07

00876 14941 67800 67600 69830 56952 04998 02786 07 15 IB 17 IB

00976 01975 49641 79600 79500 79600 59984 06986 12 IB 18 20 21

00084 03862 77500 77200 77300 69700 27972 06975 11 17 21 03 03

00786 00685 00741 02820 07600 07600 06720 OIB65 13 13 21 04 02

00642 00574 00542 00220 00610 02500 02500 01510 10 IB 15 04 06

00296 00298 01984 02962 03962 02984 01898 00698 12 £ 09 03 03

00666 00464 03810 57300 57100 57200 38910 02005 12 19 20 04 04

00664 00464 02841 06700 25300 25100 17500 01750 14 19 07 05 05

00600 00752 01752 02730 03610 04300 02100 01100 19 18 07 06 06

03200 14100 23000 13000 01100 15531 29852 06600 06 20 17 IB IB

Foevantai 5 meterutsuy pa 10 15 20 40 80 mb V«<J va»re wenmmarsintf'v.i'1 
1 idpunhr for kraftiqaste signatstyrba fo» aktuHtt band

S meter

1

U I

14 050

II I

DXSPALTEN
Av

Kjell Nerlich SM6CTQ 
Park vagen 9
546 00 KARLSBORG

HORTPA BANDEN
Navassa Island Kommer att vara aktiverat 

26 nov 4 dec 1978 Anropssignalerna 
kommer att bli SSB N0TG KPI och CW 
W0RJU KPI. QSL skall g3 till N0TG.

ST Peter and Paul Rocks var aktiverat 
genom PY7BXC 0 21 |uh 23 juli QSL 
SKALL GA VIA W1DA

PJ2VD Har nu dtervant till Holland. Alla 
QSL for PJ1VD. PJ2VD. PJ4VD. PJ7VD 
samt PJ2YL skall ga via PAOVDV

Cameroon TJ2P Horsofta runt 14160 17z 
QSL skall gd via W4DT0 eller Box 1649. Ya 
ounde

Easter Island CEOAE har dagliga sked 
med sin manager WA3HUP pd 21340 KHz 
OOOOz

Nicaragua YN1Z har varit mycket aktiv pa 
CW Han hors ofta pa 14004 KHz 0530z och 
7006 KHz 0430z QSL skall ga via WA4ZXC

St. Helena ZD7WT Kommer att vara QRV 
till September QSL skall ga via ISWL. 
ZD7WT hors ofta pa 28038 KHz 1530/ men 
aven pa 7014 KHz 0030z

Belize 28 juli 31 juli var 4 stationer frdn 
Florida akt»va.VP1DX W4YU QSL skall 
ga via Tunnel Radio of Amenka DX Club. 
Box 2900. North Dixie Highway. Ft Lauder 
dale. FL. 33334

4D80DL Tillfalligt call for Philippines DU.

SM0CCE Kjell Edvardsson 

5BDXCCNR270
Det skulle vara roligt och veta hur manga 

Testdiplom Kjell innehar, men en sak vet vi 
han ar Sveriges flitigaste och framgangs 
rikaste testoperator Met om Kjell kommer i 
nasta nummer

SM6CTQ

*

SPECIELLT MOT SVERIGE
Syrien YK kommer att akpveras mer an 

forut genom OE5CA Carl och OE5REB Ro 
nald under tiden 24 29 augusti pa alia band 
160 10 m Da bada ar stora Sverige vanner
kommer de att den 26 augusti kora speciellt 
mot Sverige i forsta hand och ovriga norra 
Europa i andra hand. Tider och frekvenser 
meddelas senare, QSL for Sverige via 
SM2DYS eller direkt till OE5REB Mil met 
Office. Airbase. Horsching Australia, eller 
bureau 100 % QSL utlovas |>a msanda kort. 

DYS Janne ■

QSL ADRESSER

CO2CF Bo* 2003 Havana Cuba 
CT2QN Bo* 280. Ponta D«4gad* A< 
CT3BX Box 638. Funchal Marietta 
D28AD Bo* 15. Moroni. Grand< •.
FM7BA Bo* 139 Fort de Fran* M.iftimqur 
FM7BB Bo* 10. 1rots Uris Marttniqti*- 
FO8DF Bo* 5225. Pirae Tahiti
HH2PW 58 Bois Vernon Port .m Pom . Hain 
HS1ALP Bo* 2008. Bangkok
KG4MM Via (.ARC P 0 Bo* 73 FPO New 
P29NPS York N V 09593

Bo* 123. Kamanin. PNG 
S79WHW • O Boc 491 Victoria Sry<-twites 
TA1MB Bo* 1167. Istanbul
TI2IRE PO Bo* 2908 San Ji is» C > >si,i Rh .. 
TR8LE Bo* 857. Porto Gentil. Gabon 
VR4AJ Bo* 151. Honiara. Solomons Island

RADIOTRAFIKPROGNOS
AktlirI pHHIINIS 15/8 “ 15/10
Solflacloital 101

SMhHKZ

GB3TCF Amatdrstation QRV frfin Town 
Country Festival.

GB3TCF kommer att vara QRV enligt fol 
jande:
26 - 28aug
0800- 1000 GMT 20. 15och10M
1000 1500 GMT 80 och 40M
1500 - 2000 GM 1 20, 15och 10M

Special QSL kommer att verifiera alia QSO 
och QSL mgr at G4GJL, 58 Witherford Croft 
Solihull. Warwickshire. Gt Britain.

SM5BBC ■

Prognosen ar centrerad till SAC testen 
och det verkar bit en bra test med mojligheter 
att kora alia band nastan dygnet runt For

forsta gSngen under 70 talet sa overstiger 
solflackstalet 100 samtidigt som testen gar 
Grattis alia testdeltagare. bkz

4 ISO 14 700

TmI I.MI

(JO 03 03 (* 06 09 09 1? 12 1b 15 18

M.i« S |m ImihI

QTC 8:1978 283



MEST ATTRAKTIVA LANDET
W1AM i spetsen for Southern New Eng 

land DX Assn har gjort en undersoknmg om 
vilket DXCC land som ar mest attraktivast att 
fd ' kora''. Har foljer en lista med dom 40 
forsta pa denna lista. Vilket vill du heist kora?

21 Bangladesh
22 Bhutan
23 Annabon

1 Yl Iraq
2 3Y Bouvet
3 VP8 So Sand
4 Clipperton
5 8Z Neutral Z
6 BY China
7 VS9 Kamaran
8 XZ Burma
9 ZA ALBANIA

10 70 So Yemen
11 VK0 Heard
12 Spratly
13 Somalia
14 Laccadives
15 Abu Atl
16 TN Congo
17 EH Mayotte
18 Geyser
19 Crozet
20 A7 Qatar

24 TT8 Chad
25 7J OkmoTo
26 D6 Comoro
27 Mt Athos
28 Cocos Keeh
29 Central Afr.
30 Kmher Rep
31 3X Guinea
32 Burundi
33 VK9 Mellish
34 Kermadec
35 Equt Guinea
36 Andamans
37 Agalega
38 5A Libya
39 Marion Island
40 TZ Mali

VBSA Bladet ■

HORT OCH KORT alia ndt r ■ GM 1
80 meter
2240 4X4YM 3796. 2310 UA9SAW 3650. 
2313 Ul 7IBC 3642. 2321 UF6OEC 3631. 2346 
9Q5BF 3799 2357 UL7OAO 3644 0007
P12WGB 3799. 0023 VOIKM M3792. 0032 
PY s. 0033PI1LC MM 3770

40 Meter
0914 HBOBDU 7050 2220 4K1A 7003. 2330 
3AOPN 7013. 1620 GU4EON 7026. 0025 
ZD7W1 7014. 0020 PZ1AP 7002 0450
ZL1AFZ 7035 0440 YN1Z 7006

20 Meter
1656 JD1YAK 14195. 1511 UAOCAO 14030. 

YI1BGD 
1536AP2HJ 14230. 1546 5B4DC 14254 1521 
YI1RGD ’4221 1550 HL9UD 14210. 1020
CNb 14116. 1845 FR7BV 14127. 1850
1 R8A(. 14123. 1915 7P8BC 14203 1725 
JD1VAH 1-W24 1732 HM1JJ 14024. 1812 
CUBA 14188 1911 S79WHW 14200. 1932 
VS5DX 14230 0600 5U7AG 14263. 1650 
9M2AR 14286 1700 YBOJH 14196 1710 
1J2P 14163. 1805 HS1ALP 14148 1820
UM8MBW 14181 1855YI1BGD 14225 0455 
IG9ML 14025. 0520 OA4AUJ 14162. 0600 
HR3AAW 14222. 0615 3V8BZ 14270. 1743 
HS1ALA 14188 0750 KM6FC 14286 1607 
YI1BGD 14195. 0740 YI1BGD 14210, 0530 
HC2HX 14169. 0533 OA4OS 14183. 0555 
TA1MB 14203. 0600 ZF1HJ 14118. 1530 
HZ1AB 14131 0630 HKOCLS 14185 1952 
9X5NH 14308 2047 VS5XU 14283. 1043 
7X2LTG 14229. 2228 VP2EQ 14195. 2304 
VP2SAJ 14192 2308 VP2DAW 14192 1655 
HS1WR 14203 2133 WB5LBJ 4D6 14190. 
1237 4D8ODU 14210. 0520 WA7DlA(Nevl 
14005. 0532 YN1Z 14004 . 0820 KH6AQ
14006 0835 KL7HAP 14005. 1030 UKOKAH 
14012. 1053 KZ5EK 14007. 1115 PT7AC
14007 1145 CF1BUN 14006. 1625 UAOQCJ 
14008. 1638 YT3M 14012. 1811 HBOBFN 
14007 1950 UAOFDD 14007. 2018 P29EJ 
14006 2025 JJ1FSK MM KC6 14006. 0535 
5X4LR 14250

15 Meter
2008 VP2MX 21280. 1252 HMOS 21146 
13199G1MB 21312. 1530 EP2YK 21321. 1549 
TR8GDC 21342 1550 SU1CR 21262. 1558 
9V1TC 21278. 1630 9M2LN 21260. 1640 
HM2JN 21016. 1605 JD1YAH 21024 1820 
9V1TE 21324 1721 JD1YAK 21300 1430 
P29NPS 21192 1430 P29NKV 21184 0855

JD1YAK 21245. 0915 VR80 21300. 1610 
3D6BD 21301. 1046 KS6GU 21135, 1054 
5W1DF 21340. 1059 5W1BD 21345 1112 
5W1AX 21370. 1215 5W1BN 21370. 1226 
VU2LQA 21250. 1228 A4XGY 21347 1445 
5T5PG 21048

10 Meter
1620 6W8FA 28015. 1132F0CVF FC 28590. 
1116 HZ1AB 28600 1530 ZD7WT 28038, 
0958 P29NPS 28652 1528 ZE1EM 28503. 
1032 9G1JX 28580. 1040 VK6NAF 28590. 
1029 9G1RL 28712.

QSL ADRESSER
VS5DX ViaZL3byran
XE1AE Box 27500. Mexico Chv ? Mexn >- 
YBOBS Pox 79. Djakarta. Indonesia
YB0GF Box 3700. Djakarta. Indonesia 
YC1WS Box 10. lasik 
5K4LR Box 50216 C< < rnb ,»
5W1AX Box 1025. Apia 
7X2ARA ARA Box 2. Alyier Algeria 
9G1MB Box 4237, Kumasi, Ghana

QSL INFORMATION

A35MB vim DF2RG TF3CW viaKIRH
C21AA vu< WA6AHF TR8RG viaDAICZ
C21I1U v«a VVA6AHF 1U2HL via K 1 MAR

C31CW via F6BLZ TU2ITU via TU2FH
C31PH via F6BKI VK7AE via W 7 A E
C3ITW via EA3KW VP2EEI viaKtLPA

C5AAR via G3LOP VP2MAS via WA4AVJ

C5ABJ via G3LOP VP2VDC via VE3HHH

C6ABU via WOAIF VP2VEN via K5GOE
C6ACM via WB5RLD VP5KK viaKP4AXM

C6AEN via W4HBF VP8PE via WB9MFC
C6ANY via W2GHK VP8PJ viaGM3HN
C6ARY via WB4YHN VP8PK via W6FVV
CF1BLL via WB4L FM VP8PU via VVA4JOS
CE9A1 via CE2BIO VY0CA v.a WA4SSU
CN8HD via DL9WC XR3AA via CE3AA

EA81IU viaEA8CR YJ8ZV via VK2ZZV
EL1I via VE1RU YS1SC via W3HNK
ELOAt via EL3A ZB2DH viaG4ESO
EP2MS via W8CXS ZB2DZ via W2GHK
EB8YG via F6BCN ZC4AJ via Ci3XEY
FM7AS via F6CBS ZD8RF via K6MEP
FMOAME via K2KGB ZD81M via K1DRN
FO0DP via W7VRO ZF2AV via WBOISW
GD5CAA via K4GKD ZK2AV via DF2RG
GJ5CHl via DF IKW ZK21T via 4Z4TT
GJ5CHU via DK3G1 ZS2MI via WA4SSU
GJ5CHV via DL3EW ZS3WBC via ZS3MV
GJ5CHV\ VM DL3JU ZV2C.K viaPV2CK
HC8GI via W3HNK ZZ2HU via PT21F
HH2CG via AA4L»S 3D29B via DF2RG
HP1KVA via W3HNK 4Z4MO via WA2RFN

HP2S« via WISH 4Z4WE via W5RBO

HS9EK via YU4HA 5B4GS via SM5GSR
IZ6ARI via I6SF 5N2DX via W2INB
IZ8ARI via I8NOK 5Z4NH vm W2PPG
JD1YAA via JA1WU 6V5DA via VE4JK

J1ODJ1 viaUA3DJl 7X4AH via F3OO
JY9OD via WB2IMK 7X0WW via K2NJ
KC6BK via KH6SK 8P6HN via WOOIR
KC6SK via KH6SK 8P6IP via WB4Z0N
KG4HA via K2XJ 8P6JC via WB4RRK
KG4KP via W A4IVG 8O7MX via SM3CXS
KL7GKY via WB9WCE 9G1RB via VE3H
KZ5JA via W2GHK 9J2CJ via DK6XF
KZ5JM via K1RQ 9J2ES via W7VR0
KZ5RO via K6MEP • 9J2ML via I8JN
LU1ZE via LU6AGO 9K2FO via G4BMR
0D5IM via SM4CIV 9K.2FX via W4KA
OD5MR via HB9ABV 9M2BZ via JAIVAJ
P29HK via WA7ILC 9M2MW via K4BF
P29JD via WA7ILC 9O5FL via ON5KY
P29RB via WA7ILC 9O5ZZ via DJ9RB
P29PJG via WA7ILV 9V1SP via JA6FIO
PJ9EE via WA7UT A 9V1TK via JA6R1L
PJ9WW via W9GW 9Y4VT via W2GHK
PJ9AAQ via DJ3OE 9Y4VU via WA3EPB
PYOOD viaWA4MDS 9Y4VV via K9KXA

Forklaring till radioprogno
ser

Faltstyrkeprognoserna baserar sig pd 
underlag som ar utarbetat vid Fernmelde- 
technisches Zentralamt i Darmstadt. Tysk- 
land Den prognostiserade faltstyrkan frdn 
en ERP av 1 kw ar omvandlad till relativt 
S-metersutslag dar mottagarantennen for- 
utsatts vara en vertikal elier horisontell di* 
pol pi c a 1 4—12 vSglangds langd for 
80 och 40 m-banden samt en 3-el beam 
pd minst 1/2 vaglangds hojd pa bvriga 
band Antennen pa 80 och 40 meter for- 
utsatts forstarka faltstyrkan 10 ggr (em- 
piriskt varde) samt 3-el beam forstarker 
50 ggr S-metern antas visa S 9 for 50 
mikrovolt. S 8 fdr 25. S 7 for 12.5 osv.

Tabellen skall tydas enligt foljande 
03754

betyder att med ovan givna forutsattning- 
ar ar det forvantade S-meterutslaget som 
medelvarde ar 0 pa 10 m 3 pa 15 m. 7 
pa 20 m. 5 pa 40 m och 4 pa 80 m under 
aktuell period Siffrorna anger i tur och 
ordning signalstyrkan pa 10—15—20—40— 
80 m-banden Tidsperioden. 8 st 3-tim- 
marsintervaller. star angiven overst i GMT. 
Om det forvantade vardet ar 4 betyder det 
mte att man nar soni heist under perio- 
den laser S4 Forsta timmen kanske den 
onskade stationen inte hors medan den 
under senare delen av perioden kan vara 
starkare an 4 Langst till hoger i tabellen 
anges under

Max
10 15 20 40 80 

en tid som betyder att kraftigaste signal* 
styrkan for aktuellt band erhdlls vid den
na tidpunkt uttryckt i GMT Det kan vid 
forsta anblicken verka underligt att tiden 
for max signalstyrka inte alltid samman- 
faller med hogsta S-meterutslaget under 
viss tidsperiod Detta sammanhanqer med 
att signalstyrkemax under vissa omstan- 
digheter kan erhSllas under en mycket 
kort (1/2 tim) tidsenhet varefter den ej 
gor sig markbar under hel 3-timmarsperiod.

Max signalstyrka fmns alltid angiven for 
10 m-bandet aven om n£got forvantat S- 
meterutslag ej fmns: dd ar storsta moj- 
ligheten for QSO Prognosen ar baserad 
pA utjamnat solflackstal. varfor bdde ett 
storre och ett mindre antal flackar kan 
upptrada under mdnaden Detta innebar i 
sin tur en hogre eller lagre grad av joni- 
sermg. s£ sannolikhet finns for QSO aven 
om aktuell ruta anger S O Denna sol- 
flacksvariation sammanhanger med solens 
rotation (28 dygn varv) varfor konditioner 
over medel upprepas efter 4 veckor. Lika- 
sa gor konditioner under medel, sA det 
finns skal att notera goda respektive d&- 
liga perioder under mdnaden

S-meterutslaget ar angivet over berak- 
nad bakgrundsstorning fr£n atmosfariskt 
och kosmiskt brus samt brus frAn elek- 
triska apparater. (QRM frAn andra statio
ner ar ej medraknat) Storleken pd detta 
brusfalt beror pa narheten till befolknings- 
centra och ar baserat pd ett medeltal i 
sodra Sverige En amator i Stockholm ffir 
sdledes lite lagre signal brusnivA an an
givet. medan amatoren i glesbygd fir hog- 
re.

Prognosen ar gjord att tacka sodra Sve
rige (soder Dalalven) Forhillandet i ov- 
riga landet blir mera komplicerat eftersom 
radiovdgorna dar passerar norrskens- 
zonen och ofta blir utsatta for extra stor 
dampning. Amatorer i denna del av Ian 
det bor kunna, med bakgrund av eqen 
erfarenhet. utnyttja denna prognos med 
ovanstfiende brister.

SM5BKZ
(QTC74 101

780607 SM5CAK
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SL5BO

min.
min.
min.
min.
min.

<45 takt ♦ 30 min. 165 takt 
i50-takt • 30 mm i 70 takt 
i 55 takt ♦ 30 rnin. 75 takt 
160 takt • 30 mm 180 takt
165 takt 30 min. 185 takt

2 9. 9 9 octi 16 9
23 9.30 9 och 7 10 
14 10.21 10 oct. 28 10 
11 11. 18 11 och 25 11 
2 12.9 12 och 16 12

Med start inrdag* • dr»n 2 September. sander SK5SSA i Vasteras ovnmgs 
telecjrafi specivllt anpassad for nybogare Fohande program galler

Anm Sandningstider for lag takt lordagar 14 00 14 30 och for hogtakt lorda
gar 14 30 15 00
Frekvenser: 3520 o« h 7020 kHz samtidigt
Pa en del hall i tandet fmns planer pi an event uellt aterutsanda ovningarna pa 2 m 
FM, bi a i HalS'ngborg via SK7REE och i Vasteras via SK5RHQ Tag kontakt med 
NSRA resp VRK om du vill veta mer om detta
Lyssnarrapporter sands som vanligt till SK5SSA. Box 213. 721 06 Vasteras Syn 
punktet pa sandningarnas upplaggning ar valkomna
Prov for SSAs CW diplom sands precis som tidigare en ging per kvartal Nasta 
prov sands sondagen den 2 September kl 1030 SNT pa 3520 och 7020 kHz 
Takterna ar 60. 80 100, 125. 150 och 175 takt och for godkant prov kravs felfri 
mottagnmg i 2 minuter i nagon av takterna Deitagare i provet maste posta sina 
prov senast 10 sept till SSA, Ostermarksgatan 43. 123 42 FARSTA Glom mte an 
betala m 3: kronor per insand takt till postgiro 5 22 77-1

SM5ACQ

Nytt CW-dvningsprogram

CWovningarna
r i

Resultat Irin SSAs CW-prov nr 24 (18 juni) I
| 60 takt 80-takt

SM5IM0 SM1IUX 
1 SM7IVS SM4GIB 

I SMOECZ SM5IM0
SMOHTO SMOHTO 

I SMOJHF

' i5st» ttsti 

I_________________________

100 takt 
SM4GTB 
SMOJHF

<6 str

125-takt 
SM4GTB
SM7ITN
SMOJHF

(4 st)

150-takt
SM4AJV
SM7ITN 
SMOJHF

(3 st i

17 5-takt |
ingen godkand i

<6 st i
__________________ I

SSAs CW Honor Roll

SM5BMK(21) 
SM1EFV(22) 
SM4FIF (23) 
SMOIX (23) 
SM5BKK(21) 
SM4EQR (22)

SM0GMG (23) 
SM6JZ(23) 
SM5DW (21) 
SM5AHK (23) 
SM0GMJ (23)

Ingen ny sedan forra publiceringen alltsi, 
men ett par har fallit bort enligt regeln som 
sager art man stir kvar 1 dr fr.o.m. det prov 
di man klarat 175-takt godkant. Efter provet 
i September faller alia med siffran 21 bort, si 
vida dom mte presterar godkant 175-prov di!

Kommentarer:
SM4AJV i Orebro. RST 599 pi 80 m men 

tyvarr QRM i 175-takten. Hoppas att itmins- 
tone 150 gick vagen. (Det gjorde den!)

SM4GTB i Hedemora: RST 599 med ni- 
got QSB pi 80 m med SB-102 och dipol

SM5IMO i Vingiker: RST 579 pi 80 m 
med TS 520 och 50 m longwire.

SM1IUX i Visby: RST 599 + 5 dB pi 80 m 
med R-4C och 18AVT.

SM7IVS i Kristianstad: RST 569 med R 
4C och W3DZZ. Det var mitt forsta forsok. 
Sandningen var i mitt tycke mycket bra och 
jag tror inga storningar men p.g.a. okoncen- 
tration lyckades jag inte knacka den otroliga 
hastigheten 80 tecken mmut. Men skarn den 
som ger sig.

Som vanligt publicerar vi endast kommen
tarer frin dem som blivit godkanda i nigon 
takt. Darigenom behover ingen fi veta om 
att Du forsokt men misslyckats. Rapporter 
sager dock att vi var RST 599 + 20 dB i Bo
den pi 40 m och 599 * 20 dB pi 80 och 599 
+ 10 dB pi 40 m i Skovde.

SM0DJL

tror att detta har mindre betydelse eftersom 
highspeedarna' i regel har mojlighet att pa 

egen hand hilla sin formiga pi topp
Vi satter in stoten pi C och B-amatorerna 

och kommer darfor att sanda en fortsatt 
mngskurs dar en grupp ges moilighet att 
sucr.esivt trana upp sig frin 45 takt till 65 
takt och en grupp fir trana frin 65 takt till 
85 takt

Texterna kommer att hamtas frin QIC. 
men eftersom vi har for avsikt att anvanda 
samma texter aven nasta sasong. kommer vi 
ocksi att ta tram ett texthafte for att tillgodo 
se behovet hos dom som mte har tillging till 
de aktuella numrert av QTC.

Sandningarna kommer att ske samtidigt 
pa 80 och 40 meter, frekvenserna 3520 och 
7020 kHz Precis som hittills sander vi kl 14
15 SNT. pi lordagarna.

Minga som laser det har. har kanske ingen 
mojlighet att hora SK5SSA pi kortvig For 
att ge aven dessa en chans att trana upp sin 
telegrafifardighet foreslir vi att klubbar med 
egen 2 m repeater diskuterar om det mte 
vore lampligt att starta aterutsandmng via 
repeatern av SK5SSAs ovningssandningar 
Sadana utsandnmgar ryms mer an val inom 
de nya repeaterbestammelserna. men hor 
garna av er till oss sa att samordnad ut 
annonsermg kan ske Ni bor ocksi inhamta 
klartecken Iran Er distnktsledare

SM5ACQ

Telegrafisandningar frin
radio SL5BO hdsten -78
Tid: Aug. 28 dec 07 1978 Maodagar 

och torsdagar kl 1900 2115
Frek vens: 3665 ( ’ 5) kHz
Sandningsklass: A3 J (lagre sidband)
Lektionsprogram:

GU Grundlaggande morsemlarning med 
lararkommentarer

I Installningssignal.
U Uppehall (rast)
Takttraning utgors av fmgerad kryptotext 

(militara meddelanden) och klart sprak.
Fingerad kryptotext sands under udda 

kalenderveckor och klart sprik under 
jamna kalenderveckor.

Forfragnmgar angaende sandningarna 
samt rapporter. som tacksamt mot tapes, 
adresseras till

Armens Stabs- och sambandsskola 
Trafikdetaljen
Box 617
751 25 UPPSALA

Nytt CW-program i host
Det ar nu ca 6 ar sedan aktiviteten krmg 

SSA:s telegrafidiplom starrades Nastan lika 
lange har SK5SSA i V:is sant ovnmgstele 
graft i en eller annan form Frin en del hill 
har det pipekats att den nuvarande upplagg 
ningen med 6 minuters ovnmg var 14:e aag i 
en takt. knappast gor skal for namnet ”ov 
ningssandning" Vi som jobbar med ov 
ningssandningarna halier med om detta och 
har efter en del funderande kommit fram till 
en ny modell som vi kommer att tillampa 
fr.o.m hosten 78

Grundtanken bakom den nya upplaggnm 
gen ar den. att vi forst och framst ska satsa 
resurserna pi dom som hgger relativt ligt i 
takt. Vi tror att det ar en riktig satsning men 
ar givetvis emottagliga for allehanda syn- 
punkter. Satsmngen pi liga takter miste ty 
varr ske pi bekostnad av dom hoga, men vi 

SL5BO telegrafilektions och 
ovningssandningar
bogar mandagen den 28 dug. kl. 1900 
SNT med lektion nr 1. Sandningarna 
folier samma monster som under tidi 
pare ar med tva lektioner per sand 
ningstillfalle (2 st. per vecka man 
dagar och torsdagar) om 45 mm per 
lektion Darutover ocksa telegrafi 
tranmg i takter mellan 60 100 tec
ken min Sandningen avsluias kl 
21 15 och frek vensen ar 3665 kHz ' 
5 kHz Kursen avsluias i mitten pa 
dec 1978

SM5BFCKjell

QTC 8:1978 285



Nyborjarproblem Det var med ett visst in 
tresse jag laste innehillet under denna 
rubrik under "INSANT" i QTC nr 5/-78. Jag 
fann en del av svaret pa fragestallmngen i 
ARRLis tillika IARU organ QST ledare i nr 
4/ 78. Jag tilliter mig en oversattning:

"Ett av de stora hmdren for amatonillvaxt i 
u landerna ar. att billig utrustning inte ar till- 
ganglig i de fiesta av dem Sidan utrustning 
ar sannerligen inte sa vanlig ens i industrilan- 
derna!

I vissa kretsar har en bild av vir hobby ut 
kristalliserats. som sager, att man behover 
dyra fabrikstillverkade apparater for att fi no 
je av amatorradion och lara av den. Minga 
av oss vet battre. men vi har e| lyckats att 
overtyga myndigheter och aven vara amator 
vanner om den sanna bilden: Att modern 
teknologi inte bara har gett oss sofistikerad 
utrustning utan ocksS formigan att bygga 
enkel utrustning, som fungerar langt battre 
an nigot liknande byggt nigra ir tidigare.

For flera manader sedan tog ARRLs tekm 
ska avdelning itu med problemet att utforma 
en enkel direktblandad mottagare med fol 
lande fordelar Ett miniantal av diskreta kom 
ponenter. latt att konstruera utan speciell 
skickhghet eller kunskap, tacknmg av 20 
metersbandet med god undertryckning av 
obehonga signaler utanfor amatorbandet 
och tillrackhg kanslighet for att ta emot gio 
bala amatorsignaler med en enkel tridan 
tenn. Totalkostnaden for komponenterna 
skulle ligga i narheten av 125 kronor.

Pmtotyputrustningen finns nu att beskada 
och h.mreras vid the International Amateur 
Radio Club. ITU HQ i Geneve. Redan har 
amatorer som besokt 4U1ITU funnit att det 
ar roligare att anvanda denna enkla utrust 
ning an den fina kommersiella utrustningen 
vid klubbstationen. Annu viktigare: Denna 
utrustning som ar uppsatt vid Internationella 
Teleumonens hogkvarter visar besokare frin 
manga lander, att dagens amatorradio (Ama 
teur Service) inte bara ar en samltng av 
"black box operators"

Allman CWtrafikrutin. Planer pi ett 
ABC inlagg med rekommenderad (och 
enhetlig) trafikrutin for amatorradio telegrafi 
kommunikation foreligger med forhoppning. 
att vi kanske fir se det nigon gang i host 
som en bilaga i QTC Dock kan jag ej under 
lita att framfora foljande enkla rekommenda 
tion Anvand Q-koden komprimera texten 
och anvand inte BK signalen om du inte 
har QSK. BK kan ersattas med ett enkelt K I 
samma QSO behover du ei heller identifiera 
dig mer an var 10:e minut (se B.90).

Skandinavisk amatorradio. Ett halvt dus 
sin SM hams hade noiet att traffa det dubbla 
antalet OZ vanner plus tvi VE hams i Kopen 
hamn och EDR:s Radioamatorernas Hus. 
Dagen inleddes med frukost i tradgirden hos 
OZ80 i Glostrup i det harliga sommarvadret. 
Darefter blev det fard in till Kongens By och 
SCAG irsmotet.

Efter forhandlingarna intogs lunch i Husets 
matsal: Smorrebrod och hackebiff. vilket 
smakade mums. En gemytlig stamnmg utan 
kontaksvirigheter Ett strandhugg hos

cw
Kurt FranzSn, SM5TK, 
Bom 13
150 13TROSA

SM7JP Eric med XYL Eva i Eksjo var ofrin 
komligt pa nedresan frin SM5 SMO omri- 
det. Amatorradio ar toppen’

ACCU-keyer (elbugg) med prick och 
streck-minne m. m. mdnsterkort finns att 
kopa for 20: plus 1 IRC samt kuvert med 
egen adress till 0Z5RM. Rick Meilstrup, 
Bavnestien 6. DK 2850 Narum, Danmark. 
Beskriven i QST aug. 73. samt ARRLs hand 
bok. IC kretsar av 74 serien. Kan senare ut 
byggas med mmne.

MINI W ATTKLUBBEN f d. ' miniwatt 
ganget" iteruppstar. For ratt manga Sr se 
dan beskrevs denna verksamhet av Bos 
se/SM5CXF. Till stor del handlade aktivi 
teten kring dSvarande svensk surplus d.v.s. 
''armins 2 wattare ", som var rorbestyckade. 
Idag ar forutsattningarna tack vare halvledar 
na betydhgt storre.

De fiesta diplom kan forses med paskrift 
(endorsements) om QRP eller QRPp trafrk 
SVERIGE-diplomet som nu borjat galla kan 
vara en fin verksamhetsform. att mom rim 
liga avstind i nagon "udda" (ingen sandar 
amator) forsamling i hemkommunen eller

grannkommunen kora QRP/QRPp pa nigon 
av de rekommenderade CW anropsfrekven- 
serna 3535 resp. 7025 kHz ( + QRM)

Ur SCAG News Letter saxar vi frin 
QRPp-spalten (SM4DXL red.) i maj 78 
SM2BDB/Lasse i Pitei rapporterar om sin 
HW-8. att han sedan maj 77 kort 57 lander 
och alia kontinenter utom SA. med KH6. 
KL7. JA och ZE som storsta gladjeamnen via 
en GP for 20m. BDB varnar all koleriska na 
turer for att befatta sig med QRP T ex. da 
man kvall efter kvall ropar KV4AA och en 
PY ber att man skall QSY och det till ra 
ga pa allt ar Sydamerika. som man annu inte 
lyckats erovra’

OZ1BII/Henning i Haderslev korde den 
18 19 feb i ARRL testen med en 3 el. yagi
tribander och en Argonaut med 5W input 
102 jankare och 2 kanadensare

SM4DXL/Ullmar har sjalv kort 1800 
QRP QSO n med 30 lander pi 80 m via en 
inverted V-dipol med matningspunkt 10 m 
over marken. I VRK:s tidning QRZ nr 6-7/78 
redovisar SM5ENX Lennart om ett QRP 
meeting i klubbens radiostuga med ett 20 tai 
personer narvarande bl a frin Arboga. Kopmg 
och Stockholm. Man visade riggar som HW 
8. PM2, PM2B. Plessey IC transceiver. 
FT301Soch rav-TX.

T. v anknyter spalten till definmonerna 
om QRP input lagre an 10 watt och QRPp 

input under 1 watt.
Den som direkt rapporterar till CW hornan 

om sma erfarenheter att kora QRP och QRPp 
blir automatiskt medlem av "Hornans Mini- 
wattklubb" resp. "Milliwattklubb" under 
iret. Den 1 jan. 1979 borjar vi pa ny kula. Vai 
kommet med bidrag1

Frasse

Ravjakt - RPO
PS en ur vaderlekssynpunkt narmast perfekt 

dag gicken nationell ravjakt pS Lida avstapeln 
denna sondag. Deltagarantalet var gladjande 
stort. inte mindre an 34 deltagare. som mer 
eller mindreallvarligtgav sig ikast med att leta 
reda pS ravarna. VasterSs stallde upp med en 
ordentlig hop folk med segersug i blickarna. 
vilket starktes an mer dS de fick lasa arrango 
rens impertinenta deklaration att SRJ nog 
skulle visa VasterSsarna var skSpet skulle stS. 
En replik frSn en Vasterisare efterSt. BehSII 
skipet" Det visade sig namligen att SRJ 
(med benagen hjalp av SORJ i sSdana har 
sammanhang erkanner vi mer an garna den 
nara slaktskapen och sammanhorigheten 
med Sodertalje) kom att beklada alia medalj 
platserna. Gunnar. Anders och Ronald kom 
namligen etta, tvSa respektive trea. Dom 
platserna lar inte bli latta att forsvara i nasta 
mote. Undertecknad fick overta arrangdrska 
pet frSn P A. BGU, som pS grund av eng 
landsresa inte kunde vara med. Dock skall 
sagas att P A redan hade fixat mycket. ord 
nat ravar och framfor allt bestamt banans ut- 
seende. Att det sistnamnda skulle ha foran 
left BAs englandsresa. som vissa rykten vill 
gora gallande. dementeras harmed. Majon- 
teten forklarade sig nojda med banans 
strackning vilket ocksS gladde underteck 
nad. som ocksS vill passa pS tillfallet att tac 
ka ravarna PT Lars, -Nl Ulf, -HYM Stig, 
CTG Per Anders och Jan Onring. Tack ock 

si alia som stallde upp frin nar och fjarran. 
Det ar alltid roligt nar antalet deltagare over- 
stiger antalet ravar och nar det dessutom gor 

det i det narmaste siufalt ar det mer an roligt. 
Gladjande att alia fick mmst en rav, spe 

ciellt som faltet inneholl nigra forstagings- 
deltagare. Vai mott nasta ging!

SM5IWH

VasterSs Radioklubb (VRK)
har skaffat ett nytt vandrmgspns for sma 
RPO-tavlingar Som synes ar det SM5ACQ 
som stitt modell for andre mannen. Red Fo- 
to: SM5DIH
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jamboree on the air
jamboree sur les ondes

901378

KORT 
KLIPPT

QTC:s novembernummer for 1977 har i 
den tyska CQ-DL ront stor uppskattnmg. S3 
stor att hela framsidan pb QTC ar avbildad 
och innehbllet textmassigt tar upp en hel 1 
spaltare. Anledningen torde val vara H M 
Konungens intresse for JOTAn och amator- 
radion, forstbs, eller................  men vbr drott
ning fanns faktiskt inte med pb nbgon bild'

Jamboree on the air 20-21-22 oktober 
1978

Under Jotan 1977 deltog ca. 175 scoutsta 
tioner i Sverige. Lbt oss satta 200 stationer 
som mbl for 1978. Arets deltagarebevis visar 
nyckeln till kamratskap over alia granser.

Vadar Jota?
Jamboree on the air ar ett mternationellt 

scoutarrangemang via amatorradio. Scouter 
over hela varlden sitter db vid radiostationer 
och pratar med varandra. Genom att deltaga 
i Jotan kan ni fb nya vanner mom och utom 
Sverige. Mbnga foljer upp dessa kontakter 
brevledes och besoker varandra t. ex. pb 
scoutlager. Man kan ocksb fb tips frbn andra 
kbrer till det vanliga scoutarbetet.

Ni som inte var med 1977, kom med i ar. 
Det ar jattekul. Ni som var med. vi hors igen i 
Sr. Gldm inte att anmala Er innan Jotan till 
Grupp SK7FD, 280 62 Hanaskog. sb fbr ni 
gratis forhandsinformation med regler, in
formation och oppningsceremonin samt en 
massa andra fina tips.

Alla som sander in rapport till Grupp 
SK7FD efter Jotan kommer att fb den sven 
ska Jotarapporten utan kostnad.

Har foljer nbgra saker. som ar bra att veta i 
god lid fore Jotan .

1. Hur skaffar man radiostation?
Tag i god tid kontakt med radioamatorerna 

pb er ort. Kanner ni ingen kan ni ringa Siri el 
ler Birger tel. 044 635 75 sb skall vi forsoka 
tipsa er om lampliga personer.

2. Bilda Jotagrupper!
Om ni ar en mindre grupp kan ni sib er ihop 

med en grannkbr. Mbnga har bildat grupper 
over forbundsgranserna. Prova det’ Det kan 
ge mbnga fina tips i det vanliga scoutarbetet.

3. Hur skaffar man anropssignal?
Har ni ingen klubbsignal kan ni soka en 

specialsignal for Jotan. Ni som onskar fb en 
XA-signal mbste soka denna minst 1 mbnad i 
forvag. Ansokan skriven pa vanligt brev- 
papper skall innehblla:

1. Begaran om XA signal.
2 Ange om m haft speciell XA-signal tidi- 

gare.
3. Under vilken tid skall ni vara igbng.
4 Namnet pb scoutkbren. scoutforbund 

samt stationens uppstallningsplats.
5. Namn, adress och signal pb stations- 

forestbndaren och vice stationsforestbnda- 
ren, vilka bagge skall inneha A-certifikat.

6. Underskrift av ovanstbende personer.
7. Ansokan sandes till Televerkets Radio- 

division.
RFT IB: 3:24 123 86 FARSTA

8 Televerket sander ut signalerna under 
forsta veckan i oktober.

Birger Fahlby, SM7CZV 
Klockarevagen 12
280 62 HANASKOG

4. Forslag till traffar infor Jotan.
Detaljerade programtips har vi skrivit om 

tidigare. Har foljer nbgra tips i punktform. 
Lbt radioamatdren informera om amator 

radioverksamheten.
Oversatt information om scoutkbren till 

engelska. sb har ni lattare att prata under Jo 
tan.

Genom att trana mikrofonteknik med en 
bandspelare kan man undgb mikrofonskrack 
under radiojamboreen.

Besok amatorradiostationen.
Torbered Jotan genom att hanga upp 

varldskarta. skaffa nblar sb att m kan pricka 
in de stationer som ni pratar med. Satt upp 
QSL-kort m. m.

Har ni inte vant med i Jotan tidigare. sb 
borja att kora 2 meters kontakter De ger en 
god radiotraning.

5. QSL-distribution
QSL kort frbn Jota-stationer kan sandas 

via SSA:s QSL byrb. Ostmarksgatan 43. 
123 42 Farsta. Tank pb att ni mbste satta pb 
gallande QSL marken samt att meddela dis 
tnktets QSL-chef att ni varit igbng med XA 
signal.

6. Kontakta tidningarna.
De kommer garna och tar bilder och skri 

ver en notis om er aktivitet. Det ar ett fint till 
falle att gora PR for kbren. Forsok aven med 
lokalradiostationen. Forra aret var det mbnga 
lokalradiostationer. som gjorde programin 
slag frbn Jotan.

7. Nat med oppningsceremonier.
Alla ceremomer hblles pa lordagen. Tiden 

ar svensk tid.
Sverige klockan 13.00 pb 3730 khz
Finland klockan 14.30 pb 3730 khz 
Norge klockan 15.00 pb 3730 khz
Danmark klockan 15.00 pb 3710 khz
Varje br brukar nbgon kand scout hblla 

oppningsceremonin. 1977 deltog t. o. m. 
Kung Carl XVI Gustaf.

Val mott under Jotan 1978’

SM3WB, SM6CVE

Radioamator i Bracks
raddade livet pb svbrt sjuk flicka i Spa 

nien" har det berattats om i en rad svenska 
tidningar. Flickan hade opererats for en tu
mor i hjarnan och den medicin hon efterbe 
handlades med holl pb att ta slut. En sandar 
amator i Spanien san de ut ett nodmeddelan 
de som bl a uppfattades av SM3FZW i Brae 
ke. Han kontaktade distriktslakaren som 
fann att medlet tillverkades i Malmo men an 
nu ej ar officiellt inregistrerat i Spanien. 

FZW meddelade namn och adress pb till 
verkaren till den spanska amatoren som i sin 
tur vidarebefordrade meddelandet till den 
spanske lakaren.

QRRR
Trots tatbesatt och ett finmaskigt telefon 

nat i mellaneuropa kan en radioamators per 
sonliga msats vara livraddande enligt foljan 
de notis, hamtad ur CQ-DL nr 4/ 78:

DL1BU provade i ARRL testen den 17 18
februan i br en nyuppsatt 80 metersantenn. 
Vid pass kl 02.00 bad plotsligt den valkande 
YO3RF, Geo. att DL1BU skulle QSY till 7003 
dar ON6BB bad om "urgent need for ill wo 
man of vac Entoral to be sent to......
ON6BB kunde bara kora pb 7 MHz och nbd 
de darfor vid den tidpunkten ingen i grann 
landerna DL eller F och hans skipzon gjorde 
att YO3RF Ibg battre till. DL1BU tog hand 
om ON6BB och YO3RF fick tag pb F9NI pb 
3.5 MHz. som i sin tur fick tag pb medicinen 
pb fabnken i Paris. Pb fm samma dag var 
medicinen pb vag Telefonerna var av nbgon 
anledning ur funktion over hela den delen av 
Belgien. varfor radio var den enda utvagen.

HJALP GENOM AMAT0RRADION
Den 12 januari i br tog DF2ZX emot ett 

nodanrop frbn YU1DGH. som meddelade att 
en liten flicka pb ett Belgradsjukhus behovde 
medicin av ett slag som inte stod att fmna i 
YU-land. DF2ZX i QSO per 600 ohm med 
apoteket pb sin on fick loss den aktuella 
medicinen och efter ett QSO med polisen 
fick medicinen - OTONEURIN - polis 
transport till Frankfurt dar den flogs med 
ordinarie plan till Zagreb, varifrbn den flogs 
vidare med det jugoslaviska innkesflyget till 
Belgrad. Sista biten kordes flaskan — eller 
pillerburken - i ambulans till de vantande 
lakarna och det sjuka barnet.

DF2ZX gladje var stor nar han en tid se 
nare erholl ett tackbrev frbn barnets moder 
och ett kort pb den lilla flickan. som med 
medicinens hjalp hade klarat parsen.

(CQ DL nr 4/78)

SSA:s 5 000:e medlem korad' Jam- 
forelse med Japan Ibter kanske sig goras 
en matrikel dar skulle idag omfatta 465 000 
signaler’ Darmed ar USA passerat med god 
marginal.

Apropb siffror — i UA land lar finnas 
26 000 stationer och eftersom mbnga av 
dem ar klubbstationer gbr det mbnga amato 
rer pb en station.

Radioscouting

I

QRRR
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aug 2337 
357
371
385
399

2413
421
435
455
469
483
497

sept 2510
518
532
552
566
580
594

2608
616
630
650
664
678
692

2706
714
728
748 
762

B/QRP
A

QRP

Tid Z

1643
1648
1654
0640 
0645
1709
1715
1720
1725 
1547
0533
0538 
1603
1608
1613
1618
1624 
0610 
0615
1639
1645
1650
1655 
1700 
0646 
0652
1716
1721

°W Mod Dag Varv

B 
A 
B 
B 
A QRP 
B

B 
B 
A 
B 
B QRP
A

B QRP 
B

156
314
299

312
297
310
151
137
323
308
321
306
320
161
146 

303
316
301
315
300
141
154
312
297

310
324
309
150
135
321 
<05

Mod

Mod

Mod

29,4

145,925

455,1

29,45
145,94

435,155

29,465

145,96

435,165

29,5 MH« ------------

145,975 "
I 435,2 " TABEU

Upplank N er lank

Varv T id Z
17208 0635

226 1704
238 1603

251 1658
263 1557
276 1651
283 0615
295 0515
314 1739
326 1639
339 1733
351 1632
364 1726
371 0651
383 0550
401 1619
414 1714
426 1613
439 1707
451 1607
458 0531
471 0625
489 1655

17501 1554
514 1648
527 1742
539 1642
546 0606
558 0506
577 1730
589 1629

Ekvatorpassagetider for OSCAR 7 Ekvatorpassagetider for OSCAR 8

Mod

i 
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
A QRP 
A

Skyddszonen ar till for spArsandaren inte skall storas. De m3 anvandas for nod- och 

bulletmtrafik.
RTTY och SSTV har placerats i kanten av CW resp SSB delarna 
Mixed bandet rekommendras for knstallstyrda stationer. DX peditioner och givetvis for 

mixed CW SSB
Skyddszonerna har foljande bredd

Mod A 5 kHz. ei mverterat passband
Mod B 2.5 kHz. mverterat passband
Mod J 5 kHz. mverterat passband

145.880
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950

AMSAT Lennart Arndtsson SM5CJF
RAgvagen 12
190 60BALSTA

Dopdei

Bandplan for satelliter G3ZCZ har foreslagit att foljande bandplan tillampas vid satel 

littrafik Plauen har antagitsav AMSAT

A.—

SSB

A 0 7
29.430 

440 
450 
460 
470

± Doppler

CW

Att kommunicera 
via satellit

Trafikproceduren dA man kor via satellit ar 
nAgot annorlunda an vid vanliga KV- och 
UKV-QSO:n beroende pA att man vid satel- 
lit-QSO samtidigt hor bide sin egen och 
motstationens signal, d v s litet battre an 
"full break in".

Ett QSO ar som regel mycket kort och en- 
bart rapport utvaxlas. Ibland forekommer 
naturligtvis aven langre QSO:n men det hor 
till undantagen.

Innan du borjar kora via satellit bdr du lara 
dig att titta pa din egen signal och hur 
dopplereffekten pAverkar frek vensen. 
Relationen mellan in- och utsignal framgAr av 
QTC 4 78. Dopplereffekten gor att mottagen 
signal blir hogre dA satelliten kommer mot 
din station och lagre dA den gAr ifrAn sta- 
tionen. For OSCAR 7 uppgAr dopplereffek
ten till ca ±_ 3.5 kHz i mod A och for 
OSCAR 8 blir den nAgot lagre. Stall in sanda 
ren exempelvis mitt i CW-bandet (enligt 
G3ZCZ:s bandplan) och reglera uteffekten sA 
att den ligger under maxdata i ERP. Lyssna 
efter telemetrisandaren och nar du hor den 
bra kan du borja sanda korta skurar av pric- 
kar samtidigt som du lyssnar pA och kring 
forvantad frek vens till dess du hor dig sjalv. 

Gor sedan motsvarande kontroll pa SSB 
om du har for avsikt att kora med det trafik- 
sattet. "Nyckling” utfores genom vissling! 
Dessa prov gor du lampligast pa en tidig 
morgonpassage dA satelliten kommer norr- 
ifrAn och da du har ett par tre minuter pA dig, 
innan alia mellan och sydeuropeer kommer 
in och da det brukar bli ganska trAngt i pass- 
bandet.

Har du nu haft svArigheter att hora 
telemetrisandaren, dig sjalv och/eller andra 
stationer beror det som regel pA mottagar- 
utrustningen.

En bra och enkel men effektiv antenn 
ar en fullvAgs loop for 10 meter. For 2 m 
och 79 cm erfordras en mindre beam (4-8 
element), garna men inte nodvandigtvis 
eleverbar. MAnga mottagare ar bedrov- 
ligt okansliga pA 10 m och signalen beho- 
ver kanske borstas upp med en preselek- 
tor!

Innan du nu startar QSO-andet. lyssna pA 
pAgAende trafik sA lar du dig snabbt tek 
niken. Om vi antar att du skall svara en stati
on som ropar CQ, staller du in sandaren pA 
beraknad frekvens, nycklar nAgra korta (eller 
visslar) medan du forsiktigt vrider pA sanda- 
rens frekvensinstallning tills du hor dig sjalv. 
Aven den tilltankta motstationen har nu for- 
modligen hort dig och slutar sanda. Eventu- 
ellt slutar han med ett K eller ?. SA snart han 
har slutat startar du din sandning genom att
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« SOLAR CELLS

5 UNL1GMT

OSCAR 8 ■ TOP VIEW

CHANNEL 1 SOLAR ARRAY
COUNT IN) CL'! RENT (mA)

0.1 • 8.25 V

Kommandostationen lex. VE3SAT) agnar 
denna kanal speciellt intresse Temperatur 
och spanning ar de faktorer som begransar 
den anvandbara tiden hos NiCad batteriei 
och bestammer da r med satellitens livslangd. 
NiCad celler tillater hundratals och I o m 
tusentals laddnings urladdningscykler under 
gynnsamma betingelser men forandras vid 
hog temperatur och med for hog spanning.

Hog batterispanning i kornbination med 
for hog temperatur Ise nedan) utgor var 
ninmgssignaler till kommandostationerna 
om ovanstaende konditioner foreligger kom 
mer kommandostationerna att omedelbart 
beordra satelliten till en mod som drar mer 
strom ur batteriet for att mmska batterispan 
ningen Det betyder for mod B for OSCAR 7 
och mod J for OSCAR 8 Och detta maste 
tillgripas pa varkanten for OSCAR 7

DS satelliten narmar sig sitt livsslut agnas 
batterispanningen annu storre uppmarksam 
het Nar NiCad cellerna aldras kan en 

telemetrin desto noggrannare resultat Gor 
upp en kurva enligt fig. 1 med tid pa y axeln 
Kom ihSg att varje telemetricykel tar 20 se 
kunder .

Pa varje vary blir det fyra maxima eller pea 
kar. Maximal strom erhSlls nar tva pander 
belyses samtidigt d v s nar solen lyser pS ett 
horn av satelliten Tiden nrellan fyra sadana 
maximum ar alltsa rotationstiden Om du ba 
ra fatt tre maximun kan du givetvis extra 
polera tram den fjarde. I april roterade 
OSCAR 8 ett varv pr no minuter.

Kanal 2 anger om NiCad batterierna lad 
das i eller ur och hur rnycket enligt formein:

Ig^t 57 501 mA

Nat OSCAR 8 ar skuggad av jorden forses 
batteriets transponder och dvrig elektromk 
med strom och kanal 2 indikerar urladdnin 
gen (enheter under 501. Nar satelliten passe 
rar in i solljuset reverserar strommen och 
kraften frSn solcellerna tiade laddar batteriet 
och driver transpondern. Kanal 2 ger da var 
den over 50 Hjartat i OSCAR 8 ar dess batte 
n som bestdr av 12 mdividuellt utvalda 
NiCad celler. som alia bar exakt samma 
spanning Batteriet ar placerat i satellitens 
centrum.

Kanal 3 anger batterispanning enligt for 
mein:

Under nedatgSende (morgon) passager da 
satelliten ar over huvudet ar den ocksa i fullt 
solljus. Det fmns ingen delvis molnig him 
mel” pd 900 km hO|d* Solcellerna genererar 
strom och kanal 1 ger ett relativt hogt talvar 
de hog strom och tvart om.

Formel for kanal 1:

iy = 7.15(101 NlmA

Men pa kvallarna gdr satteliten nil att bbrja 
med i lordens skugga dd genererar solcel 
lerna ingen strom och kanal 1 ger solvarde 00 
(inte 99). P g a mindre avvikelser i offset 
spannmngen kan vardena 01 och 02 erhallas 
men aven dessa betyder 00 d v s ingen 
strom.

Notera noggrant kanal 1 da satelliten pas 
serar i riktning mot nordpolen Plotsligt lam 
nar den jordskuggan och kanal 1 hoppar upp 
till ett hogt stromvarde (90 40)

Jordaxelns lutning gor att detta vid 
sommarsolstandet (22 jum) sker pa 40 N la 
ntud Pa vintern ligger denna punkt betydligt 
langre norrut Genom att jamfbra tidpunkten 
for vaxlingen ■ kanal 1 med den position som 
exempelvis erhdllits med hialp av en OSCA 
LATOR (rakneskiva far OSCAR) kan man fa 
en uppfattnmg om noggrannheten i sina 
banberaknmgar

Noggranna observationer kan aven visa en 
annan effekt. Strax innan satelliten blir sol 
belyst kan kanal 1 ge ett tai mellan 90 och 99 
vilket indikerar en rnycket lag laddnings 
strom. John Fox WOLER antar att detta be 
ror pa "jordsken” d v s ljus som bar reflek 
terats mot |ordytan Strommen kan ocksa 
bero pa refraktion ■ atmosfaren sa att Ijuset 
nar ner under granslmjen Vad ar din asikt?

Kanal 1 avslojar ocksa rotationen hos 
OSCAR 8 Satelliten ar stabiliserad genom 
att roterar runt sin vertikala axel (Fig. 1.) 
John Fox forklarar hur man kan bestamma 
rotationshastigheten.

Rotationshastigheten kan noggrant be 
stammas endast nar batterispanningen ar sa 
lag att hela den strom som solcellerna pro 
ducerar anvands for laddmng. D v s nar kanal 
3 bar varden under 90 enheter vilket mtraffar 
i mod J p g a den storre stromforbrukningen i 
denna mod Batterierna ar for narvarande 

for bra” for att denna berakning skall kunna 
goras i mod A med ullracklig noggrannhet "

Notera kanal 1 under sd lang tid som moj 
hgt under en passage. Rotationstiden ar na 
got mer an 10 minuter sa ju langre du kan ta 

ge hans anropssignai en gdng och din egen 
en eventuellt tvd gdnger och darefter RST en 
gdng Ex W1XX de SM5YY (SM5YY GM- 
599 K

Motstationen svarar pd ett lika enkelt satt 
Ex SM5YY de W1XX GM 569 73 K Du av 
slutar det hela med 73 och SK Skulle mot 
stationen borja sanda medan du sjalv sander, 
betyder det att han antingen inte hor dig eller 
att han vill bryta for att gora en omfrdgning 
Sluta dd omedelbart din sandnmg och lyssna 
efter vad han vill. Om du exempelvis sander 
rapporten tva ganger fa du vara beredd pa 
att motstationen breakar in om han fatt den 
OK forsta gangen

Som du ser ger duplexfaciliteten siora 
mojligheter till korta OSO n Forutom att 
man skall klara QSO t galler det ju ocksa att 
manovrera antennen (om detta nu inte gors 
med automatik av nagot slag) Darfor ar det 
viktigt att QSO na genomfors snabbt innan 
man tappar bort varandra.

Till sist nagra allmanna regler
Anvand aidrig storre effekt an vad som 

ar tilldtet
Sand aidrig om du inte hor telemetn 

sandaren eller dig sjalv
Kana inte omkring i blindo med sanda 

ren over bandet
Respektera bandplan och modschema. 
Gor OSO: na korta.
Kor inte "lokal QSO:n nar satelliten 

ligger i honsonten.
Daligt resultat beror nastan alltid t>a 

mottagarutrustningen.
Vai mott via nagon OSCAR*

CJF

OSCAR 8 har ett 
meddelande till dig

Nedanstdende artikel var pubhcerad i 
OST juli 1978 och skriven av W8KDR och 
WB2CH0 Den ar oversatt och nagot be 
arbetad av SM5CJF.

Att avkoda telemetn. DX a, delta i rymd 
experiment eller bara folja upp litteraturen 
nedanstaende tips kommer att hjalpa dig att 
fa gladje av OSCAR 8. den senaste arnator 
satelliten.

"Gratulerar till ett valgjort jobb. Jag har ta 
git emot telemetn och lyssnat pd amatorer 
over OSCAR 8 anda sedan varv 6 Signaler 
na ar utmarkta under nastan alia passager 
och telemetrin ar rnycket ren WA4JID var 
exempelvis utomordentligt stark med 10 W 
och skaplig med bara en watt Satelliten har 
tydligen en utmarkt mottagare” (WA9LRI). 

Nerlanken var valdigt upptagen varv 397. 
29 45 lat som 20 meter* (W7LSV).

Entusiasmen over OSCAR 8 har stigit 
snabbt efter den lyckade uppsk|utnmgen den 
5 mars Mdnga forstagangsanvandare och 
lyssnare har blivit angenamt overraskade 
over att upptacka, att man inte behover vara 
rymdingejor for att ha gladje av den senaste 
amatorsatelliten.

OSCAR 8 sander kontinuerhgt viktiga data 
om sin temperatur och sitt kraftsystem ge 
nom att nyckla spdrsandaren med CW med 
20 ord mmut. Genom att avkoda dessa data 
fdr man en god uppfattnmg om var satelliten 
ar och vad den har for sig.

Ar OSCAR 8 i solsken eller i skugga av jor- 
den? Hur fort roterar den. vilken strom gene 
rarar solcellerna etc.

C
D 

>
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Da OSCAR 8 gar i mod A ar J transpon 
d« • avslagen och dess uteffekt 0, Pa 
sanhim sat! som for kanal 1 kan vardet 00 el 
ler 01 er ballas. (Felet i samtliga kanaler ar for 
ovngt ungefar en enhet). Da mod J anvan 
d<?s kan satellitens effektiva utnyttjande utlo 
sas av kanal 6. Uteffektens varde integreras 
over ca 2 minuter for att tillfalliga fluktuatio 
ner skall utjamnas.

Trots att det inte finns nagon kanal som 
anger ineffekten i mod A kan den i alia fall 
beraknas om OSCAR 8 ar i skuggan (Kanal 
1 ger varden 00. 01 eller 021 Eftersom 
ineffekten ar strom ganger spanning sa skall 
vardena fran kanal 3 och 2 multipliceras 
Fran detta skall 3 W subtraheras vilket ar 
dvrig forbrukning i satellites Det erh^llna 
vardet utgor ett ungefarligt matt pa ineffek 
ten till mod A transpondernsslutsteg.

Observera att detta inte kan goras nar 
satelhten befinner sig i sollius eftersom en del 
strom flyter direkt fran solcellerna till trans 
pondern vilket gor vardet fran kanal 2 miss 
visande for detta andamal. Det kan vara 
mtressant att notera att hela satelhten - 27 
kg drar mindre strom an en enda lampa i 
lulgransbelysningen

Den kritiska fragan for varje antenn ar: 
’ Fungerar den bra?' Alla som har anvant 
honsontell fullvdgs loop for mod A nerlank 
svarar entusiastiskt Ja

En loop som monterats i taket hos en ama 
tor i New England plockade tram OSCAR ur 
bruset medan en multibandsantenn placerad 
utomhus var vardelos En liknande loop upp

mdividuell cell gS sonder vilket medfor lagre 
total batterispanning. Dd kan modschemat 
andras for att mmska stromforbrukningen 
och oka laddmngstiden. Overvakningen 
betalar sig. Kommandostationernas arbete 
med en anpassning av modschemat medfor 
de att dtskilliga mSnader adderades till 
OSCAR 6:s liv. Det var alltsS inte bara tur 
som giorde att OSCAR 6 overlevde den 
beraknade hvslangden pd ca ett ar med nara 
fyra ar’

Kanal 4 visai stommens temperatur och 
kanal 5 anger batteritemperaturen enligt fol 
jande formel:

T 95.8 1.48 N (°C)

Varfor bekymrar vi oss om temperaturen i 
en satellit 900 km over vara huvuden? Jo det 
beror pa att dess komponenter endast kan 
arbeta mom ett visst temperaturornrade Den 
extrema kylan i den yttre rymden liksom den 
likaledes extrema solstralningen, som inte 
filtreras av |ordatmosfaren, kan forstora na 
gon viktig del i satelhten och reparationer ar 
ju inte sa latt att gora*
Rotationen hos OSCAR 8 hjalper till 
till att |amna uf extremtemperaturerna 
sa att en behaglig medeltemperatur pa ca 
20” erhalls. Rumstemperatur med andra ord 
Stommens temperatur andras inte snabbt 
men man kan observera en sakta okande 
temperatur nar satelhten kommer in i full! 
sollius. Storleken bestams av vmkeln mellan 
solen och satellitens bas och saledes av ars 
tiderna. En mindre temperaturandnng er 
halls aven som funktion av hur stor del av sa 
telhtbanan som ligger i solljus. Aven detta 
vanerar med arstiden.

Batteritemperaturen a andra sidari kan 
vaxla betydligt snabbare NiCadcellerna het 
tas upp nar de overladdas och hog cell 
temperatur forkortar cellens liv Om det fore 
hgger en signifikant skillnad mellan kanal 4 
och 5 skall kornmandostationen vidta at gar 
der for att leducera batteritemperaturen

Kanal 6 anger uteffekten i mod J enligt for 
mein

satt 8 fot over taket pa ARRLrs lab var vida 
overiagsen en 80 meters mverterad V, bdde 
betraffande signalstyrkan och reduktion av 
stornmgar

Satelhtanvandare har diskuterat 10-me 
tersantenner i mmst fem 5r Dipoler lider av 
fading, beamarna har ofta for liten vertikal 
oppningsvinkel och vertikaler ar ocksa daiiga 
"pa ho|den"

Dagens anvandare har darfor gatt over till 
den honsontala fullvagsloopen for att redu 
cera ovan namnda problem

Loopen bestar i princip av ett enkelt quad 
element som lagts horisontellt Rakt upp ger 
det da teoretiskt 2 dB forstarknmg

Loopen delar sin bredbandskarakteristik 
med sin Quad kusm och kan anvandas aven 
for annan 10 meters trafik ARRL s Antenna 
Handbook anger formein

L feet 1005
f MH?

for en full loop Det bhr 10.4 m for 29.45 
MHz Loopen kan monteras nastan hur som 
heist, i fyrkant. triangulart. i cirkel etc 
beroende pa de lokala omstandigheterna 
Den fungerar bast mmst 1 4 vaglangd (2.4 
m) over marken Mata den med en kvartvags 
matching stub av 72 ohms koaxialkabel och 
fortsatt med 52 ohms kabel in till shacket.

Det horisontella loopen minskar fadingen 
som beror ph andrmgar i polansationen. och 
eftersom den i stort sett ar rundstrdlande be 
hovs ingen inriktningsanordning. Kostnaden 
ar lag, den fungerar bra t o m inomhus Vad 
mer kan man begara av en OSCAR antenn?

Ett stort antal hjalpmedel star numera till 
buds for entusiasten da han vill lokalisera 
OSCAR 8 Hempularen" kan bygga sin 
egen dator. nllverka program och indikatorer 
exempelvis efter Thomsons artikel i QST 
november 1975. I ovrigt finns det en hel del 
andra hjalpmedel till lag kostnad t ex

OSCALATOR Detta hjalpmedel har modi 
fierats for OSCAR 8 En komplett lista over 
referensvarv kan erhallas fran ARRL for en 
dollar

Dator och kalkylermgsprogram. The Club 
and Training Department har skrivit ett 
BASIC-program for Radio Shack TRS-80 
Programmet ger bade ekvatorpassagetid 
punkter (EQX) och antenndata (baring och 
elevation). De har ocksd ett program i FOK 
TRAN IV framtaget av John Monague

ARRL offererar ocksa ett antal program 
for programmeringsbara kalkylatorer Ett 
EQX program finns for HP 29 C (en sida). ett 
baring- och elevationsprogram for HP 29 C. 
25. 65. 67 och 97 (tva sidor). Kopior kan er 
hailas for 25 cent per sida. Sand ett adres 
serat kuvert samt svarskuponger for onskat 
antal sidor samt porto.

Roy Welsh WOSL har ett program for 
berakning av baring och elevation for OS 
CAR 7 och 8 samt for de kommande satel 
literna i Phase III Programmen ar gjorda for 
HP 67 97 och kan erhdllas gratis mot sialv 
adresserat kuvert och porto

For SR 52 finns ett attasidigt program 
framtaget av Earl Skelton, N3ES

En del satelhtkorare har haft besvar med 
kansligheten pa 435 MHz nar de sander pa 
tva I de fiesta fallen ar HF forstarkaren pa 
435 MHz boven i dramat For att komma till 
ratta med det problemet far man tillgripa 
skarmning, sara pa matarledningarna sa de 
ligger for nara varandra och kolla upp 3:e 
overtonen fran 2-meterssandaren. Kom ihag 
att Phase III kommer att anvanda sig av sam 
ma frekvenser som mod J sa en investering 
kan Iona sig.

Hur kan man skilja OSCAR 8 fran OSCAR
7 nar bdda ar igang i mod A? OSCAR 8 med 
sin lagre och snabbare bana hinner upp sin 
foregangare ungefar var tredje dag Lyckligt 
vis skiljer sig nerlankens frekvens ndgot. se 
tabellen’

Nar OSCAR 7 arbetar i mod B och OSCAR
8 hinner upp den sa kan utsignaler fran A 0-7 
tas emot och relaas av A 0 8. D v s din 432 
MHz upplankssignal relaar bade pa 145 MHz 
och 29.5 MHz. Under veckoslut da A 0 8 gar 
i mod J ar det mojligt att relaa signaler fran 
432 MHz till 145 MHz over A 0 7 och sedan 
tillbaka till 435 MHz igen over A 0 8 ARRL 
onskar rapport om alia sadana “linkar .

CJF

Fakta
Omloppstid

Ekvatorforskjutning

Inklination

Hojd

Max kommumkations

distans

A-0-7

114.94513 min.

28.73707 °varv 

101° 

ca 1450 km 

ca 3950 km

A-0-8
103.23162 min.

25.80867 varv 

99° 

ca 905 km

ca 3200 km

OSCAR 8 under intrimningen. Tackpane- 
lema ej avtagna.______________
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Fran distrikt och klubbar

SM7 meeting
Sondagen den 17 sept. 78 samlas vi till 

SM7 meeting i Jonkoping.
Kungl SmAlands Artilleriregemente A 6 

staller sina resurser till vArt forfogande. 
Meetinget borjar kl. 10.00.
Ur programme: kan namnas
DL7 informerar om distriktsangelagen 

heter och SSA-nytt.
SM7JP informerar om ungdomsverksam- 

heten
SM4GL kommer att tala om WARC 79.
Vi fAr folia med pA en Atlantseglmg med 

amatorradio ombord Oddvar Halvorssen ex. 
LA5T kommer att beratta och visa bilder om 
denna segling.

Radiostyrda mimracingbilar demonstreras 
Utstallning av radioprylar frAn flera firmor 
For dvriga familjemedlemmar (som vi hop 

pas foljer med) ordnas med tipspromenad 
och filmvismng.

Samthga klubbar inom SM7 kommer att fa 
skrifthgt meddelande med ytterligare detal 
ier

Inlotsning sker via repeater R6
Till en trevlig samvaro pA A 6 i Jonkoping 

halsar vi er valkomna.

DL7 och SVARK

Hostens SM4-mote 
blir (som vanligt) i Orsa Reservera 22-24 
September for trevlig samvaro i stugbyn. An 
malnmgar snarast till SM4KW. Karl Erik Fa 
leij, tel 0250 40015

DL4 m fl.

MAnga nya T-amatorer i Vimmerby-trak- 
ten.

Vimmerby med omnejd har lange varit en 
vrt flack pa amatorradions karta. men nu 
skall det bli andring pA detta.

Under hosten och vAren har det i Radio 
klubben CQ's regi bedrivits en kurs for bli 
vande T certare. kursen samlade 13 deltaga 
re och som larare engagerades SM7BKB 
Harry frAn Eksjo

Efter manga hArda kurskvallar och mycket 
lasande kunde skaran avlagga provet i borjan 
av apnl mAnad, det gick bra for allihop och 
det droide inte lange innan man kunde hora 
nAgra av oss pa 144 MHz bandet. Nu nar

detta skrivs nastan tva manader efter att vi 
fAtt vara licenser, sA ar det drygt halften av 
oss som skaffat stationer och de resterande 
kommer snart ocksa. SA val mott pa 2 meter 
halsar vi frAn Vimmerby och Mariannelunds 
omrAdet.

SM7JIY

PA bilden syns nAgra av de nya T ama- 
torema Iran Vimmerby tillsammans med 
sin larare. Fr.v sittande: SM7JIT (Lars- 
Ake) SM7JIV (Goran) SM5EOZ (Lasse) 
samt bakom dessa fr.v: SM7JJB (Bosse) 
kursledaren SM7BKB (Harry) samt 
SM7JIU (Nisse).

SM5 hostmote
arrangeras av Vasteras Radioklubb sondagen 
den 27 augusti med borjan kl 11 00. Motes 
plats ar VRKs Field Day Bjornotraffen pA on 
Bjornon i Malaren ca 1 mil fran Vasteras 
centrum. Bilvag finnsanda fram.

Inlotsning pa 2 m FM kanal R7 och 145.550 
MHz samt pa 80 m 3750 kHz SSB

Deltag garna i Biornotraffens ovriga aktivi 
teter ocksa 25 27 aug. Lyssna pa bulle 
tinen.

DL5. SM5ACQ

VRK:s nya ordforande SM5ATW

Foto: Jan-Olof JoanzAn

SM4-mdte i 0rebro:
Sondagen den 7:de maj. sken solen och 

DL4 over Orebro dar vArens SM4 mote bolls. 
MAnga var intresserade, narmare ett 40 tai 
amatdrer frAn SM4 -5 hade infunmt sig. 
Aven DL5 SM5ACQ syntes smyga omkring 
med en spionkamera, han ville kanske ha ett 
tips hur moten skall hAllas. Han var naturligt 
vis valkommen. VingAkersganget. de gamla 
vraken. bor ju i SM5 men kanner sig mer 
hemma i SM4, och det ar val forstAeligt. 
SM4CWV COK-DHF-GVF var nAgra av de 
som hjalpte till att ordna ett trevligt mote. 
Det var inget “jippo" over motet utan ett fint 
och mysigt arangemang. Det stora kraftpro 
vet kommer nasta Ar nar OSA stAr som vard 
for SSAs Arsmote. Om ni inte visste det. sA 
fyller OSA 40 Ar 1979. Ur beslutsprotokollet 
kan namnas: SM4GYS Erik i Karlskoga ut- 
sedd till vice DL4, enligt nya stadgarna.

Valberedningen inom SM4, bestAr numera 
av samma ansikten som lansrepresentanter 
na. SM4BeT, SM4ANV och SM4CWV en 
frAn var lansdel.

OSA har planer pA en repeater for 432. 
Hagfors kommer med en fyr for 1296. ansva 
rig SM4DHN. Det rapporterades frAn klub- 
barna ute i distnktet. man blir forvAnad att sA 
mycket sker i det tysta. Handikappsproble- 
met ser ut att losa sig. eftersom en klubb gAtt 
in med egna iddr och krafter.

SM4FVD, DL4

VARAUKTION I SM4
VAIbergsganget hade som vanligt ordnat 

till hej dundrande auktion i Alvenas-resta 
urangen i slutet av april. Under klubbsignalen 
SK4IL i VAIberg doljer det sig en he! del folk 
som gAr in for det har med amatorradio pA 
det ratta sattet. Mycket folk, narmare 100 st 
frAn SM4 och SM6 Mycket varor att om 
satta. alia hjalpte till. Auktionsutroparen ha 
det det riktigt jobbigt (det vet jag. eftersom 
jag boll i klubban). Netto for klubben blev 
“en 3-elements-beam plus en rotor". I pau 
sen var det kaffe med goda smorgAsar. 
Extrapersonal fick inkallas for att ingen skulle 
behova svalta. Efter auktionen fick de som 
ville bese och provkora de fina riggarna som 
fanns i klubbens nyrenoverade och flotta Io 
kaler. VAlbergsamatorerna och koparna 
tackas for en toppenkvall dar aven SRS hade 
stallt ut hela sitt program.

Taby Sandaramatorers mar indag
I egna bAtar och tvA stora grAmAlade slu 

par drog TSA den 3—4 |uni ut till oarna Hast 
holmen och Gnnda i Stockholms skargArd.

Med i bagaget fanns kortvAgs och 2 m 
nggar. antenner. ackar. talt. mat. yls, xyls. 
sec ops. strAlande humor och strAlande va 
der.

Marindagen blev en fin avslutnmg pa vAr
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QSL
QSL-fNFORMATION

Komnmnalt A 4
Den som eget papper bar, han 

ska :nga pengar ha. >ager fritids- 
namnden i Osby till forentngen 
Going? Sandaramatorer och 
hanvisar till all kommunen till- 
handah&ller surskilda ansok- 
nmgspapper i standard A4. i st«il- 
lei lor loreningens private f«rma- 
furmular (NoN. Parrnbararland)

programme! for klubben. som sedan starten i 
oktober 77 redan har vuxit till over 80 med 
lemmar Med nya frascha klubbsignalern 
SK0MT • luften avverkades ett 100 tai 
QSO:n under utflykten

Malte SM5CXK

Hant var det har!
Det hander att det tander aven i amatorer 

nas varld Och nu har det hant igen.
Den 13 maj 1978 vaxlade SM3IYV Gun 

Brut Nylander och SM3IYU Stig Bystrom 
ringar i Brukskyrkan i Kopmanhotmen. HUR 
RA»

SM3IZB Gote

KLUBBMOTE MED BILDBAND
Vid SK7JC's klubbmote i Morrum den 

18 6 gastades klubben av tvd duktiga radio 
amatorer namligen SM7GFE Anders och 
SM7FYF Jan Ake Dessa bdda har sart ihop 
ett mycket intressant bild och ljudband om 
amatorradio Upphovsmannen till filrnen ar 
Anders som har finansierat det hela ur egen 
kassa Jan Ake har svarat for dom tecknade 
bilderna och texterna m.m Vad dessa bSda 
har dstadkommit ar ett mycket fint och inne 
hailsrikt informationsmaterial i bild och l|ud. 
med en total vismngstid av 41 min. och 72 bi 
Ider Arbetet med materialet har tagit drygt 
150 nmmar i ansprdk under ett ars tid An 
ders SM7GFE har svarat for ca 50 ' av bild 
materialet sjalv och resterande har lanats av 
olika amatorer som har varit med pa expedt 
tioner m.m. Bl. a visas bilder fran NASA 
och oar i Vashndien

Ur innehallet kan namnas
Vad ar amatorradio. SSA. expeditions 

repeater, rymdkommunikation. EME mdn- 
studs, MS meteorscatter. Aurora. RTTY, 
radiope|lorientering och radioscouting.

Bildbandet lampar sig mycket val som 
informationsmaterial for skolor. klubbar och 
foreningar samt givetvis till alia som ar mtres 
serade av amatorradio

SM7GFE Anders och SM7FYF Jan Ake 
efter forevisningen.

SM7GFE Anders och SM7FYF Jan Ake la 
nar gama ut bild och Ijudbandet till alia son’ 
ar intresserade. tag kontakt med Anders pa 
tel 0456 278 28 for ytterhgare info

Samtidigt vill Anders och Jan ake nkta ett 
hiarthgt tack till alia som har bistatt med bild 
material och medverkat for att gora delta 
informationsmaterial mo|ligt

Text o foto: SM7HEZ Hans

SK7JC's klubbmote i Morrum.

Runt om i landet fmns det en del mycket 
betydelsefulla personer som for en symbolisk 
penning offrar nara nog all sin fntid Det ar 
distriktens QSL chefer som ser till att med 
lemmarna f3r sina QSL kort med tamligen 
stor regelbundenhet

Sa har ser han ut uppe i SM3. d v s. 
SM3CLA Karl Olof i Gavle som med flitiga 
sortenngar forsett SM3 orna med QSL de 
senaste 11 £ren. (For det fick han forresten 
SSA.s hedersnSI forra Sret)

CLA berattar att det i distnktet fmns ett 
30 tai mottagarorter med ca 300 aktiva ama 
torer som fir QSL regelbundet 1977 sortera 
des 130 kg motsvarande ca 44 000 kort och 
antalet kort stiger konstant

Han har vid nagra tillfallen gjort "missions 
resor" till klubbarna i distnktet for att med 
lemmarna skall f5 en inblick i jobber Bolinas. 
Hudiksvall och Gavle har f3tt st3 ut med ho 
nom och nu st^r Soderhamn och Sundsvall i 
tur.

Utover det ar han aven Gavleklubbens kas 
sor Till professionen ar han larare. men med 
kannedom om hans "hansynslosa" satt att 
driva in medlemsavgifterna sa skulle han nog

ha kunnat forsorja sig aven som inkasserare 
St kronofogden'

Vi onskar honom lycka till • fortsattningen 
med den andlosa QSL-sorteringsuppgiften.

SM3WB
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KOMMUNIK ATION, DET AR SVART DET 
- OCH ANDA AR DET VAR HOBBY!
Genom amatorradiopress och i QSO:n 

med utlandska sandaramatorer mom Region 
1 har jag fatt erfara att IARU Region 1-konfe- 
rensen i Ungern sista veckan i april kommer 
att fa ta stallning till ett mycket stort antal 
motioner. inlamnade av olika nationella ama 
torradioorgamsationer mom Region 1 Som 
licensierad sandaramator och medlem av 
SSA borde jag ha ett viss: mtresse av dessa 
motioner. och det stammer, det har jag fak 
tiskt!

Men hur jag an letar hinar jag ingenting om 
motionerna i vir egen tidning QTC Nija, 
ordfiodet i motionerna torde vara enormt och 
vi skall val inte belasta QTC med for mycket 
av det goda och sen ar det ju det har med 
presslaggnmgstiden. som ju kan vara ett for 
stieligt hinder, men det ansvariga borde ha 
kunnat hinna fi med en blankare om mono 
nerna — motet i Ungern kommer ju inte pre
cis som en overraskning for deltagarna. hop- 
pas jag. Och visst hade b'ankaren i QTC ock 
si kunnat mnehdlla uppgifter om vad dessa 
motioner i STORT handlar om och att intres 
serade mediemmar kunde bestalla fotostat 
kopior mot sjalvkostnadspns av det. som 
mtresserar dem

Harom veckan holl vi sa irsmote t SSA i 
Uddevalla Man kunde |u aven tankt sig att 
ansvariga delegater hade kunnat ta med sig 
motionsfloden och namnt nagontmg om det 
i samband med arsmotet. om det nu hade 
varit sa att handlingarna kommit SSA till 
handa i ett valdigt sent skede for vid den 
tidet vet jag nu att dessa fanns’

Och virt ypperliga amatorradioetermedia 
vasen — SSA Bulletmen — hadesakert tagit 
in en snutt om detta. bara de sjalva fatt vet- 
skap om det.

Ack nej. ack nej. vad motionerna handlar 
om. det ror tydhgen bara en liten klick. vilka 
dessutom tydhgen anser att vi mediemmar 
mtet begriper om detta och att VAR menmg. 
d v s medlemmarnas, saknar relevans i sam- 
manhanget Det ar ju tur for SSA. d v s for 
oss mediemmar. att vi har sa framsynta an 
svariga att de redan pa forhand vet vad vi 
tycker och salunda slipper friga oss.

Men som sagt. det skulle andi ha varit ro- 
bgt att fi veta vad vira andra amatorradio 
kollegor ute i vir Region 1 har att komma 
med for ideer och det skulle - banne mig 
ha varit andi rohgare att fa veta vad mm 
svenska amatorradioorganmsation SSA har 
mononerat om.

I okunnighet
SM6CVE-UM

Eftersom styrelsen inte gjort nagra kom- 
mentarer till insandaren formodas att de an
ser att de har foreningens fortroende att 
handla pa for sandaramatorerna godtagbart 
satt Red

P.S.
WARC-kommitten nar tamrat foiiande 

upplysningar Motionernas antai var 107 
Dessutom ingick ■ nandlingarna etr anta! om 
fingsnka rapporter och redogoreiser. i allt ca 
200 ItvShundrai A4 sidor

SSA s WARC-kommitte hade en manaa 
pi sig for att gi igenom matenaiet Under 
denna minad forekom aven NR AU mot-! 
Oslo och SSA s irsmote i Uddeva'ia Foija* • 

ligen var det helt orimligt att anordna nigon 
slags folkomrostning bland medlemmarna.

WARC-kommitten ar givetvis lika ange 
lagen om att sla vakt om vira amatorband 
som ovriga mediemmar De arbetar med 
denna malsattnmg i forhoppning att de har 
medlemmarnas fulla fortroende.

En T-amatdrs 
besvarligheter

Jag ar T amator. och darmed. i likhet med 
Nalle Puh, forsedd med en mycket liten h|ar 
na. Detta har i alia fall de amatorer |ag kanner 
Isom har andra typer av certifikat) mycket 
noggrant prantat i mig, fran det att jag fick 
mitt certifikat. Jag har dock dunkelt anat att 
storleken pa min hjarna beror pa att den mat 
te vara transistoriserad Om |ag skaffat mitt 
certifikat fore 1971 hade den varit rordriven i 
stallet och darmed mycket storre. Den hade 
da ocksi kunnat telegrafi. vilket ar mycket 
fint. och enligt minga nodvandigt for en 
radioamator

Fram till det att jag borjade pa en ny 
arbetsplats var jag helt lycklig. Jag hade 
mycket vaga begrepp om allt vad radiotekmk 
innebar och hade av mm gamle fysiklarare 
fatt veta att kondensatorns uppladdnmgs 
kurva var ett utmarkt matematiskt kurvexem 
pel Man kunde rakna mycket pa denna kur 
va Men nar kondensatorn var uppladdad var 
den matematiskt omtressant och darmed 
oanvandbar Nagot annat anvandnmgsomra 
de for en kondensator an att tjana som 
rakneexempel meddelades oss ej Jo. man 
hade den i radioapparater ocksa. Kanske for 
att fylla upp utrymmet, vad vet jag? Rortrio- 
den. som fanns med i kursplanen. forbigicks 
med. 'Den har ar alldeles for inveckiad for 
att ge sig in pa” Mahanda for att den var 
ointressant att rakna pa.

Salunda rustad teller orustad’l borjade jag 
pi ett foretag. dar det mer eller mindre. 
bland mina arbetskamrater. an sags hora till 
allmanbildnmgen att vara radioamator Mitt 
eget arbete har ingenting med elektromk att 
gora. men det kan ju andi vara kul att kunna 
skilja pa en kondensator och en transistor 
tyckte jag

Raskt plojde jag igenom ett antal QTC och 
tyckte att det verkade intressant Hittade en 
beskrivning pa en konverter fran 144 till ca 
100 MHz Byggde. lodde och stod i en hel 
helg. Och si’ underverket fungerade1 Visser 
ligen sjalvsvangde den var tionde HMz och 
rackvidden var val inte mer an ett par kilo
meter, men lycka over att fa en liten hog med 
eiektromska prylar att bit en fungerande mot- 
tagare, var fullstandig’ Det enda trikiga var 
att jag inte kunde prata med nigon och 
kontrollera hur mottagaren fungerade, hur 
den skulle kunna forbattras och var granser 
na gick for dess prestanda Men det prob 
lemet kunde ju latt avhjalpas. B 90 och 
sakerhetsforeskrifterna gav mig en hel del 
nytt och nyttigt. men provfrigorna... Jag 
upptackte ganska snart. att dar fanns da inte 
mycket att hamta Jag som trott att man mer 
eller mindre skulle kunna bygga sin egen 
apparat for att kunna fa sitt tilistind. Ohm:s 
lag i all ara. men aen racker inte' Det racker 
inte med ett olockschema over en mottagare 
for att fa en. Man kan erhalla ett tekmskt 
certifikat utar. » a en aning om olika 
rransistork jppl-ngar teller rorkopplmgarl. 
vaa son -as med arbetspunkt, titan att 
kunrir i.-^onera en forstarkare. hur man 
amier.sior.erar och anbringar en kylpiat. vad 
som SMlpr • • skvdristransformator *ran en 
spa• ■ » Ja. ”<an behpver mte ens
kunna sk .» en kdiiu J ng fran en nktig lod-

Si fick jag mitt tilistind och hamnade mitt 
upp i en livlig diskussion om T certets vara 
eller icke vara. Den fordes i QTC och den for 
des privat. Personligen forstar jag inte de 
krav pi telegraferingskunnande som fram 
stallts. Kan inte var och en fi bli salig pi sin 
tro? Atminstone om man foljer gallande lagar 
och forordningar. Krav*»t pa telegrafikunmg 
het pa kortvig fmns det ju logiska skal for. 
Men |ag kan inte forsti (jag har ju sa liten 
hjarna. jag vet det I varfor jag inte skall kunna 
fa fortsatta att bygga mina antenner. pre 
amps, slutsteg o s v och fa testa dessa pi 2 
metersbandet utan att kunna telegrafi? Om 
jag skulle tvingas over till kortvag och borja 
bygga tioelements yagi for 30 meter skulle 
sakerligen grannarna klaga.

Under det ar som gitt. sedan jag borjade 
med detta med radio pa allvar. har jag Ian 
mig mycket pa ett for mig nytt omride. Men 
jag har mycket kvar att lara mig, bara 
antennomridet ar |u enormt. Jag har skaffat 
mig minga nya vanner och motts av en en 
orm hjalpsamhet att komma iging. Jag vet 
att det fmns T amatorer som ar helt ointres 
serade av allt vad radiotekmk och tillhorande 
amnen heter. men de blir knappast mer 
intresserade om kravet pa telegrafi iter 
infors. Nej. hoj i stallet kraven pi det tek 
mska provet. Nar man laser licensprovstan 
stiken for 1977 vad det galler tikmkprovet blir 
man skramd. Det ror sig i alia fall om manni 
skor som borde ha ett radiomtresse Och de 
fiesta frigorna ar ju av flervalstyp'

Att jag fir underkannandet av T certi 
fikatsaspiranterna till 27.5 % i stallet for 38 % 
beror antmgen pa an jag i atminstone i ett 
avseende starkt pimmner om Nalle Puh eller 
pi det faktum att jag ar en av de personer 
som figurerar i stanstiken Dock ej bland dem 
som gjort omprov.

SM6IVA Anders

Ett beriktigande ang val av antenntyp m 
m.

Uppgiften i antennspalten i QTC 6 7 1978. 
sid 226. att undertecknad "foljt G5RV an 
tennen frin borjan” har olyckligtvis av en del 
lasare tolkats som att jag anvander den an 
tennen och darfor skulle kunna svara pa en 
del fundermgar om den. Detta ar helt fel Jag 
har provat den for over 10- 15 Sr sedan en 
kortare nd men har sedan gatt ifrin den 
Uppgiften i antennspalten avser enbart letan 
de i aldre tidskrifter. itergivande av deras 
uppgifter m m. Sjalv anser jag. att mycket 
battre antenner fmnes att tillgripa. och ni fir 
vanda er till nigon agare till G5RV med edra 
fundermgar

Samtidigt vill ]ag passa pa att ratta tvi fel 
tryckta siffror i samma spalt I mitt brev stod 
ratt. men vid dess Stergivande har forvansk 
nmg skett. Det forsta felet ar uppgiften om 
hur faktorn 0,841 erhillits; det skall vara 
0.82 0.975 0.841 Det andra felet ar upp
giften om en omraknmgsfaktor 8.82: har 
skall sti 0,82.

Sune Baeckstrom, SM4XL 
(ei aqare till G5RVI

Efterlysning
Jag har linat ut manga antennhandboc- 

ker. bl a Rothammels. och glomt vilka som 
linat dem Har du nigon bok som ar min v g 
kontakta mej Jag behover dessa bocker. 
SM5BKZ Tel 0760 35969 eft. 18 00.
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor for 3 rader 

(120 boksiaver. siffror eller lecken) Vane yt 
terbgare rad 3 kronor

Annonsorer som ej ar SSA medlemmar be 
talar dubbel avgift.

Text och likvtd san des till SSA. Ostmarks 
gatan 43. 123 42 F ARSTA Postgiro 2 73 88 8 
Sista mlamnmgsdag den 10 «• i mdnaden tore 
inforandet Namn och eller signal mAste an 
ges

■ SALJES
■ 1 st transceiver NEC cq 110 E i nyskick 
saljes till hogstb|udande SMOPO. Tel. 08 
94 82 83 eh 16.00
■ HW 101 + kraftaggregat HP-23A + 
hogtalare SM 600 + mike och Autophone 
12 V 2 m transceiver. Magnus Eriksson, Bot 
valde, 620 13 StSnga. Tel. 0498 826 39
■ Valvirdad TS 700G saljes. Endast kord
400 QSO. Inkopt aug. 76. I originalkartong. 
Pns: 3500: SMOHEP Per Tel 08
47 92 62 eh. 18.00
■ APX-6 komplett och i utmarkt skick med 
eng. ombyggn beskrivn. for 1290 MHz saljer 
for end. 175: — . Butiksradio "Anttlop" med 
beskrivmng och komponenter for omtrim- 
nmg till 144 MHz bandet, 150

Transformator. Thordarson, 1.9 kVA. Pri
mal 230 250 V Sek. 3 kV. 5kV. 7 kV. Vid 
220 V in pci 250 V ingangen uppmattes sek 
2X2,2 kV Vikt 75 kg. 350 - Spartrans- 
formatorer 800 VA och 300 VA. 10. 185 240 
V, 100 resp. 50 kr.

TV-bildror WX 31217 2V Nytt 25:-. El 
motor 220 V. 35 VA. 3000 r m 50: — . El.lyt 
konds 200 uf. 100 uf. 50 uf 300 V 3 — st 
SM2DHS Yngve090- 12 43 24 e kl. 16
■ Drake-line T-4XC, R-4C. AC-. MS 4 
end. 1 Sr. Irtet anv. Turner 350 C. Elco 752 DC 
Power Supply. 750 V 300 mA. 250 V 170 mA.
100 V 5 mA. 12,6 V 3,8 A. Hustler mobilant. 

m 80 m. Spole ♦ tillbehor Nattrafo ny Pr. V 
115 + 115. Sek. V 2X250 120 300 6.3 6.3 
10 m. RG 213 V. StSende v5gm. Saljes var 
for sig till hogstbj Lennart Ramstrom. 
Pottmakaregrand 2 A 271 OOYstad
■ 2 meter SSB transceiver Liner II,
1200 - PA 2 m 06 40 200: 220 V Nya
blandarkort 28 144, 300 - . Konv. 144 146. 
200.-. Natkort 2,2 A. 13.5 V. 100:-. 
SM7FSI. Tel. 0418 324 76
■ Allt ska bon' RX Konrad DX 400 * 
hogtalare. ufb skick. 850 — Heathkit DX 
40* VFO. 250:— Massor av div ror, trafo. 
kond, mA-mstr. tr3d o.m.a. SM5AVE. Tel 
08-94 11 75
■ Transceiver UNIDEN 2020. 3.500 —. 
GP-ant. 18 AVT, 500: —. Wattmeter 200: —. 
SM0HSZ Bo Ljung. Tel. 0758- 513 49
■ MIKRODATOR RCA 1802 i Idda med 
TV-monitor. Tangentbord SWTPC ASCI. 
ANTENNROTOR Emotator 103LBX 
Svepmatutrustnmg fabr TLH 5 220 mHz. 
SBESCANNER 30 470 mHz datastyrd. KLM
16 el m balun 144 mHz. IC211E SONY TC- 
377 med F&F HF-steg U310. Headset med 
kontakter till heathkit. SM5EKQ ulf. 013
17 40 10
■ NYHET' DATORISERAD EL-BUG med 
minne enl RT 5 78. I IS da 5X10X19 cm med 
manipulator och natagg. 550: - Anders, tel. 
0758 125 78 eft. 17.
■ Heathkit transceiver SB101 * CW 
filer + vfo SB640 + hogtalare SB600 med m- 
byggt nataggregat HP23. SM3AUW Ingvar 
Sjodin Petersvikgatan 6, 852 53 Sundsvali 
Tel 060-15 95 44 kl. 16-17.

■ Rojning, gammal trotjanare Geloso 
G4/214, otrimmad. men annars i rel. gott 
skick 350: — . NC 98 kon- och mellanvdg, 
reparation behovlig, 100: —. Till G.214 mang 
der av reservror. Hamtpris fritt Goteborg. 
SM6CYD. John 031 40 35 65. resp. 0322- 
502 04
■ 2 m. mobil trx STANDARD SR
C826MB m. VFO. Kanaler: R1. 2. 4. 5. 6. 7.
8. 145,500 och 145.550 1000: Fick
scanner for 2 m. SR13 905A u. X tals. 
375: . "SR superscanner VLH" 80+ 160
MHz. Ny u X tals. 575 "SR Masterscan 
ner 1414" 80 * 160 MHz Ny u X tals 725
. Polisknstaller 19 st. SMEER Hans tel 
031 76 36 87
■ TR4-C m ac power som ny cirka 75 
QSO. 3 800 SM6BLL 031 21 66 84 eller 
0570 107 38

■ T4XC med flakt och riktig" PS (1000 
V. 1 A). SM5HSE. Lars Tel 021 - 245 33
■ Drake Transciver TR4C, Power supply 
MS4. 2 st mikrofoner, 3.500 Ny rorsats 
Digital II FM transceiver med scanner 
2.500:— . 18 AVT vertikal ant. 500 Power 
supply Maskot 10 A stab. 400 SMOHGH. 
Tel 08 61 56 21 eh. 18 00
■ TV kamera Philips PM 1053 10. PM
1101 10300 Mekaniskt filter 455 kHz. 2.4 
kHz. B.W. 150: — . Diverse MF-filter finns 
oxo. Kabel 8-ledare 3: m. Transistorer BF 
194 1 st E310 V310 10 st Dessu
tom ndgra arg^ngar Efter Aktuellt 
SM3GXG Per Tel 026 982 54
■ Fl 100 B 80 10 m SSB CW sandare 
som ny 700: Rackbyggd 300W AM CW 
sandare med manga vardefulla komponen
ter, billigt SM5NS eller SM5PS tel: 08 
91 61 53 efter kl 18

■ Antennvaxel TRANSCO. 1 ingang 3 
utgangar. 12 GHz. Hi pwr. motoriserat 18 
30VDC 300 TRANSCO S M rela. beg 12 
GHz. Hi pwr. 28VDC spole. N-kont 150: 
F^tal beg. N kontakter 8 st SM6CKU 
0300 - 44389

■ Hembyggt slutsteg for kortvag med 2 st
QB 3.5 750 inkl. natagg 1500 GP antenn 
14 AVQ 300 AGA taxistation defekt men 
komplett 50. . Bordsmikrofon PIEZO EX 305 
75: — . Natagg passande QQE 06 40 150: — . 
Oscilloskop av kolossalformat med inbyggd 
signalgenerator SIEMENS 100 2 st ror
4 65 nya med hallare 150 Ror 4x500 nastan 
nytt 100 Diverse kort for Multi 2000 75 
SM7BPM Hans Boklund tel; 0450 11260

■ Ti 58 ej anv med garanti 750 BC 
645 trx 430 MHz 100 Radiometer 
sveppenerator 5 50 MHz 400 Hogtalar 
vaxel 225: - QRPtx cw am till R4 100
Philips fargtv 26 1475 bytes heist mot
mindre apparat Quad el beam for 10 15 20 
tages i byte eller kopes Paul SM2DYW 5 
013 131777 mellan 20 21

■ Jag var ej hemma nar mm forra annons 
kom i QTC. Alltsa finns min ZODIAK GEMINI 
med 120 W SLUTSTEG kvar Ring Stig 
0760 359 69 eh. 18.00.

■ UNIDEN 202U I ransceiver pns 3 000 
Bengt Jonsson SM7EMT Tel. 040 971126
■ R4C i pedantskick John Lyresater 
Tel. 08 7550787

■ TR 4C med noise blanker RV-4C med 
natagg MN 2000. deatong speec’ clipper 
□000 - SM6GSU Gunnar Te 0246 ’2737
■ Quad Mosley 10— 15—20 m samt rotor 
Ham M och mast 15 m Alltihopa pa rot till 
hamtpnset 750 SM5DUS Anders Grahn 
tel 0141 22049
■ EME prylar for 70 cm'Ant 8x21 ei Ton 
na. eleveringssystem, powerdividers hF 
steg med bl a NE64535 K2RIW PA dr ivsu.-q 
med 4CX25OB. transverter MMT 432 28 
Heist for avhamtnmg SM2AID Torn 
0920 61791 efter 18.00

■ ERBJUDANDE AV KOLOSSALFOR
MAT. FACKVERKSMAST, 30 m telesko 
pisk i 2 delar. nedhissad 16 m. Inkl isol. stag
wire (stagas pa 2 hdjder). Har aven 2 hiss- 
anordningar for t ex. dipoler Ett tillfalle, pris 
2500 kr FACKVERKSMAST 23 m (inkl. 
toppror) Galvamserad och inkl isolerad stag 
wire for 2 hojder. rotorfaste 3 m ned fr3n 
toppen med 2 stodlager samt 2 turns mast 
ror Pris 1600 kr RORMAST 10 m telesko 
pisk, lamplig som t ex. GP 40 m. Pris 125 kr. 
HB9CV for 15 m (toppenantenn) Pris 200 kr 
10 el 2m-yagi (PA0MSI 2 st. 175 kr st. KV- 
MOTTAGARE Trio 9R59 0,5-30 Mhz 
Pns 150 kr GRID DIPMETER fabr TECH 
TE 15 Pns 125 kr CMOS-BUG (ACCU 
keyerl inkl I3da Pns 125 kr. Hor av er till 
SM5FQQ Jan Pettersson 0171 930 94 e. kl. 
18.00
■ TV-kamera Philips PM 1503 10. PM 
1101 10 300 Mekaniskt filter 455 kHz. 
2.4 kHz BW, 150 Diverse MF filter finns 
oxo. Kabel 8 ledare 3: pr m. Transistorer 
BF 194 1: pr st E310 U310. 10 pr st 
Samt nagra arg^ngar Eter Aktuellt 
SM3GXG Per Tel 026 98154
■ HW 202 med R41 145 550 och 145 00
Mycket litet anvand 850 SM7IFK Mag 
nus Tel 0470 12993 vard. 17 18

■ Stolle rotor m stodlager. som ny. Kr 
375:-. Electro Voice keramisk mikrofon 
(729 SR), ny. Kr 50: - SMOEBP. Borge 
Tel 08 86 45 87e. 1800
■ Elbug MK 1024. speachprocessor SP 
101, som nytt. W3DZZ. 500 W SM7FLC. 
tel. 0474- 100 77
■ IC-20, R2. R4. R6. R8 * n^gra simplex- 
kanaler. 800 SMOETZ Bengt Tel. 
08 778 38 77.
■ IC 202 SSB CW 3 W. 1 400: -. IC3PS
pwr. 450 -. Slutsteg IC2OL. 400 13 W
Preamp. QSA-5, 275:— (BNC). Rotorkabel 1 
mm2 30 m 125 GARANTI. SM0IOT 
Christer Tel. 08 99 91 46
■ Glasfiber Quad for 10-15-20 m. 595:-. 
SM5VB Lennart. Tel 0753 406 89
■ QB3.5 750 50:-. QQEO6 40 50:-
Likstromsomvandlare 6V-12V 25:-. samt 
12V-220V 25 NE555 4 - , Halogenstral
kastare 25:-. 0340 851 26 SM6GFR Staf 
fan.
■ Drake TRC4 * power Teletype TG7B 
med huv Siemens T loch 15 sknvande perfo
rator. Perforator 8 hSl SM7BHM Ewe. Tel. 
044 22 94 84

■ Drake C-line. R4C och T4XC. hogt och 
power. Hela 10 mb - 160 m. FT-221R. 
SM7FWZ Ronny. Tel. 036-12 81 31

KOPES
Heathkit SM-313 Receiver onskas kopa. 

SM2-6348 Tord. Tel 0980 141 82 eh 16.30.

2 m taxistation, fardigtnmmad. klar for 
anvandning SM0AYA Mikael Stoizenberg, 
Idunvagen 8 III. 136 42 Handen Tel. 
08 777 50 79.

Atlas eller liknance SM5JE Borje. Tel. 
08 64 64 89

Finns det n^gon som har en kraftig om 
kopplare mmst 3-poi 5 vags lamphg till ett 
PA? Saljer aven en ny heit obegagnad CD 
44 mkl 30 m kabel. 700 — Gunnar Hedbv. 
SM5EQW Tel 011 16 08 71

Ritnmgar till transistor pA 2m Input 3 
B 10w. ut ca 10 & 75w 0492- 139 62 
SM7JIY Janne

■ uthyres
■ SAAPQTh Couple, eai'y 60 s Central 
New Mexico. 3 Br . 2 Bath home, all applian
ces. 2 cars a«' band CW-SSB 2 Mu FM 
any six jienod May November 1979 
Write k5v\Xk 610 Newberry Road. So 
corro. N^w M- x • • USA 87801
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SM5GSH Ben Eriksson. Lokgatan 7. 754 4 7 
Uppsala 

SM4JHA lex 5387) Per Danietesori. Kilgrav 
nmgsvagen 5. 792 03 Farnas

SM0JHS David Mandt. Folvagen 3, 151 57 
Sodenalje 

SM4JJA Gunnar Svedlund. Tunbovagen 5. 
694 00 Hallsberg

SM2JJI (ex 6323) Jan Olov Johansson.
Storgatan21, 912 00 Vilhelmma, . I 

SM0JJM Bengt Abramson. Agavagen 32,
181 38 Lidingo  T

Silent key
Bengt Magnusson, SM3ICS

Allas vdr van Bengt. har efter en tids sjuk 
dom lamnat oss. Han var bara 20 ar vid sin 
bortgdng. Vi som kande Bengt vet att han 
var samarbetsvillig och duktig och vann alias 
hjartan pa grund av sin sympatiska person I ig 
het. Han var en av eldsjalarna bakom repea 
tern har i Ornskoldsvik (SK3RKL) och myc 
ket aktiv pa 2m bandet och aven over Stock 
holmsrepeatrarna under sin vistelse pa 
Radiumhemmet. Hans bortgdng har vackt 
stor forstamning hos amatorerna i Gull 
angets Radioklubb och Bengt kommer alltid 
att finnas i vara minnen.
SM3ISQ Rolf SM3IZB Gote

SM4FKE Per-Goran Engstrom. Holen 1045. 
790 Rfi AI vd a ten

Nya signaler per den 2 juni 1978
SM0LK Johnny Sjogren Nidarosgatan 2.

3 tr. 163 34 Spdnga  T 
SM3DST Goran Thyberg. PI 4462. 860 35

Sordker  T
SMOG OS Ulf Schroder. Stockbyvagen 15.

182 74 Stocksund T

OCKER

Nya medlemmar per den 9 |um 1978
SMOAUZ Arne Strandberg. Fnhetsvagen 30, 

8 tr. 175 33 Jarfalla
SM3DST Goran Thyberg, PI 4462. 860 35 Sor 

dker
SM6DXY Sven Jogenstedt, Pl 301,660 20 Fen 

gersfors
SM5EOZ Lars Sandstrom. Bo* 26 . 590 40 Kisa
SM6FZN Bo Axberg. Teragatan 24. 502 47 

Bords
SM0HUA Peter Laur, Lovsattra Personalbosta 

der n.r 12. 186 00 Vallentuna
SM6HZY Gunnar Karlsson, Fredriksbergsvagen

173.541 OOSkovde
SM7IOD Anders Tuesson. Magistratsvagen 55.

A 112. 222 44 Lund
SM3IZC Jan Qvarnstrom, Lmdbyvagen 8. 

891 00 Ornskoldsvik
SM2JAP Rune Ludviysson, Bldvagen 282, 

920 60 Storuman
SM2JCN Karl Gustaf Nasstrom. Durrnasvagen

20 B 941 00 Piled
SM2JCP Hans Nasstrom. Lillbrogatan 18 B. 

941 00 Pited
SM7JEC Curt-Arne Lundstrom. Kopenhamns- 

vagen 2. 8 vdn, 217 43 Malmo
SM4JEW Bengt-Ake Johansson. Arnon. Box

714 C . 660 57 Vase
SM2JFI Stephan Nord. Hammargatan 21, 

911 00 Vannas
SM2JFT Anders Jernbom. Krakbarsvagen 14.

902 53 Umea
SM5JGS Johan Svennestig. Gronhogsgatan 

14. 603 54 Norrkoping
SM5JHC Hans Goran Frisberg. Svarvaretorp.

610 55 Stigtomta
SM4JHH Hans Johansson Duwagen 9, 671 00 

Arvika
SM4JHJ Bert Johansson Geijersvagen 18.

691 00 Kariskoga

SM6JIH Johnny Olofsson, Plommonvagen 17. 
435 00 Molnlycke

SM7JIQ Lars Kyhlberg. Aspelund 2. Valinas, 
570 31 Ingatorp

SM3JIW Otto Sivertsen. Stromsvagen 41,
833 00 Stromsund

SM0JJL Jan Chnster Loinder. Pluggvagen 49 
135 00 Tyreso

SM4JKA Enk Jons. Vastdkersvagen 25. 792 00 
Mora

SM7JKW Greger Andersson, Enk Dahlbergs 
gatan 16, 252 38 Helsingborg

SM5-6351 Thomas Kassling. Gransgatan 3.
633 42 Eskilstuna

SM7 6352 Torbjorn Wendt Larkvagen 30.
284 00 Perstorp

SM7-6353 Jan-Olof Joanzdn. Furugatan 9 a. 3 tr
598 00 Vimmerby

SM3-6354 Tommy Alverstal T allbacksvagen 13 
B.811 00 Sandviken

SM5-6355 Lennart Johansson, Vasagatan 9 B 
642 00 Flen

SM7-6356 Ulf Rosenquist af Akershult. Fricks 
vag3. 230 12 Hollviksnas

SM6-6357 Uwe Schuldt. Bergangsvagen 1 B
302 58 Halmstad

SM6-6358 Marianne Schuldt. Bergangsvagen 1 
B. 302 58 Halmstad

SMO-6359 Henrik Astrom. Odengatan 48. 113 51 
Stockholm

SM6-6360 Harry Fransson, Lilleskogsvagen 34
531 00 Lidkoping

SK7LP POLHEMSSKOLAN. Troliebergsva
gen 41.222 32 Lund

SK7MS MOGARDESKOLAN. Tekmken Kull
gatan 5. 574 00 Vetlanda

A terintrade
SM6CZB Goran Oscarsson. Vitahsgatan 9 A.

441 00 Alinqsas

ARRL HANDBOOK 1978 72:-- kr
VHF MANUAL 40:-- kr
ANTENNA HANDBOOK 45:-- kr
FM and REPEATERS 40:-- kr
HINTS And KINKS 30:-- kr
Inkl frakt, moms och postforskott

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmarksgatan 43

123 42 FARSTA
Postgironr 5 22 77-1
Telefon 08-64 40 06

Nya medlemmar och signaler

NYA
COAXIALKABEL

RG 8 i rullar om 80— 100 meter.
Vid kop av hel rulle 3:80 pr/m. 
Lampligt klubbsamkop.
Meterpris vid mindrean hel rulle: 4 50/m 
Pnserna galler inkl. moms. Frakt tillkommer.

ANTECO AB
Box 2090 141 02 HUDDINGE 08-774 4030

GOOD'S Electronic
BOX 98 614 00 SODERKOPING

LCD Digitalkronografur. 1 Srsgaranti
Borschyr sandes pci begaran. 200:—

ELEKTROLYTKONDENSATORER

1 uF 50V st. 
10uF50V st. 
33 uF 10V st. 
Enhetspris 1:— 
EAA91 12:-

4.7 uF 50V st. 
10uF16V st.
47 uF 16V ax 

/st, 10st/9:— 
EL 34 16:-

H
 -I O

 
—

<
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' (heltransistor

-) 
-)
-4
-I

(645/680: 
(520/555:

S 290 (1.355:
$ 170 (795:

Ten-Tec — "State of the Art' 
Triton IV

med PS & VOX

Rotorer-115V ac (med postpaket) 
HAM HIS 138/146 m. 220V trafo 
CD-44 $111 119 m. 220V trafo
CDE HAM X 110220V trafo 

HAM III for 220V

(2.995:—)
(3.625:—)

642
778

Skriv (engelska) till W9ADN.

Priset Du be talar ar i dollar

Du sparar pengar och fAr andA de senaste modellerna 
nar Du koper dir ekt frftn USA.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE.

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

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

SPR-4 150 kHz 30 MHz $
R4C160-10m $
T4XC 160 - 10 m 200W pep $
L4B2kWpep $
TR4C80 10m300Wpep $
TR4CW RIT o. CW-filter $
RV4C VFO (med TR4C) $
AC4 115/230 V $
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4 $
W42— 30 MHz Wmtr (via Postpaket) $ 
MN2000 ant.anpassn.enhet $
SSR-1 0.3-30 MHz SSB. CW. AM $

658 (3.070:-)
658 (3.070:-)
658 (3.070:—)
999 (4.660: — )
580 (2.705:-)
747 (3.490: — )
125 (585:-)
163 (760:-)
157 (735-1

70 (360:—I
253 (1.180:-)
340 (1.590:-)

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor.)
210X $ 582 (2.715:—)
210X + typ200natagg
21 OX ♦ typ220natagg
350-XL D»g 350W pep 10- 160 
AC PS
Digitalskala
Remote VFO

215X $ 616 (2.875:-) 
$ 667 (3.110:—) 
$ 721 (3.360:-) 
$1,105 (5.150:-) 
S 240 (1.120:—) 
S 172 (805:-)
$ 135 (630:-)

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

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

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

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

Vi exporterar over hela varlden.

Ham Radio Magazine
FORST — Nar det galler leverans GAr varje mAnad med 
FLYG frAnUSA
ST0RST - Nar det galler tekmska artiklar. Varje nummer 
minst 128 sidor.
BAST — Nar det galler layout och skarpa i artiklar. 

1 Ar med FLYG kostar 125:—. Det tar ca 6-8 veckor innan 
pren. ar igAng och start sker med lopande nummer. Ar- 
gAng 1977 kostarlOO:— mkl.Provex 10:—. Endast forskotts- 
betalning till postgiro 41 95 58 2.

ham radio
BOX 444 194 04 UPPLANDS VASBY

ELEKTRONROR
Vi har foliande fardiga rorpaket
Drake R-4B + T-4XB <exkl slutrori 240:00
Drake R-4C + T-4XC iexkl slutrori 170:00
Drake R-4B 128:00
Drake R-4C (aldre modellenl 82:00
Drake R-4C Inyare modellen- 72:00
Drake T-4XB texkl slutror 122:00
Drake T-4XC « i s ut'or 100:00
Heathkit HW-101 ••• 230 00
Heathkrt SB-101 iexkl slutrori 230:00
Heathkrt SB-102 iexkl slutrori 215 00

Priserna mkl moms. Roren ar fabriksnya och testade Ring eller skriv 
till oss for vidare info

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY
Box 33,430 33 FJARAS

Tfn: Bosse 6FPG 0300 423 61 (kvallstidl
Thommy 6EQH 0498 342 68

Bomquad, 2 element 960:—
Bomquad, 3 element 1230:—

Slutror till transceiver (6JS6, 6JB6, 6KD6, 
6146B, m fl) alltid i lager.
Tala aven med oss om Yaesu och Kenwood!

HAMTRON
Kornvagen4. 950 10GAMMELSTAD 

tel 0920 541 93

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

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

w
</

>
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Vi leveranstrimmar 
alia apparater1 
- en frygghet for Dep

EMOTATOR: Antenrwotorer dv hogsta 
kiass Bromseffekt max 10-ton Vnd 
effekt max 1 ton Mycket stabila 1220VI

1 STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR |

VI SAUER • BYTER • KOPER • REPARERAR

NYTT! NYTT! 
IC280 2m FM
10402 70 cm SSB:CW 
Ring OSS tor information!

NAG-144XL 2m SSB CW FM 
500W pep SSB 400W CW FM 
Inb SWR meter Ror 4CX350F 
En kvalrtetslutsteg 1220V»

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

IC 701 10 160. n 100W SSB CW 
FSK D*gitaiavlasn<ng 2 St VFO LSI 
PLL, RF proc, var selektrvitet. VOX. 
NB Klar for yttre keyboard". mic 
112 220V •

FT 9010: ’oU<- 2uuW SSb i_W
FSK AM Dignaiaviasning. Elbugg. var 
CW filter var bt>r 100Hz 2.4KHz 
Reject»ontun>ng, RF ptoc. Frekv mm 
ne. VOX. NB. (220V)

Hor med oss 
SM2ALT 

& 
SM2ALS 
det lonar sig’

LXJ NORD TELE
K0MMUNIKATI0NSRADI0 • MOBILTELEFONER

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

IO211t2m10WSSB CW FM 
Digrtaiaviasn VOX. NB. RIT 
Tonoppn SWR DISC S meter 
En topp stat ion' (12 220V)

IO246E. 2m 10W SSB CW FM 
Digrtaiaviasn AGC. NB RIT 
Tonoppn En liten och be handig mobil 
station 112V).

IC24O: 2m 10W FM 22 programerbara 
kanaler.
RO R9 ♦ 500,525 560 575 forpco
gramerade Tonoppn (12V)

Linar-70A: 70cm SSB/CW AM FM
low. 100 kanaier ♦ mb VFO 430 440 
MHz Idealisk for sateMrttrafA m.m 
12/220V)

CUE DEE
antenner master

CUE DEE 414 
Min Gain 
Bom 
Max elem 
Vikt
Pns 1196:-

4ei 14 MHz 
8 dBd 
8 meter

11.08 meter 
23 kg

CUE DEE 421 328 4ei 21 MHz. 3el 28MHz 
Min Gain 21 8dBd

28
Max elem. 
Bom
Vikt 
Pns 1235:—

7 dBd
7.48 meter
6 meter 

25 kg

Bagge antennetna tilisammans ger en trebanaskombmation med 
monobandsegenskaper pnset endast 2280:— mki moms & frakt 
Kommer under hosten

2 el 3bands QUAD for 875:—, 
tilt-over mast 18 meter

Dessutom har s EMOTATOR ROTORER eassande sma och stora 
antenner

SM2DMU SM2HTF

RY ELEKTRONIK
PL 3178 910 40ROBERTSFORS 

TEL0934-15168

NU SOM LAGERVARA:

IC 701
FT 227
IC402
FT 225
IC280

DESSUTOM:

TONNA
typ 20422; 21 elements longyagi speciellt av- 
sedd for TV pa 438 MHz

SAMT:

TILLBEHOREN
som Du letar efter

PDL.B RPDID tisd — fred 12—19 
Ostervarnsgatar. 10 Lordag 10—13
212 18 MALMO
040-29 24 20
Din guide i apparetdjungeln: Bosse SM7FJE
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MM4M3

COLLINJARA ANTENNER
20 Element
40
80

14.2 db
17 db 
20 db

Pris: 1 st. DX-120 - 20 element kr. 385: — 
(Obs! Bilden visar 40 element)

RUNDSTRALANDE VHF och UHF- 
ANTENNER

FOR BASSTATION OCH REPEATER
Typ ARX-2: 2m. forstarkmng 6 dB

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

Pris: kr. 278:-
Alla priser inkl moms

Box 27 Kungsgatan 54 440 20 VARGARDA - Tel. 0322 205 00

M1/4M2M1

©Svebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40

TILL LAS/SKRIV STEP START STOPP RUNDG.f t
SPEED

ALLA M

10 Element vertikalt: Centerfrekvens 145.5 Mhz 
10 Element honsontalt: Centerfrekvens 144,3
MHz Pris: kr. 458:-
eller for CW SSB endast:
10 element honsontalt + 10 element vertikalt
for vanster eller hoger cirkular polarisation och 
axial polarisation. Kopplmgskablar for de olika 
mojligheterna ingSr. 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 borrhdl) Pris: kr. 188: —

KRYSSYAGI 2m eller 70cm

fran (XJcushcraft USAVHF-UHF

VOLYM

9
• Storlek: Bredd 190. djup 130. hojdbOmm.
• Vikt: 600 gram.
• Utan manipulator.
• Pris: 975 I— inkl moms.

NY MINNESBUGG
• For yttre spanning 7—12 volt DC
• Stromforbrukning: 400 mA.
• Speed: 30 - 200 tecken/min.
• Medhorning: Inbyggd, varierbar.
• Rundging: P3 varje minne eller p5 alia minnen.
• Minneskapacitet: 4096 bit.

298 QTC 8.1978
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DENTRON MLA-2500 linear amplifier
• Contunuous duty power supply • 160 thru 10 meter coverage • 
2000 • watts PEP input on SSB • 1000 watts DC input on uW 
RTTY SSTV • Two external-anode ceramic'metal triodes 
operating in grounded grid • Covers MARS w.'o modifications • 
50 ohm input/’output impedance • Built-in RF watt meter

5.995:-

DENTRON MT-3000A antenna tuner
• 160 thru 10 meter coverage • Handles a full 3KW PEP • 
Continuous tuning 1 8 - 30 me • Built-in dual watt meters • Built- 
in 50 ohm dummy load for proper exciter adjustment • Antenna 
selector switch enables you to by-pass the tuner direct or select 
the dummy load or 5 other antenna systems

2.395:—

MT2000A Tuner 3KW • Enklare version av MT-3000A • Ingen effektmeter
Jr MONITOR 
TUNER 
DUMMY LOAD

Litet format — lamplig for mobilt bruk • 300W • Effektmeter 
Klarar 1KW • 190mm Hog 160mm diameter

PRESS-STOPP! MLA-2500 + MT-2000A endast 6.495: —

1495:—

545:-
295:—

GENERAL SPECIFICATIONS
Semiconductor*

Power 
Requirement* 
Power 
Consumption 
Dimension*

Weight

J91 Jde* 73 •••»■» »••.** 1*
C’Cu t* 

*• • .DC -P.’ »’ ’i. amps
3’ 

r- ,1-3
"•*’.<

’*4 - ■jr • a A,*.' • ’2* 2 >-*t 
•2 mm

* • 4 r * • »- .q

PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Frequency Range

Modes
RF input Powe'

Transmitter

impedar** 
GurtMtf 
SuppwHvqe
Siflr Benti

□•SttXT qr 
P»a»Ju6n 

AF O.-v; 

Rafl «t on 

F.. ;

’-a- 4S IB

B-”** ■ « Jg at tQIX) HZ

B«jHnr yr j9

sb 750: H/
t» r’■•••• *5 dB rM"'>w

!■. VH* r.i?t»-r th*n K -jB »- .»• 
10 VMz
L*ns »*<* *0C e*Z d’H p*»» WQu* *»-m a 

*»•*’ M 'M* re—watu»e 
M'q’ mpeaancr JCXK) qr«m

Receiver

$-qna< t-z-Nos*-

Better mar 0 •> watt* WdS Output *O» 
' 5 mV -nput
Better man 10 <38 S NN tn* 

"Oul

image j Betirr tnan 60 dB
Typica' with respect to 05 wV <nptit 80 meter* - 
•M) dB <0 mm*’* *06 dB 70 meters ?5 IB

FimecVQn Better than -TOdB
typica' w tn respect To 05 j/V nput 86 meter* 
•’ IB ^0 meter* SO 3B 20 meters - ?5 dB

Intermodulation 
inttrtep’ Print 

Sowctivty 
Au1<- Output 
Ptrwer 

Audio Distortion

Bette* >r an 10 dBM 

2 5 ■ 6 C0 SOiH;

Ware than 3 watts

Less !Mn a! 3 watts

«0tJB

DENTRON OCH ALDA MARKNADSFORES AVEN AV HEATHKIT!
Alla priser ar inkl moms. Leveransbestammelser enligt IML-72 med vissa tillagg. 
Gen. agent for Skandinavien

BOX 442 194 04 UPPLANDS VASBY 
TEL 0760-858 73 ESKIL, SM5CJP

DENKO
08-52 07 74

Bengt, SM7EQL
046-14 20 20

Bengt Arne, SM6CKU
0300-443 89

Nils, SM7CAB 
036-12 46 25

Janne, SM3CER 
060-17 14 17

Rune, SM2EKA
0935-206 25
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(^KENWOOD tai att jamforas...

Manipulatorer
Elbuggar m. o. utan minne 
Slutsteg
m.m. + begagn. (som stand, vaxl.)
Ring, det lonar sig 
alltid att hora efter 
hosREX!

TS-700G inya modellenl

X. l\IU 3995:—
Specialprospekt (sand porto)

ALLA PRISER MED MOMS
NORRLANDS MEST VALSORTERADE HAM-SHOP

r Ovriga produkter
CW-filter till TS-520IS) 298:-
Ant.avst.-enhet (byggsatser 245: —) 
Antenner KV + UKV

IC 245

Rotorer
Kabel

[ICOMI

IC 215
IC-245E 3470:— IC-202
IC-240 1960:—
IC-211E 4900:— Lagervara hos
IC-215E 1850:— Radio Rex
IC-202E 1920:—
IC-701 7700:-

Telegrafnyckel massiv massing pi teak- 
platta m. ’blyinlagg silverkontakter Kr 299: — 
PlSt m, anropssign i relief 25: —
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Q
TC 

81978 12V GS PQRTALAC
TATA SPILLSAKRA
BLYACKUMULATORER

Temperaturomrdde -20 -50 C

AB RELATEKNIK
Storsatragrand 10, Postadress Box 3093
127 03 Skarholmen 3
Telefon 88 40 06 88 40 46

SM5VC

*For maximal livslangd bor batteriet ej lagras mer an 6 mfinader mellan uppladdningarna.

Typ Nominell
kapacitet

Max stromuttag under (ner
15 min 30 min 1 tim 4 tim

till 10.5
10 tim

V)
75 tim

Dim. i mm 
LxBxH

Vikt
kfl 1 m5n

<apacitet
3 m§n

vid lagring
6 m3n 1 Sr

Laddning
v LA

Livs
langd

PE 1,5- 12A

XL

GS '

1,5 Ah
75 mA 
under
20 tim

40
A

2,7
A

1,35
A

—

830 
mA

300
mA

135
mA

24
mA

178x34x66 0,8 1,45
Ah

1,35
Ah

1.2
Ah

•

1
Ah

underh.
13.8 V 
period
15 V

380
mA

>33r

PE 2,6 - 12A

GS

2,6 Ah
130mA
under
20 tim

40
A

4,7
A

2.3
A

1,5
A

500
mA

230
mA

40
mA

195x47x75 1.3 2.5
Ah

2,35
Ah

2.1
Ah

1,7
Ah

underh.
13,8 V 
period

15 V

450
mA

>3Sr

PE 4,5 - 12A

4 GS
4,5 Ah
225 mA 
under
20 tim

40
A

8.1
A

4.1
A

2,5
A

900
mA

400
mA

70
mA

151x65x102 1,95 4,35
Ah

4.1
Ah

3.7
Ah

2.9
Ah

underh.
13,8 V 
period

15 V

1.15
A

>33r

— PE20-12A

'" S ‘
20 Ah

1 A 
under
20 tim

150
A

36
A

18 
A

______

11
A

4
A

1.8
A

320
mA

166x175x128 8 19,4
Ah

18,2
Ah

16.4
Ah

13 
Ah

______

underh.
13,8 V 
period
15 V

5
A

>3 3r

8



IC-211E-, IC-245E-, IC-701 -agare!
IC-RM3 
Computerized 

Remote
Controller

I LAGER

X" - - — —\

IC RM3 Kan direktanslutas till IC-211E, IC245E, IC-701 
Foljande funktioner kan erhSllas:
• Installing av onskad frekvens genom inslagning pa tangentbordet. Tillsammans med kortvAgs- 

stationen IC 701 sker aven bandbyte automatiskt.
• Automatisk "passing” av forinstallt frekvensomrade, ex.vis 144.290— 144.310 MHz.
• 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 100 Hz, 16kHz eller 25kHz steg, upp eller ner i frekvens.
• Simplex, eller duplex + 600Khz eller till fjarde minnesfrekvensen.
• Inbyggd digital frekvensdisplay.
• Stromfdrsorjning genom den anslutna transceivern.
• Storlek30,5 x 142 x 112 mm.
• Vikt650g.
• Levereras med mobilfaste och bruksanvisning.
• Pris: Inkl moms: 895 kr.

BEGAGNATLISTA
ICON:

IC700R
IC225 
IC211E

TRIO:
TS820 
TS 700 
TS 700S VF0 700S 
TS520

DRAKE:
DRAKE2C
DRAKE RR1 
DRAKE FS4

Sommerkamp:
FR 101 dig. 
FV101B

Collins:
75 SI

Uniden:
Uniden 2020
Uniden 2020 ext hogt. ext VFO

Ovriga:
Atlas 180
SSM Europa
Galaxy 5 Mark 2
RVD 1002
Grundig satellite 2100 med SSB till- 
sats.

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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Heltransistoriserad inkl slutsteg
100W kont. uteffekt p£ alia band, mojliggjord genom termostatreglerad flakt och overdimensione- 
rade 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, A VC (slow, fast). Noise blanker, sep. VOX delay for CW 
Inbyggd HF-klipper (speech processor) uppbyggd med 2 st kristallfilter
Mottagaren ar uppbyggd som enkelsuper med separata bredbandsavstamda HF-steg och oscilla- 
torer for varje band, foljda av Schottky-diod mixer. Genom en unik konstruktion med dubbla kris- 
tallfilter erhSlles variabel bandbredd vid SSB och RTTY samt tv3 olika bandbredder vid CW (0,5 
kHz och 0,2 kHz)
Dubbla inbyggda VFO:er mojliggor split-frequency trafik. VFO med ett minimum av rorliga delar, 
inga planetvaxlar eller kugghjul som slits ut.
Inbyggd hogtalare vid mobilt bruk
FSK for RTTY, 170 eller 850 Hz skift
Sandaren ar uppbyggd med separata bredbandsavstamda drivsteg for varje band, Schottky-diod 
mixer, 2 kristallf ilter och I3gpassfilter for alia band. Uteffekten ar installbar mellan 0— 100W p£ alia 
trafiksatt
AC kraftaggregat med inbyggd hogtalare
All spanningsstabilisering inbyggd i apparaten
Extremt liten frekvensdrift genom LSI kontrollerad PLL frekvenssyntes
Belyst matinstrument for kontroll av signalstyrka, strom, rel. uteffekt, SVF, klippnivS (-20 - +20 
dB), ALC, spanning
6 siffrors digital frekvensavlasning med 100 Hz upplosning
LSgpassfilter, avstamda for varje band, kopplas automatiskt in med motordriven omkopplare 
Klar for anslutning till programmeringsbord IC-RM3
Uttag for anslutning till transverter, yttre mottagare, spektrumanalysator, hogtalare, hortelefon

IC-701 inkl nataggregat med inbyggd hogtalare, bordsmikrofon
(electred condenser mic), 2 st CW-filter, 2 VFO:er

IC 701 UTMANAREN
100 W UTEFFEKT 
KONTINUERLIGT

Kommanditbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.
TEL .054-18 96 50 0900-1700

054-18 96 75 (Service)

ICOM
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MEK6800D2
Ett prisbilligt mikrodatorkit vilken kan 
utbyggas till en komplett hobbydator 
med minneskort. integrerad terminal, 
floppy disk, chassi m. natdel.

T1LLBEHOR
Bildskarmsterminaler fardiga och i 
byggsats
Tangentbord
Floppydiskenheter
Kontakter
Datakassettbandspelare
Minneskort
Videomonitorer

PROGRAMVARA
Assemblers
Editors

Basic 3k. 4k, 8k
Multiuser Basic (4 st.)
Ham Pack I. II

DOKCJMENTATION
Bocker
Tidningar

KOMPONENTER
Hela Motorolas M6800 mikrodatorfamilj
Hela Motorolas CMOS-familj
74 LS-serien

Komplett hobbydatorsystem i byggsats 
inkl. programvara for omgdende 
leverans. Fardiga datasystem for kund- 
register, bokforing. lagerovervakning 
etc.

Besok garna var utstallning i nya lokaler och bekanta Er med vart program. 
Vi halier oppet tisd. och torsd. kl. 14.00—17.00. Lord. 11.00—13.00. 
Telefonservice 13.00—17.00.

DEITHDNXC
HOBBY- & MIKRODATORSPECIALISTEN

Hagvagen 6, Box 127, 194 01 Gpplands Vasby 
Tel. 0760-836 70
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Mottagare

Dim H x B x D = 11,6 x 34,6 x 31,7 cm
 Mottagarkanslighet = 0,5 pV 10 dB

Spegeldampning och MF-undertry ckning: > 80 dB
Intermodulation: Intercept point + 20 dBm 
TvS-tons dynamik: 95 dB

Elektronikhuset i Soina

\O8/73OO7OO

San dare

EFFEKT INPUT 
SSB: 250 W PEP 
CW: 250 W
VSWR-skyddat slutsteg

Effektminskning
1:1 0%
2:1 10%
3:1 25%
4:1 50%
5:1 90%

Lagerfors av generalagenten:

EL FA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 - 08/7300700

2M FM TRANSCEIVER:
40 KANALER PLL FREKVENSSYNTES 

MED LED KANALINDIKERING

KENWOOD \

TR-75OO
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ASTRO-200
80M-10M SSB TRANSCEIVER

DIGITAL FREKVENSSYNTES 
MINDRE AN 20 HZ FREKVENSDRIFT 

KANSLIGHET > 0.3j<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

Box2090 141 02 HUDDINGE Tel 08-774 40 30
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