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Frbn styrelsen
Sammantrade med televerket

Den 5 juni sammantradde representanter 
for Televerket och SSA for att diskutera fol- 
jande arende: frekvensplanen infor WARC 
1979. SSA representant mom den svenska 
delegationen till WARC 1979, gemensam 
nordisk licens. angivande av certifikatklass d 
den drliga fakturan d hcensavgiften. 
immunitetsmatningar. B:90ochE:22

Eftersom det galler en overenskommelse 
mellan Televerket och SSA om att inga 
detaljer skall publiceras forran protokollet 
frfin resp sammantrade justerats och utsants 
m^ste informationen stb over till ett senare nr 
av QTC.

Vid sammantradet overlamnades frin 
SSAs sida dess slutliga begaran om frek- 
venser infor WARC. Helt allmant kan nam- 
nas att Televerkets representanter nu s5g 
mera positivt an tidigare pd vissa band Dar- 
med inte sagt att vi kan rakna med dessa for- 
delar eftersom alia forslag skall behandlas av 
WARC. Har nedan forljer SSAs forslag:

Vid sammantradet overlamnades fr3n 
Televerket protokoll frdn sammantradet den 
1977-12-06 vilket lyder som foljer:

Deltagare
Gunnar Malmgren ordforande Rf
Krister Bjdmsjd Rff
Ivan Gars Rft
Gunnar Lovius Rtf
Ulla-Britt Taxbn Rft
Einar Braune SMOOX SSA
Gothe Edlund SM0C0D SSA
Gunnar Eriksson SM4GL SSA
Folke R3svall SM5AGM SSA

Som dagordning godkandes en forteck- 
ning av frSgor som SSA onskade diskutera 
och som tidigare av SSA:s ordforande till- 
sants RfC.

Foregiende motes protokoll Rff 77 003 
(1977-03-24) godkandes efter rattelse av 
"Over 275 GHz, sid 5 Under denna rubrik 
skall "300 MHz" rattas till ”300 GHz”.

Den forsta punkten i dagordnmgen gallde 
SSA frekvensonskemSI infor WARC. De ak- 
tuella frekvensbanden genomgicks se- 
dansuccesivt.

1800- 2000 kHz
MOD a) 20 kHz AT exklusivt. Sverige fore- 

slAr har 25 kHz exkl.
MOD b) 200 kHz At. FX. MOsa. RDET.

SSA foredrar MOD b) med motivering att 
ett exkl. band for AT ej kommer att respek 
teras av de kringliggande tjansterna.

Sverige vill att hela gransvSgsbandet delas 
in for olika tjanster med kanalindelnmg inom 
MAMO banden. Gransvigen ar attraktiv for 
sjofarten vid medellinga distanser. VHF lac
ker ju endast korta distanser.

3500 - 3800 kHz
CEPT foresidr 3500 3520 exkl. AT. 
Sverige: 3500 3525 AT.
3525 - 3800 AT. FX. MLsaoforandrad. 
SSA har intet an ennra haremot.

Not 205 B, SSA vill ha banden som berors 
av Not 205 B omedelbart utanfor AT- 
banden.

Med begransmng till on och tid vid kata- 
strof innebar noten ingen tabubelaggmng av 
dessa delband. Om banden forlaggs utanfor 
AT-banden innebar detta en utdknmg av AT- 
banden som televerket ej kan godtaga.

7000—7100 kHz: Ingen andring.

BEGARAN OM FREKVENSBAND FOR AMATORTJANSTEN (AT) OCH 
AMATORSATELLITTJANSTEN (ATSAT) INFOR world administrative radio 
CONFERENCE 1979:

1800 - 2000 kHz 
3500 - 3800 "
6900 - 7100 "

10100-10600 " 
14000-14350 ”
18100-18600 " 
21000-21450
24000 - 24500 "
28000 - 29700 "

AT, delat med andra tjanster. txkl segment omkr 1830 kHz 
AT oforandrat men onskvart med exkl segment for AT 
AT 4 ATSAT exklusivt
AT -r ATSAT exklusivt (nytt band)
AT 4 ATSAT exklusivt (fotnot 218 utgSr)
AT + ATSAT exklusivt (nytt band)
AT 4 ATSAT exklusivt (oforandrat)
AT - ATSAT exklusivt (nytt band)
AT - ATSAT exklusivt (oforandrat)

50— 54
144 146
430 440

1215— 1300
2300- 2450

3300 — 3500
5650— 5850

10000- 10500

24000- 24050

MHz AT + ATSAT flyttar successivt in dS TV lamnat bandet
AT 4- ATSAT exklusivt (oforandrat)

” AT 4- ATSAT exklusivt
AT 4- exklusivt segment for ATSAT i dvre delen av bandet 
oforandrat men med exklusivt segment for AT 4- ATSAT inom omrS- 
det 2300 - 2310 MHz
AT 4- ATSAT. delat med andra tjanster

'* delat med andra tjanster men med exklusivt segment for AT * ATSAT 
inom omrSdet 5650 - 5670 MHz
delat med andra tjanster men med exklusivt segment for AT 4 ATSAT 
mom omridet 10250— 10500 MHz
AT * ATSAT exklusivt

24050 - 24250
48- 50 GHz
71- 76 "

152 — 170 "
210— 214

Over 275

AT * ATSAT. delat med andra tjanster
AT 4- ATSAT exklusivt
AT * ATSAT. onskvart med tilldelmng av dessa frevenser 
AT * ATSAT. onskvart med tilldelmng av dessa frekvenser 
AT * ATSAT exklusivt
ratt att utnyttja frekvenser over 275 GHz for AT ♦ ATSAT

7100-7300 kHz
MOD a) AT + AT — SAT. S ar starkt ne- 

gativt installt haremot. Sverige foresldr istal 
let en utokning av BC-bandet ovanfor 7100, 
vilket forvantas medfora rening av bandet 
frdn out-of-band stations.

10100—10600 kHz: Oforandrad enl. forra 
motet.

SSA anser fortfarande att avstindet mel
lan 7000 och 14000 kHz ar for stort. Kanada 
har foreslagit en band har for AT. Sverige 
ska studera frdgan vidare.

14000-14530 kHz
Sverige har foreslagit AT-SAT aven i 

14250-14350 kHz. SSA har i.a.e. haremot. 

18100—18600 kHz: Ingen andring.

21000— 21450 kHz: Ingen andring.

24000-24500 kHz
SSA stoder Kanadas forslag. Utgor en av- 

lastning av 21000 kHz vid gynnsamma kondi- 
tioner. Det ar ett stort hopp mellan 21 och 28 
MHz vilket gor att skillnaden i vSgutbred- 
ningsforhailandena blir stor.

10,18 och 24 MHz
SSA vill har ha en fotnot infort i RR om att 

kunna anvanda dessa band eftersom den ov- 
riga trafiken pi dessa band reducerats kraf 
tigt p£ senare 3r.
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Ordforanden: AT mdste i sd fall finnas i ta- 
bellen som del at band.

28-29,7 MHz
Motet diskuterade forslaget frdn forra mo

tet att forest WARC 1979 att sanka kravet 
pd kunnighet i telegrafi i RR 1563 till under 28 
MHz. Ordforanden framholl att bandet mds- 
te behdlla karaktaren av ett amatorband 
Men man bdr ej ha telegrafi som sparr.

SSA ar radd for disciplinara svdrigheter. 
Man bdr krava battre tekniska kunskaper av 
"privatradiofolk" som kommer att ha trafik i 
bandet. SSA anser vidare att en viss kunmg 
het i signalering mdste kravas. Vid ddlig sig- 
nalstyrka ar det onskvart att kunna signalera 
dtminstone stationssignalen. Atmmstone 
kunna Morsealfabetet.

Ordforanden: Kunde man gd den linjen att 
ha krav pd att kunna Morsealfabetet utan 
hastighetskrav pa telegrafering? Detta kan i 
sd fall inkluderas i den tekniska licensen Mo 
tet beslutade i enlighet harmed.

50— 54 MHz SSA upprepade vad man 
framholl vid foregaende mote om att "hop
pet” mellan 28 och 144 MHz ar for stort. 
Ordforanden framholl att frdgan om amator 
radio har ligger langt fram i tiden. Man bor 
forst se hur den mobile utvecklingen blir pd 
90-talet.

SSA ansag att ett forslag till WARC 1979 
borde framforas om ett band pd 100 kHz med 
bandbredden 6 kHz.

Ordforanden svarade att S ej ville gd i bra 
schen for ett nytt AT-band. Vad som sades i 
foregaende protokoll I Rf 77 003) sista styc- 
ket betr. bandet 50 - 54 MHz galler fort- 
farande.

144—148 MHz Ingen andring.

432— 438 MHz SSA undrade om det var 
nodvandigt med ISM i detta band. SSA be- 
farar att ISM kan stdra ba de amator och 
mobiltrafik. Tekniska bestammelser for ISM 
borde inforas. Onskvart med lagre ISM 
bandbredd. SSA foredrar R-21 forslag a).

Ordforanden svarade att en undersoknmg 
om iSM-bandbredder pdgdr for narvarande.

902 MHz Ordforanden framholl att S kan 
ej stodja forslaget om AT i detta band. Vad 
som sades i foregaende protokoll galler fort- 
farande. Dessutom tillkommer behov for 
direktsandande rundradiosatelliter.

1215-1300 MHz Forslaget till R-21 redo 
visades.

2300— 2450 MHz SSA konstaterar att AT 
3r nedskuren i Sveriges forslag (R 21). Vill 
nellre ha 50 MHz delat med andra tjanster an 
att smalt band som delas med ISM. Det finns 
problem med ISM. men ar beroende pd det 
^eografiska laget. Banden 1250 och 2400 
MHz ar mycket attraktiva for "mdnstuds" da 
det kosmiska bruset ar Idgt i detta frekvens- 
pmrdde. Ur denna synpunkt ar delning med 
SM olycklig.

3400—3410 MHz Det som stdr i fore
gaende protokoll galler fortfarande

5650 — 5670 MHz Ingen andring

5670— 5850 MHz Ingen andring.

5725- 5750 MHz SSA staller sig dock 
oositivt till forslaget om en exkl. del for AT + 
AT - SAT

10000 — 10500 MHz I R-21 finns forslag att 
stryka AT sekundart och foresia 10250 - 
10500 MHz AT exklusivt S motsatter sig 
detta forslag och undersoker mojligheterna 
for amatdrer i bandet.

24-24,05 GHz. 24,05-24,25 GHz, 48-50 
GHz Ingen andring.

71—74 GHz Den vid foregaende mote av 
Rf utlovade undersokningen betr skalig 
bandbredd for ett eventuellt amatorband har 
ej gjorts annu.

152—170 GHz Tvt har ej hunmt studera 
Vasttysklands forslag om RLOC * AT se 
kundart.

SSA hade inga fragor betr. hogre frek 
vensband. Ordforanden lovadeatt SSA skall 
hailas underrattad om vad som hander i 
CEPT R-21.

SSA undrade om uppdelnmgen i radio 
regioner kommer att tagas upp i CEPT 
Ordforanden svarade att trenden ar att slopa 
regionsgranserna.

Motet avslutade frekvensdiskussionerna 
och fortsatte med punkt 2. Forande av dag 
bok vid mobil trafik".

Protokoll frdn det fortsatta motet (fr. o. m. 
punkt 2) utdelas separat.

Vid protokollet
Gunnar Lovius

M Olla Eriksson, SM5WVOm kortregister ———
Kortregister for "wrkd stns" ar ett otyg- 

jobbigt att fora ochandd jobbigare att hdlla 
iordning. Men eftersom jag har begransat 
minne sd ar korten andd ovarderliga nar jag 
traffar pa bekanta call och inte kan erinra mej 
vare sig namn eller QTH — medan dom sjal- 
va gastar "Olle i Rejmyre" sd det ekar i bac- 
karnal

Fr8n forsta dagen som ham anteckande 
jag alfabetiskt i (efterhand allt tjockare) boc- 
ker: call. namn. QTH ochdato. Ett system 
som hade sin begransning! Efter ndgra dr 
slog jag pd stort och lat trycka upp 6000 
registerkort. 7x11 cm. att anvandas for en- 
bart utomsvenska stns. SM forde jag i mina 
liggare intill dess "televerkets lilla roda" 
dampned ibreviadan.

Efter 30 dr hade jag forbrukat det sista kor 
tet och Iddan var sprangfylld. Ofrdnkomligt 
stallningstagande: Kort eller ej i fortsatt- 
ningen!

Min XYL bidrog pd ett avgorande satt till 
problemets Idsning genom att presentera 
mej den senaste editionen av "the call-book" 
(som numera bestdr av tvd mycket digra och 
sakerligen inte billiga volymer)1 Jag overvag- 
de nu att istallet for korten anvanda call- 
bockerna. men fann snart att det skulle vara 
lika mycket jobb att pricka for korda stnr som 
att dessutom ganska obekvama: i ex US- 
delen ar alia W-WA-WB-K o s v samman- 
forda under resp siffror — medan kort- 
registret hade ledkort for varje bokstavs- 
kombination.

Sanering alltsd! Nar jag korde igdng var jag 
nog ganska overtygad om att bl a en mangd 
"untie" frdn efterkrigsdren skulle fastna i no- 
ten. samt att skorden av 40-talskort aven i 
dvrigt skulle bli stor. Det visade sig vara en 

ndgot forhastad slutsats: Bortfallet av de dr- 
gdngarna I-kort blev ex obetydligt over 
medelvardet och "40-talarna" stod sej gott 
mot kort frdn 50-talet. Vid bedommngen har 
jag tagit hansyn till antal QSO/dr. Ca 35 % 
kort totalt blev borttagna (bra med hansyn till 
tidslangden) och av dessa var nara 60 % 
engdngs-QSO, ca 30 % var kort med flera 
QSO och resten "Idngkorare" med noterin- 
gar om ett stort antal QSO under kanske 
10—15 Sr. Av dessa som ar kvar repre- 
senterar mdnga kort over 100 QSO.

Om man som jag drojer allt for lange med 
sanering av kortiddan sd finner man ex led
kort utan funktion. DL2-4-5 (ockupanter) 
som for lange sen flyttat hem till mor, OQ, 
ZC och mdnga andra som "ddpt om sej", 
man hittar goda vanner som man helt glomt 
bort och man fdr fatt pd ganska mdnga kort 
dar det ar omojligt att avgora om det ar frdga 
om samma op. GP-delen av forteckningen 
upptar ex inte ett enda fornamn och har en 
op med "nickname" flyttat med bibehdllen 
signal sd kor man fast, om man handelsevis 
inte antecknat efternamnet. I tveksamma fall 
har jag Idtit kortet std kvar med ett frdge- 
tecken pd

NSgra fS kort har jag lamnat kvar av rent 
sentimentala ska I. Ett ex aR C7LT. Li i Tient
sin: Han fortsatte lugnt sitt sista QSO nar 
folkarmens soldater strommande in genom 
tradgSrdsgrinden och tystnade mitt i ett ord 
for att aidrig komma tillbaka.

For att hSIla kortlSdans mnehSH nSgor- 
lunda "up do date" sS erfordras minst en Sr- 
lig genomgSng. I min upplaga stSr ex angivet 
att WB6KHH ar "silent key" och for 
WB6KGY "now WB7EIA" Dessa uppgifter 
finns kanske med i nasta upplaga. men blir 

sedan strukna. Om ett 5r kan du se att de tv5 
WB6:orna ar strukna. 6KHH fir vi val hop- 
pas att du inte traffar p5 ett tag. men strSlar 
du ihop med -7EIA och har tagit bort kortet 
pd -6KGY sd har du ingen mojlighet an kolla 
om du haft kontakt med honom tidigare. 
Kompromisser synes mej ofrdnkomliga.

Sjalv anser jag mitt kortsystem oum- 
barligt. Jag slipper att kalla Heinz for Fritz 
och eftersom jag prickar av for ank QSL sd 
kan jag ibland ex svara en sydeuropd som 
skriar "please QSL. please QSL": Det sande 
jag fdr 3 dr sen och vantar fortfarande pd 
ditt’

Den har artikeln ar val i forsta hand avsedd 
for den som funderar pd att skaffa ett kort
register De som redan har ett sddant skulle 
jag vilja rekommendera: Sprack inte kort- 
Iddan! Ta dej sjalv i kragen och gor en razzia 
— nu! Utom en massa jobb sd ger dej Iddan 
en hel del glada mmnen. tyvarr blandade 
med trdkiga upptackter

Min egen. nu mycket rymliga, kortldda 
kommer jag att behdlla — for sannolikt fdr 
jag val inte uppleva att ndgon presenterar en 
overkomlig datorkonstruktion som ar helt 
lamplig for andamdlet!

Good luck!

REGISTERKORT
Tillhor du de ordenthga manniskor som 

vill ha ordning pd dma QSO:n och QSL 
sd bor du skaffa SSA s registerkort. De 
ar i format 125x75 mm och har plats for 
17 QSO:n. De saljs i buntar om 500 st for 
19:00 kr per bunt av

SSA:s Forsaljningsdetalj
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Kristallkalibrator De Luxe
7400

REAKT

J

72741

7490

4^)
72710 7493 7486

Det ska framhSllas, att ovanstfiende ar en 
skrivbordskonstruktion utan detaljanvis- 
ningar for de olika stegen. Sjalv bar jag ju 
inga mojligheter att anvanda Motala-sanda 
ren, men jag har planer pa att istallet nyttja 
den mycket starka osttyska Berlin-sandaren 
pi 185 kHz. Fran blandaren fir man da ut 10 
kHz. som efter forstarkning direkt kan 
pSforas komparatorn tillsammans med 10 
kHz fr5n kalibratorn.

Eftersom ovanstiende ar en prmciplos- 
ning, har i blockschemat vissa utgingar i den 
tidigare beskrivna kalibratorn (500 kHz. 25 
kHz, 1750 Hz) utelamnats.

Av blockschemats 10 IC-kretsar arbetar 7 
utan hjalp av yttre komponenter, vilket bdr 
underlatta konstruktionen av ett kretskort. 
Samtliga IC-kretsar ar inneslutna i DIL-kaps- 
lar (Dual-In-Line) vilket forenklar han- 
teringen. Bestaller du de bdda linjara kretsar- 
na (741 och 710) fr3n t. ex. en postorderfir- 
ma. mdste du ange DIL-utforande. annars 
vfigar jag satta en tunna lort p5 att du f3r 3t- 
minstone 710:an i T05-kapsel, som ar bokig

att arbeta med. Den fullstandiga DIL-beteck- 
ningen for denna krets ar SN272710N (Texas) 
eller MC1710CP (Motorola). 741:ans DIL- 
beteckning ar SN72741N (Texas) eller 
MC1741 CP (Motorola). Texas har aven en 
DIL-kapsel som heter SN72747N och som 
innehSller tvfi 741:9r.

■
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vensnormal fastest pa Motala". RT nr 2, 
1971. s 42-47.

2. Bengt Ohman: "Principen for frekvens- 
kontroll" Elektronik nr 5/6 1967.

3. Harold Isenring, W9BTI: "WWVB sig
nal processor". Ham Radio. March 1976, p 
28-34

4. For tips om kopplingen av 7486, 72741 
och 72710 se I. J. Dilworth: "Variable 
frequency oscillator for the amateur. A. 
Phase Lock loop design using discrete 
components". Wireless World. September 
1975, p 407-412.
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T-RX NYTT
Mangder av nyheter tillfors hammarkna- 

den varje dr. Har ndgra axplock av senaste 
transceivrar. mottagare och sandare:

RA 6772 ar en trafikmottagare frdn RA 
CAL. den tacker frekvensomrddet 0,015—30 
MHz i 10 Hz-steg. syntes.

UNIDEN 2080, en 800-kanalare i 5 kHz- 
stegoch PLL-teknik, 1 eller 25 watt, FM.

T 2001 2m transceiver. FM. SSB, CW. 
400-kanaler. 5-kHz-steg. 1 eller 15 watt, vox, 
RIT mm.

T2002 ocksd en 2m TRX. syntes. digital, 
FM. 5-kHz-steg, 1 eller 25 watt.

T2004, 2m. TRX. FM, 23-kanaler. 1 eller 15 
watt.

TS 240 FM en 40-kanals station for 2m i 
PLL-teknik, 10 watt, den kommer frdn 
Sommerkamp — ett namn som pdstds ha 
upphort men lever kvar i tyska tidningar

IC 202 finns nu aven i S-version med LSB
IC 280E Ny sensation frdn ICOM, digital- 

skala. har tre programmerbara minnen, + - 
600kHz for repeatertrafik, frontpanelen kan 
losgoras frdn stationen for lattare montage i

IC402 ar en 70 cm version av den kanda 
IC202. Mottagaren ar en dubbelsuper och 
sandaren ger ndgot mer an 1 watt ut.

TM 56B. FDK kommer med en VHF moni
tor som har 12 kanaler och fyra med 
automatsokning.

T 7003, 70 cm-transceiver, FM. 23-kanaler. 
1 eller 15 watt.

MuHi-800D annu en 800-kanals FM- 
transceiver for 2m-bandet, reglerbar frdn 0.5 
— 25 watt.

C 8800 ar en 12-kanals transceiver frdn 
Standard.

ASTRO 200 finns nu aven i E-version. 
Kenwoods TS 700 finns nu i SP-utforan- 

de med utokat antal kristallagen mm.
IC 701 har fdtt en bror. IC 701S.
R 820 ar en ny trafikmottagare frdn Ken

woods. en trippelsuper som tacker ham
band 10—160m plus fem BC-band, R’T, 
bandspelaruttag, AM. CW. SSB, RTTY, har 
tvd CW-filter, kan kopplas transceivt. appa- 
raten har inte mindre an 28 mandverpunkter 
frdn frontpanelen.

SM0DJL

Karl-Erik NordSM5MN 
Niecala 8
710 27 SZCZECIN 10 
Polen

1971 publicerade Tage Bengtar och Mats 
Lennartsson i tidskriften Radio Er Television 
en konstruktionsartikel, dar de visade, hur 
man genom fastening p5 Motalas I3ngv3gs 
sandare kan "parasitera" pa sandarens hoga 
frekvensstabilitet (1 • 10-10) for den egna 
frekvensnormalens rakning. Det var en 
mycket viktig och valkommen artikel, som 
grundade sig p5 Bengtars examensarbete vid 
KTH. Atminstone for amatbrer hade dittills 
Motalas frekvens (191 kHz, primtai) forefallit 
oanvandbar for kalibrerandamSI, medan 
andra landers amatbrer ar lyckhgare lottade 
t. ex Englands med Drortwich sandaren p5 
200 kHz och USA:s med ett flertal starka 
kalibrerstationer bl. a. WWVB pa 60 kHz 
med en noggrannhet battre an 2 • 10 —11- 
LSt oss i sammanhanget granska den gamla 
standardfrasen "Kalibratorn nollstalls mot 
WWV pa 10 eller 15 MHz". Ett par fragor 
maste da stallas: Har du overhuvudtaget 
hort WWV pa 10 eller 15 MHz nagon gang? 
Vad vet du om dess frekvensstabilitet? Fak- 
tum ar att da rymdvagen efter reflektioner 
och fasvridnmgar n3r SM, ar dess stabilitet 
inte stort battre an den du sjalv kan 
astadkomma med en god kalibrerkristall 
monterad i en enkel ugn dvs 1 • 10—7.

Under de sju ar som forflutit har ut- 
vecklingen gatt raskt framat och det ar darfor 
ingen kritik mot forfattarna om man sager att 
deras konstruktion ar i behov av moderni- 
senng och forenklmg.

Man kan saiunda tillampa Bengtars ide pa 
den tidigare i QTC publicerade kristallkalibra- 
torn. se blockschemat.

Den forstarkta 191 kHz-signalen blandas 
med 175 kHz fran kalibratorn och ger 16 kHz 
ut som forstarks och TTL-anpassas i exem- 
pelvis en 72710. Denna signal kan sedan 
delas direkt med 16 i den gamla stravsamma 
7493 (se kopplingen) och vi har saiedes fran 
blandardelen fart ut en 1 kHz TTL-anpassad 
signal.

Fran kalibratorns 700 kHz delar vi med tre 
7490 ocksa ner till 1 kHz. Eftersom vi nu har 
tva TTL-anpassade 1 kHz-siqnaler. kan vi an
vanda en 7486 som faskomparator i en 
mycket enkel kopplmg. Den felsignal som 
upptrader pa utgangen av 7486 filtreras och 
forstarks i en 72741 samt pdfors ett 
reaktranssteg (kapacitansdiod). som korri- 
gerar frekvensfelet hos 3.500 kHz knstallos- 
cillatorn.

74 86

I—pOi
pDn pD^u'
.—o
FASKOMPARATOR
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FILTER 1
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4 —

A = 2 
B = 3.5

MHz (P)
MHz (P)

C » 4 MHz (P)
D = 5 MHz (S)
E = 8. 1 MHz (P)
F = 9 MHz (S)
G= 9.5 MHz (S) -
H = 9 6 MHz (P)

10

12

5.2 5.35.i4.8 4.9
Volt

5.4 5.5

Matutrustning
Min utrustning ar tamligen enkel och 

amatorbetonad: ett hembyggt stabiliserat 
ISgspanningsaggregat 3-16 V. ett 25 Sr 
gammalt universalinstrument (Simpson), en 
hembyggd solid state frekvensstandard. som 
vant pSkopplad sedan okt. 1961 (med undan- 
tag for ett par flyndagar till Polen) samt en 
hembyggd frekvensraknare (Folkraknaren).

TTL-oscillatom
Se bild 1. For att slippa upprepnmgar han- 

visas till avsmttet om knstallkalibratorn i QTC 
nr 6/7 78.

Matningar
Till forfogande stod 24 kristaller i omrSdet 

2—9,6 MHz (tyvarr ager jag ingen 1 MHz 
kristall) samtliga AT-smtt i HC6/U- samt 
HC18/u-kapslar och de fiesta avsedda for 
parallellresonans (3.500 kHz kristallen satt in-

Weggemans TTL-oscillator (latt modifierad). A-D ar grindar i 7400.

--------1

C2

It " --------- IL

ir

Iddd i en annan oscillator och deltog inte i 
matningarna).

En inledande omgSng med en seriekristall 
markt 900.000 kHz gav en dyster upptakt till 
dvningarna. Oscillatorn forefoll vara

— belastningskanslig
— spanningskanslig
— varmekanslig
— allmant ostabil
Det visade sig att belastnmgskansligheten 

kunde bemastras genom en vettigare anslut 
ning av buffertgrinden till oscillatorn. se QTC 
6/7-78

Da spanningskansligheten undersoktes 
narmare. befanns an kristallens frekvens ar 
avgorande. Alla 25 kristallernas avvikelser 
frin markfrekvensen (mtrimmad vid 5,0 V) 
undersoktes i spanningsomrSdet 4.5—5.5 
V Nigra representative kurvor visas pa bild 
2. For sakerhets skull byttes 7400. varpi 
matningarna gjordes om Eftersom vardena 
overensstamde med forsta omgingens. 
torde kristallfrekvensens roll i samman 
hanget vara klar. I QST febr. 1974 visar 
K6UH en motsvarande kurva for en 2.9 MHz 
kristall i samma oscillator och den overens 
stammer ratt val med mina varden for 2 och

Frekvensen som funktion av matningsspanningen i omrSdet 4,5—5,5 V.

3,5 MHz knstallerna. K1PLP gor den kom- 
mentaren till kurvan for 2.9 MHz kristallen att 
den kan formodas vara representativ for 
andra kristaller. vilket som synes av bild 2 ar 
ett hogst forhastat uttalande

Den mest tidskravande matnmgen gallde 
varmekansligheten dvs frekvensen som 
funktion av oscillatorns omgivningstempera- 
tur. Eftersom det var vmter. utnyttjades 
detta si att jag avsiktligt eldade kokspannan 
i den egna kSken pi ett ryckigt satt. vari- 
genom jag varje dygn kunde ha en tempera 
tur i shacket varierande mellan * 18 och 
+ 28 °C (vad allt fir inte en stackers amator- 
hustru sti ut med!). Over 40-talet sSdana 
matmngar gjordes med olika kristaller. se 
tabellens hogra kolumn. dar dock endast vis- 
sa kristaller pS nSgorlunda jamna frekvenser 
redovisas (de fiesta av mina kristaller ligger 
pa ojamna och omtressanta frekvenser). Ut- 
trycket PPM betyder Parts Per Million 3 Hz 
vid en frekvens av 5 MHz ar siledes 3:5 = 
0.6 PPM

Av en bra AT-kristall kan man i det 
aktuella temperaturomridet forvanta en 
varmedrift pS 0.8 PPM °C. Darutover miste 
man soka berakna avdrift fororsakad av 
temperaturandrmgar hos Cl. C2. R1. R2 och 
7400 For C1 och C2 har tidigare redogjorts i 
QTC. R1 :s och R2:s roll i sammanhanget kan 
bedomas som like med 0. Aterstir att se vad 
7400 bjuder pi Med mina matresurser kunde 
jag mte fi fram nSgot som belagger att 7400 
bidrar till varmeavdriften vid 18-28°C.

Vid 2 och 4 MHz knstallerna ar. som 
synes. varmeavdriften onormalt liten. Det 
beror i detta fall pS att de tillhor ett av de 
basta — och dyraste — AT-snitten (kristal- 
lerna har suttit i ett totalhavererat trafikflyg- 
plan och darefter inkopts hos ett forsakrings- 
bolag) 5 MHz kristallen har ocksi liten 
varmeavdrift. Den har tjanstgjort som klock- 
kristall i en dator och har markningen

Matningar pS en TTL-oscillator
KarFErik Nord SM5MN
Niecala8
710 27 SZCZECIN 
Polen

Allmant
Eftersom jag f. n. inte kan anvanda mm 

sandarlicens, har jag gott om tid for andra 
aktiviteter inom den gamla kara radiohob- 
byn. Det kunde t. ex. vara intressant att un- 
dersoka om den Weggemanska TTL-oscilla- 
torn verkligen har sS bra egenskaper som 
fiera forfattare gor gallande.
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En metod aft lagra 
kassettband

microprocessorprogram pa
Kjell Rogstrom

Kopplingen i fig. 1 for lagring av micropro
cessorprogram pi kassettband har visat sig 
vara enkel att bygga, tillforlitlig samt billig, 
(c:a 20:— beroende pa var man koper 
komponenterna).

Kopplingen har testats med micropro- 
cessorn SC MP. kassettbandspelaren AKAI 
CS-34D och kassettband maxell C90 utan att 
nigot overforingsfel kunnat upptackas Det 
torde dock gi lika bra med en betydligt billi- 
gare bandspelare eftersom kopplingen ar 
tamligen okritisk.

Komponentvardena ar valda for over- 
formgshastigheten 250 Baud och lagrmgen 
av en logisk nolla resp. etta har losts enligt 
foljande:

1. Logisk nolla medfor att processorn san
der 3 kHz under 4 mS.

2. Logisk etta medfor att processorn ej 
sander nigonting under 4 mS.

D v s om en nolla ar lagrad pi bandet finns 
frekvensen 3 kHz under tiden 4 mS och en 
lagrad etta ger ett "tomrum" under 4 mS. 
For att overformgen ska fungera kravs att 
frekvensen for en nolla ligger inom 2.5 —3.5 
kHz. vilket mnebar att filtret latt kan installas 
utan hjalp av frekvensraknare

Med hjalp av detta kassettinterface. en 
write-rutin for overformgen till kassett samt 
en load-rutin for avspelnmg frin kassett ar 
systemet fardigt att anvandas. Sjalv har jag 
anvant foljande metod for overforing av ett 
byte I8 bitarl.

Funktionsbeskrivning:
0P1 tjanstgor som buffert och OP2 ar ett 

aktivt filter med Q-varde = 5 och 15 ggr for- 
starkning. Nar frekvensen 3 kHz kommer in 
pi OP1 forstarks den i OP2 och likriktas i DI. 
32 blir nu uppladdad si att TVs kollektor gir 
tig mnebarande att processorn nu kanner en 
nolla pi SB-ingingen

Lysdioderna styrs av load-programmet 
och upplyser om avspelmngen frin kassett 
bandet till mikrodatorns minne lyckats

Albogatan 16

222 41 LUND

mS k- 8 -----imS

Dnvspannmg till OP1 och OP2 ar * 15 V

R1 = 33k
R2 = 1k 
R3=1k
R4 = 24k
R5-R6-R7 R8 4.7k 
R9R11 20k
R10 R12 220ohm

Cl = C3 = 0.1uF
C2 = C4 = 22nF
D1 = 1N4148
D2 = D3 = lysdioder
T1 = T2 = T3= BC239B
OP1 =Op2 = 741
FO - F = flaggor som styrs av programmet 
SB = sense inging
SIN = seriemging

0,9

0,25PPM/°C2000 kHz 1998,6 kHz 24 pF
3500 " 3498,3 " 30 ”
4000 ’’ 3997.7 ” 10 "
5000 ” 4999,7 w 220 "
8150 " 8146.3 M 30 "
9000 ” 8997.1 " 47 M
9500 " 9493.9 " 47 ”

Sammanstallning diverse matvarden.

behova piminnas om hur vanskligt det ar att 
av nigra enstaka matnmgar dra allmanna 
slutsatser.

Den Weggemanska oscillatorn ar varken 
speciellt spannings och varmekanslig eller 
allmant ostabil, som jag forst trodde efter 
proven med 9 MHz knstallen, men den bor 
begransas till omridet 1—4 MHz. Olika 
uppgifter finns om att man fitt den att 
svanga med grundtonskristaller anda upp till 
18 MHz. Det ar mojligt, men det intressanta 
med en oscillator ar inte att den svanger 
utan hur den svanger.

Om man sager, att matnmgsspanningen 
ska vara val stabiliserad, att omsorg ska 
agnas C1och C2 samt att kristallen ska sitta i 
ett varmeisolerande holje, si galler det gene 
relit for alia kristalloscillatorer och ar inte 

nigot speciellt for denna TTL-oscillator.
Naturligtvis finns det omsorgsfullt berak- 

nade transistoriserade kristalloscillatorer med 
sinus output pi si dar 100 mV som ar sta 
bilare, men man fir komma ihig, att den har 
oscillatorn har ca 3 V fyrkantliknande output 
och alltsi kan driva andra TTL-kretsar direkt. 
Den ar utmarkt som kalibrator och kan 
ocksi gi an som 1 MHz klockoscillator i rak 
nare sarskilt om kristallen ar ugnsmonterad 
och /eller oscillatorn ar standigt pikopplad. 
Referens:

Den som ar mtresserad av kristaller bor 
forsdka fi tag i "Stora Knstallbibeln". J. P. 
Buchanan: "Handbook of Piezo Electric 
Crystals for Radio Eauip. Designers" som 
ges ut av Office of Technical Services, US 
Department of Commerce.

Parallell/
serie xtal

Xtal C1 o. C2
markfrekv. kortslutna

Varde C2 
vid markfrekv.

Frekv. drift
18 —28°C

"5000.000 kHz PHILIPS 6063009 1-70". I 
dvrigt vet jag inget om dess kvalitet. Sam- 
manfattningsvis kan sagas att med de AT 
snitt kristaller som stir oss amatorer till buds 
kan vi hos denna oscillator rakna med en 
varmeavdrift i omridet 18-28°C pi ca 1 
PPM °C.

Proven gallde ocksi oscillatorkristallernas- 
beiastningskapacitans. Forst kortslots C1 
och C2. Det innebar att C1 och C2 ersatts 
med en oandligt stor kapacitans. Har mattes 
med upplosningen 100 Hz, eftersom den 
exakta frekvensen ar omtressant Resultatet 
bor studeras av dem som till aventyrs tror att 
man kan ansluta kristallen utan C1 och C2 
Ta som exempel en 1 MHz klockkristall i en 
raknare Utan C1 och C2 bor den teoretiskt 
ligga 500 - 700 Hz for lagt, om den ar avsedd 
for parallellresonans Vad den raknaren visar 
for nigot vid exempelvis 21 MHz, dar klock- 
felet multipliceras 21 ggr. ska vi kanske inte 
gi m pi.

Sluthgen har nigra varden pi C2 for olika 
kristaller medtagits C1 pi 1-7 pF finns 
naturligtvis hela tiden med i kretsen). Vid 9 
MHz kristallen provades som C2 forst en 47 
pF silverglimmerkonding. Den gav nigot 
over 1 PPM. ° varmeavdrift hos oscillatorn. 
Ett byte till 47pF keramisk N750 kondensator 
gavO,9PPM °C.
Semmanfattning

Man bli tydligen aidrig for gammal for att

c
l o. a. cn o_ in tn
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VI LODER OM IIC 240 Kai Liijebladh SM7FYB 
Uevagan 7
372 00 RONNEBY

Fig. 1

mittemot den blA ledningen. Lod fast en led 
nmg (ex. vis rod) till det lediga stiftet mitt 
emot den orange ledningen (lage Duplex B) 
langd c:a 10 cm. Ledningens andra ande lo
des fast pA kanalomkopplarens gemensam- 
ma stift. det som ar anslutet till den rorliga 
delen av omkopplaren, dar det sitter en svart 
kabel. Standig spanning * 9v.

3. Ett nytt fasthAI mAste borras till vinkel- 
plAten for Duplex A-B omkopplaren. Det 
finns 4 st. hAI i sidoplAten dar vinkelplAten 
satt i de tvA dvre hAlen. Ett nytt hAI, 3 mm, 
borras i hojd med de ovre hAlen pA ett av- 
stAnd av 8 mm sA att vinkelplAten kan sattas 
fast igen langre bakAt frAn frontpanelen. Den 
lila marklappen A-B losses forsiktigt och 
fasts igen pA plAtens andra side. VinkelplAten 
vandes upp och ned och skruvas fast • det 
mittre och bakre hAlet sAlunda att vinkelplA- 
tens ovansida kommer i jamnhdjd med sido 
plAtens ovankant, och omkopplaren skruvas 
fast igen. Se fig. 1.

4 Ett rektangulart hAI mAste nu tas upp i 
den del av hoi,jet dar hogtalaren sitter. Borja 
med att ta loss den lapp som sitter pA under- 
sidan och fast den igen sA att den gAr fri frAn 
det hAI som skall tas upp. Eventuellt fAr du 
klippa bort lite pA ovansidan som gAr mot 
hogtalaren HAlet skall vara 5x8 mm och 
placeras 22 mm frAn sidan och 18 mm frAn 
front kanten. se fig. 1.

5. Stall kanalomkopplaren pA kanal 1. 
Lossa pA den insexskruv som hAller fast rat
ten pA axeln. Drag av rattarna Volym och 
Squelch. Skruva loss de 4 stjarnskruvarna 
som hAller frontpanelen, och lossa den frAn 
chassiet genom att den drages rakt ut. Nu 
kommer du St att lossa den tryckstromstalla- 
re som aktiverar toncallet. Lod loss de Violet
ta och rosa ledmngarna och skruva bort om
kopplaren Eraatt den med en tvApobg mnia- 
tyromkopplare av Japansk typ (Elfa) liknande 
Duplex'Simplex omk. som sitter strax intill. 
Fila upp det runda hAlet i frontpanelen till 
samma storlek och utseende som till Du
plex/Simplex omkopplaren.

6. Lod fast en svart kabel till det lediga ut- 
taget 3 pA mikrofonkontakten. Drag kabeln 
mellan de tvA tryckta kretskorten (PLL-kortet 
och det stora huvudkortet) fram till det lilla

kretskort som toncallet ar uppbyggt pA. Lod 
fast den svarta kabelns andra anda till den 
del av foliet som foljer ytterkanten. Det finns 
ett ledigt hAI starx ovanfor den blA kondensa- 
torn dar ledningen kan lodas fast. Satt sedan 
pA frontpanelen och skruva fast den igen.

7. Lossa Toncall kortet med de tvA mutt 
rarna, lagg tvA isolerbrickor pA de sexkantiga 
pelarskruvarna sA att kretskortet inte langre 
fAr jord via dessa skruvar. utan ifortsattnin- 
gen fAr sin jord via den svarta ledningen. 
Skruva fast kortet igen. Kolla att kortet ej fAr 
jord via skruvarna.

8. Lod nu fast den violetta ledningen som 
du lossade frAn tryckomkopplaren i pkt 5. till 
det ena mittstiftet pA den nya omkopplaren, 
som du nu kan dopa till Simplex A-B. Den 
rosa ledningen loder du fast overst pA om
kopplaren sA att den fAr kontakt med den 
violetta ledningen i lagen Call och Simplex A. 
Lod fast en lednmg (ex. vis gron) till det and
ra mittstiftet (c:a 2 cm) och dess andra anda 
till det lediga uttaget pA omkopplaren Du
plex Simplex, overst mittemot den blA leda- 
ren. Lod fast en lednmg (ex.vis rod) langd 
c.a 10 cm, till den nedre kontakten under den 
grona pA den nya omkopplaren Simplex A-B, 
sA att de fAr kontakt nar den stAr i lage uppAt 
(OFF) "Simplex B". Den andra anden av led
ningen anslut till kanalomkopplarens ge- 
mensamma stift. det som ar anslutet till den 
rorliga delen av omkopplaren. (Dar finns re
dan en svart ledning med * 9v).

9. Ombyggnad av mikrofon: Skruva isar 
mikrofonholjet, plocka ut mnehAllet och lagg 
detta At sidan. Tag framsidan av mikrofon- 
holjet och placera en liten microswitch (20 X 
9X7 mm eller mindre) i det lilla utrymme 
som finns under dar PTT switchen san. An- 
slutningsbenen mAste kapas och anslut- 
nmgstrAdarna lodas sA tan inpA micro- 
switchen som mojligt for att den ska fA plats, 
(en microswitch frAn Elfa kan mojligen 
passa. Katalog 25 sida H43 typ 18. Best.nr. 
35 - 8220-2 13 X 9 X 5 mm men det ar inte 
den jag har for mm ar 20 X 9 X 7 mm och 
passade precis. I

Jag har nyligen, for att fA tillgAng till lite 
flera kanaler, bytt frAn IC 20 till IC 240 och 
fick farefter syn pA en artikel i QTC nr 1-78 
om hur man kunde fullprogrammera stat io 
nen, och andA spara in pA dioderna. Det be- 
hovdes 65 st dioder, vilket gav 23 kanaler 
Det ar ju nog sA bra. Men aven jag har tittat i 
min handbok och i principschemat, varvid 
jag har kommit pA nA got som i mitt tycke ar 
andA battre. Jag har kommit fram till an det 
gAr an spara annu fler dioder och andA fA till
gAng till dubbelt sA mAnga kanaler. Ja, mer 
an det. Totalt 48 stycket! Omfanande 
144.800 MHz till 145.975 MHz, pA var 25:e 
KHz. Det som gor dena mojligt ar an IC 240 
ar sA konstruerad an man till den frekvens 
som man programmerar pA diodkortet kan 
man lagga till 600 KHz. D v s repetermellan 
rummet mellan sandare och mottagare. bara 
genom an lagga en spanning pA ran stalle. 
Originalutforandet tillAter bara en hojning av 
antingen monagaren eller sandaren i lage 
Duplex A resp. Duplex B Men efter min mo- 
difiering kan man gora dena i lage Simplex 
for bAde monagaren och sandaren samti- 
digt. AlltsA bAde sanda och lyssna 600 KHz 
hogre an vad man har programmerat.

Nu invander val en del och sager an sA 
mAnga kanaler har man ju inte behov av. och 
det kan jag val hAlla med om. Men pA det san 
som jag har programmerat diodkortet pA for 
an spara pA dioderna, sA fAr man automa- 
tiskt mer an dubbelt sA mAnga kanaler. Men 
du van och amatorkollega som vill som jag 
gora nAgot At stationen kan ju gora sA myc- 
ket som du har lust till.

Skulle det vara nAgon som till aventyrs 
skulle vilja ha annu flera kanaler pA sin IC 
240, sA kan jag bistA med tips om ombygg
nad till 279 kanaler om sA ar! Men dA skall til- 
laggas an man dels hamnar utanfor vArt 
tillAtna frekvensomrAde och dels mAste det 
till en ynre enhet med omkopplare, min me- 
ning var ju an allt skulle inrummas i appara- 
ten.

Sedan kan det vara lampligt an andra 
mandvern av toncallet frAn frontpanelen till 
microfonholjet. SA an det blir lattare an 
mandvrera utan an krAngla till det med tvA 
hander eller i synnerhet trassla till det vid fard 
i en bit under den morka delen av dygnet dA 
det kan vara svArt an se frontpanelen i mork- 
ret.

Nu har jag tvA alternativ till modifienng. 
Antingen att du bara andrar Duplex A B om
kopplaren till dubbel funktion for an fA 48 ka
naler och inte bryr dig om andringen av ton
callet. Eller an du flynar toncallet till mikro- 
fonskalet och Simplex A-B omkopplingen till 
frontpanelen.

Fdrslag till arbetsrutin
1. Ta loss det tvA delade holjet och lod 

loss hogtalaren, lagg darefter dessa At sidan 
for vidare Atgard senare.

2. Skruva loss den omkopplare som finns 
pA undersidan markt med A-B (se fig. nr 1) 
som siner pA en liten vmkelplAt. Lossa aven 
denna plAt. Vand omkopplaren upp och ned. 
Lod loss byglingen over omkopplaren sA an 
anslutningen siner enbart pA den sidan, sA 
an den andra halvan av omkopplaren ar ledig 
for andra anslutningar. Lod fast en ledning 
(ex.vis gron) till det lediga mittstiftet, langd 
c:a 10 cm, mittemot den gula ledningen. 
Ledningens andra anda ansluts till frontpane
lens Simplex/Duplex -omkopplare till det en- 
da lediga stift som finns dar. (lage Simplex) 

/
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13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

De tv3 extra dioderna langst upp lodes fast mellan + 9 v och kontakterna 32 samt 64. De ska 
ligga inkopplade hela tiden gemensamt for alia kanaler.
Lod loss alia dioder markt ’0’ 
AterstSr dioderna 'x'

Lod in alia dioder markt ’ > ' 
Befintliga dioder 'x'

liser ratten dar s£ har du ratten installd rati 
for repeterkanalerna 0—9 samt Simplex- 
kanalerna 10—23 med skiftning mellan 
Simplex A till B mellan kanal 15/16.

Det var det hela. Harnedan foljer en tabell

over frekvenserna du ser vilken kanal de 
ohka frekvenserna ligger p3. Dessutom en 
bild p5 hur diodmatriskortet ser ut i fardigt 
skick.

Nar du har fdtt den p3 plats marker du ut 
var hilet till knappen skall vara. Sjalva 
knappen kan du gora av en skruv med flat 
skalle som inte har gangor anda upp intill 
skallen, en 3 mm skruv som klipps till en 
langd av 5—6 mm. Borra ett 3 mm hfil. 
stoppa i skruven fr3n insidan och varm 
skruvskallen med en kolv s5 an plasten smal- 
ter och skruben sjunker in i plasten sd I5ngt 
att det SterstSr en liten kant pS ung. 1 mm, 
for att hdlla kvar skruven. L3t skruven svalna 
och knacka da reft er loss skruven och fila ned 
skallen s5 att skruvskdran forsvinner. fila 
ocksS ned diametern ndgot sS att skruven 
passar i hSHet med en liten glappmdn s5 att 
den inte fastnar Lod nu loss den svarta ka- 
beln pa PTT-switchen och lod fast den pS 
microswitchen. Fr5n skarmen i kabeln dras 
nu tv3 st bruna ledningar, den ena till micro- 
switchens slutkontakt s£ att den svarta ka
beln jordas vid pdverkan av switchen, den 
andra till det stift p£ PTT-switchen dar den 
svarta ledaren togs loss. Stoppa i resten p5 
plats och skruva samman mikrofonholjet 
igen. Skruva isar mikrofonkontakten och 
flytta dar den svarta ledaren fr3n stift 4 (dar 
skarmen sitter) till det lediga stiftet nr 3. 
skruva ihop kontakten.

10. En orange ledning lodes nu fast pa 
diodkortets kontakt nr 23 och dras i kabel- 
stammen till kanalomkopplarens enda lediga 
stift (kanal 23).

11 Nu ar det dags an loda om diodmatri- 
sen. Alla obehovliga dioder skall lodas bort 
och en del av dem lodes in p5 nya platser Se 
tabeller nedan.

Dd skulle det hela vara klart och du kan 
motera ihop stationen igen. Kanalomkoppla- 
ren ar ju markt med siffroma 1 —22 samt tv3 
prickar, och for att veta vilken prick som ar 
vilken kan du forsoka att marka om dem. Jag 
lyckades gora detta genom att skrapa bon 
fargen och sedan satta dit vita gnuggsiffror 
som jag sedan omgav med farg fr3n en svart 
tuschpenna. Om du nu staller kanalomkopp- 
laren pd kanal 1 och lossar insexskruven till 
ratten och vrider tills det stir 17 i fonstret och
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Kanal Diod Simplex A Simplex B
Omkoppl Lage Duplex A Duplex B

A .A
V (Norm.Repeter) (Rev.Repeter)

X 0 8 145,000 R 0 145,600 R 0 1 R
X X 1 9 ,025 T* «• ,625 R 1 ‘ E

*7 2 10 ,050 B 2 ,650 K 2 p’t- X 5 11 ,075 R 3 ,675 R 3 E
x 
w

X
w 4 12 ,100 R 4 ,700 R 4 T

■» 5 13 ,125 R 5 ,725 R 5 E
▼ X 6 14 ,150 R 6 ,750 R 6 R
x X 7 15 ,175 R 7 ,775 R 7 K

X X 8 16 ,200 R 8 ,800 R 8 A
X X 9 17 ,225 R 9 ,825 R 9 N
w X X 10 18 ,250 S10 ,850
x X X 11 19 ,275 S11 ,875 S
r X X X 12 20 ,300 S12 ,900 I

13 21 ,325 S13 ,925 M
X X 14 22 ,350 S14 ,950 p
X X 1R 23 ,375 815 ,975 L
X X X 16 — I - f 14?,400 S Io E

X 17 1 ,825 ,425 S17 X
X
•

X 18 2 ,850 ,450 S18 KV
Xf 19 3 ,875 ,475 S19 A

20 4 : ,900 ,500 S20 N
21 5 ,925 ,525 S21 A
22 6 ,950 ,550 S22 L

Diodmatriskortet 23 7 ,975 ,575 S23

no

n 
-c 

it



Spanningsdubbling vid nataggregat 
forsett med brygglikriktare

Stig Pihlquist, SM7BJN 
Sandbackegatan 10 C
212 21 MALMO
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(Kretsen ar hamtad ur "Elektor" nr 5/76)
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kurvor och justera C. till skurven slutar rote- 
ra.

2. Enklast’ Med stoppur. Anslut en lysdiod 
till 1 Hz utgSngen och rakna exempelvis 100 
blinkningar och jamfor med stoppuret.

3 En gylllene medelvag1 Med hjalp av en 
noggrann tongenerator kan du trimma p5 
"zero Beat".

Lycka till vy 73 de SM7IXF
Per Vikiund

Universell markergenerator
For den som inte har nfigon marker gene 

rator i sin transceiver kan det vara lampligt 
att Idta det har bli nasta byggprojekt. Kretsen 
kan anvandas i m5nga olika metoder for frek- 
vens och tidmatning.

Hjartat i systemet ar en 1 MHz kristall 
oscillator baserad p5 tvd NAND grinddr. 
oscillatorns utgSng ar nuffrad av en tredje 
nand grind for att uppnd hog stabilitet. 1 
MHz utgfingssignalen delas sedan med en 

serie av 7490 decade raknare dessa bestir av 
ett divideby 2-slag foljt av ett divide hy 5- 
steg Eftersom kristallen oftast inte ar tilF 
rackligt exakt miste oscillatorn trimmas med 
C, detta kan, forutom med frekvensraknare. 
goras pd tresatt. . .

1. Noggrant1 Med oscilloskop och en an- 
nan frekvensnormal exempelvis natfrekven- 
sen som ar mycket exakt. Anvand Lissajous 

r 
i

Fig. 2

denna spanning adderas spanningen Upeak 
som Ca ar uppladdad till. I punkten R blir d5 
potentialen 2 x Upeak eftersom Da sparrar 
och denna spanning laddar upp kondensa- 
torn Cb via dioden Db. Vid nasta halvperiod 
sparrar Db sd att Cb inte urladdas, medan 
daremot Ca uppladdas p5 nytt over Da 0. s. 
v.

Ca miste tdla Upeak och Cb 2 x Upeak, 
Kapacitansvarden 1000 — 5000 uF beroende 
p3 vilken strom som onskas.

Det tog ca 5 minuter att koppla ihop det 
hela och det konstaterades att det funkade 
OK. Det behovdes bara fyra extra kompo 
nenter for att f3 spanningsfordubbiingen!

1OOKH2500KH2 

o--------

Vad skall man gora om man redan har ett 
nataggregat med brygglikriktare, s5 som fig. 
1 visar, och man upptacker att man aven 
behover den dubbla spanningen?

Tittar man pA funktionen av brygglikriktare 
finner man att dioderna D1 och D2 omvax 
Ian de jordar den ena och den andra sidan av 
sekundarlindningen.

Jag tog fram ARRL:s handbok och letade 
efter en lamplig spanningsdubblingskopp 
ling, men dar fanns ingenting som kunde an
vandas i det har fallet

De kopplingar som fanns dar fordrade an 
tingen att ena anden av sekundarlindningen 
standigt var direktjordad (likstromsmassigt) 
eller jordad med en stor elektrolyt (vaxel 
stromsmassigt). NSgot sSdant kan man 
emellertid inte gora om man har brygglikrik 
tare eftersom det redan finns en fordpunkt i 
bryggan.

Efter en del funderingar kom jag fram till 
en losning som visas i fig. 2.

Det fungerar s5 har: Under den halvperiod 
dd D1 ar ledande ar potentialen i punkten P 
ungefar lika med noli. Dioden Da ar d3 aven 
ledande och laddar upp kondansatorn Ca 
till spanningen Upeak. Under nasta halv 
period ar D2 ledande varvid punkten Q jor- 
das. P fSr d5 potentialen + Upeak och till

7400 SV stiff 14
// 0 // 7

7490 5V // 5
// 0 // 10
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Tekniska notiser K G Juiin, SM0DJL 
Lamm holm abac ken 193 
143 00 VARBY
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MOTOROLA 50 AR

Nar det amerikanska elektronikforetaget 
Motorola grundades 1928. Aret mnan den 
stora depressionen. hade manmskan just ta 
git steget in i "elektromkildern".

Batterielimmatorn kom att bli Motorolas 
forsta produkt. men den blev kortlivad och 
forsvann nar direkt natdrivna mottagare ut 
vecklades starx fore 1930, Delta och bors 
kraschen 1929 tvingade den unge Paul V. 
Balvin. Motorolas grundare, att satsa pci en 
annan produkt och det snabbt

Galvin sag har mojligheter att massprodu 
cera en standardbilradio till ett rimligt pns 
som skulle kunna intressera en stor marknad 
av bilagare.

Ar 1930 mtroducerade den forsta kom- 
mersiellt tillverkade bilradion. Det var ett 
ganska skrymmande Shake men den vackte 
naturhgtvis da ett enormt mtresse

Nu. nastan 50 Sr senare kan man konst 
ruera en mottagare i nara pa en tandsticks 
ask Motorola har tagit fram en monolitisk 
MF-krets — MC3357 for FM-radio av 
dubbelsupertyp med kanalavsoknmg Kret 
sen mnehSHer oscillator, blandarsteg. 
begransnmgsforstarkare. kvadraturdiskri- 
minator. aktivt filter, brussparr. avsokmngs 
kontroll och "mute switch".

Stromforbruknmgen ar endast 3.0 mA 
(typ.) VCC = 6.0V. Kanshgheten ar god: 
begransningsspannmgen ar typiskt 5.0 uV 
vid -3 dB begransmng Eftersom sa mSnga 
funktioner mtegrerats pa samma bricka. kan 
antalet externa komponenter naturhgtvis 
reduceras avsevart

Biandaren osciliatorn omvandlar ingdngs 
frekvensen 110.7 MHzi ner till 455 kHz. dar 
den huvudsakhga forstarknmgen ager rum 
efter (extern) bandpassfiltrering. Audiosig 
nalen atervmns igen med hjalp av en kvad 
raturdetektor

MC3357 ar plastkapslad (case 648i

En mangd Motorolas produkter har under 
Srens lopp sett dagens ljus Paul Galvin, ut- 
trycker det "Idag kommer vara storsta »ntak 
ter frSn produkter som ingen kunde forestaiia 
sig for tjugo-trettio Sr sedan Och om tio a» 
frSn produkter som ligger bortom dagens 
teknologi. hur sofist'kerad den an kan vara

Natspanningar
Hur fick vi 220 volt lod en rubrik i )anuari 

numret. Nu ar inte 220 volt sS vanlig som 
man kan tro. En snabb titt runt klotet och vi 
moter en hel del olika natspanningar Har en 
tabell med de 18 vanhgaste: 

400
415
440

100
110
115
120
125
127
190

• i z J

Den vanhgaste ar kombinationer av dessa 
spannmgar med en-. tvS och trefas. 50 eller 
60 penoder samt hk eller vaxelstrom.

Men det fmns platser med endast en span 
mng:
Nicaragua 60 per 120 volt
Uruguay och Yemen 50 per 220 volt 
Norge och Burma 50 per. 230 volt
Cypern 50 per 240 volt

uet verxar bara vara Europa och Afrika 
som har renodlade 50-periods nat. de ovriga 
har blandat 50 och 60

I nord amerika ar net overvagande 60 peri 
odigt. det ar bara Mexiko som har 50 penodi- 
ga nat.

Vad ar flytande kristaller?

Flytande kristaller kallas vissa kemiska 
foreningar som uppvisar optiska egenskaper 
liknande fasta kristaller. Den intressanta 
aspekten ar att de optiska egenskaperna kan 
styras av elektriska fait.

Nematiska flytande kristaller har en 
stavformad molekyluppbyggnad med paral
lel! orientering som gor vatskan genomskinlig 
i normala fall. Om en tunn film av vatskan 
apphceras mellan tvS glassubstrat med oxid- 
skikt som elektriska poler. sS kan man foror- 
saka oordning i molekylorientermgen med ett 
elektriskt fait. Filmen blir darmed "mjdlkig" 
pS grund av molekylernas ljusspridande ver- 
kan. Denna displayuppbyggnad kallas "Dy
namic Scatterring". Flytande kristallers 
molekylorientering kan ocksS vara sSdan att 
infallande ljus polariseras. Ett elektriskt fait 
pSverkar orientering sS an polariseringen for- 
andras. Tillsammans med polarisationsfilter 
Sstadkommes darmed en Field Effect
display.

(display nr 2.78)

CM 
CM C

M 
CM 

CM 
CM

»»!• 
M

H’1|>IK

••
••
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Spanning sref erenser
LM136, LM236 och LM336 ar monolitiska 

2,5 V shuntregulatorer med hog stabilitet, 
avsedda art mgS som spanningsreferenser i 
bl. a. A/D-omvandlare och digitala voltmet- 
rar. En extra anslutning medger trimning av 
zenerspanningen och temperaturkoeffi- 
cienten.
• Stort zenerstrom-omrSde, 300 uA till 10 
mA.
• 0,2 ohm dynamisk impedans.
• ± 1 % otrommad tolerans (LM136-1, 
LM336-2).
• Temperaturkoefficient

Otrimmad0,003 %/°C max.
• Latt trimbar for mmimun temperaturdrift.
• TO-46 och T0-92 transistorkapsel. 
Appiikationstips:

Nominell zenerspanning ar 2,490 V. Span- 
ningen kan trimmas utan pSverkan av tempe- 
raturkoefficienten med en trimpotentiometer 
(Fig. 1). Om lag st a temperaturdrift onskas, 
addera tvS dioder i serie med potentiometern 
och trimma spanningen till 2,490 V. (Fig. 2).

Dioderna kan vara av typ 1N914, 1N4148 
eller 1N457. Dioderna bdr monteras nara 
regulatorn for att folja dess temperatur. 
Potentiometervardet ar okritiskt. 2 till 15 
Kohm fungerar.

F ig. 2.

LM 146/246/346

inneMller fyra operationsforstarkare. Tv3 
yttre motstdnd gor det mojligt att program
mer bandbredden, slew rate, stromforbruk- 
ning, ingdngsstrbm och ingSngsbruset. Man 
kan exempelvis begransa bandbredden och 
f3 lagre effektforbrukning eller optimera 
brusfaktorn for en viss kallimpedans. 

(Fertronic, Bromma)

92 PLUS
Transistorkapseln 92 PLUS har samma 

dimensioner som standard TO-92. forutom 
en liten kylflans som sticker upp pA ovansi 
dan. Den medger en hogre tillAten forlust- 
effekt an TO-92. Genom att oka kopparytan 
pi kortet runt kollektoranslutnmgen kan man 
tiliata annu hogre effektforlust. 

(Ferttromc, Bromma)

T03-<notstAnd

Ur Etteknik har vi saxat att
hermetiskt kapslade effekmotstand i T03- 

kApa tillverkas av Vishay. Jamfort med vanli- 
ga trAdlindade motstAnd ar induktansen lAg, 
0,03 uH, och hogfrekvenskretsar ar en natur- 
lig tillampning. I luft ar effekttaiigheten 3 W 
och monterad pA kylflans 10 W. Finns som 
standard med resistanser upp till 39 K. 

(Scancopter 08 - 30 00 65)

2147
Intels nya 4K-minne i HMOS 2147-3 har en 

Atkombghetsod pa endast 55 nS (nanosek un
der, det gAr c:a 20 milijoner sAdana smAtider 
pd en sekund). Minnet ar orienterat 4096x1 
bit och ar ett statiskt RAM.

Ett RAM gar att skriva in och lasa ut och 
statisk betyder att minnet behailer inlast in
formation i motsats till dynamiska som maste 
friskas upp flera hundra ganger i sekunden.

314

2114

AMI kommer med ett nytt 4K-minne 
(4096x1 i VMOS-teknik. Det ar ett statiskt 
RAM som gors i nio varianter.

S 2114A1 har en atkomlighetstid pd 150 
nS.

EtT annu snabbare minne kommer i
September, S2114H pa 70 nS.

(Electronics)

RX-chip
TRW i Califomien har tagit fram ett chip 

(den aktiva skivan i en IC-krets) som skall er- 
satta diskreta- och hybrida komponenter i 
radiofrekventa kretsar och utrustningar. Den 
nya kretsen som vantas i produktion om tvA 
ar ar tankt att anvandas bl a i lAgprismotta- 
gare inom frekvensomradet 100 — 2000 MHz. 

(Electronics newsletter)

M i k r oprocessork ort
PRO-LOG Corporation har utvecklat ett 

mirkoprocessorsystem som ryms pA ett enda 
kort i storleken 4,5 x 6,5 turn. Korten som 
finns i fem varianter, lar kosta under 1000 kr.

Kort PLS 568 mnehailer u-processor 6800 
och PROM 2716 pa 8K samt ett RAM pa 2K, 
dessutom in- och utportar.

(Electronics)

Omojiig provning
Ju mer komplex en digital integrerad krets 

och desto omstandigare ar den att prova och 
desto langre tid tar det. Minnen och mikro- 
processorer hor till de mera komplexa krets- 
typerna och det torde i praktiken vara omoj- 
ligt att prova dem med tanke pa alia tankbara 
signalkombmationer.
NAgon uppges ha raknat ut att om man tog 
en storre, datorstyrd provningsutrustnmg till 
hjalp for att totalprova ett statiskt 1 k skriv- 
lasminne sA skulle utrustningen fa hAlla pa 
oavbrutet i3 Ar.

AlltsA totalprovar man inte minnen och 
mikroprocessorer utan letar efter vissa fel 
som man av erfarenhet vet sig kunna miss- 
tanka for kretskonstruktionen ifrAga. SA t ex 
uppges att mikroprocessortillverkarna i 
genomsnitt provar varje mikroprocessor i ca 
Atta sekunder.

Detta ar hamtat ut Modern Elektroniks te- 
ma nummer om provning och felsokning nr 
11/78.

Tekniska notiser for den som vill bygga:
Automatiskt multi-kanal-notch-filter for HF-rx 
QRO-modifiermg av FT-101 /277
Minielbug med Curtis IC-8043
Hoglinjar HF/VHF preamp
HB9RU-beam for VHF och UHF
AFSK utan quarts
Modifiering av IC-202
Modifiering av TF-101 277
Full BK-in utan relaer
7 MHz rx
Ravsax 144 MHz
3,5 MHz CW-tx
Stor begransa re for FM-rx
Vad ar fax? Vad ar fotofax?
SSB-FM modulationstransverter for 144 MHz 
Medhorning for IC-202
Rxfor 10 GHz
Trx for 10 GHz
Modifiering av IC-202
Cub quad for 144 MHz
Transistorprovare
Transverter 28/144 MHz
Sekvensmottagare med CMOS
ATV-tx for 432 MHz
3 el beam for 7 MHz

Datorterminal
Andra generationens terminal i fickformat.
Med denna helt nya terminal frAn GR- 

Electronics kan programmerare, service- 
ingenjorer, skolor och "hobbyister" m fl fA 
en mycket anvandbar IN-/UT-enhet mot sin 
dator. Framforallt ar det forhAllandet mellan 
prestanda, storlek och pris som gor termi- 
nalen intressant for ett stort antal anvand- 
mngsomrAden.

Allmanna specifikationer:
■ Alfanumerisk display med 8 tecken.
■ Tangentbord med 40 tangenter och 
dubbelfunktioner.
■ Alla 128 ASCII-koder kan genereras frAn 
tangentbordet.
■ 30 teckens buffertminne.
■ 110 eller 300 baud sandningshastighet.
■ Full duplex med interface till 20 mA 
strom-loop eller 24V/ RS232 snitt.
■ Programmerbara paritetskoder och 
stoppbitar.
■ En intern "summer” avger en vid vissa 
koder.
■ Dimensioner: 150X80X35 mm.

(Feritronic, Bromma)

BIL-CPU
Chrysler kommer i 1979-Ars modeller att 

anvanda RCAs 8-bit mikroprocessor i 1800 
serien for bland annat motorkontroll.

(Elektronic news)

Ack umu let or-nytt
SemesterbrevlAdan har, av SM5DDX. beri- 
kats med foljande ackumulatornyhet.

En typ av ackumulator som hAller pA att ut- 
vecklas vid mstitutet for fasta tillstAndets fy- 
sik i Stuttgart. Den nya acken beraknas kun
na lagra 200 Wh per kg mot 30 Wh per kg for 
traditionella ackar.

Bakom den nya produkten ligger en rad 
forskningsresultat kring olika typer av jonle- 
dare, fasta sSdana Bl a har s k beta-eukryptit 
undersokts, (LiAISI04), vilket i motsats till 
flertalet andra fasta amnen kontraheras vid 
uppvarmning. Undersokningen galler 
temperaturomrSdet -120° C till -*■ 1300° C.

I de nya ackarna anvander man sig av litiu- 
mitrid (LigN) som jonledare och den overtar 
darmed svavelsyrans roll i en vanlig ack. De 
nya ackarna kommer att vara bide lattare 
och billigare an konkurrerande produkter och 
dessutom kan de inte "ta slut".

(CQ-DLnr4 78) 
(CQ-DLnr4 78) 
(CQ-DLnr2 78) 
(CQ-DLnr2 78) 

(Old Man nr 1/78) 
(Old Man nr 1/78) 
(Old Man nr 1/78) 
(Old Man nr 3- 78) 
(Old Man nr3/78) 
(Old Man nr 3 78) 
(Old Man nr 3 78) 
(Old Man nr 3 78) 
(Old Man nr 3 78) 
(Old Man nr 4 78) 
(Old Man nr 4 78) 
(Old Man nr 4 78> 

(Radio REF nr 1 78) 
(Radio REF nr 2 78) 
(Radio REF nr 1 78) 
(Radio REF nr 1 78) 
(Radio REF nr 1.78) 
(Radio REF nr 3 78) 

(OZ nr 12 77) 
(Elektron nr 12/77) 

(COOL nr 1/78) 

(SM6CVE)
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Ubitsradio ORDBOKEN

Radiokommunikation med u-bitar sker pi 
mycket liga frekvenser enligt en flerstdig ar- 
tikel i Eltekmk.

Decca- och Loran C systemen ligger pi 
cirka 100kHz. Omega nigot lagre omkring 10 
kHz. Vissa amerikanska prov utfors pi fre
kvenser under 100 Hz. Forsok har visat att |u 
storre djup ubaten befinner sig pi ju lagre 
frekvens fordras for att ni fram Vid bibe 
hillen frekvens fordras en enorm effektok- 
mng for att fa samma resultat.

FOTO

Elektroniken slir ut mekamken inom min 
ga omraden si aven inom fototekniken.

Honeywell har utvecklat en linjar mtegre 
rad krets som med hjalp av ett prisma autom- 
atiskt kan skota avstindsmstallningen pi op- 
tisk-elektronisk vag.

Kretsen fir plats i en TO 8 kapsel. Polaroid 
har gitt den audio-elektroniska vagen for attt 
ni samma resultat. Systemet liknar fladder 
musens. genom att sanda ut en Ijudvig med 
frekvensen 50 - 60 kHz och sedan mata for 
skjutnmgen i ekot kan man uppni auto 
matisk avstinds installnmg.

8080 anpassning till kassert
Datalagring pi vanlig enkel audio-kasset 

bandspelare har minga onskat sig. Det ford
rar endast en enda Raytheon LM 324 for 
8 25. 14 motstind. 4 kondingar samt 2 dio- 
der Dartill itgir 140 byte program. Allt detta 
framgir av Intels nya tillampningsrapport 
AP-29 Using the Intel 8085 Serial i/o lines ', 
som John Wharton har forfattat.

Applikationsrapporten redovisar ocksi hur 
man enkelt gor ett interface till en bild- 
skarmsterminal for ett 8085 system.

(Norisk elektronik)

4156
Raytheon har introducerat en ny for- 

battrad variant av en fyrdubbel operationsfor 
starkare av 741-typ med beteckningen 4156 
Den ar speciellt lampad som instrumentfor- 
starkare eller i aktiva filter pi grund av den li 
ga overhorningsdistortionen —108 dB mel- 
lan forstarkarna.

Ovriga data ar jamforbara med 714 eller 
battre. Som bekant ar Raytheons opera- 
tionsforstarkare generellt ligbrusiga och det
ta galler ocksi 4156. Kretsen ar kapslad i 14- 
bens DIP

(Nordisk elektronik)

LF 13741
National har nu en ersattare till den popu- 

lara operationsforstarkaren 714.
Den nya kretsen som betecknas LF 13741 ar 
en kombination av BI-FET och falteffekt-tek- 
nologi pi ett enda chip.

BI-FET ingingen har en input impedans pi 
500 MOhm och inputbias Strom pi endast 50 
pA.

TL061
Den vanliga 714:an har fitt annu en efter- 

foljare. Det ar Texas TL 061 som har endast 
en tiondel av 714.ans effektkonsumtion. 
Operationsforstarkaren ar utford i BI-FET 
teknologi.

Ror-nytt
Ett 2-tums bildror tillverkas av AEG Tele- 

funken. det har en bildyta pi 4.49x3.55 cm 
och ar 11,4 cm lingt.

Roret som betecknas D5-100 har en effekt 
fdrbrukning pi 35 mW. har elektrostatisk 
avlankning och ar avsett for portabla instru
ment och TV-mottagare

(electronic news)

DRO = Destructive Read Out, information 
fdrsvinner ur ett minne vid lasning.

Droop rate (decay rate) = andringsspan 
ningens hastighet i millivolt per sekund. 

Dropout voltage = spanningsfall.
Dropptantaler = droppformade tantai- 

elektrolyter med torr elektrolyt.
Drossel = induktionsspole, induktiv lindning 

anvands i huvudsak for an hindra vaxel- 
strom.

Drosselinging = benamnmg pi likriktarfil- 
ter dar drossein ar forsta komponent 
efter likriktaren.

Drosselmodulering = modulering, typ aven 
kallad Heising modulering.

Dry cell = torrelement.
Dry joint - kallddning
DS = Distinguishing Sekvens.
DSB = Double Side Band, dubbelt sidband. 
DSC - Double Silk Covered, dubbel silkes- 

omspunnen.
D-skikt = jonosfarens lagsta skikt, belaget 

pi c:a 70—100 km hojd over jordytan. 
D-skiktet existerar endast pi dagen.

DT = Diploma Torino, italienskt diplom som 
utgesav ARI.

DT = Double Throw, tvivags.
DTL = Diode Transistor Logic.
DTLZ Diod Transistor Logik med Zener 

diod (aven HTL)
DTVF = Danmarks Tekmsk-Vetenskapliqa 

Forskningsrid.
Dual in line (DIL) = mikrokretskapsel (aven 

DIP)
Dubbel sakerhet = bryt utrustnmgens hu- 

vudstrombrytare samt drag ut stick 
proppen ur vagguttaget (B.90)

Dubus = tysk UKV tidning. utkommer med 
fyra 80-sidiga nummer per ir. Svenskt 
ombud ar SM4AXY.

DUCT = atmosfarisk vigledare
Duct thickness = ledskiktstjocklek
DUF = Diplom del Union Francaise, franskt 

diplom som utges av REF
DUG = Diode Universal Germanium 
Dummy aerial = konstantenn
Dummy load = konstlast
Duodiode = dubbeldiod
DUS = Diode Universal Silicon
Duty cycle = arbetskvot. pulslangd i forhil 

lande till totallangden.
DVQ = Diplome de la Ville de Quebec, 

kanadensiskt diplom som utges av 
Radio Club de Quebec.

DVM = Digrtal Volt Meter
DWG = Dublin Wireless Group

DX = long distance, stort avstind
DXCC = DX Century Club. USA-diplom 

som utges av ARRL.

DX-press - informationsblad om DX som 
utges av PA0TO.

DX-radio = lyssnartidmng som utges av 
Sveriges Radioklubb.

DYN = Dynamic, dynamisk
Dynamiskt minne = ett minne som tappar 

innehillet om inte uppfnskning sker 
c:a 500 ginger per sekund.

Dynamo typ av likstromsgenerator
DZM digital impedans meter
Dampade vigor = sandmng fir ej ske med 

dampade vigor (B:90 § 8)

E = Ingingsbetecknmg pi mikrokrets. vi- 
sar att ingingen ar utbyggd

E 10 Dvarglampganga
E 22 = Svensk amatorradioforteckning 

(Televerkets serie)
Early effekt - Hog backspannmg. kollek- 

tor-bas.

EAROM = Electrically Alterable ROM, min
ne som kan andras pi elektrisk vag. 

Earphon = Orpropp. hortelefon.
EARS = Echelford Amateur Radio Society 
Eart (ground) = jord
EARTG = European Amateur Radio Tele

printer Group.
EBE = Tysk fabrik i Stuttgart som tillverkar 

precisionsomkopplare.
EBR = Electron Beam Recording.
EC = Enamel Covered, emaljerad lackerad. 
EC = Eindhoven Certificate, hollandskt di

plom utges av Eindhoven Radio Club.
ECL = Emitter Coupled Logic, kretslogik 

med emitterkopplade transistorer, 
snabbt men storkansligt.

ECO Electron Coupled Oscillator, elek 
tronkopplad oscillator.

ECTL Emitter Coupled Transistor Logic, 
seECL.

Ed-varde = Cymomotorisk styrka, en an- 
tennegenskap.

EDC = Enamel Double Cotton, emaljerad- 
lackerad och tvi ginger bomullsom 
spunnen

Eddy current = Virvelstrom.
Eddystone = Apparattillverkare.
Edge triggered - Flanktnggad.
Edgecom Apparattillverkare.
Edison Amerikansk uppfinnare (1847 - 

1931). Kolkornsmikrofonen 1878, 
Koltridslampan 1897. NIFE-ackumu- 
latorn 1909, mm.

EDR = Ekspenmenterende Danske Ra
dio amatorer. grundad 1927.
EE = Enkelemaljerad (om trid)
EF = European Wireless File (nyhetsbyri). 
EFE Spansk telegrambyri.
Effective value Effektiwarde.
Effekt = Storhet som betecknas P, enheten 

benamns watt och betecknas W.
Effekt enligt B:90. den likstromsef- 
fekt som tillfores slutstegets anod.

Effektiv antennlangd (ofta kallad effektiva 
antennhojden), vid mottagning fis 
den i antennen inducerade emk ge
nom att multiplicera effektiva antenn 
langden med den elektriska faltstyr- 
kan i infallande TEM vig (TEM stir 
for Transversell. Elektrisk och Magne- 
tisk).

Effektiv lobvinkel Vinkelavstindet mellan 
riktningarna dar strilningstatheten 
gitt ned till halften.

Effektvarde = 0.7071 x toppvardet. ampere- 
och voltmetrar visar effektiwardet 
(aven kallat RMS).

Effektomvandlare = Gemensamt begrepp 
for omformare. likriktare, vaxelriktare 
och likstromsomvandlare.

Effektspektrum. eller spektraltathet anger 
hur stor effekt signalkallan i medeltal 
producerar inom ett 1 Hz brett frek- 
vensband.

Efficiency = Verkningsgrad.
Efficiency diode = Spardiod (i USA. boos

ter diode)
EFL = Emitter Follower Logic, tidigare logik- 

tYP
Efterlednmgstid = (i diod) den tid under vil- 

ken upplagrad laddning bortfores ef 
ter det an dioden fitt sparrspanning. 

Egenfrekvens = Resonansfrekvens.
Egenforbrukning = Ett instruments inver- 

kan pi den uppmatta kretsen, som i 
vissa fall kan vara ogynnsam.

Egenimpedans = Alternativ benamning pi 
en kabels karakteristiska impedans. 

EHF = Extremely High Frequency, 30-300 
GHz (millimetervigor).

EHT = Extra High Tension, matningsspan- 
ning (hogspanning) till katodstrile 
rdr.

EIA = Electronics Industry Association, 
amerikansk komponentnormorgani- 
sation.
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SA bar ser Hewlett-Packard* nya arm- 
bandsinstrument ut. Overst till hdger 
visas enhetens hjarna som bestAr av en 
hybrid sammansattning av sex integre- 
rade kretsar.

SA bar ser Statek Corporations urkris- 
tall med en Q-faktor pA 90 000 ut.

Tack vare sina CMOS storskalaintegrerade kretsar MM58101 och MM58102 her 
National Semiconductor kunnat tillverka detta armbandinstrument med en rad veten- 
skapliga funktioner och LCD-avlasning.

Ett antal tillverkare har kombinerat det 
digitala armbandsuret med en kalkylator. 
Hewlett-Packard* HP-01 har en klocka som 
raknar upp till 24 timmar med 1/100-dels 
sekunds noggrannhet. Man kan gora s k dy- 
namisk kalkylering. d v s man kan multipli 
cera varje sekund med en given faktor och 
det kan anvandas nar man vill berakna ett 
telefonsamtals kostnad.

Klockan visar dag-mAnad-Ar. Man kan fa 
ut antal dagar mellan tvA datum eller vilken 
som heist dag mellan Ar 1900 och Ar 2099 
Klockan har ocksA larmfunktion som kan 
stallas intill 24 timmar framAt.

Kalkylatorn har de fyra raknesatten och 
opererar med 11 siffrors noggrannhet och 
visar 7 siffror plus komma och mmustecken 
pA displayen som ar av LEDtyp. Klockan har 
ocksA ett minne dar man t ex kan lagra ett 
telefonnummer Vikten ar 145 g och tjock- 
leken 16 mm. Den har 28 tangenter, varav de 
mest anvanda sticker upp en smula sA att de 
kan hanteras med fingrarna. For de andra 
kan man anvanda en pennspets.

Armbandsurets elektromk utgores av en 
hybrid sammansatt av sex IC som utgor en 
mikrodator motsvarande 38 000 transistorer. 
Pnset lar ligga pA ca 650 dollar.

Nationel Semicinductor har ocksA tagit 
fram ett ur sammanbyggt med en "veten- 
skaplig kalkylator” Man kan berakna trigno- 
metiska funktioner, logaritmfunktioner, 
exponentialfunktioner. rotutdragnmg m.m. 
Automatiskt fAr man de sex forsta siffrorna 
och trycker man pA en knapp fAr man ytter 
ligare sex sittror. I ovrigt har apparaten 
ungefar samma data som HP-01.

Texas Instrument har redan iange varit 
med i konkurrensen om marknadsandelarna 
nar det galler digitalur med LED (lysemit- 
terande dioderI. For narvarande satter de in 
sin forskning pA LCD-ur. d v s med flytande 
knstaller och med tritium bakgrundsljus. 
Ljuspanelen ar alltid upplyst och den kan av- 
lasas under alia IjusforhAllanden utan extra 
belastnmg av batterierna. Uret har de vanliga 
tidsangivelserna och man kan stalla in det sA 
att det skiftar automatiskt mellan timmar mi
nuter och mAnad dag varannan sekund.

Statek Corporation ar en av varldens le- 
dande tillverkare av urkristaller. En liten 
32.768 kHz kristall med en Q-faktor pA 
90 000, god frekvens/temperaturkarakteris- 
tik utbjudes f n. Priset ar ca 1 dollar — om 
man bestaller 100.000 st.

Uppgifterna och bilderna ar hamtade ur 
norska ELEKTRONIKK nr 11 /77.

SM3WB

Ur/ kalkylator i en enhetTekniska 
notiser

SM0DJL

Digital k lock modul
Nu finns en klockmodul for bilen, bAten 

och andra stallen med 12 Volt likspanning. 
MA1003 ar en komplett digitalklocka. Du an- 
sluter bara spanning och omkopplare for 
tidsinstallning. Tidbasen utgors av en in 
byggd kristallstyrd oscillator. Displayen 
slacks for an spara bilbatteriet nar tand- 
ningen slAs av. Ljusintensiteten varieras av 
instrumentbelysningen och strAlkastarom- 
kopplaren. Timmar och minuter visas pA en 
gronlysande display med 0.3” sifferhojd. 
Modulen drar endast 2 mA typiskt med 
slackt display. Modulen har dimensionerna 
78X45 mm, inraknat den 6-pooliga kortan- 
slutningen pA sidan.

(Fertronc, Bromma I

A rmbandsur
Texas gor ett armbandsur med tid, datum 

och stoppursfunktion i analog tappning (med 
visare) utfort i LCD.

AlltsA en klocka med rorliga visare utan 
rorliga delar. Prisomkring 300 dollar, 

(elektromc news)

M ik rodator batt eri
Antligen har nAgon gjort ett NiCd-batteri 

som passar for montering pA kretskort. Gen
eral Electrics Data Sentry-batteri monteras 
som en DIP-krets pA kortet och har en plast- 
kApa sA att ovansidan ar helt isolerad.

Data Sentry finns med 2 och 3 celler, vilket 
ger 2.4 resp. 3.6 V. Onskar man hdgre span
ning kan batterierna seriekopplas till onskad 
spanning. De mgAende cellerna har en Ater 
slutande overtrycksventil och kapaciteten ar 
65 mAh vid urladdning med 65 mH. Momen- 
tat (1 sekund) kan batteriet lamna hela 6.5 A
Batteriet tAl en kontinuerlig overladdning 
med 7 mH. Batterierna kan levereras i 
produktionsantal frAn augusti. Prover kan er 
hAllas omgAende och kostar i 100-tai kr 14:7 
for 2.4 V och kr21:- for 3.6 V.

(Nordisk elektronikl

Efterlysning
Redaktor for RTTY spatten

QTC:s redaktor samt ett antal lasare mkl.
SM6BUV:s dotter Cecilia efterlyser en spalt 
redaktor for den vilande RTTY-spalten.
SM0ETZ har tyvarr avbdjt. -WB.
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VSWR

1:2,0

1:1,5 .

1:1,0

De uppmatta vardena pA SWR visas i f>
gurl.

Rombantenn Stage 600 - 800 ohm

Utanfor min tomt har jag ett gronomrSde 
med fina trad. Jag laste i en antennbok att

Frekvens (MHz)
4----------------------1----------------------1---------------------- 1-------------------- /—
33 3,6 3.7 3,8 3,8
7,00 7,05 7,10 7,15 7,20
14,0 14,1 144 14,3 14,4

om sidorna i en rombantenn gors fyra vAg- 
langder lAnga vardera, blir effektvinsten 12 
dB. Detta ar ju en "Toppantenn” men: Till 
narmaste trad har jag 80 m och stegen mAste 
gd over hela tomten. Kan jag grava ner en 
koaxialkabel och mata med 50 ohm? Jag 
lAter frdgan gA vidare till Sune SM4XL, som 
ger foljande svar:

forupptagmng av SWR

Fig. 2 Vertikal montering.

Tillgangltga redialer jamnt fordelade
Antennben anslutet till koaxialkabelns 

skarm

Matning av Rombantenn
Impedansen ar hog, och matningen mAste 

vara balanserad. Koaxialkabeln kan lampli- 
gen kopplas till en lAgohmig linkspole, som 
arbetar mot en avstamd krets, varifrfin 
sedan en oppen matariedning av typ "stege" 
gAr till Rombantennen.

Om man ej onskar ha en krets, som mAste 
avstammas, kan man ha en balun som 
omsatter frAn 50 ohm till omkring 600 — 800 
ohm. Om denna typ ej onskas, kan man an- 
vanda en vanlig balun 1:4, som omsatter till 
200 ohm, och darefter genom en mataried
ning med lAngsamt okande impedans lAta 
200 ohm efterhand stiga till 600 ohm (detta ar 
praktiskt provat for 3 —30 HMz med en s. k. 
exponential-ledning pA 50 — 60 meters 
langd).

de olika 
det sig an

Vid 
kopplingsalternativen visade 
resonanspunkterna pA antennen forskots be- 
roende pA grundforhAllandena pA den plats 
dar antennen sartes upp. Jag inforde darfor 
aven ett radialsystem som jag alltid lagger ut 
for att fA en mera enhetligt forhAllande pA 
varje plats.

Detta radialsystem bestAr av tvA trAdar pA 
20 meter och tvA pA 5.3 meter samt dessu- 
tom ett jordspett som slAs ner i marken.

Detta radialsystem har man ocksA anvand- 
ning av om man vid nAgot tillfalle bara har en 
fastpunkt, exvis. en flaggstAng, dA man kan 
utnyttja antennens ena ben som vertikal ra
diator och koppla in radialerna till det antenn
ben som ar anslutet till koaxialkabelns skarm, 
se fig. 2.

Av
Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

BANTAKS,
ban tad dipol for 80M.

Forts. frAn QTC nr 8.

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

ANTENNSPALTEN
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Dom goda egenskaperna visas i figur 3 och 
4. Lagg marke till den lAga strAlningsvinkeln. 
Diagrammen ar upptagna i forhAllande till en 
5/8 GP med forstarkning 3 db.

Korrekt matad kommer SWR att vara 
mindre an 1,5-1 over hela bandet Antennen 
kan konstrueras for permanenta stationen el 
ler portabelt mobilt bruk. PA sjon har en spe- 
ciell version anvants helt mkapslad i plastror 
for att tAla vader och vmd. Den senare sjo- 
konstruktionen" vore kanske nAgot for Pelle 
7DVM, som med sin segelbAt varit helt tyst 
denna sommar. Lyckliga mnehavare av Slim 
Jim antennen ar nar detta skrives LA2AC 
och SM6FMC. Nar blir du QRV med Slim 
Jim? Du hor val av dig till Antennspalten. Re- 
daktion: SM6CTQ, Parkvagen 9. 546 00 
Karlsborg.

to ground

Slim Jim ar en andmatad vertikal vikt di- 
polantenn for 2M. Den har en effektivitet 
som ar 50% battre an en GP pA grund av den 
lAga strAlningsvinkeln. Antennen har inte nA 
got jordplan och darfor mycket lattplacerad.

Namnet SLIM JIM kommer frAn den 
smackra konstruktionen. Matnmgen sker i 
basen vilket ej ger nAgra problem med an- 
slutningen mellan matarledning och antenn. 
Matningsimpedansen ar 50 ohm.

Slim Jim kan konstrueras av al. ror med en 
diameter av 1/4 eller 3/8 turn, eller 300 ohm 
bandkabel. AvstAndet mellan de tvA parallel^ 
elementen ar inte kritiskt och inte heller 
langden om det hAller sig inom 1/4 turn. 
Konstruktion av en lite kraftigare monterad 
antenn for utomhusbruk visas pA nasta sida. 

Det som kanske bdr namnas, ar isolatio 
nen mellan dom tvA delade halvorna mellan 
halvAgs och kvartsvAgsdelen som bor vara av 
pertinax eller teflon, eller annat likvardigt iso- 
lationsmatrial. som fixeras mellan delama.

Denna antenn ar tidigare beskriven i Practi
cal Wireless av G2BCX. Diagrammen saxade 
ur den tidningen.

SLIM JIM

Figur 3

Pblnr pattern, radiation 
5/flX ground plane 
vertical cngle 0‘

Polar pat tern, radiation 
sbm Jim at vertical angle O'
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plasteller fyrkantig 
med lock* 

. elkopplingsdosa

Lamp11gen en trastav*

Rund
dosa
T.ex

□

I
/

Vanligt TV mast Taste

■

Matningspunkt•

495

Alla matt £r 1 mm

Ji

990

For battre stadga Tastes en bit 
plast mellan topp och isolator*

0
-------<^i--------------*

Horisontell Allbands Quad
Enligt 73 Magazine, juninummret 1978 
Forfattare WD 4 CPD DF 3 Tj. som i arti- 

keln hanvisar till DL 3 ISA

Betkrivning: Antennen monteras som en 
liggande kvadrat med 20,7 meters sida. Den 
matas med 75 ohms coax(60-90 ohm) i ett 
horn. Hojd over marken heist ca 10 meter. 
Tillfresstallande resultat nAs anda ned till 5 
meter. Som trAd foreslAs emaljerad koppar- 
trAd med 2.5 mm diameter. Balun ar ej nod- 
vandig. men kan mmska TV I och liknande

Matntngar visar att antennen har god ver 
kan pA alia konvAgsband 180—10 mb). Den 
sages ge storre forstarkning an GP och 2 ele- 

QTC 9:1978 

ments 3 bands beam. Dessutom ar den 
anvandbar pA 2 mb. StrAlningsvmkeln ar 
mycket lAg pA 10-15-20 mb (ungefar som 
rhombic) StAendevAgforhAllanaet ar tilrfreds 
stallande pA alia band. Antennen strAlar nA 
got i alia riktningar. PA 10-15-20 mb ar det 
klart markerande lober i diagonalernas rikt
ningar. Mindre lober i andra riktningar fore- 
kommer.

Egna erfarenheter. Jag tycker antennen 
verkade enkel och dess resultat goda, varfor 
jag gjorde den och provade den ett par dagar 
vid fritidsstugan utanfor Hudiksvall Den ar 
belagen i en brant sluttnmg med At oster och 
• nAgon mAn soder, och sjo mot vaster och 
norr

Den tjocka trAden var klumpig for porta- 
belbruk, varfor jag anvande en betydligt kle- 
nare tvmnad och plastisolerad ledning. Efter- 
som jag hade 75 ohms TV-coax liggande 
anvande jag den till feeder. Stationen var en 
Argonaut. 5 watts input. Antennen hangde 
mellan tallar och granar pA en hojd varieran- 
de mellan 4 och 10 meter och pA vissa punk- 
ter tangerade den traden. DA coaxen var ca. 
6 meter blev stAendevAgforhAllandet val hogt 
pA vissa band, men dA den forlangdes blev 
allt gott och val.

Mellan 8 och 11 augusti hade jag 35 
QSO:n med antennen och Argonauten. Jag 
var darvid radioaktiv en stund pA morgonen, 
en stund pA dagen samt en stund sent pA
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kvallen. Det tycktes f unger a fint pA alia kort- 
vAgsbanden. Jag hade inget QSO pA 10 mb, 
men instrumenten vtsade ratt. PA 20 och 15 
mb korde man med latthet europeiska statio 
net. sarskilt 20 mb fungerade bra. Dessutom 
hade jag kontakt. kvallstid, med PY 2 RG 
<569). K 20 POF (559), VE 2 EBQ (359 QRM) 
och W 2 KXL (589)

Tidigare har jag provat GP och dipoler vid 
detta QTH. men jag tycker denna horison- 
tella allbansquad fungerade battre. Det kan 
knappast bara bero pA battre konditioner.

For portabelbruk och field days torde den
na antenn passa utmarkt Den duger nog 
gott vid hem-QTH-et ocksA.

Vill du veta mera. las artikeln jag hanvisar 
till

SM5CAH, Stig

KORT
KLIPPT

□ Amatorradiotjanstens effektivitet och 
sjalvdisciplin fick officiellt erkannande nyli- 
gen i en frAgestund i den tyska "riksdagen" 
PA en frAga om varfor pnvatradiolicensen be
talades med hogre avgift an amatorlicensen 
svarades: "De resurser som kravs for
licensiering och dvervakning av amatdr- 
radion ar vasentligt lagre an for privatra- 
dion". Nu nar WARC-79 narmar sig ar det 
bra att vi pAminns om att det anseende vi har 
ocksA mAste bebehAllas och forbattras for att 
kunna rattfardiga de krav pA okade befogen- 
heter och erkannande vi har.

NRRL50 AR
Den norska amatorforeningen NRRL fira- 

de i Ar sitt 50-Arsjubileum och har med anled- 
ning harav gett ut en pampigt iubileums- 
nummer pA ca 100 sidor Vad som mest 
imponerar ar att redaktoren lyckats ammera 
sA mAnga artikelforfattare att *kf<va upp- 
satser om norsk amatorradioverksamhet un
der femtio Ar.
NRRL:s ordforande LA6A inleder med 
Amatorrodioens histone och sedan foljer i lo- 
gisk ordning vad som hant mom olika aktivi- 
teter. Radiopejlorientenng, "radiospeiding", 
LA5LG:s hjalpfond beskrivs ingAende. For- 
svaret coh radioamatdrerna har en eget kapi 
tel. De norska sandaramatorernas insatser 
under den tyska ockupationen omnamns 
aven. 23 av de ca 30 grupperna har bidragit 
med beranelser om sin verksamhet. allt illu- 
strerat med mAnga och trevliga bilder.

Boken har vAra norska vanner all heder av 
och vi hoppas kunna Astadkomma nAgot lik- 
nande, forhoppningsvi till 100-Arsjubileet.

SM3WB

Ratt else
SM0HJV har upptackt att det i hans arti- 

kel om LSB pA IC-245E i nr 6/7 sid. 223 har 
blivit en fel. Han skriver: "Nar man bryter 
kopparfohen bryts den mellan C 66 och C 65 
och kondingen till jord. Kondingen till jord 
skall alltsA vara inkopplad ■ bAde USB och 
LSB".

Identifiering av plaster
I tidningen Brandforsvar nr 11/77 lamnas uppgifter hur man kan identifiera olika slag av 

plaster genom att prova att "tanda pA" dem. DA sAdant kan vara bra att vata Aterges uppgif
terna har. Red.

Termoplaster
Akrylplast 
(Plexiglas)

Brinner med gul lAga med 
blA mantel. Stanker nAgot. 
Lukt av frukt. Brinner lAng- 
samt utan att sota.

Ingen speciell

Amidplast Brinner med gul lAga med blA Normal nersotning.
(Nylon, perlon 
m fl)

mantel. Smalter och svaller.
Lukt av brant hAr. Sjalv- 
slocknande

InnehAller kvave

Celluloid 
(Cellulosani-

Brinner med intensiv vit 
lAga. Stark lukt av kamfer.

Hog temperatur. Sotar

trat)

Cellulosaacetat Brinner med morkgul lAga. 
Avger svart rok. Smalter 
och droppar. Lukt av atti- 
ka. Brinner sakta och kan 
vara gjord sjalvslocknande.

Sotar

Cellulosaacetat-
Butyral

Brinner med morkgul lAga. 
Svag blA mantel kring lAgan. 
Svart rok. Smalter och dropp
ar. Lukt av harsket smor. Kan 
vara sjalvslocknande.

Sotar

Ety Icellulosa Brinner med gul lAga, smalter 
och droppar. Sot lukt. Kan 
vara sjalvslocknande.

Sotar mindre an dvriga cellu- 
losaplaster

Etenplast, mjuk 
och hArd

Brinner med lysande lAga.
Smalter och droppar. Lukt 
av paraffin

Sotar

Propenplast Brinner med gul lAga. For- 
branningsomrAdet svaller. 
Droppar. Sot lukt. Brinner 
sakta.

Sotar

Styrenplast Brinner med orangegul lAga. Avger mycket stora mangder
SAN-plast Sot lukt. fett sot
ABSplast

Vinylplast Brinner med gul lAga med Kan ge upphov till svAra frat-
(PVC, Poly- gronaktig mantel. Grona skador dA klorvate frigors och
vinylklorid) gula stank i lAgan. Sjalv

slocknande. Vit rok. Fran 
lukt. Mjuknar. Lagan kan 
uppfattas som gron.

ombildas till saltsyra.

Karbonatplast SvAr att fA att brinna. An- 
tandningstemperatur over
500 °C. Sjalvslocknande.

Inga speciella

Fluorplast Vid oppen lAga krullas tunna Bildar fluorvate vid stark upp-
(bl a Teflon) sektioner. Brinner ej. LAng- 

sam forkolning. Svag lukt av 
brant hAr.

varmning.

Acetalplast Brinner med svagt blAaktig 
lAga och droppar.

For utomhusbruk ar plasten 
alltid gjord svart (t ex med 
kimrok). Pigmentet kan ge 
sotskador.
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55
37

43
26
38 

42
23 
41
26
35

0.4/1-2/23/10

DJ5BVI OKI 
PAOEZ’CMt 
DLBGU'EJ' 
SMODFPllTl 
SMOCPAUTi

33 3732 
30 3621 
25 3322 
5 1153

4 68

1275
1250
1233 
’198
1190
1167

SM7GWUIHSI 2050 
SM7BLBiGPi 2004 
SK7BQ'HQI 1918 
SM7DVR<GP) 1718 
SM6iTE<GQ) 1707 
SMOTW (IT) 1685 
SM6GFS-GRI 1664 
SM5BUZ-HS' 1673 
SM7IPO»GP ’654
SK4KR<HTl 1651
SM4GGC-GTI 1617 
SM3FGLUV1 1593 
SM4IVE(HT) '566 
SM5CHK HSl 1558 
SKOMG'lTi 1539
SM4lPCiHTi 1516
SM3DCX0VI 1507 
SM4DIG 4tGV> 1416 
SM7EML-HQ- 1367 
SM7DER1HS- 1338 
SM5E0ZHR, 1321 
SMOGSZHS) 1306 
SM2EZT 2p<KAi 1281 
SM3BYA 3UWi------
SM7CRG <GP' 
SMO«OT IJT> 
SMOHAX-jTf 
SM2DXHIKXI 
SMOEPOllTi 
SM3AEH Ip ijRiil44 
S«2H6 2<LA- 1112
SK7EB 7'HQ, 1090 
SM5HJL0S 1055 
SM7FMDhRi 1015 
SM78hhiGP‘ 1002 
SMOEUi'JT 984 
SM3JBB-IU> 974 
SM6CET1FR1 966 
SM3AFUWI 946 
SM20YCMZ' 924 
SM3GBA 3pilWi 850 
SM3iCU3pJX 838 
SK7GC 5'HR 811 
SM5DYC(lTi 794 
SM6FZJ GRt 794 
SM6EUH p<GS' 773 
SK78K'GQ' 748 
SM6EUZ'GS' 745 
SK4IL(GTi 740
SK4DE<HTi 737 
SMODBOHTi 731 
SM6CWMIGR' 726 
SM3JAW 3<JX« 706

64 SM5HVZUUI 
SMOJEMHTi

66 SM2IUEIIZ)
67 SK2AUIKY)
68 SM3HZX <IU>
69 SM6HDY(FSl
70 SM3HASHX)
71 SK4DM 4(HT»
72 SM2HDF 2tJY>
73 SM4BTFIHT;
74 SM3AZVUXI
75 SMOEJM OilTi
76 SM7AOCIGP'
77 SM5CUR <IT>
78 SK7HW 7.HQ- 

SK3XHIHVI
80 SMSFUR UT)
81 SM7HTH fHQt
82 SM5GShiiTi
83 SM4EGB 4<HS>
84 SK7JC<HQj
85 SM3ICT 1JX1
86 SM4FME'GTl
87 SMOGTV <IT»
88 SM2IVRHYI
89 SK3KM 3 IM
90 SM5F0A IT.
91 SM2JCP 2p'KZ'
92 SM3EWZ'HXI
93 SM6CC0<HS 

SMOHBV ' JT>
95 SM5EBG-HR)
96 SM4PG'HTi
97 SM2EKA. JXI
98 SM2IEV 2'lZi
99 SMO«YZ<JT»

100 SM2JCN 2p<KZ»
101 SM5EJNIT) 
1U2 SM6jGl'GS 
103 SM2iNV'K8‘

SM3IQBUXI
105 SM3GT 3IHW»
106 SM2IVMUY)
107 SM3DAL‘HX>
108 SM3GGN 3o<HW’
109 SM7BYV 6'GRi
110 SM6H0itFRi
111 SM3ICPUW)
112 SM2IKWHZ)
113 SM2JAP IZ-
114 SM5FND HT.
115 SM4HXY -GT'

Poang 
6642 
4779
3616 
3433 
3342 
3271 
2962 
2588 
2438 
2400

SM7FJE 
SMOOJW 
SM3C0L 
SK7CE 
SM5FRH 
SM58EI 
SK6CM 6p 
SM7BHM 7p 
SM7IXU 
SL’FRO

QTH
GO56b 
iSIOd
IW061 

GP27g
HT80f 
JU 72 c 
GT73a 
HP11| 

GP49h 
jR06e

Toiati dehog 60 stat»oner

Aktivitetstesten gdr fdrsta tisdagen 
varje m&nad kl. 18—23 GMT pA 144 
MHz och forsta torsdagen varje 
mAnad kl. 18-23 GMT pd 432 MHz 
och hdgre band. Loggar till SM5EJN.

EJN komm: Det verkar ha varit en rolig 
test (ev fest) bide 1 VHF och UHF test er na 
denna m^nad. Condsen stundtais mycket 
bra enligt loggarna. fast de tycks ha varit 
ojamnt fordeiade over landet. Ett stort grams 
till Bosse/-7FJE och Anders/-5DWC for 
n£gra av de basta resultaten nSgonsin i akti- 
vitetstesterna. Lit mig an en g3ng pSpeka, 
med risk for att bli tjatig: P3 forsta loggbladet 
SKALL det finnas uppgifter om: egen signal, 
eget QTH, totalpoang, antal QSO (p5 UHF 
antal QSO p3 resp band). Om dessa upp 
gifter sedan finns 1 det ovre hogra hornet p5 
det fdrsta loggbladet bhr jag s5 gla’ sd gla’. 
Ni som kor med fotostatkopior av er vanliga 
logg MASTE ovillkorligen ha ett forsattsblad 
med uppgifterna enligt ovan.

NI GLOMMER val inte reg. 1 testen 
PA UHF OCH SHF FORSTA HELGEN I 
OKTOBER? REGLERNA FANNS I AUG 
QTC.

Rattelser och tillegg:
Juii UHF: En logg poststamplad den 11 juli 

an Ian de for sent och skall foljaktligen med 
raknas. PS plats 5 skall SM5CPD (IT) in med 
506 poang och nodvandiga justeringar gores. 

Juni VHF: Platserna 88 och 89 skall byta 
plats.

Region 1-testen 1977, forts.

OCTOBER
432 MH; Fixed

1 DC8RLAIDJ» 231/43296

2 DK0VLlEHl 128 23030

3 PAOEZtCMi 120/20784

112 SM5BEIIJU) 14, 1943

126 SMODFPllTi 13 1468

144 SM0CPA <IT| 12 1248

182 SMOGCWUTI 9/520

207 SMOFKGlJTi 2 109

211 SMOEPOdTl 5/85

Totait deltog217 stationer

432 MHi Portable

1 PA0NYM plCU 189 28022

2 SKOCO plFU 120 27270

3 F1E8N p<BI> 103 25013

ingen svensk dettagare totatt dehog 101 stationer

1296 MHi Fiied

23 SM3BYAUVI
24 SM5FJ(ISi
25 SM4HJ<HT» 

SM5HYZHUI
27 SM4BTFIMT)
28 SMOGTV <IT»
29 SM4PG<HTl
30 SM4CFLIGTI
31 SM7BHH'GP‘
32 SMOGCWHTi
33 SM2AiD'LZ'
34 SM2HDF<JY|
35 SM3DAL<MXr

1 SM5DWC
2 SM0DFP
3 SMOFFS
4 SM1BSA
5 SM5CPD
6 SMOFUO
7 SM6ESG
8 SM5BE'
9 SM3AKW

10 SM5CSF

11 SM6FYU<GQi
12 SM4DHN 4 (GU»
13 SM6FMZ1GQ1
14 SM7DTE<HR|
15 SMOCPA(IT)
16 SM3FGLUV)
17 SM6CWM'GR»
18 SM3AZV<iXi 

SM7GWU'HSl
20 SK6JA piGRi
21 SM6HYGfFSi
22 SMSEBG'HRi

QTH 

IT50q 
iF50n 

JT5H 
JR22e 

iTTOh 
iT69j 

GR72h 
JU72c 
iW30e 
HS491

AKTIVITETSTESTEN VHF: AUGUSTI

Antal QSO:n

SM3BYA/3: Korde portabelt frAn LurAsens hn»nrtm.r. 
lW74e 511 m asl och fn havshonsont trAn NO SO. 
marktes pa antalet OH-stns i loggen 8 el och omvaxiande 3 
resp2OWuteffekt Resultatet tillagnas SM5EVZ. KjeM. som 
efter att ha varrt med och planerat utfarden under c a en 
mAnad foil offer for Murphy i sista mmuten. nar han skar 
upp en ti v»d badmng tisdag fm. och fick sys med 3 stygn 
Ime nog darmed: opr BY A boll pA at! do av torst uppe pA 
Asen. sedan han misslyckats at! hitta den kalla som ska fin 
nas dat Till sist anlande 3IQC och 3HFD m fl som rad 
dande anglar. medforande vatten. safi och kaffe Sens 
moral Att kora VHF portabeh ar svettigt m*» fantastiskt 
kuP Gack och got sammaledes

SM2HDF/2: Korde frAn sommar QTH Bra aktivttet men 
besvariigt med 4x16 el tonna utan rotor Ingen elstrom utan 
korde bensindnvet Det blev 3 nya rutor (GX. LA. KBl Det 
var kul'

SM2INV PSE beama norru!,“ annars fin test TvA nya 
rutor Forsta qAngen over 200 points’

AKTIVITETSTESTEN UHF: AUGUSTI

Antal QSOrn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
•4 
•5
16 
n

19
20
2-
22
23
24
25
26
27
a
29
30
31
u
33
34
I
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4-
46
47
48
4-
50
51
52
53
54

56
57
58
59
60
61
62
63

QRV U GHr SM5DWC SM0DFP. SMOFFS. SM1BSA 
SM5CPD SM6ESG SM6FHZ. SM0CPA SM3FGL 
SK6JA SM6HYG. SMOGTV
QRV 2.3 GHr SM6ESG SM6FHZ. S*6jA

SM5CPC7 Antiiger fick tag mm K2RIW-PA klan Det gAr 
UF8 PA t - hygghga konds gav nytt personl.gt poang 
rekord Har eti 23 cm PA hatvfardigt Hpe det skall vara kiart 
till sept testen Varfor mAste alia )>gga meiian 432 040 
060’

SM6ESG: DAhga conds soderut Aktrviteten var bra 
DC1CX dA 23 cm blev en vardig avsiutnmg pA testen

SM5BEI: Fine conds i ost vastlig riktnmg. trots regn och 
Aska samt stromavbron Bhxtarna refiekterade signaierna 
som meteorer kunde konstateras unde» de tre timmar som 
Askan gick runt torpet

SM4DHN4 Haivbra conds Hoppas pA batt re conv for 
23 cm nasta test Kommer oxo pA 13 cm i host Nu var det 
rohgi med test »gen

SK&JAp: DAl>ga sommarconds Missaoe 5BEi 18SA 
0CPA Myggen var hemska mot oss. FYJ. DER och CKU 

SM6HYG Om detta var sommarconds hur skall det bti 
till viniern’

SM4HJ: forsta nkt»ga testen pA 432 mec ”ktig beam 48 
el Jaybeami pA taket Trots att QTH mte ar det nasta sA tyc 
ker jag att det gick ganska bra Aktiviteten tvcktes ocksA va 
ra ganska bra den har testomgangen Kond'tionema har var 
vai annars ganska medeimAttiga 73 och val mott • nasta 
testomgAng

SM2AID. Mm absolui srsta test pA 70 cm SM2GCQ tar 
over frAn LZ Fina conds mot sodra Sverige 27 30 7 Hor
ae bl a SK5UHF flera gAnger med bra signatstyrka

SM2HDF 2: Jobbed*? in < det sista med ant DL7KM fo’ 
70 Den funkar mycket bra. 1 1 2 utan |ustenng Det skall bl- 
16 stycken DL7KM till art bona med > Drommen ar 64 st »

Checktogg-r SK3LH SM5ALO SM7JKD 7p SM6EZ

Kommentarer.
SM7FJE Nasta gAng t r det 4 st ’6 - Tonna DA 
SK4KR: Nu ar mAttet ragat’ Det verkade som tester <i"-* 

ut pA verr, som kan Astadxomma mest splatter
SM4GGC naoe krafvga QRN *orsta 3 trm Sedan korr 

Askstormen och pg var tvungen art gA QRT vid 22 tiden 
Annars fine condx norrut

SM4IVE. Ganska hvggiiga conds mot OH Nu QRV frAn 
mm nya QTH samt QRV pA 70 cm med 19 el tonna TRX 
oeicom 430 tills v«dare

SK0MG Operatore’ SMOFlZ OBKZ 00JZ samt 
0X3MW SM0

SM0GSZ. Km med test nar aktrviteten ar god Fma conds 
samt fram for alit nya antenner 40 e*

VHF Manager VHF Contest and Award Manager

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

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

a?
 to
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 k

j —
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QSO

INDtVIDUELLA RESULTAT 
cw-de*en

1. OHOAA
QTH 
JU70d

2 OH1AD LU57b
3 SM5BE* JU72c
4 SK6CM 6p GT73a
5. SK5EW 4p HS06b
8 SK38R IV42h
7 SM5AGM JT42<
1 SM0BVC lT70b
9 SM5EJN lT77h

10 SM3COL IW06I

11. SM3OCXtlV> 2156 38
12 SKOBJ pUS> 2141 39
13 OHONC m IKUI 2137 40
14 OH3ZStMU> 2010 41
•5 OH3ACI <MVI 1912 42

SM5CUHITI 1745 43
17 SM7GWUIHSI 1501 44
•8 SM4GGCIGTI 1590 45
N SM2DXHKXI 1560 46
a OH3ANILU1 1230 47
21 SK0MGUTI 1229 48
22 OH2DGINUI 1204 42
23 SM2EZT iKZl 1194 50
ti SM6CCOIHS1 11X 51
.'6 SMODFP HTI 1116 52
.'6 0H3AZW(LWI 1062 53
27 0H2BRWiMU> 1012 54
28 SK2AU 2IKZl 925 55
29 OH3MF IMU) 921 56
X SM3AVQIIUI 901 57
31 SM2EJEILZI 864 58
32 OH3TE 4<NV> 821 50
33 SM6BUVIGS) 799 60

34 SMbLWMiGRi’ 721 61
Jb SMUIWIITI 676 62
36 0H6MY IKX) 619
37 OH2AAIMUI 614

afruriuw ijxi 
OH5XT (NVI 
SM7GCP'HR 
SMIHOWUR* 
0H2AA iMUl 
SMOTW IIP 
SM7lPZ<HQ' 
OH5LW(NUi 
SM5DYCUT1 
SM6CWM<GRi

QTH
LU57b 
JUTOd 
IW061 
GT73a 
JU72c 
HS06O 
lV42b 
jT54h 
JSOIa 
JT42|

2574
2520
2307
2105
1929
1857 
1856.
1458
1400
1379

SM6GFStGRt 
SM4GNDUU1 
SM5EBG(HR| 
OH2AR<MU» 
SM3GHD(GWI 
OH3YWIMUI 
SM5DVCHTI 
SM3HZXIIU) 
SM4PGIHTI 
OH6UHILXI 
SJ9WLIGTI 
SK3LHIJXI 
0H6MH (LXI 
OH5LW (NU» 
SM4FXR tHTl 
OH8RSlMZ> 
OH2KX I MUI 
SM2IUE (IZ» 
OH2NRINUI 
SMOFOBijT) 
0H3JT iMVi 
SM3GCRUXI 
OH3DBINUI 
OH2BEW<MU> 
0H1GLILU) 
SM3>CT i JXI

4 x 6 el. yagi

8 el. yagi

10

15

10

100

58 SM2HF IKYI
59 SJ9WLlGT»
60 SM7EMLIHQI
61 OH3MF iMUl
62 OH6UHILX1
63 SMOFOBtjTl
64 SM5FUROTI
65 SM6FYU'GQi
66 0H5OQ(NU»
67 SM5FDAdTl
68 OH6MH1LXI
69 OH2DG<MUI
70 SM3lYU(JXi
71 SM3GCR'JX»
72 SM2»UE<IZ)
73 OH2ZJ(MUi
74 0H2AWS>MU)
75 SM7IGV<HQ)
76 SM4PG1HTI
77 SM3VEIIV)
78 OH8RS<MZi
79 0H3DQiMV>
80 OH2KXIMU'

OH5AZU<NU)
82 OH1VT (LUI

OH3DBIMUI
OH5KE miNUi

21 0H3ACMVI
22 SM3JAY tIVI
23 SK2AU 2 IKZl
24 SM5CUKITI
25 SM5HYZHUI
26 SM7FMD'HRI
27 SMOFPT HT>
28 SM0GZTUT1
29 SM3ICT |JX»
30 SM3JAWUX)
31 SM5HXQ0T1
32 SM2EJEILZ)
33 SM5EBG(HR»
34 OH28RW*MU'
35 OM3AN(LU1
36 OH6MY (KX)
37 SM5HJLUS1
38 SM3AVQUUI
39 OHOAZZMUi
40 OH3AWHILV1
41 SN-6BUVIGSI
42 OH3YWIMU1
43 SM4EGBIHTI
44 SM3G8AUWI
45 OH3TEINUI
46 SM3GHDiGW>
47 OH2BEW(MU«

FonMtoton

1 QH1AD
2 OHOAA
3 SM3COL
4 Sk6CM 60
5 SM5BEI
6 SK5EW 4p
7 SX38R
8 SMOFZH
9 SKOBJ P

10 SM5AGM

11 OHONC m(KUI
12 SM4GGCtGT>
13 SM5EJNIITI
14 SM7GWUIHSI
15 SM4FXR(HTl
16 SM4IVEIHTI
17 SM3DCXHVI
18 SMOHAX JT)
19 OH3ZSIMUI
20 SMOlOTUTi

Check logger OH3ZX. SM1BSA

4 x doub. quad Omni

Cloaverleaf Omni

10 el. log.per. rsw

Cloverleaf Omni

10 el. yagi SSW

QRV 432 MHt SM5BE> SK6CM SK5EW Sk3BR 
SM3COL SKOBJ OHONC 0H3ZS OH3AC SM5CUI 
SM7GWU OH3AN SMODFP 0H3AZW SM6CWM 
SM3GHD SM4PG SM4FXR OH2NR OMOAZZ 
SM4EGB SM6FVU

QRV 12MMHx: SMODFP
EJN komm: Jag ar helt forstummad’H Vil- 

ket fantasnskt resultat vi lyckades Astadkom- 
ma 1 Ar Detta ar den storsta segern over Fin
land 1 SM-OH landskampen som vi nAgonsm 
vunnit. Allihop har ni presterat en yttersta. 
det vet jag. Det ar ocksA fantasnskt att se hur 
mAnga klubbar som packar ner grejorna och 
klattrat i berg, for att fA de basta mojliga 
forutsattningarna. Ett litet problem som dykt 
upp ar det har med QSY.andet till hogre frek- 
venser, och sA forsvinner stationen mitt 
framfor nasan pA alia andra. Det finns tvA 
forslag till losning pA detta som 1 stort sett 
gAr ut pA samma sak Det enda gAr ut pA att 
vi tar bort en av de fyra timmarna per pass 
och reserverar denna endast for UHF trafik. 
AlltsA tre nmmar endast 144 och en timme 
endast UHF Det andra forslaget gAr ut pA att 
vi lagger till en timme for endast UHF. och 
alltsd kor fyra tim pA 144 och en timme pA 
UHF Nu vill jag ha DIN Asikt om detta Vilket 
forslag ar bast? Finns det ytterligare forslag? 
Ar detta rentav mget problem??? Skriv nigra 
rader med nasta testlogg

An an gAng: Ni har gjort en fantastisk 
prestation i Ar. GRATTIS till er alia, och 
lit detta sporra till iinnu battre resultat 
nasta Ar.

SM5EJN

QTC 9:1978

SM-OH LANDSKAMPEN 1978
CW
1. SVERIGE
2. FINLAND

FONI TOTALT
44095 53602 97697
24148 22933 47081

12M MHz portable

1 PAONYM p(CLI 42 4286
2 OK1KIR plGKi 16 2717
3 G3XDY plAMl 21 2581

Ingen svensk deitdgare T otalt del log 43 stationer

2304 MHz Fiaed

1 DLOGUI EJI 6 563
2. DL3NQIEJI 6 537
3 DJ3CXAIEKI 6 382

Ingen svensk deitagare Totalt deHog 10 stationer

2304 MHz Portable

1 DC1GS plEII
2 64ALE ptZU
3 PAOHWE plCll

Ingen svensk deltagare Total! deltog 9 stationer

3454 MHz Fried
1 DJ3CXAIEKI

Ingen svensk deltagare Totalt deltog 1 station

3456 MHz PorteMe
1 DB8NC plFKI 

DB6NT plFKI
3 DDOFL p(EK)

Ingen svensk deltagare Totalt dehog 3 statmne*

10 JU MHz Hied
1 DL3NQ(EJ)
2. DJ9XBIEJI
3 HB9RG(EHI

Ingen svensk deltagare Total! deltog 14 stationer 

10.368 MHz Portable

1 I4BER 4|FE>
2 HB9SV plEF»
3 DJ7OO plEH

ingen svensk deltagare Totait deltog 23 stationer

6 953
2 216
2 144

I 8

1 14
1 14

1 7

3 223 
3 156
2 132

7 902
5 501
3 467

1 DC8RLA
2 PA0EZ
3 DF1EQ 

129 SMOOFP 
133 SM58EI 
147 SM0CPA 
201 SM0GCW 
232 SMOEPO

October contest 
over aN Fixed

Toiatt deltog 239 stationer

1 PAONYM p
2 DKOCO p
3 PAOHWE p

October contest 
over all. Portable

49912
34500
30558

Ingen svensk deltagare. Total: deltog 136 stationer

Frln v.Lh. placenn^ call QTH QSO poang

Ett grants nil alia tappen kampande svenska deltagare Lit 
dena sporra till annu battre insatser < Ar

SM5EJN

300 Al

190 Al

30 Al

510 Al

180 Al

75 Al

285 Al

Aug 78 SK2VHF 144.875 JY69h

Oct 77 SK7VHF 144.920 GP38c

Oct 77 SKlVHF 144.950 JR41d

Oct 77 SK4MPI 144.960 HU46d

Oct 77 SK3UHF 432.855 IW40b

Oct 77 SK6UHF 432.935 GR6la

Aug 78 SK4UHF 432.960 HT55J

OvanstAende tabell iir uppstalld i 
om fyrar som ar igAng •Iler varit

mitten av augusti och redovisar alia inkomna informationer 
iging. Var god sand korrektioner och tillagg till SM5AGM.

Beacons in .OR

Info Call QRG Power, out Antenna Direction Masi Keying
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- 00 4,2
— 16,3 4,4

13,3 4.6
— 11.5 4.8

10,2 5.0
— 9.1 5.5
_ 8.3 6.0
— 7.6 6.5
_ 6.9 7.0

6.4 7.5
— 5.9 8.0
— 5.0 8.5
— 4.2 9.0
— 3,5 9.5
— 2.9 10,0

2,3 n.o
- 1.8 12,0

— 1,3 13.0
— 0.9 14.0
— 0.4 15,0

0.0 16,0
0.4 17.0
0.7 18.0
1.1 19.0
1,5
1,8

20.0

Verkligt Uppmatt Verkligt 
varde, dB varde, dB varde, dB

Uppmatt 
varde, dB

0.0
0.1 
0.2
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0
1.2
1.4 
1.6 
1.8 
2.0
2.2
2.4 
2.6
2,8 
3.0 
3.2
3.4 
3.6 
3.8 
4.0

Den som tror sifl ha 1 dB solbrus har alltsa 
-6 dB solbrus. med andra ord solen ligger 6 
dB under mottagarbruset. Om solbruset okar 
frAn 1 dB till 3 dB har man alltsA vunnit 6 dB 
och inte 2 dB som man skulle kunna tro. En 
okning av antennstorleken ger alltsd en redu- 
cerad okning av solbruset. Den som fyrdubb- 
lar sin antenn f Ar sAlunda inte nodvandigtvis 
6 dB mer solbrus utan kanske mindre utan 
att det behover vara nAgot tel pA antennen. 
Men om man hela tiden oversatter till verk- 
liga varden ska allt stamma.

Kom ihAg att stanga av AVC:n vid matnin- 
gama1 Annars b(ir det inte mycket till resultat. 
Enklaste sattet ar for dom fiesta att mata 
med en voltmeter i hogtalarutgAngen. For 
egen del har jag normalt nAgot mindre an 1 
dB uppmatt solbrus med 40 el och 1,5 dB 
kabelforluster pA 144 MHz. AlltsA verkligt 
solbrus — 6 dB. Vad har ni andra for varden? 
Lit oss fA lite statistik till VHF-spalten

SM5AGM

nivA. Denna ar tyvarr inte konstant men lAt 
oss till vidare anta det. Ytterligare ett villkor 
bdr namnas namligen att solen bor befinna 
sig ett stycke upp pA himlen sA att inte even
tual markreflektion spokar. Den som kan tip- 
pa upp sin antenn bdr alltsA vanta tills solen 
kommit sA hogt upp att markreflektionen lig
ger utanfor huvudloben. Den som inte kan 
tippa upp antennen fAr rakna med att varde- 
na varierar mellan + 6 dB och - oe dB Vid 
forstarkning (vAgorna i fas) vinner man alltsA 
en fyrdubbling (obs?) av antennstorleken och 
vid utslackning (vAgorna i motfas) en oandlig 
reduktion av antennstorleken. Vid dampning 
av den markreflekterade vAgen mindre varia- 
tioner.

Men det var inte om detta dessa rader 
skulle handla utan om det faktum att man in
te mater upp signalbrusforhAllandet utan sig- 
nal-plus-brus-genom-brus-fdrhAllandet vilket 
ar nAgot helt annat. Atminstone vid svaga 
signaler. Om vi forst beamar solen och sedan 
bort frAn solen (himmelsbakgrunden antas 
vara lika for alia som vill jamfora sina anten- 
ner) fAs ett varde som mAste goras om till 
signal/brus alltsA solbrus/mottagarbrus 
(med mottagarbrus avses sAlunda det brus 
man har nar man beamar bort frAn solen). 
Om avlasningen skett i dB ska vi alltsA forst 
oversatta till gAnger effekt, dra bon ett och 
sedan Ater oversatta till dB. Darvid fAs foljan- 
de tabell:

vAgutbredning
Aurora-E?

Under sommaren har vid tvA tillfallen myc
ket markliga QSO:n agt rum. Det forsta till
fillet var den 18 juli dA SM4AXY/LA befann 
sig i Nordnorge och med antennen soderut 
lyckades fA QSO med Stockholm och det an
dra den 4 augusti dA SM3FGL med antennen 
mot Island lyckades kora GM3YOR/TF pA Is
land. I det forsta fallet var det ren T9-ton och
1 det andra fallet A-ton.

I januari-QTC hade jag nAgra fundenngar 
om att en fyr vid Nordkap riktad soderut 
skulle vara mycket intressant ur vAgutbred- 
ningssynpunkt. Under starka norrsken joni- 
seras E-skiktet over det normala och frAgan 
ar just hur hogt i frekvens man kan fA 
QS0:n via E-skiktet pA vanligt satt. alltsA 
med antennerna riktade mot mittpunkten av 
QSO:t utefter en rat linje och med ren ton, t 
ex som vid sporadiskt E. Ett halvAr senare 
kommer sedan ett telefonsamtal frAn 
SM0FFS och ett vykort frAn SM4AXY/LA 
som antyder an detta kan vara mojligt pA 144 
MHz. SM4AXY skriver:

"Jag har haft tre markliga forbmdelser pA
2 m frAn QTN LE78g. med SM5BEI. SM0FFS 
och SM0DJW. Tror inte att det var via tropo. 
utan under aurorainverkan. Korde med an
tennen soderut. Signalerna T9 brusnivAn. 
Horde SK4MPI under c:a 3 tim. Kan du un- 
dersoka lite om aurora och tropoforhAllan 
dena den 18.7? Har bandinspelmngar pA sig
nalerna. Mera info senare".

Vid den aktuella tidpunkten rAdde norr 
sken. men inte speciellt starkt. SM0FFS be- 
ranar att det smApyste pA SK4MPI. NAgra 
forutsattnmgar for tropo rAdde knappast. 
Vaderkartan ger inget hopp alls med lAg- 
tryck. nederbord och 8 grader. AvstAndet ar

ENGLISH SUMMARY
This time I want to inform my colle- 

gues and other English speaking rea
ders about two very interesting ope
nings on 144 MHz. The first one took 
place on 18 July, 1978 and the other 
one on 4 August, 1978.

During the first one SM4AXY LA in 
QTH LE78g in northern Norway got 
three QSO's with Stockholm and he
ard beacon SK4MPI (HV) during three 
hours in the middle of the night. 
SM4AXY/LA had his antenna directed 
to the south and the tone was clear 
T9. Signals were just above the noise. 
The distance is approx. 1300 km and 
the signals were obviously reflected 
by a weak to moderate aurora. There 
were no signs of troposferic refrac
tion and the weather map showed a 
low pressure area with rain and +8° 
C. This opening might have been "au- 
rora-E", i.e. forward scatter in the E- 
layer of the ionosphere.

The other one appeared at 01.18 
GMT between SM3FGL (IV) and 
GM3YORTF on Iceland. This was a 
normal aurora QSO with A tone but 
the distance and direction are very 
strange, especially if GM3YOR/TF 
was beaming Sweden. Reports 
52A/55A. The QSO took place during a 
meteor sked between SM3BIU (HX) 
and GM3YOR/TF and it will be very in
teresting to get more info later from 
GM3YOR/TF.

Any information about earlier "au- 
rora-E" QSO's on 144 MHz will be app
reciated to SM5AGM, Folke Rasvall, 
Vasterskarsringen 50, S-184 00 Akers- 
berga, Sweden.

dessutom narmare 1.300 km. AterstAr sA- 
ledes aurora-E. Tyvarr mAste det medges att 
avstAndet garna hade fAtt vara storre och 
norrskenet garna starkare for att man skulle 
bli helt overtygad. For an fA QSO via spora
diskt E pA 1.300 km:s avstAnd behovs det 
mer jonisation an vid 2.000 km eftersom vin- 
keln ar brantare. Rimligtvis borde samma sak 
galla aven i detta fall. Kanske Bjornoya (mel
lan Norges nordspets och Spetsbergen) vore 
ett idealiskt utgAngslage for denna typ av 
vAgutbredning. FrAgan uppstAr i vilken ko- 
lumn i topplistan QSO:n av detta slag skall 
placeras. Ar det aurora, sporadiskt E eller en 
sarskild typ av vAgutbredning? Jag har 
rekommenderat SM0FFS och dvriga att tills- 
vidare betrakta detta som QSO:n via E- 
skiktet med hansyn till att det ar frAgan om 
forward scatter med ren ton. Skulle det i 
framtiden bli mojligt att pA nAgot satt klart 
skilja detta frAn sporadiskt E kan det bli ak- 
tuellt att betrakta detta som en sarskild form 
av vAgutbredning. Men vi bdr ocksA komma i 
hAg att det vid vanlig norrskensreflektion 
(back scatter) ibland upptrader mer eller 
mindre visslande ton. ungefar som pA 21 eller 
28 MHz. OvergAng till allt storre antenner 
med bAde tippnings- och polansationsom 
kopplingsmojligheter kanske ger mer klarhet 
i framtiden.

Ett par veckor senare var det dags for nas- 
ta sensation. Under ett norrrsken fick 
SM3FGL (IV) hora att SM3BIU (HX) hade 
meteorsked med GM3Y0R TF (QTH?). Efter 
ett tag dok stationen pA Island upp med sva
ga aurorasignaler. SM3FGL borjade givetvis 
breaka ivrigt och efter nAgra forsok fick han 
motstationen att QSY:a bon frAn Basse* 
QRM och kora ett QSO med 52A/55A Se
dan korde aven SM3AKW (IW) stationen pA 
Island. SM3FGL skriver:

"Kon sammanfattning av QSO:t med 
GM3YOR/TF. QSO:t var den 4/8 kl. 0218 
SNT. QTF 305°. Det borjade med an jag hor
de SM3BIU pA aurora som korde MS mec 
GM3 . . Jag blev fundersam nar jag horde 
motstationen bAde pA tropo (ton) och A. Ef
ter en stund vaar jag saker pA att det var A 
sigs frAn TF-land. Jag ropade under Basses 
sandningspass. Efter andra anropet fick jag 
svar och vi QSYiade frAn BIU/Basses QRM 
och korde vAn QSO med 52 A. 55 A. Sen 
korde AKW/Kalle honom oxo".

Har ar avstAndet annu langre och minst 
1.500 km. Eftersom det var aurorasignaler 
kan man ju tanka sig att det trots allt ar frAga 
om ett vanligt aurora-QSO med reflektions 
punkten nAgonstans norr om forbindelse 
linjen. Det skulle vara mycket mtressant att 
fAr reda pA GM3YOR/TF:s antennriktning 
och QTH. Kanske aven detta kommer sA 
smAningom.

Som VHF-splatens lasare marker finns det 
fortfarande mycket roligt att upptacka nar 
det galler vAgutbredning. Ni som tycker om 
att gora expeditioner till alia mojliga 
spannande rutor och oar: Hur vore det att 
nasta Ar Aka till Bjornoya? 500 watt och 40 
element riktade soderut under nAgra som- 
marveckor vore toppen fdr VHF-amatdrer i 
hela Norden. Detta skulle bli ett utomordent 
ligt intressant projekt ur vAgutbredmngssyn- 
punkt och nAgon bnst pA motstationer for 
meteorsked torde det knappast vara risk for!

SM5AGM

SOLBRUS
Ett trevligt satt att jamfora olika mottagar 

system ar att mata solbrus. Den som har 
mest solbrus har utan tvekan stdrst chans att 
hora svaga signaler i bruset under forutsatt- 
ning att mottagarnas och operatdrernas dvri
ga egenskaper ar likvardiga. Solbrusets nivA 
beror i pnncip endast pA antennens storlek 
och mottagarens kanslighet AlltsA under 
forutsattning att solen har en konstant brus- 
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TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

MAnadstest erSpahr edak tor 
KjeN Nariich SM6CTQ 
Parfavagen 9 
Me 00 K ARLSBORG

UM Thorstensson SM0GNU 
Passvagen 10
170 10 EKERO

Testiedare
Lars Mohlin SM0GMG 
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

MAnad
Datum Tid t GMT Test Regler

September
23-24 1500-1800 SAC contest FONI 78:8
Oktober

1 1600- 1700 MAnadstest 80 M CW 78:1
3 1800 - 2300 Aktivitetstest VHF 77:12
5 1800 - 2300 Aktivitetstest UHF 77:12

7- 8 1000-1000 VK/ZL Contest FONI 78:9
7- 8 1600- 1600 Reg 1 Testen UHF 78:8
7- 8 1000-1000 VK/ZL Contest RTTY

14-15 0700-1900 RSGB 21/28 MHz Contest 78:9
14-15 1000-1000 VK/ZL Contest CW 78:9

15 1600-1700 MAnadstest 80M FONI 78:1

MAnad
Datum Tid i GMT Test Regler

21—22 1200-1200 RSGB 7 MHz SSB Contest 78:9
21-22 1500-1500 WADM Contest 1978 78:9
28-29 0000 - 2400 CQ WW DX Contest FONI 78:9
November

2 1800 - 2300 Aktivitetstest UHF 77:12
4- 5 1200-1200 RSGB 7 MHz CW Contest 78:9
4- 5 1600-1600 UK7 CW Test 78:10

5 1600-1700 MAnadstest 80M CW 78:1
7 1800 - 2300 Aktivitetstest VHF 77:12

19 1600- 1700 MAnadstest 80M FONI 78:1
25-26 0000 - 2400 CQ WW DX Contest CW 78:9

REGLER
CQ WW DX CONTEST 1978

Tider FONI 28 okt 0000 - 29 okt 2400 
GMT. CW 25 nov 0000 - 26 nov 2400 GMT 

Band: 3,5-28 MHz.
Testmeddelande: RS/RST + Zon- 

nummer enl. WAZ-reglerna. (Sverige har 
Zon-nummer 14).

K lesser 1 Single op. a) single band, b) all 
Band. 2 Muhi op. (alltid all band) a) single 
transmitter b) multi transmitter.

Poang: QSO med stn utanfor Europa ger 3 
poang, i Eu (ej SM) 1 poang. Ett QSO per stn 
och band.

Multipliers: Varje W AZ-zone per band ger 
en multipel och varje nyu DXCC-land ger 
ocksA en multipel per band. QSO med eget 
land raknas endast for zon- och landmultipel. 

Slutpoang: QSO-poangen x multi pein.
Logger Separata blad for varje band, tid i 

GMT. Fyll i zon- och landmult, endast forsta 
gAngen den kontaktas pA resp. band. Vanli- 
ga typen av testloggar + ett sammanrak- 
ningsblad. Uppge vilken klass du deltagJ i, 
namn och adress och call med textade bok 
staver. Skriv aven en undertecknad forsak- 
ran att du foljt tavlingens och det egna lan- 
dets bestammelser Kolla loggen noga 
betraffande dubbelt QSO och stryk dessa

Deedine: 1 dec. 1978 for foniloggar och 
15 jan. for CW logger.

CQ WW Contest Commit! e, 14 Vender
venter Avenue, PORT WASHINGTON, 
LU N.Y. 11060, U.S.A.

Ange FONI eller CW utanpA kuvertet.
LYCKA TILLI

SM6CTQ

VK/ZL OCEANIA CONTEST 1978
Tider FONI 7 okt 1000 GMT-8 okt 1000 

GMT CW 14 okt 1000 GMT-15 okt 1000 
GMT.

Band: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. 
Klesser Single opr. och Multi opr. 
Testmeddelande: RS/RST * lop,nr frAn 

001.
Poang: QSO med VK/ZL-stationer ger 2 

poang med ovriga Oceanien 1 poang.
Multipliers: Varje VK/ZL-callarea ger en 

multipel per band.
Slutpoang: QSO-poangen x multipein.
Logger Datum/tid i GMT. kontakttid sta

tion, sant och mottaget testmeddelande, 
band och QSO-poang. Stryk under varje ny 
VK/ZL-callarea pA varje band. Gor ett 
sammanstallningsbiad med namn och adress i 
TEXTADE BOKSTAVER, uppgift om anvand 
tig, QSO-poang och korda VK/ZL-callareas 
pA varje band. Skriv aven en deklaration att 
alia regler foljtso s v.

Diplom: Till de basta i varje land, all band 
och single band.

Lyssnare: Tavlingen ocksA oppen for 
SWLs. Endast VK/ZL-stationer ger poang. 
Foljande uppgifter skall vara med i loggen 
Datum/tid i GMT. VK/ZI-station hord. 
motstationens call. RS(T) for VK/ZL-statio- 
nen, VK/ZL-stationens QSO-nummer (serie- 
nummer) band och poang. Varje avlyssnad 
station ger 2 poang.

Deadline: Loggarna mAste vara framme 
senast 31 januari 1979 och skickas till: VK ZL 
MANAGER - W.I.A., G P 0. Box 1002, 
Perth. 6001, Western Australia.

SM6CTQ

Regler WADM-CONTEST 1978
Datum 21 okt 1500 GMT till 22 okt 1500 

GMT.
Band: 3,5—28 MHz dock ej nAgon test 

trafik pA de forsta no kHz samt de sista 25 
kHz pA 3.5 och 15 MHz.

Mode: CW och FONI blandat, dock ej 
crossmode.

Meddelande: RS(TI * lopnummer med 
borjan vid 001.

Poang: Varje fullstandigt QSO ger 3 poang 
per DM-station. Varje DM-station fAr kontak 
tas endast en gAng per band oavsett mode.

Muhiplar Varje DM-distrikt pA varje band 
ger en multipel. Sista bokstaven i varje call 
anger distriktet. DM7 DM8 och DM0 raknas 
for missadedistrikt.

Slutpoang: Summan av QSO-poang frAn 
alia band multiphceras med summan av alia 
multiplar frAn alia band.

Klasser: Single op och Multi op samt 
SWL samtliga alia band.

Lyssnare: SWL s erhAller en poang for en 
avlyssnad DM-station med dess sanda 
meddelande samt motstation. Varje DM-sta
tion fAr loggas endast en gAng per band

Logger Separata loggblad for varje band 
med sedvanlig uppstallmng skall vara post- 
stamplade senast 15 nov och sandas till: DM- 
contest Bureau. DM2ATL, DDR 1055 BER 
UN. P.O Box 30. DDR

Dipkxn: De forsta erhAller ett diplom frAn 
DDR, samt ansokningar for ovriga diplom ut- 
givna av DM-radioklubb kan goras med 
utgAngspunkt frAn QSO gjorda i denna test.

SM6CTQ

glOm inte att skicka in loggen FOR sac testen 
SENAST DEN 15:e OKTOBER TILL EDR CONTEST MGR.

OZ1LO LEIF OTTOSEN, BANKVr JEN 12, KONG, DK-4750 LUNDBY, DANMARK.
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RSGB 7MHz CONTEST 1978

19
15
12

••22QSO 
22 
22

21 
21 
21

19
19
19
18
18
18
17
16
15
10
10

RSGB 21/28-MHz fasten 
CQ aug 78 anger testen till 
14 okt 0700-15 okt 1900.

1977 CQ WW DX Contest 
FONI RESULT AT

1978 TOP SCORES

Single-Op
All Band
PJ9CG 6 059 580
KG6SW 5.114.512
9L1SLA 3 695 580
HC1BU 3.199.386
VP2VDH 2 919312
9Z4NP 2.379 861
W3WJD 2.377 560
KH6NO 2 140 432
DJ4PT 2.100 866
UB5WE 2.025 900

14 MHz
YV2AMM 966 328
8P0A 963 263
ON4UN 891 780
CK1HH 746 760
YY4YC 743.552
PY4O0 694 590

21 MHz
YU3ZV 1 047,321
I4USC 867 482
I5NSR 850 836
YU2HS 843 594
EA8JJ 766 125
G3MXJ 672 520

Single-Op 
Single Band

28 MHz
PY1MAG 657.756
IG9SKO 651.904
CX8AR 454 584
YV4BDB 422.400
ZE1BL 364.812
KG6JIA 330 780

7 MHz
KX6LA 405.678
DK3FB 145.665
VE2AQS OA4 136.138
UP2NK 136 100
UA1DZ 112615
JA2BAY 102 168

3 8 MHz
KP4RF 245.549
KH6XX 116.416
W2VP 108 405
KG6JIH 108 186
VE3PET 99 134
□MAU 69 200

r
I

SM3BIZ A
SWEDEN
277.065 650 61 74

SM5CSS 68.585 293 39 106
SM7BYP 61.887 199 47 100
3K4EA 41 944 222 27 Fl
SM7AI0 12.600 116 20 55
SM6BXV 8.190 55 25 45
SMWDS 3.627 55 15 24
SM7AAQ 1.824 42 5 14
SM4AZD 805 22 9 14
SM5ERK 28 5.070 111 11 28
SM7GFE 4.403 76 11 26
SM0HO 2.090 55 13 25
SM50US 756 27 6 12
SM7ABL 21 21.603 135 19 38
SM5CAK 14.280 240 5 15
SM5RE 4 585 75 11 24
SM0KV/9 336 14 5 9
SMSAD 14 370.ni 11W 33 101
SM4BNZ 294 998 1074 30 M
SM3DSP 156 472 661 29 n
SM2HZQ 241.114 379 17 44
SMIAJU 7 30.033 313 10 53

1 SM6FKF
2 SK4BX
3. SM0GNU
4 SK5AA
5 SM4CGN
6 SM1BVQ
7 SK0CT
8 SM5FNU
9 SM2HAK

10 SM6DPF
11 SM0DJZ
12 SM5AHK
13 SM5BRG 

SM4IJK
15 SM5FUG
16 SK4DE
17 SM0CRT
18 SM5HEV QRP
19 SM0JHF
20 SM0KEK 7 QRP
21 SM7GJW
22 SK0MG 0
23 SM7HSP

1 SK5AA
2 SM5EMR 

SM4GVF
4 SM4DHF
5 SMOGMZ
6 SM5FNU
7 SK7HW
8 SM4AJV
9 SM3VE

10 SM5FUG
11 SM6GOQ
12 SK4DE
13 SM5CSS
14 SM0GZD 
15. SM3BVW
16 SM2HAK
17 SM2DMU 

SM6FKF
19 SM7M0
20 SM0AQD
21 SM3CJA
22 SK6HA
23 SM7DCY
24 SM3DHK
25 SK7IZ

EJ INSAND LOGO
SM2DMU SK3BG SK5AS. SM0IBO

SM0GNU

ITU TESTEN CW 1977
1 SMOGMG 
2. SM2HAK 
3 SM6AYM
4. SM5CMP
5. SM7AAQ
6 SM6FKF
7 SMOCGO
8 SM7CZG 
9. SM2HZG

10 SM7TV

68.436
18.168 
11,550 
5.808 
5.698 
4.137 
3.800 
1.547 
1.376 
1.210

Checklog SM6DBX

CHECKLOGGAR SM4GVR M SM2HZQ SM0IVL
EJ INSAN DA LOGGAR SK4BX SM2GLM SM5BKA 3 

SM0GNU

RESULTAT MT nr 7 CW 2 ,uii 1*78

RESULTAT MT nr 6 SSB 18/6-71

Tider. FONI 21 okt 1200 GMT-22 okt 
1200 GMT

CW 4 nov 1200 GMT 5 nov 1200 GMT. 
Frekvenser FONI 7040 - 7100 kHz.
CW: 7000 - 7040 kHz.
Meddelande: RS(T) + lopnummer med 

borjan med 001
Poang: Varje bnttiskt QSO ger 5 poang. 

Dessutom erhAlles 20 bon us-poang for varje 
nytt G GD/GI/GM GU/GW prefix. GB 
prefic ger inga bonus-poang.

Multiplar: Existerar ej i denna test.
Diplom: De tre basta i Europa erhiller ett 

diplom.
Loggar: Skall vara RSGB HF Contest 

Committe, cJo A.M. Smith, 279 
Addiscombe Road, Croydon CRO 7HY, 
England tillhanda senast 16 dec (FONI) och 
2jan(CW).

SWL Lyssnare loggar brittiska stationer 
genom att anteckna G-stationernas sanda 
meddelande och motstation. Poang. bonus 
och diplom som for HAMs.

SMODJZ

RSGB 21/28-MHz FONI CONTEST 1978

Tider: Sondagen 15 okt 0700—1900 GMT 
Klasser Endast Single operator stationer. 
Poang: Varje fyllstandigt QSO med britti- 

ska stationer ger 3 poang.
Multiplar: G/GDGI/GJ/GM/GU/GW

prefix p5 b5da banden
Slutpoang: Summan QSO poang multipi 
ceras med summan multiplar

OBS: GB-stanoner raknas over huvud ta- 
get EJ i denna test.

Loggar. Skall vara R.L. Glashier, 279 Ad
discombe Road, Croydon CRO 7HY, Eng
land tillhanda senast 5 dec

Diplom: De tre basta utanfor Storbritanien 
erhfiller diplom.

SWL- Lyssnare loggar bnttiska stationer 
genom att anteckna G-stanonernas medde 
lande och motstation Poang. multiplar och 
diplom som for HAM s

SM6CTQ

MANADSTEST NR 5 CW

Cbeckloggar SM3DTR SM7FUE
Ej munda loggar SM2 HAN SM4IJS SM7IZL 

SM0JCA 
El godkanda loggar SM4IRG SMOGMZ
Total! deitog 36 stationer

SMOGMG

QSL INFORMATION

A35AF via WA4NRE
A4XGB via G4CTQ
A6XB viaKIDRN
C31BL via F3KT
C31JT via SM7FQX
C5AAJ via G3LQP
CP5ADE via DK1SE
D68AD via G3RWU
EL2FD via K4XG
EL5A via K3RB
EP2NC via I2YDX
FM7AV via W1JZ
FOOBG via W6LDP
FOOPHM via W0KUF
FOOPJM via WA6PYN
FPOAM VIA W7GB
GB3CJC via G3FAS
GB3SVR via G4JY
GU5CIA via N6MA
H5RAC via WA4HNL

P29NRP via VK3ZGP
S79MC via N4NW
TA7ABK via WB7ABK
TI5EWL via WB1DGD
TJ2P via G4EDH
TR8BA via 0N4WR
VK9YL via F6CYL
VK9YS via F6CYL
VK9ZM via VK4ABW
VP2EET via KV4KV
VP2EFZ via KV4FZ
VP2MX via VE1ASJ
VP2VCR via KV4FZ
VR3AK viaKH6AHZ
YU9DX via YU2DX
ZD/WT via W3KT
ZD8TM via W3KT
ZF1KL via WA6AYA
ZF2AF via WOGI
ZP5CF via W3HNK

HH2MC via WA4AKL
HH2YL via W7RQ
HO0AD via9H1EL
HS1ALC via WA4LPZ
HZ1TA via SM5DQC
IY0KOW via 10 LL
IZ2ARI via I2BWW
IZ3ARI via I3ZKD
J3AAE via W5MYA
JD1YAH via JR1JFO
KG4MM via K1MM
KG4OO via K0JN
KH6XX viaWB9EBP
KH6HEI via W9JZK
KP4KW via KP4EHO
KZ5GH via WA6IJZ
KZ5RO via WA6IJZ
LX1FB viaLXlMK
OA4ARB via WB5JJD
P29MF via G3XEF

ZP5YW via WA3HUP
ZS2MI viaZSITD
3S0CF Pirate
3B9DA via 3B8DA
4M3AG via YV3AG
4T8V via W9DY
4Z4GH viaK5JBC
5W1BK via HB9RS
5W1BL via K7BFI
5W1BN viaKH6JEB
5W1BZ via JA3CZY
5Z4PG via GM4EOP
5Z4RG via GM4EOO
5Z5EXP via DL3WL
7X0WW via F3WW
8P6JV via W1ZT
9H3AM via G3VLX
9J2LL via I2SB
9X5NH via DL8OA
9X5PB via DK2BQ

780604/SM5CAK
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SPALTEN
Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Strax fore manusstopp meddelas an 
4U1UN och ST0 godkannes som nya DXCC 
lander. Det meddelas aven att Mellish Reef 
expeditionen startar 29 September.

QSL-A dresser
A3SHU via JG1LQB, Box 377. Tokyo. Ja

pan.
KX6BU via 1250 Petersen. Los Altos. CA 

94022 USA
VR3AR via W70K. Box 95. Las Vegas. NV 

89101. USA
5U7AG via K1VSK, D.F. Berger, 25 Scar 

borough Rd. Cumberland. Rl 02864, USA.

Hort pA Bandon
601 Kommer att aktiveras under Septem

ber.
ZL2BJU/K Aktiv frAn Kermadec Island.
XF4 Revilla Gigedo QRV fr.o.m. 15 sept.
UK1PAA Frans Josefs Land kommer att 

aktiveras igen. Operator blir UW3HY.
FH8OM Hors ofta pA eftermiddagarna pA 

14177 SSB.
H44WL Har sked med KG6JQE varje tis- 

dag och fredag 21z 14287 SSB.

Otroliga stomingar: Vid flera tillfallen 
Aterkommer samma stdrmng pA DX fre- 
kvens. nu senast var 8Z4 expeditionen hArt 
drabbad. En del pAstAr sig veta vem det ar. Vi 
mAste hjalpas At an fA slut pA otyget. Redan 
1970 hordes samma stoming flitigast pA 
80M. och nu Atta Ar senare finns han fortfa- 
rande QRV.

En sak ar saker, killen bor i EU och ar in- 
tresserad av DX-jakten, och han ar val infor
merad pA olika DX expeditioners tider och 
frekvenser. Nu fAr det vara nog... eller hur?

TF6MEXPEDITIONEN
I slutet av juli gjorde sju TF3-or en expedi

tion till Kirkjubaejarklaustur. forkortat Klaus- 
tur. som ligger attdetes soder om Vatnajokull 
pA sjalva Island. Signalen som anvandes var 
TF6M. NAgot separat land ar det alltsA inte 
frAgan om. men ett mycket rart prefix.

Hela expeditionen tog en vecka och man 
var i luften 90 timmar. PA den tiden hann 
man med att kora 7000 QSO pA SSB och 
3800 QSO pA CW. PA SSB anvandes SB- 
101. NCL-2000 och 2 el. Quad for 15 och 
20M. PA CW korde man med R4C. FT-200 
HW-101 och antennen Quad. Antennerna 
for 80. 40 och 10M var delta loops.

Ingen organisation backade upp expeditio
nen ekonomiskt. utan deltagarna betalade 
allt sjalva, inklusive QSL.

TF3CW berattar an det har gav mersmak 
och man hoppas kunna gora en ny expedi
tion nasta Ar, kanske till JX eller SV5.

QSL till TF6M skall gA via P.O. Box 1058, 
121 Reykjavik. Island.

Bertil SM3VE

QSL-1 nf ormation
QSL till foljande stationer skall gA via 

SM2EZE VK3BJI FK0BB YJ8BB FO0BB
SM2EZE. Borje Blomqvist. Hertiggatan 22. 

S-971 00 Malmberget.

Clipperton Expeditionen
Inom kort utkommer ett bildband dar man 

kan folja expeditionen frAn borjan till slut. 
Priset kommer att vara mellan 8 10 dollar
Ar du intresserad sA kontakta F9IE B Chere- 
au Les Cheminets. F-9100 Avrainville, Fran
ce. 780321 kordes Clipperton med 59 signaler 
av flera svenska amatdrer bl.a SM6CVX, 
SM6CKS, SM6CWK. SM6AEK Bandet var 
14 MHz.

Problem med QSL
Bob K9RD har bett om att fA detta in

fo rt.
Jag ar mycket glad att kunna skicka QSL 

for kontakter med 7P8BC. QSL byrAn ar myc 
ket bra men for en rar DX station som 7P8BC 
blir kostnaderna mycket stora. Broder Jerry 
arbetar for valstAnd och lycka i landet Leso- 
to, och har en mycket liten inkomst for sitt 
arbete. MAnga av Jerrys vanner helper ho- 
nom med kostnaderna for utskickande av 
QSL. men eftersom kostnaderna bara stiger 
ber oss Bob att skicka ett sialvadresserat ku- 
vert med IRC.

SM0EYX

QSL INFORMATION
UJINK 
C31PS 
DU6BG 
FB8XT 
FC6FPH 
FC0APA 
FC0EGT 
FM7AV

FR0DVV 
FY0ITU 
GM5AJF 
GU5CIA 
HB0AAI 
HB0GJO 
HH2A 
HH2PW 
HL9UD 
HS1ABD 
IP5ONU 
IY0KOW 
J3AAQ 
JD1YAK 
JX3P 
JY9AC 
JY9DV 
KC4AAB 
KC6VZ 
KP4KK

via DL5KX 
via DL5NJ 
via WA0TKJ 
via F5VU 
via G8KA 
via DL6WC 
via DK5GZ 
via W1JR 
v.a KV4CF 
via F5CW 
via FY7AN 
via PE1AVU 
via N6MA 
via HB9AAI 
via DF3SP 
via WA6RPF 
via WD4FGH 
via WD4CG0 
via K3EST 
via I5WWW 
via I0LL 
via WA1YGA 
via JR1JFO 
via LA5NM 
via G3VKA 
via K3CDV 
via W6MAB 
via KH6H0U 
via WA3HUP

KX6DF ma VV6ENE
LA0BV via DJ3GE
0D5MX via WA6Y0U
0G5A via OH6EZ
P29DP via W70K
P29MF ma G4CHP
PY0RO via W1DA
TR8AC via WB4RZN
VP2MZZ via VE3BXV
VR3AH via WB4PRU
VR4AV via VK3YQ
XF3B via XE1VOZ
YU9OX via YU2DX
YU9CBR via YU2CBM
YU0OM via YU2ADE
YY4YC via YV4YC
ZF2AC via N3JL
ZF2BN via W4HET
4D80DU via DU1RLM
4M3AGT via YV3AJ
5J4RCA via HK4RCA
5V7AR via F6ACB
5W1BM via DF2RG
8P6KD via DK7XH
9G1MB via WA400M
9K2EW via WA3SWH
9V1TE via WAOTKJ
9V1TK via JA6RIL
9X5NH via DL8OA

78O8OSSM5CAK

SM0CCE Kjell Edvardsson.
Kjell tillhor de svenskar som ligger i den 

absolute toppen ■ DX och testkorande. Kjell 
fick licens 1952 men dessforinnan var han 
QRV frAn SL7BX Det har blivit stora fram- 
gAngar under Aren eller vad sager ni om den 
personliga topplistan:

MT 7 deltavling nr 2 1968 Segrare.
1968 CQ WW DX Contest 7 MHz 2:a i SM 
Segrare i Jultesten 1963
3:a Jultesten 1965
Svensk segrare SAC 1966
CQ WW DX Contest 1966 Svensk segrare 
MT 10 CW 1969 Segrare
2:a plats UA testen 1969
4:e plats • Scandinavien 1 NRAU 1969 
3:e plats Jultesten 1968
4:e plats SAC 1963
SM segrare All Asian DX Contest 1962 
4:e plats SM CQ Testen 1962
Segrare i SM CQWW DX Contest 1966 
3:e plats SM NRAU 1965
Segrare ■ Tops Testen 1964
Segrare i WASM Testen 1955
Segrare SAC 1964
Segrare WAEDC CW 1963
2:a i Jultesten 1970
2:a i UA Testen 1971
Segrare French Contest 1971
2:a Jultesten 1971
Segrare UA testen 1972
Segrare Jultesten 1972
2:a plats UA testen 1973
SM Bast totalt i SAC 1971
Segrare SM i French Contest 1973
Segrare ARRL DX Contest 1972
Segrare i Jultesten 1974
2:a plats SAC 1975
SM Segrare WAEDC 1974
SM Segrare All Asian DX Contest 1974
PA grund av utrymmes skal fick inte seg- 

rarna 1974—1978 plats.
Helt otroligt skulle jag vilja pAstA. men allt 

stAr ju i tryck sA det ar bara an kontrollera..
Vi frAgar Kjell hur man bar sig At Jag kan 

inte komma med nAgra revolutionerande 
avslojade betraffande hur man vinner tes
ter! Det ar bara att kora! Heist fler an 
dom andra...

SM6CTQ
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NATTRAFIK

DXnat

Dessa ar som en guldgruva om du soker 
nya lander. Men, kom ihig, an det finns i 
huvudsak tre olika slags nat, som var och en 
kraver sin trafikteknik.

Informationsnatet som enbart lamnar det 
senaste nytt om DX-aktivrteter. Ofta stods 
natet mer eller mindre av en DX-klubb. Du 
kan har lara dig mycket genom enbart att 
lyssna. men ocksi genom att anmala dig 
(check-in) och delta om du si onskar

Natet for nya lander (new countries net), 
som existerar for an oka DXCC-korda lander 
antalet kontaktade lander (DXCC) pi den 
personliga DXCC-listan:

Trafiken gir i regel si till att DX-stationer 
anmaler sig till natet. Sedan anropar natkon- 
trollstationen (Net Control Station NCS) de 
som onskar kontakta DX-et. Etter att en kort 
lista uppgjorts, koordinerar NCS kontakter 
mellan DX-stationen och dem pi listan. Nar 
en lista ar klar, tar man itu med en ny och 
proceduren upprepas. Ibland tar man en lista 
frin vissa omriden, men inte alltid.

Om en sallsynt DX-station deltar kan kon- 
kurrensen bli stenhird for att bli uppsatt pi 
listan. Icke desto mindre si beror natets 
framging pi var och en uppsatt pi listan 
eller ej — som respekterar NCS. Nar s. k. 
"breakers” avbryter disciplines si kan DX- 
et dra sig ur och aidrig komma tillbaka.

Servicenat. I huvudsak fungerar dessa nat 
for att formedla trafik eller information mel
lan natmedlemmarna. Ibland kan trafiken va
ra av hog vikt och det ar darfor mycket vik- 
ngt att du lyssnar noga for att komma un
derfund med innehillet och angelagenhets- 
graden i trafiken och vem som fungerar 
som natkontroll. Checka in endast di det ar 
klart att du ej bryter natet. Var kortfattad! 
Folj natkontrollens anvisningar obetingat 
Nigra nat kan lita dej fi kontakt med andra 
natmedlemmar. andra icke. Oonskade in- 
checknmgar kan gora det svirt for natet an 
fullfdja dess andamil I si fall miste natets 
onskan respekteras.
(OST, DX-speften, 1978)

Fdrteckning over trafik nat och ringar i 
Sandinavien har undertecknad for avsikt att 
sammanstalla for publicering i QTC. di dessa 
aktiviteter vasentligt iterger aktiviteten pi 
vira amatorband. Sverige ar mget isolerat 
omride inom amatorradion. som ar inter- 
nationeH, men lit oss begransa oss till Skan- 
dinavien och den sprikliga gemenskapen pi 
80 och 40 meter.

CW-nat anvander i hog grad den gangse 
Q-koden, som ratt utnyttjad avsevart hojer 
bide effektiviteten och nojet hos deltagarna. 
Internationellt anvands aven ARRLs QN-kod 
(en icke-officiell kod enbart for amatorradio 
CW-nat). som det kan vara bra att kanna till 
aven anvanda. Har foljer ett utdrag av nigra 
QN-signaler:

QNA — svara i forberedd ordning
QNC — meddelande till alia natstationer 
QND - natet dirigeras (leds av en NCS) 
QNE - Hela natet vanta (stand by) 
QNF - Natet ar avslutat (fritt)
QNG - Ta over som NCS
QNH - Din natfrekvens ar for hog (for lig 

= QND
QNI — Natstationer anmaler sig (check-in) 
QNN NCS ar -
QNS - Fdljand0 6tationer deltar i natet.

QNT - Jag onskar lamna natet under — 
minuter

QNX - Du fir lamna natet
QNZ Nollstall din signarl mot NCS.
Darutover tillkommer dessa mycket prak 

tiska korta operativa signaler som medger ett 
minimum ingrepp och storning av trafiken: 

IE - QRV?
Svar:
I = QRV. Kom. ___
E QRL (eller vantetecken AS)

All amatorradiotrafik kraver kunskap 
och uppmarksamhet och inte minst nattra- 
fiken. Pi telegrafi-sidan kravs ocksi (for- 
utom telegrafikunskap) aven kannedom om 
de vanligaste Q-forkortningarna och for nat- 
trafiken (for att fi den att flyta jamnare och 
kunna utnyttja sin kapacitet) aven kannedom 
om ovanstiende QN- och operativa signaler. 
Det ar knappast nigon belastning pi person- 
ligheten att fi okad tranmg i amatorradiotra- 
fik. som kan gora dig alltmer hemtam i olika 
situationer pi vira amatorband. Natkontroll- 
stationer ger dig ocksi stod och anvisningar. 
Och sedan har vi det gamla talesattet att: Du 
fir ingenting for ingenting.

Ett skandinaviskt CW-nat for kommuner 
och forsamlingar kommer att startas pi 80m 
CW med anvandnmg av QN-koden. Kolla 
3535 kHz och SSA bulletinen.

Glom ej att informera om " Ditt nat" och 
"Din ring" till undertecknad
SM5TK, Box 13,150 13 Trosa

Trafik exempel

1. Allmant anrop: CQ CQ CQ de SM5XYZ 
SM5XYZ SM5XYZ. Frasen upprepas max tre 
(3) ginger och itfoljs av ett enkelt K.

2. Svar pi anrop: SM5XYZ SM5XYZ 
SM5XYZ DE SM5TK SM5TK SM5TK K. 
OBS' Vid goda signalstyrkor (S7 eller battre) 
kortare svar.

3. Forts: SM5TK de SM5XYZ = HEJ ES 
TKS CALL = UR RST 589 589 I XKOPING 
XKOPING = NAMNOLLEOLLE = HW? K

4 Forts. (EV. de SM5TK) R = HEJ OLLE 
ES TKS - UR RST 569 569 569 I TROSA 
TROSA TROSA = OPR FRASSE FRASSE 
FRASSE = RIG 200 WATT etc.

5 Avslutnmg: TKS FB QSO ES CUL 73 GL 
SK SM5TK de SM5XYZ.

Rekommenderas: Ingen omstandig inled- 
ning och avslutning med massor av tackord 
utan rakt pi sak: Tack farval.

Om du brukar Q-forkortningar si anvand 
dem ratt: "QTH Xkoping" och inte mitt QTH 
ar Xkoping”. 73 betyder "basta halsningar” 
si best 73” betyder alltsi "basta basta hals
ningar". Kaka pi kaka .

Du fir ingenting for ingenting. Erfaren- 
het kommer inte pi en ging men om du be 
modar dig att lara dig Q-koden och nigra 
amatorforkortningar si gir det fortare.

Dessutom, om du kor ligtakt si har du 
lattare att fi svar om du komprimerar texten. 
for pi det viset kan du oka informations- 
mangden och hinna med flera motstationer.

Anvand K i stallet for BK om du inte har 
break-in. BK betyder "bryt” (break), d v s 
man bryter motstationens sandmng genom 
att antingen trycka ner nyckeln, sanda pric- 
kar eller "BK BK BK"

Kurt Franxin, SM5TK,
Box 13
150 13 TROSA

Identifiering. Ett QSO behover inte vara 
ett standigt identifierande i borjan och slutet 
av varje sandningspass. Det kanske ar nod- 
vandigt pi ett starkt trafikerat amatorband, 
dar motstationen kan tankas tappa bort sig.

Det racker med ID var 10:e minut i samma 
QSO enligt gallande bestammelser.

QRM. Var beredd att flytta dig i frekvens, 
om storningar upptrader. Den som anvander 
BK har situationen snabbt klar for sig och 
stoppar di sin sandning eller stoppar mot- 
parten om denne har BK.

QSY. Vid QRM avlyssnar man mtilliggande 
frekvenser for att hitta en ledig plats. Motsta 
tionen fir darefter besked: "UP 5" eller "D 
3" (ned 3). Minga anvander ocksi den kom- 
mersiella metoden till frekvensforflyttningar 
via ett itskillnadstecken = att "ny QSYar 
jag” Motparten kan kvittera med samma 
tecken. Exempel:

SM5TK de SM5XYZ UP 3 K 
SM5XYZ de SM5 TK R UP 3 = 

(SM5XYZ) =
Systemet fungerar effektivt om bida par 

terna har trafikvana och att utrustningen har 
en avlasningsnoggrannhet om 1kHz. Separat 
VFO ellef RIT (Receiver Incremental Tuning 

separat mottagaravstamning) ar har en 
ytterligare tillging.

Ju mer man lar sig desto roligare har man. 
Amatorforkortningar. For SM-stationer 

och andra skandinaver:
MKT = mycket, NGT = nigot, GG = 

ging (el. "gamle gosse”), QL = Kul. Pi 
liknande fonetiskt satt kan du sjalv kompri- 
mera orden, kanske du har nigra forkort- 
nmgar du funnit traffande som CW-Hornan 
ar mtresserad av, skriv. Nigra engelska 
fbrkortningar: TT = that, b4 = before, QT 
= oldtimer, bcuz - because, YF = wife, 
OM - akta mannen (my OM), lid = dilig 
amator, clix - nyckelkappar, TKS = tack, 
ES = OCH, CALL = anrop, HW = how? 
(vad sags?), FB = utmarkt (fine business). 
CUL = vi ses senare (see you later). GL = 
lycka till (good luck). OPR = operator. 

T9X = ren nycklad kristallton.
Det fir bli en lamplig avslutning.

Frasse

Vid all kommunikation — undvik monolo- 
ger — var kortfattad.

GLOM ej

JOTA1978
den 20—22 oktober



CW-ovningarna SJ9WL och LG5LG -
QSL och diplom

Telegrafitraning frAn SK5SSA
Det nya telegrafiovningsprogrammet inleddes lordagen den 2 September och kommer att 
pAgA hela hosten. Programmet ar uppbyggt som en fortsattningskurs och beroende av dina 
tidigare fardigheter kan du hoppa med nar det passar dej

23/9, 30/9 och 7/10 
14/10, 21/10 och 28/10 
4/11
11/11, 18/11 och 25/11 
2/12, 9/12 och 16/12

30 min. 50-takt och 30 min. 70-takt 
30 mm. 55-takt och 30 min. 75-takt 
ingen sandning
30 min. 60-takt och 30 min. 80-takt 
30 min. 65-takt och 30 min. 85 takt

Anm. Sandningstrder lAgtakt 1400— 1430, hogtakt 1430 1500 SNT.
Frekvenser 3520 och 7020 kHz samtidigt. Sandningarna relaas ocksA ut via repeatern 
i V.As SK5RHQ pA kanal R7 och ev. via repeatern i Helsingborg SK7REE pA kanal R2 
Lyssnarrapporter sands till SK5SSA, Box 213, 721 06 VASTERAS. Synpunkter pA 
sandningarnas upplaggnmg ar mycket valkomna.
Prow for SSAs telegrafidipkMn sands nasta gAng sondagen den 10 dec.

Det nya CW-ovningsprogrammet

PA ganska mAnga hAII runt om i iandet 
arrangeras det nyboqarkurser i telegrafenng 
Det ar ocksA ganska mAnga som kampar pA 
egen hand med telegrafikurser inspelade pA 
band. Tyvarr ar det alltid ganska mAnga som 
trottnar eller av andra orsaker aidrig kommer 
upp till prov. Nar det galler "ensamtranarna’ 
ar det nog oftast bristen pA regelbunden pA 
stotning som ar orsaken till att man kor fast.

Det ar darfor som vi velat gora ett forsok 
med en fortsattnmgskurs i telegrafering. Vi 
hoppas att alia Ni som kort fast av en eller 
annan orsak. ska hanga pA den har kursen 
och folja den till slutet. Gor Ni det, bdr chan
sen vara stor att Ni ska vara mogna att av- 
lagga en certprov efter jul!

Om resultatet av kursen blir vad vi hoppas, 
kommer kursen troligtvis i repris igen i vAr.

Klubbar som ar intresserade av att an- 
vanda kursen i sin verksamhet ar valkomna 
att hora av sig. En bra ide tror vi ar att Aterut- 

sanda kursen via den lokala repeatern pA 2 m 
FM. De nya repeaterbestammelsema ger oss 
mojligheter till sAdana sandningar Allt som 
behovs tekmskt ar en KV-mottagare for att ta 
emot SK5SSAs sandning sam en lamphg 2 
m FM-station som Aterutsander kursen till 
repeatern. Givetvis mAste den "agande" 
klubben godkanna ett sAdant forfarande och 
likasA Er distriktsledare.

Nar detta skrivs ar det helt klart att repea 
tern i VasterAs utnyttjas for att Aterutsanda 
fortsattningskursen. Daremot ar det annu in- 
te klart hur det blir med Helsingborgs 
repratern SK7REE kanal R2. Du kan ju lyssna 
efter nu pA lordag!

Texterna den nya fortsattningskursen ar 
hamtade ur Arets nummer av QTC. Du som 
lyssnar pA kursen och vill veta var du Ater- 
finner texten, kan lyssna pA SSA-bulletmen 
dagen efter, sA fAr du besked den vagen och 
kan sjalv kontrollera att du tagit texten ratt. 

Lycka till med traningen’ Cu on CW!

SJ9WL Sand QSL med 5 sv kr eller mot- 
svarande till managern:

Bo Danielsson, SMOBMG
Skogstorpsvagen 48
191 39 SOLLENTUNA

LG5LG: Sand QSL med 5 sv kr eller mot- 
svarande till managern.

Ulf A Strandberg, LA2ZN
Konglevegen 3
N-2200 KONGSVINGER, Norge

DIPLOMET - Morokulien Award — kan 
erhAllas av sandareamatorer och lyssnare. 
Kontakter frAn juli 1968 raknas. QSL-kort in- 
sandes ej. bara en lista med alia detalier. Alla 
trafiksatt galler Avgift for diplomet ar 15 
norska kr. 3 US dollar eller motsvarande. Eu
ropeer kontaktar bAda callen 
(SJ9WL SK9WL och LG5LG) pA tvA band 
under olika dagar. DX: D o ett band men oh 
ka dagar. Diplomet sokes hos LA2ZN, se ad 
ress ovan.

Till dig som inte har QSL och eller diplom: 
om diverse planer gAr i lAs, planerar vi att un
der hosten hjalpa dig med erforderliga 
kontakter Lyssna omgAende och regelbun- 
det pA SSA-bulletinen! Dar kan hot news dy- 
ka upp. 73 es gl de

SM7COS

Hans f harsons

SM5WL:s minnesfond

Postgiro 71 90 88-7
Dstmarksgatan 43. 123 42 FARSTA

19

A

79

I den amerikanska pressen (Ham Radio juli 
1978) redovisades the Federal Communicati
ons Commisson/FCC (den amerikanska 
motsvarigheten till vArt Televerk) Attonde 
och sista frAgeomgAng (Notice of Enquiry) 
till anvandarna av HF-omrAdet. PA amator 
sidan redovisas forjande forslag:

Nya 10, 18 och 25 MHz amatorband. PA 
den negativa sidan foreslog kommissionen 
indragning 50 kHz pA bvre anden pA 80 meter 
liksom avlagsnande av 60 kHz av den lAnga 
anden pA 160 meter. Men FCC foreslog ock- 
sA , att alia KV amatorband (utom for en del 
pA 160 meter) blir globalt exklusiva.

160 meter: 1800 1860 kHz delad trafik i
Region 3, I860 -1900 Globalt exklusrvt

amatorband. 1900-2000 deiat med annan trafik.

80 meter: 3500 - 3950 kHz (forlust av 50 
kHz).

40 meter: 6950 - 7250 (50 kHz ned- 
flyttat).

30 meter: 10.1 —10.2 MHz (nytt band).
20 meter: 14.0— 14.35 MHz (oforandrat).
17 meter: 18 068-18.168 MHz (nytt 

band).
15 meter: 20.95 - 21.45 MHz (50 kHz till- 

lagt den lAnga anden)
13 meter. 25.11—25.21 MHz (nytt band 

ftyrtat frAn den tidigare foresiagna defer 25.76 
MHz pA begaran av radioastronomin i

10 meter: 28.0 - 29.7 MHz loforandrat). 
De nya foresiagna banden var "starkt 

pAyrkade och motiverade" enligt kommissio
nen. Mojligen till jul eller under vAren 1979 fAr 
vi se USA:s slutliga stallningstagande infor 
vAglangdskonferensen hosten 1979 alias 
WARC79.
SM5TK

QT C-parm
Forsaljningsdetaijen tillhandhAiier en sam 

lingsparm for QTC i det nya formate: Den 
har samma farg och mekamsm som den 
gamla parmen och det har konstaterats att 
QTC:s sex utkomna nr (256 sidor ♦ omslagl 
gott och val ryms i ena halvan av parmen

Den kostar 22: — fraktfritt frAn Forsalj 
nmgsdetaljen.

KORT 
KLIPPT

YU-amatorerna har enligt IARU News
letter for oktober 1977 erhAlht utokn.ng av 
sitt 7 MHz-band Sc att ae numera aven fAr 
kora mellen 7 100—7 200 kHz. Villkoret ar 
dock att endast riktantenner anvands och att 
de bara fAr anvanda bandsegmentet till 
QSO:n med stationer i Region II.

Indonesiens amatorradioorgamsation — 
Orgamssai Amatir Radio Indonesia lOARI) 
blev den 15 december forra Aret lARUs 99 e 
medlem. OARI har mer an 3 000 meolemmar 
och sysselsatter f d en frivilligt arbetande 
(!!!) stab om 20 personer VBOZZ ar huvud- 
station.

(Region 2 Newsletter nr 71

Surinams socialmmister PZ1AH, an- 
dre — en mycket aktiv amator pA alia band 
CW och fom. avled pA forra Arets sista dag 
Det faktum att han sedan fyra Ar tillbaka var 
landets socialmmister har sakerhgen varit 
amatorradion till fromma — inte bara i Suri
nam, kanske.

(Region 2 Newsletter nr 7)
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FM
Red.
Kurt Franzen, SM5TK
Box 13
150 13 TROSA

SSA Repeaterfiafts ar annu ej fardigt for 
utgivning. Ett antal frAgor har besvarats sA 
bristfalligt. att nytt material mAste infordras 
SM5AMF/Torsten fAr alltsA ta en ny omgAng 
med nAgra stycken repeateransvariga och se 
till, att ifyllnaden blir korrekt. Tidsschemat 
har spruckit rejalt och vi fAr vara glada om 
haftet kommer ut till jul.

SSA repeaterfunktionar S MO COD Gote pa- 
talar. att det ei ar samtliga uppgifter i formula ret. 
som publiceras i repeaterhaftet Vtss information 
har Televerket began, t ex den exakta pla 
cenngen av repeatern. for srtt register

Gote namner ocksA. att onskemAI om nyetab- 
lenng av repeater mkommer stadigt. men an 
pcobtemet med lediga repeaterkanaler pA 2m FM 
ar akut: De fiesta kanaler ar nu upptagna.

Sambandstrafik. Amatorradion har till- 
stAnd (som SSA har utverkat) att efter an- 
sokan i varje sarskilt fall fA anvanda SK-XA 
signaler for sambandskommunikation for all
manna tavlingar. SM0COD meddelar, att 
ansokan om sAdant tillstAnd dA och dA m- 
kommer till Televerket.

Den, som protesterar over att repeatern 
"blockeras" av denna trafik och ej tillhor 
repeateragarklubben. kan givetvis mte stalla 
krav. utan mAste se sig som "trafikantgast" 
och respektera onskemAI om disponering av 
repeatern Det fAr val anses naturligt. om 
agarklubben vill ha Aterbaring for nedlagt ar 
bete och kostnader, dA man vill ha PR for 
amatorradion hos allmanheten Dessutom 
provas amatorradion i lite seriosare samman 
hang: Aven nodtrafik kan aga rum over vAra 
repeatrar

Nodtrafik: TvA lAngtradare kolliderade pA 
E4:an soder om Vagnharad i Sormland och 
SM5BK 5 mobilt rAkade vara pA plats och 
rapporterade om nodlagets art (blockenng av 
vagbanan) samt plats till SM5TK via 
SK5RHE. Via 90 000 mformerades Ny- 
kopingspolisen om meddelandet.

FM-spalten tar garna emot rapporter om 
utvaxlmg av nodtrafik pA direktkanal eller via 
repeatrar

Bandplan. Respektera anvandmngen av 
foljande simplexkanaler enligt beslut av Regi
on 1 1974:

S12 145.300 RTTY-trafik
S20 145.500 Anropskanal IQSY da QSO 

etablerats)
S22 145 550 Mobil trafikkanal

Anpassa dig after bandpianen: Du har 
ytterligare elva (11) kanaler an valja pA: S10 
(145 250). S11, S13-S19. S21 och S23 
(145 575) om 25 kHz kanalavstAnd.

PA somhga stallen anvands den lokala re
peatern som anropskanal. men S20 blir 
givetvis aktuell. dA repeatern gAr QRT for 
reparation och underhAll QSY till annan ka- 
nal, dA QSO etabelrats pA S20. Kor icke 
fast-fast trafik pA S22! Visa trafikdisciplin.

CW-ID pA repeater. FM-spalten fAr fort- 
farande pAstotningar om an vissa repeatrar 
annu ej minskat takten pA sin ID ner till (och 
heist under) 100-takt enligt gallande be
sts mmelser.

QTC 9:1978

Utbildning. En del repeatrar lokalklubbar 
kombinerar eller dubblerar sina telegarafilek- 
tioner genom an sanda dem bAde i klubblo- 
kalen och pA annan tid ocksA aver sin repe
ater. Man slAr tvA flugor i en small: Repeti
tion for kursdeltagare i lokalomrAdet och 
kurs for dem som befinner sig i prepeaterns 
randomrAde (for lAng resa till klubblokalen).

Repeater-info: Foljande meddelande kom 
under sommarsemestern:

Vetlanda/SK7RKT QTH: 10 
km soder Vetlanda.

Hojd: 18 m mast pA berg 
topp 310 meter o havet.

ERP: 90 watt
Antenner: TX 2 x 5/8 GP 
RX 8 collinjara dipoler 
BarvAgshAllning: ca 5—10

sek.
CW-ID: Finns men hastig- 

hetsuppgift saknas.
Enligt brevet var den just dA QRT i vantan 

pA kristall. 1750 Hz tonoppnmg under bygg- 
nad. Uppgiftslamnare SM7IHK. Uppgift om 
tackningsomrAde saknas (for 10 wan mobil- 
stationer med 1 / 4 — vAssprot).

Frasse

Karlskogarepeatern i luften: SK4RKD i 
Karlskoga med smeknamnet "Sveriges sva- 
gaste repeater" ar nu i luften pA kanal R6 
QTH ar mitt i staden. uteffekten for narva- 
rande ca: 100 mW. Trots detta kan den koras 
frAn Karlstad och Hagfors om man Aker upp 
pA "Asen". I stallet for "pling” har den en 
snabbt nycklat "K", som smalter in fint i tra- 
fiken. Grabbarna i Karlskoga Radioklubb ar 
att gratulera till en fint jobb, men mycket 
finns kvar an gora, bland annat kaviteterna. 
Lycka till!

Sunnerepatern SK4RJJ tack er even 
SM6. (nastan) Efter de sista antennjusterin- 
garna har det blivit fart over Sunnerepeatern. 
Karlstad som har varit en svag punkt, ar nu 
helt oppen for mobiltrafik. Plus att det i stora 
delar av SM6 aven gAr att kora SK4RJJ med 
10W och 1 4 vAgspinne pA taket. Toppen 
jobb. som Rolf SM4DDY och grabbarna har 
all heder av . . .

SM4FVD

KORT-
KLIPPT

TvA amklar i CQ Magazine frAn DX 
expeditioner vittnar om telegrafins fortraffhg 
het. FrAn XJ3ZZ 1 St. Paul Island i Canada 
sager man. "Vi fann an det gick mycket 
snabbare att kora pa CW an pA foni. Mindre 
QRM (inget splatter) och lattare an sprida ut 
stationerna och skilja dem frAn varandra. Nar 
det flot som bast loggades 150 QSOn i tim 
men."

ARRL i USA har agerat aktivt med att 
soka mmska exploatermgen av amatorradio- 
utrustnmgar Firmor, som saljer amatorsan- 
dare, kan erhAlla en skylt. som visar, att de 
stoder ARRLs stravan. att obehoriga icke 
skall kunna kopa sandare. ARRL kallar detta 
"The Code of Ethics" och texten pA skylten 
lyder "Den legala anvandmngen av amator- 
radiosandare kraver licens Vi stoder amator- 
radiotjansten och dess lAnga tradition av 
kommumkation i allmanhetens intresse. Dar- 
for ar det vAr policy. att amatorsandare. 
transceiver och slutsteg endast saljs till per 
soner. som kan visa, att de har erforderlig li
cens for att anvanda utrustnmgen

Handikapp- 
verksamheten

En affisch med denna text och avbildande 
en rullstolsbunden radioamator med hjalp 
medel utsandes i host till DLs for benagen 
fordelning bland klubbarna. som uppmanas 
anslA affischerna pA av medlemmarna val 
frekventerade platser Du. som fAr syn pA an- 
slagen. bor lAta dig mspireras till an gora nA 
got for vAra mindre lyckligt lottade broder 
och systrar efter tid. formAga och (kanske) 
plAnbok. Har du formAnen att fA vara frisk, 
orkar du sakert nAgot. En enkel introduktion 
plus lite provlyssning, och han.hon bor kun
na avgora, om detta "hadanefter skall blifwa 
min musik".

Om nAgon onskar fler affischer kan veder- 
bdrande gora en generos donation (tryck- 
ning och porto ar dyra) till Courage Center 
enl adress pA affischerna. attention. Bruce. 
K0HR (“a real friend").

Undrar du over nAgot sporsmAI. och mte 
kan hrtta pA battre, kontakta mig (tel 042 — 
23 50 30)’ Ran gott om hjalpmedel finns eller 
kan anskaffas numera. Televerket brukar mte 
vara omojligt med ev erforderlig dspens. och 
sA har vi SM5WL:s Minnesfond. forstAs, 
aven om det ar pA sin plats att varna for stora 
forhoppmngar. Kanske ar det mte sA mycket 
du behover gora, egentligen. Din erfarenhet 
och lite hjalp i starten kan racka.

SM har tyvarr i dessa frAgor halkat betank- 
ligt efter W. G och LA. for an ta en par 
exempe). VAr ev. samhaMsnytta har storsta 
betydelse for oss sjalva. mte bara vid WARC 
1979, utan ocksA vid mellanhavanden med 
myndighetema. hyresvardar coh (storda) 
grannar Fina contestplaceringar och geniala 
kopplingar i all ara, men Medelsvensson blir 
knappast imponerad darav. Men "public ser
vice will do it", som en Worldradio-skribent 
nyligen unryckte sig. Lycka till!

SM7COS

HANDIKAPPRINGEN

pA ca 3775 kHz onsdagar och lordagar by- 
ter fr o m oktober sommartiden kl. 9.00 SNT 
mot kl. 11.00 under vinterhalvAret. Alla med 
intresse for vAra aktivrteter ha Isas valkomna. 
Hojta garna "CQ Handikappringen" sjalv, 
om det verkar tyst.

SM7COS
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KETTUJAHTI RAVJAKT

QRP

QRP

QRP

QRP

2775 1543 275
789 1549 276

1554 278
811 0540 124
825 0545 126
845 1610 282
859 1615 283
873 1620 284
887 1625 286

2901 1631 287
909 0616 134
923 0622 135
943 1646 291
957 1652 292
971 1657 294
985 1702 295
999 1707 296

3007 0653 143
021 0658 144
041 1723 300
054 1545 276
068 1550 277
082 1556 278
096 1601 280

3104 0547 126
118 0552 128
138 1616 284
152 1622 285
166 1627 286
180 1632 288

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

602 1723 319
614 1623 304
627 1717 317
634 0642 159
646 0541 143
664 1610 301
677 1704 314
689 1603 299
702 1658 312
714 1557 298
721 0522 139
734 0616 152
752 1645 310
765 1739 323

777 1639 308
790 1733 322

17802 1632 306
809 0557 148
822 0651 161
840 1720 318
852 1620 303
865 1714 317
877 1613 302
890 1707 315
897 0632 156

910 0726 1700
927 1601 299
940 1655 312
952 1554 297
965 1648 311

Wande 
Svensson

1.19.22
1.46.03

Suomi
Finland

3.11.32

Routsalainen
Luukkonen

1.20.21
1.51.11

1.19.22
1.51.11
1.51.21
2.34.41
1 58.07

SM5BF Carl-Henrik Wande 4k = 1.19.22
OH7SI llmari Ruotsalainen 4k = 1.20.21

Gunnar Svensson 4k = 1.46.03
Peter Ljungstrom 4k = 1 46.24

OH7SJ Veli Luukkonen 4k = 1.51.11
SM5DEE Martin Zeineth 4k = 1.51.21
SM1CJV Ben Larsson 4k = 2.14.00
SM5ACQ Donald Olofsson 4k = 2.14.00

0H2MD Ju ham Lehtosaari 4k = 2.23.51
SM1CIO Torsten Ldfqvist 4k = 2.34.41

SM1HIW Lars Engstrom 3k = 2.16.03
Bertel Sonnergren 3k = 2.22.07

OH2GY T uomo Anttila 2k = 1 58.07
0H5BM Tapani Nisula 2k = 2.08.13
QH6MH Christer Andersson 1k = 1 04.57

PM-JOUKKUEMESTARI NMLAGTAVLING

1. Ruotsi 3.05.25
Sverige

SM5BF Carl-Henrik Wande 4k
OH7SJ Veli Luukkonen 4k

SM5DEE Martin Zeineth 4k
SM1CIO Torsten Ldfqvist 4k
OH2GY Tumo Anttila 2k

PM YLEINEN NM ALLMAN KLASS

Ekvatorpassagetider for OSCAR 7

Dag Varv TidZ °W Mod
Ekvatorpassagetider for OSCAR 8

Dag

PM-OBNM-OB 5.81978

TU LOK SET-RESULT AT

Satelliter 1977
Det ar inte bara OSCAR satelliterna som 

kretsar over vdra huvuden. under forra Sret 
blev inte mmdre an 132 st satelliter uppskjut- 
na i banor runt jorden. Med det kom ocksa 
ned 22 st av den som skjutits upp under 3ren 
1967-1976

De 132 fordelar sig s£ har:
103 USSR
17 USA
4 Japan
3 Internationella
2 Europa
1 Frankrike
1 Italien
1 Indonesien
Kommunikationsfrekvenserna ar spridda 

mellan 11 MHz till 30 GHz. de 3tta lagsta fre 
kvenserna ar:
11.3-11.8MHz Itahen
19,995 MHz USSR
136 MHz Japan. Frankrike. Italien
137 MHz Europa. Internat.
400 MHz Japan
486 MHz Japan. Internat
800 MHz USSR
928 MHz USSR

Satelliternas olika uppdarag uppges vara 
astronomi. biologi. forskning. kommumka 
tion. metrologi. navigation, spanmg. test 
och varnmg

DJL

A MS AT Lennart Arndtsson SM5CJF
Rdgvagen 12
190 60BALSTA

Tiderna for OSCAR 8 ar framraknade med 
utg^ngspunkt fran banuppgifter under slutet 
av april och borjan av maj i HR-Report
Skulle varvtiden vara fel p3 exempelvis en 
sekund gdr detta ca 7 minuter mitten av 
augusti. Eventuella korrigeringar kommer att 
meddelas i Bulletmen. ,Som ger nyheten nar 
den ar ny' Red.)
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Fran distrikt och klubbar
SM2 HOSTMOTE I SKELLEFTEA

Tid: 6/7 oktober. Lordagkvall: Sup6 
Overnattnmg Vitbergets campingstugor 
Detaljerade uppgifter om anmalan och pris 
samt dagordning for motet utskickas lokalt i 
distriktet. Vai mott.

SM2DQS

Vastbergslagens
sandaramatdrer

VSBA klubbstuga pA Hogberget i Ludvika 
har eldharjats genom mordbrand. Nedan 
stAende reportage har saxats ur VBSA-nytt.

Nation nar loftet brann.
Natten till midsommarsondagen kl. 03.15 

vacktes jag av ilskna telefonsignaler. och nar 
jag svarade meddelade brandkAren att klubb 
stugan stod i ljusan lAga. Mm forsta tanke 
var att nAgon mer i klubben borde underrat- 
tas och jag vackte upp ordf Anders som ty- 
varr var forhindrad att komma. Nar jag lade 
pA luren ringde det igen. denna gAng var det 
polisen som meddelade detsamma och tyck- 
te att vi hade dAlig passnmg dA dom ropat pA 
alia "kanalerna" utan att vi reagerat”!

Nar jag kom ut till bilen syntes svart rok 
frAn Hogberget och jag forstod att det brann 
ordentligt. Vid backen upp till stugan stod en 
polisbil och jag var tvungen att gA upp 
Framme vid stugan sag man lAgorna slA ut 
frAn overvAningen. slickande Quadmasten. 
Efter en kort pratstund med krim. och en re
porter frAn ortspressen tick jag sA reda ut be- 
greppet VBSA dA det ju som vanligt blivit en 
sammanblandning med andra radioklbbar i 
stan. De enda som fanns pA platsen denna ti- 
diga morgon var forutom brandpersonal, po- 
lis och reportern, tvA man som senare tick 
folja med polisen ner till stationen.

Efter ca tvA timmar. nar brandkAren sAgat 
upp sAval tak som dorrar med motorsAg. ha
de man elden slackt och jag erbjods att ta en

titt pA vad som ev. skulle finnas kvar. Trots 
de tidigare lAgorna inbillade jag mig att nAgot 
skulle vara anvandbart. men fdrodelsen var 
total med allt i en enda rora coh totalt ut 
brant.

Vid den senare rattegAngen framkom att 
de bAda mannen, 23 resp. 26 Ar gamla. velat 
se brandkAren i arbete och forsokt anlagga 
brand pA fyra stallen tidigare men inte lyckats 
p.g.a. fuktig vegetation, och slutligen tant 
pA stugan som med sitt 200 Ariga timmer 
brann battre. Vi kan ju trosta oss med att det 
var slumpen som gjorde att vi miste vAn kara 
klubbhus med det utsokta la get och att ingen 
illvilja eller "hamndaktion" lAg bakom 

-CLR Goran
Detta var an gAng eft 2 kW slutsteg for 

XV.

Har begrundar eft antal klubbmedlemmar forddeisen. Fr. v. DHO, KM, Tomas, -FGE, 
GLS, -HVP, BZN, -IGL, -IRB, CLR, Stefan, -ALB, -AZA -3958 och klubbordforanden 
CNN. Foto: SM4GDN.

Vastra Blekinge Sandaramatdrer

Field-day

Lordagen och sondagen den 29 - 30 juli 
hade SK7JC. Vastra Blekinge Sandarama 
torer anordnat field-day i en mycket natur- 
skon omgivning namligen Nytorpet, Frilufts- 
framjandets naturskyddsomrAde invid 
LAngasjon 7.5 km NO Karlshamn. Vadret var

det basta tankbara med strAlande sol och 
temperatur uppAt 27°C.

Aktiviteten vid mitt besok dar pA lordagen 
var hog. Ett flertal riggar var igAng bAde 
mom- och utomhus. Givetvis kordes kom- 
muntesten pA 80 m med 87 QSO totalt. PA 15 
m kan noteras ett flertal kontakter med J A 
Aktiviteten pA 2m var lAg. langsta QSO kor-

des med TranAs pA SSB
Intresset for radioapparaterna var stort 

och flera besokare fick information om vad 
amatorradio var for nAgot. PA grund av det 
fina vadret hade sakert mAnga sokt sig till 
badstrander och liknande vilket resulterade i 
ett lAgt deltagareantal.

SM7HIZ/Hans

Aktivitet pA 2m. FrAn vanster SM7EML. SM7JMU, Mickael 
som aktiverar SK7JC/7 SM7JPU och SM7FNN.

SM7HSP/lnge vid mikrofonen med SM7HTP/Kennet och 
Annika som intres serade Aborare. Foto: SM7HIZ

1:
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Och sA det her med QSL
Har ni radioamatorer egentligen nAgon 

som heist aning om hur mycket just ert QSL 
betyder for lyssnaren?

Det ar mycket svArt att fA QSL frAn en del 
"HAM's". Det blir for dyrt att skicka QSL till 
alia lyssnare. heter det. For dyrt?? Det kostar 
minst lika mycket for oss lyssnare an trycka 
upp vAra QSL!! Det har ni inte tankt pA. eller 
hur? Dessutom blir det ett tillagg for alia QSL 
man vill ha hem pA posten. porto b svars- 
porto. En del amatorer har inte lust att skicka 
ett ynka litet QSL trots att t o m. svarsporto 
ar bifogat! Det ar bedrovligt, minst ut sagt. 
Och tro mig, man skickar inte ut QSL till en 
amator utan vidare. Det fAr allt vara nAgot 
speciellt man vill At for att man ska lagga ut 
extrapengar pA porto1 Det kan vara ett pre 
fix, kommuner. portabelQSL, etc. Vad 
kan orsaken vara till denna lattja7 En del 
amatorer har inte orkat trycka upp QSL, trots 
att man haft signal i ett Ar eller merll Sjalv 
klart ska man besvara QSL med QSL! Men 
det verkar som om en del vill snAla in pA sista 
oret.

Det ar mte mAnga amatorer jag vet om. 
som har fAtt mer an 10-15 lyssnarkort. sA 
antalet kort kan det val mte bero pA? NAgon 
sager att rapporten mte ar onskad, man har 
inte bett om den, men varfor vara sA sjalvisk? 
Tank i stallet pA all gladje du sprider med dirt 
QSL. hur enkelt det an ar! QSL:et i sig beho 
ver ju inte vara sarskilt markvardigt. det du- 
ger bra med en stencilerad lapp. bara full- 
standig QSL-text finns med.

Det finns aven de som skickar QSL. men 
som slarvar med QSL-texten* Man fyller all
tid i vem som ska ha kortet, men sedan da 
turn, band mode och rapport finns mte med. 
Fy! DA ar QSL:et praktiskt taget lika varde- 
lost som inget QSL alls! Det ar inte sjalva ko- 
rten vi samlar pA. utan venfikationema korten 
innebar!! Det ar en vesantlig skillnad. det1 
Skulle ett QSL t. ex. innebara en ny kommun 
for SCA diplomet. ar kommunen trots allt in- 
te verifierad, bara for att man mte kan kolla 
upp i loggen och for att det mte stAr pA kortet 
nar var och hur du sande1 Mera brAttom har 
du val andA inte, an att du kan kolla upp i din 
logg, om uppgifterna pA lyssnar-QSL:et 
stammer, och sedan skriva av uppgifterna pA 
ditt QSL?

Jag kan tala om. att QSL med ofullstandig 
QSL-text ar mycket ovanliga frAn utlandet! 
Det ar bara en del svenska amatorer som 
slarvar, hoppas ni inte slarvar med de kort ni 
skickar till QSO-brdderna utomlands’! Situa- 
tionen ar namligen likadan for dem! Ett ofull- 
standigt ifyllt QSL raknas inte for nAgot dip- 
lom! Det finns som ni alia sakert vet massor 
av diplom att kora, och om du skulle fA kon- 
takt t.ex. med KL7. och det ar enda kontak- 
ten du fAtt. och sA kommer det ett QSL med 
texten "Tack for QSO:et”. hur skulle du kan- 
na dig? Du vet mte vilket datum, band, mode 
m korde pA! QSL.et ar vardeldst. trots att du 
fAtt svar.

Till slut ett hjartligt TACK till alia de ama
torer som skickat korrekta QSL, som forstAtt 
vad QSL:et betyder for oss lyssnare. Ibland 
har kort kommit direkt. utan uppmaning, och 
aven ibland med vidlagt foto pA Op plus stati
on plus nAgra personliga rader Det ar sAdant 
som fAr en att kanna att Amatorradion mte ar 
sA dum i alia fall!

Tack for ordet!
SM4-5999, Lennart

Lennart har ett snyggt och pAkostat tre- 
fargs-QSL och det ar ju synd att QSL-andet 
skall vara ensidigt. Lyssnare ar ju ocksA 
"fullgoda" SSA medlemmar och det de be- 
gar av forenmgen ar ju endast QTC och att fA 
QSL formedlade WB.

MIKRODATORN

heter en nyutkommen bok om 260 sidor i 
A5-format. Hela titeln ar Mikrodatorn - 
frAn mikroprocessor till utvecklings- 
system".

Boken ar avsedd att tacka behovet av 
litteratur, som pA svenska forklarar hur 
mikroprocessorer. minne och periferikretsar 
fungerar, hur mikrodatorn ar uppbyggd, vad 
den kan anvandas till och hur den program
mers Boken ar avsedd att ge grundlaggan- 
de utbildning varfor varje kapitel borjar pA en 
elementar nivA och svArighetsgraden okas 
vartefter Detta medfor att boken med fordel 
kan studeras av personer utan direkt erfaren- 
het av digitalteknik och elektronik. men aven 
lasas med behAllning av personer med varie- 
rande grad av erfarenhet inom omrAdet

En 8080-baserad Mikrodator {NEC TK-80) 
beskrivs ingAende med kopplingsschema 
och operationsbeskrivnmg. liksom aven ett 
svenskt mikrodatorsystem (Databoard 4680) 
for industries bruk.

Vidare behandlas, utgAende frAn en given 
problemstallning, hur ett mikrodatorprogram 
produceras. i maskmsprAk. assembler och 
hognivAsprAk. Kapitlen avslutas som regel 
med dvnmgsuppgifter och frAgor vilket avse- 
vart underlattar inlarningsprocessen

Mikrodatorer borjar ju aven fA anvandning 
bland sandaramatdrer och boken bor var? 
lamplig for dem som vill uppdatera sma kun 
skaper for att kunna anvanda mikrodatorer i 
sin yrkesverksamhet.

Forfattaren Lennart Bergstrom. SM2FLW. 
ar verksam som larare vid Tekniska Hog- 
skolan i LuleA och sysslar med undervisnmg i 
Mikrodatorteknik. Boken kostar ca 60 kronor 
och forlaget heter COMPUTER PRESS. Box 
5038. 582 48 Linkoping.

SM3WB

SVERIGES
sAndareamatOrer
KANSU OSTMARKSGATAN43
123 42 FARSTA
TELEFON 08 64 40 06
POSTGIRO 5 22 Tf 1
EXPEDITION OCH TELEFONTID 10 12.14 15 
KANSLIST MARGARETA PLATIN
LORDAGARSTANGT
QSL sista torsdagen ■ varje mAnad 18-20

STYRELSELEDAMOTER
Ordf Emar Braune. SMOOX. Femxvagen 

11. 180 lOEnebyberg. tel 08 768 31 22
V ordf. Lars Hallberg, SM5AA. Porla 

backen 7. 124 45 Bandhagen. tel 08
99 17 97

Sok t ion si edare (SL)
Sekr Stig Johansson. SMOCWC. Gran- 

stigen 4. 2 tr . 137 00 Vasterhanmge. tel 
0750 215 52

Kassaforv Martin Hoglund, SM5LN. 
Spannvagen 42. nb . 161 43 Bromma. tel 08 
25 38 99

Utrikessekr Gunnar Eriksson. SM4GL. 
Box 12. 971 01 Falun tel arb 023 114 89

V. utrikessekr.: SMQCOD
Tekmsk sekr Eskil Eriksson. SM4AWC. 

Storgatan 1 710 41 Fellmgsbro tel 0589
206 36

V. tekn.sekr : SMODOJ
Trafiksekr Lars Olsson. SM3AVQ. Furu 

movagen 21 K. 803 58 Gavie. tel 026 
11 84 24

V. trafiksekr.. SM5CJF
Ungdoms och utbildnmgssekr Eric 

Carlsson. SM7JP. Kmnagatan 23. 575 00 Ek 
sjo tel 0381 112 77

V. ungdoms- o. utb.sekr.: SM7ANL
QTC-redaktor: SM3WB
V. QTC-redaktor: SM5AGM

Distriktsledare (DL)
DLO Ulf Swalen SM5BBC. PAlsboda 

grand 17 7 tf 124 48 Bandhagen. tel 08 
99 84 95

vDLO Rune Wande. SMOCOP Freiava 
gen 10. 150 22 Nykvarn. tel 0755-473 37

DL1 Roland Engberg. SM1CXE Box 27 
620 12 Hemse tel 0498 804 24

vDLl Jan Hallden SM1CCW Box 23
620 16 Ljugarn tel 0498-931 97

DL2 Bjarne Knuts SM2FGO Majringen 
3 940 45 Vidsei. tel 0929 303 63

vDL2 Statfan Meijer, SM2DQS KrAk 
vagen 38 D 931 00 SkeilefteA tel 0910- 
196 96

DL3 Owe Persson SM3CWE. Skonert- 
vagen 8 860 24 Aino, tel 060 55 71 00

vDL3: Bo Carnerius. SM3CRY.
Havregrand 3 811 00 Sandviken tel 026 
25 23 28

DL4 Lasse Karlsson. SM4FVD. Back- 
vagen 2 683 00 Hagfors. tel 0563 122 29 
arb. 0563-106 70

vDL4: Erik Person SM4GYS. N BrAten 
3520. 691 00 Karlskoga. tel 0586 254 64

DL5 Donald Olofsson. SM5ACQ. Slagg- 
kastargatan 7 7 tr 722 41 VasterAs tel 021- 
13 39 06

vDL5 Ingemar Lofkvist. SM5CLK. Aker- 
vagen 6 190 61 Gnllby. tel 0171-704 93

DL6 Ingemar Jonsson SM6CPO. 
Hagarnevagen 24 451 00 Uddevalla. tel
0522-138 84

vDL6: Carl-Gustaf Castmo. SM6EDH. 
Kandidatvagen 3 523 00 Ulricehamn. tel arb 
0321 132 85

DL7 Bengt Frolander SM7BNL. Torsga 
tan 1 273 00 Tomelilla tel 0417 121 08 

vDL7. Birger Axelsson SM7EKT Andvag 
30 352 42Vaxio tel 0470-171 67
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Hamannonser
Annonspris Minimum 10 kronor tor 3 racier 

<120 bokstaver siffror eller teckenl Varje yt 
terligare rad 3 kronor

Annonsorer som ej ar SSA mtNllemmar lie 
talar dubbel avgift

Text och hkvid sondes till SSA Ostmarks 
gatan 43 123 42 F ARST A Postqrfo 2 73 88 8 
Sista mlamningsdag den Wei mattacirn tore 
mforandet Name och eller signal mdste an 
ges

■ SALJES

■ TS 520 transceiver, obetydligt kord. Bil- 
lligt vid snabb attar. SM6BER. Hardy 
0531 430 40kvallstid.
■ GP 10—15—20 med mastror. radialer 
och skorstensfaste. 350:- SM0DEN. Jan 
0762 224 57.
■ Sommerkamp FTdx 150, 220/12V, lite 
kord 1500:- Icom IC 22 med 17 xtals, 
1000: —. Icom IC 245 ufb skick. end. 8 mdn. 
gammal. 2500: — . SM6ESW. Tel. 
0530 102 05 eller 0520'310 67. efter 17.00.
■ Nataggregat 1500-1800 - 2100 V. 
600mA; 250 V; 40 V. 6.3 V. 6A AC; 550:-. 
Elbug. enl. QTC 3 1969 m. manipulator 
250: — . SM6BGA. Hans Johansson, tel. 
0392 116 21. Sjovagen 32, 560 41 Mullsjo.
■ HEATHKIT. Transceiver SB-104-A med 
CW-filter. Frekvensraknare IB-1002 komp. 
med frekvensdelare IB-102 Kr 1.250. — . Digi
tal multimeter IM-102 kr 1.250: — . Comdel 
Speech processor kr 650: — . SM5RK/Moje. 
Tel . 0755 394 46
■ YAESU FT-301 Digital med FP-301 
5900:-. SMOANH. Lasse. tel. 08
76 03 430.
■ 1 st. 3 elements beam Mosley mustang 
MK2. SM6CUA Jan. Tfn 0532 118 78
■ Ny 10-ledaa 0.75 mm2 kabel utmarkt som 
rotorkabel 56 m 200: —. Nytt batten 12 V 26 
ah (ej suttit i bill 100:— SMOHAX Peter, 
tel 08 ■ 76 71 921.
■ Kortvdgsmottagare Trio-Kenwood JR 
599 med CW-SSB-FM och AM-filter. 2 me
ter och 70 cm konverter ingdr ocksd. Pris 
1800:-. 2-meters FM Mobil stn. Samthga 
repeatrar och 145. 350. 550. 12V ut. 1700: — . 
Bilradio Blaupunkt Regensburg 200: — . 
SMOFUT Leif Engkvist 08 73 91 772. e 
18.00
■ Rullband i olika storlekar. Obetydligt be- 
gagnade. SM0IKN Goran. 08 751 30 14
■ HAM II rotor uppsatt 5 mdn. 950:-. 
SM5HVR Sune, tel. 031 - 55 24 60
■ Heathkit RX SB300. TX SB401 med HF-
klipper. 2m standard SR 146 650:— . Slutsteg 
1 —30W 250:— FM-rig 200 — Hembyggt 
slutsteg 2xQB4 1100 500: — . SM0
EWM Bjorn. 08 - 774 28 02.
■ FT250 Sommerkamp transceiver 80- 
10m. grd. med hembyggt power 1500: — 
SM4BTF. Olle 0550 700 83
■ Text: IC 22 med R1. R2 R6. R7. R8 + 
simplex 1.000: — . Komplett 2 m TX. 15 Wut, 
FM, AM. SSB. CW enl QTC 74 nr 2. Snyggt 
bygge 950: - 2 m mos-fet conv. 28-Mc ut 
225:-. X-tal-filter XF9B 250:-. Ring 
SM7EHI Claes eft. kl. 19 00. tel 044- 
12 26 10
■ TS 700 i bra skick med CW medh. och 
25 kHz cal. * Antenn KLM 16 el. med balun. 
(Antenn * balun NY J Saljes ihop for endast 
2.900 -. SM5IFCJorgen Tel. 013 654 89
■ Saljes mikroprocessor Telmac 1800 
fardigbyggd i snygg Id da med natdel och 
monitor 1800 kr SM1HOL Lasse. Tel. 
0498 147 23.
■ UNIDEN 2020. oanvand. saljes pd grund 

av handikapp. SM7IW0. Stattan. Tel. 
040/91 71 10. kvallstid.
■ REMSLASARE FOR KASSETT (8-kan) 
120:— inkl. frakt. SM4HXL/Lennart. Tel. 
054/18 49 50.
■ Sommerkamp FT 277 B som ny 
3.200: - . SSB Exiter 9 MHz m mic amp vox 
uppbyggd pd kort av fabr Schilling HS 1000 
A 275: — . Fardigbyggd port. 2 m enl QTC 
1/77 450:- Heathkit Wattm/SWR HM 102 
300: -. Heathkit HW 202 stat 2 m R2. R6. 
R9. 550 950: — . 3-kanals Radiostyrmng (nas 
tan fardigbyggd) m manual 500: —. SM7HZZ 
0383 311 09.
■ RCA Voltohmyst rorvottmeter 1.5- 1500 
V AC/DC 150:— GR Unit Osc m pwr 95 — 
520 MHz 150:-. GR Fq-meter 10-3000 
MHz 0.01 % 100: —, Boonton Sig.gen 54- 216 
MHz FM 24/80/240 kHz fulh utsiag. AM 
50%. togen 8 fq 750:—, Marconi sig gen 
12-470 MHz 0,1uv-1V kalibr 550:-. 
BC221 75:-. LF-forst 50W 50V 4 st EI34 
250: -. SM5CAE 08/99 87 93 e 19.
■ Beg Tektronix osc-probes P6010 IX DC 
50 MHz 175: -. P6011 1X DC 33 MHz 190: -

SM5CAE08 99 87 93e19
■ 1 st IC215 med 6 repeaterkanaler och 
tvd direktkanaler. Pris omkring 1.300: —. 1 st 
sandare, Heathkit DX60 ♦ HG10B saljes fdr 
550:— . Bandkurs upp till 60-takt CW. 150: —

Ring till SM5IV0 Ola Tel: 011/10 36 70 el 
ler 011/316 02 efter 17.15.
■ RTTY-TERMINALENHET enligt DJ6HP

1 forbattrad version, komplett med AFSK och 
power i snygg Idda, 550: - + frakt. En antal 
FIFO 3341.30 -/st. AY3-1015 UART (behd 
ver endast +5V). 35:-/st. 2102LF. Ik 
RAM. end. 7.50/st. SM6GVA. Goran Jo
hansson. Eriksberg 4131, 524 00 Herrljunga. 
tel 0515 43068
■ IC245E 2.995: -. KV antenn Hy-Gam 18 
AVT 695:— oanvand. Scanner Optiscan 
med datakort 30-480MHz 2275: — . Ny Han
dle 006 530:-. Natagg. 12V 10A 250:-. 
Samtl. med garanti. Mott Drake SSR-1 
1.295: — . Fabrb. kortv. PA 12V 1 —15 W in 
170 W ut 525: -. 240V 1 - 10W in 100W PEP 
595: - . - HHV Lennart 0393 116 66
■ Sommerkamp FT220 2m CW-SSB-FM 
VFO-styrd transceiver 10W output. SM5TK 
Kurt Franzen 0156/125 96 efter kl. 18
■ DRAKE TR-4. oriq. nar AC-4 Extra vfo 
och hogt. RV-4 Kopt dec 76 Saljes for 
3 800)-. SM5EMR/Jonny 0589 111 47 eft. 
18
■ 3 el beam 10 15 20 mb. Mosley. UFB 
skick. Billigt. SM7GFE/Anders 0456/278 28.
■ Radio b Television drgdngarna 1960- 
1974. drgdngsvis i tidskrittsamlare. SM5AXB 
Bosse, tel. 0155/163 45 eft. kl. 18.00
■ Atlas 210 X. 1 '/> dr, med mbyggd med
horning for CW. NB samt original mobil- 
consol. Pris 3.500 kronor.. SM3BEE, Georg 
Soderberg. Flojtgatan 50. 871 00 Harno- 
sand Tel arb 0611 — 175 40 eller bost. 
185 57.
■ Transceiver Kenwood TS520. 2 el 
Quadantenn for 10,15 es 20 m med rotor 
TR44. Antennrotor Bendix, kommersiell typ. 
Mycket kraftig. Forsedd med sel- 
synutlasnmg. Rorhdllare for 3 - 500Z. Vridt- 
rafo. Tripplare 144 till 432 MHz ca 100 w ut. 
Eventuellt bygges Quadantenner pd bega- 
ran. Ring for info. SM5FVH Anders 
0171/470 15.
■ Siemens fjarrskrivmaskin T typ 100 med
2 fargskift UFB skick. ca 2200 tim. mest 
erbjudande, SM6HUG Gaby. 031 40 43 69 
eft. kl. 19.
■ Ten Tec Argonaut 509 med pwr och 
mic. allt i org forp. Pris: 1.900 — SM6DOI 
Stattan 0300 403 02 efter 18.00.

■ Mottagare DRAKE 2 B + Q multiplier 
SM5JJW Per-Olov tel. 018/11 37 80 eft. 
16.00.

VRK:s 2-m-convorter 
enl QTC 5/1978

Forborrat glasfibersprmt har tagits fram av 
SM7COS, som saljer det till sjalvkostnads- 
pris kr 9: — /st plus brevporto. vilket ar kr 
2:50 for 1-4 plattor. Satt in betalningen pd 
postgiro 43 97 70-9 eller bankgiro 875 — 
4202. Eriand Belrup. Var beredd pd viss leve 
ranstid. Vill Du samtidigt ha beskrivnmg pd 
80 b direktblandarmottagare enl QTC 4/78. 
lagg till kr 1:30.

□ KOPES

En rejal antennanpassnigsenhet for 
3.5-30 MHz. SM4BTF. Olle. 0550 700 83

QRO PA f. kv kopes. Alla forsl. beaktas. 
Ev. FV 277/101 t. FT-277E oxo. 
SM7GFE/Anders 0456/278 28

KV Transceiver typ Atlas 210 eller lik- 
nande kopes. SM7HPF/Mats. tel. 
0491/145 94
C Xtals AGA 2 m SM6/ISR Hans Svens
son Tel. 0340/18 54 58

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmarfcagatan 43

123 42 FARSTA

Poatgironr 5 22 77 1
Telefon08 64 40 06

PRISLISTA
OSCAR Amateurfunk Satelhten.

av Straus Karamanolis. pA tyska 39 50
Ham s Interpreter. 10sprAk 12 30
Diplombok 25 70
Loggbok 7 75
Loggbok. A4 format 18
Televerkets forfattmgssamhng.

Q forkortnmgar 3 25
Bestammelser for amatorradio

verksamheten. B 90 Slut f n
Televerkets forfattnmgssamling

B 29. utdrag ur internationella
telekonventionen 1:-

DXCC Irsta 2 60
QTH karta. storlek 28 x 30 cm 4 10
QTH karta. storlek 110 x 85 cm Slut f n
Prefixkarta 90 x 62 cm 23
Storcirkelkarta. farglagd 62 x 52 cm 17:-
Storcirkelkarta. svartvit 46 x 34 cm 6 15
Testloggblad • 20 satser 5 15
VHF loggbiad 120 satser 5 15
CPR loggbiad 120 satser 5 15
Registerkort i 500 buntar 19 -
Telegraftnyckel 160 -
SM5SSA teiegrafikurs pa kassetter 328 -
SM5SSA teiegrafikurs pd band 298
SSA duk. 39 x 39 cm i fem larger 7 60
Telepnnterrullar vid hamming 7:20
Vid postbefordran tillkommer

paketfrakten
E 22, Telev Forfattn samling over

Svenska Amatorradiotillstdnd,
utan pa rm 18 50

Parm till E:22 6 70
QTC pa rm I A5l 15:-
QTC-parm (A4) 22:-

For medlemmar

Bla?ermarke SSA 10 cm hogt. 5 cm brett.
bid botten och vit ant krets 20 50

SSA dekai 'avdragsbildl 5.5 cm hogt.
2.5 cm brett. 5 st 5 70

Biidekai 10:-
QSL marken. i kartor om 100 st 10:-
SSA medlemsndi 17:50
OTC ndl 10 25
Ndl med anrop 15 40
Ndlstoppar 5 15
Satt tn beioppet pd postgiro nr 5 22 77 1 No
tera bestalinmgen pd baksidan av talongen.
Vid postforskott tillkommer extra avgifter
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Ojagatan 75, 940 20 -Tel. 0911/659 75
J

SOKER DU ELLER DITT FORETAG EN BRA

BILTELEFON
DA BOR DU VETA . .

. . . att vi lamnar specialrabatter till licensierade radio 
amatdrer!

. . . att biltefefon ej ar svArare att montera an en amator- 
station!

HOR MED OSS - DET LONAR SIG'!

[Xj NORD TELE

Nya medlemmar
SM0FZI Ciunnar Bergholtz Falkvagen 11. 147 00

Tumba
SM0GOS uif Schroder. Stockbyvagen 15. 182 74 

Stocksund
SM5GSH Eriksson. Lokgatan 7. 754 47 Uppsala
SM7HRK BenU Ekrnan. Marklundavagen 283 00 Osby 
SM7HSA H**lge Andersson Allegatan 12 8 264 00 

Khppan
SM5IMJ Hans Johansson. Ostra Asgatan 15 A 

632 25 Eskifstuna
SM21XC UM Op. Hantverkaregatan 21 961 00 Kiruna 
SM54XP Roll Abrahamsson, Birgittagatan 7 A 732 00 

Arboga
SM2J AZ Bernhard Hjalmarsson SAgvagen 8 920 60 

Storuman
SM6JBC Johnny Berg. Lundenvagen 7 A 541 00 

Skovde
SM4JCJ Gote Todofsen Apelvagen 7 703 580retxo 
SM3JCS Claes Goran Olsson Lasarettsgatan 12 

827 00 Lfusddl
SMJJEP Par-Olof Hogqvtst Asgatan 15. 826 00 So 

derhamn
SM4JE V Anders Arhammar LAngsatter, 715 00 

Odensbacken

SM4JFG

SM5JGJ

SM0JGT

SMSJJZ
SM3JKG 
SM7JKY

SM3JLA

SM7JLE

S4M7JU

SM0JLL

SM7JLM

SM0JLO

SM4JLY

SM6JMA

SM7JME

Chaster Lindholm. Mandehiensvaqen 5, 
703 74 Oretoro
Jan Karlsson Bforkvagen 6 B. 152 00 
Strangnas
Thortetf Svanholm Freis v*»9 4 145 75 Nors 
borg 
Gunnar Jacobsson. FaMangsvagen 58. 
671 03 Arvika
Ingvar Olsson Pl 1322. Byn 662 00 ArnAl 
Gosta Wallden Lankvagen 3 820 20 Lfusne 
Anne Li Ahlm Mellersta Stenbocksgatan 21. 
252 37 Helsingborg
Mikael Westerlund. Vibergsvagen 13, 890 35 
Husum
Bo Alvang. SvensgArdsgatan 20. 260 35 
OdAkra
Anders Gustavsson. Vejby 612. 262 00 
Angelholm
Torsten Hjelm. Oxdansvagen 3. 196 32
Kungsangen
Martin Bondesson Kronotorpsgatan 10. 
262 00 Angelholm 
Sam Hammarback. PartroksgAngen 158 
135 00 Tyreso
Yngve Janers. Box 1363. 783 02 Stora Sked 
VI
Lars Bagge. Strandvagen 9 A. 660 11 
Billmgsfors
Kay Hansen. Vedbyvagen 31.264 00 Klippan

1 *

PRESS-STOP
Nu i lager

QRO-PA for 144 MHz 
samt

100 W PA for 144 MHz
(marknadens billigaste och snyggaste med QQE 06 40)

POLY RADIO
040 - 29 24 20

-

SMSJMM 
SM7JMU

SMtJNA

SM0JNG

SM6JNW

SM7JP1

SM7JPK

SM7JPS

SM7JRJ

SM2-6361

SMM382

SM76363

SM7-6364

SM4S365

SM0-43M

Peder Gertz MtkiagArd 150 lOGnesta 
Ingemar Berg. Skogsvagen 4. 294 00 Solves 
borg
Fredrik Honrg. Tynavagen 13 A. 302 57 
Halmsiad
Peter GardeM, Kopparvagen 39. 3 tr 175 72 
Jarfalia
Mikael Svennungsson. Nohagen 16. 463 00
LMIa Edet
Peter Lundin. Teatergatan 1 C. 291 32 
Knstianstad
Mats Edvik. Andvagen 15. 291 43 Knstian 
st ad
Mats Ohisson. Ostra Storgatan 6. 291 32 
Knstianstad
Goran Mossberg. Terassvagen 63. 292 00 
Kartshamn
Leif Pettersson Verkstadsvagen 49 951 59 
LuleA
Gunnar Eriksson. Pionprvagen 27 830 20 
Brunflo
Hans Olof Wedenhagh. Eksfovagen 4 
571 00 fMassfO
Emil Bischoff KailgArdsmAla, 370 34 Holm 
sio
Jan Enk MAngs Stack mor a Box 5740.
794 00 Orsa
Tadeusz Bator. Hfulsta Backar 17.
163 65 SpAnga

ARCOS slutsteg for 144 ft 432 MHz

Kompletta byggsatser till dagens basta slutstegskonstruktioner PA 
432 K2RIW och for 144 enligt HAM RADIO okt 77 2 st 4CX250B i 
paraliell. Du stAr spiv for ror flakt natagg, allt annat mgAr i denna 
toppenbyggsats EffektnivAn bestammer du sialv med anodspannm 
gen Broschyr pA begaran

COAXIALRELAER?
Ring SM6CKU for info. 0300 443 89

KUNGSIMPORT
Box 10257 434 01 Kungsbacka

"JOIN THE ELITE OF THE 
TECHNOLOGICAL HOBBIES"
Mikrodatorer for proffs och hobby. 
SWTPC. NASCOM. TELMAC m. fl. marken. 

Ring eller skriv for information.

F:a ELEKTRONEKA
Rune Grundstrom/ SM2EKA 

FAgelstigen 47, 911 02 VANNASBY 
Tel. 0935/206 25sakrast kvallstid

Tillbehor frSn MFJ
Matchbox MFJ-941 560-
Matchbox MFJ-901 385 -
Speech-processor LSP 520BXII 395 -
Speech-processor LSP-520BX 330:-
Elbygg CMOS-8043 360 -
Elbugg MFJ-8043IC 460 -
Manipulator Ham-Key 1 205:-
Preselector MFJ 1030BX 330:-

Anvisnmgar pA svenska medfoljer Priser ink I. 
moms Lev. mot postforskott Porto tillkom- 
mer Skriv eller ring for narmare information

DX-PRODUKTER
Box 18. 150 22NYKVARN 
Tfn 0755-473 37 (kvallstid)

KOMMUNIKATIONS-SET

Data: Mik 
Ohm 200 Idyn) 
Hz 300-7000 
dB -75 
Typ LL-124DM

Horlurar 
4-32 
20-18000 
100 
PRIS 148:-

Vi saljer aven komponenter

Ex-pris t. 31 okt 741CNB 1,95. 7805CK 7,45. 2N3O55 4,95. 
FND359 4,95.

DATOR BOCKER. SKRIV EFTER PRISLISTA

MHE MIE<Box28 ■EUL“ 126 21 HAGERSTEN
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642
778

(heltransistor.)
$
$

-)
-)

-)

(645/680: 
(520/556: 

S 290 (1.356: 
$ 170 (795:

(2.995:-)
(3.625:-)

PK ELECTRONICS AB 
Vrg«9«f«n 3
113 29 Stockholm 

08 30 ’0 30

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

HAM III for 220V

Ten-Tec — "State of the Art” 
Triton IV

med PS & VOX

SPR-4 150kHz-30MHz
R4C 160—10m
T4XC 160 - 10 m 200W pep
L4B 2kW pep
TR4C 80 - 10 m 300W pep
TR4CW RIT o. CW-filter
RV4C VF0(med TR4C)
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4 
W4 2—30 MHz Wmtr (via Postpaket) 
MN2000 ant.anpassn.enhet
SSR-1 0.3-30 MHz SSB. CW. AM
Atlas Radio - "State of the Art" (heltransistor.)
210X $ 582 (2.715:—)
21 OX - typ200natagg

215X $ 
$

616
667

(2.875:—)
(3.110:—)

210X - typ220natagg $ 721 (3.360:-)
350-XL Dig 350W pep 10- 160 m $1,105 (5.150: — )
AC PS S 240 (1.120:-)
Digitalskala s 172 (805:-)
Remote VFO $ 135 (630:-)

till CREED 7 och 8 i lager.
Vi har reservdelar

Skriv (engelska) till W9ADN.

Priset Du betalar ar i dollar.

Du sparar pengar och Ur and* de senaste model lorn a 
nar Du koper direkt fUn USA.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE.

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

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

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

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

Vi ex port er ar over hela variden.

PK SPECIAL
Vi har lyckats komme over ett parti 
mottagare HRO 500 5 kHz—30 MHz, 
syntes. Priser 5.000—5.500:—

I
YAESU NYTT
FT-202 R.

Ny liten (69x49x171 mm — 400 g) handappa- 
rat for 2 m bandet. 1 watt uteffekt. 6 kanaler 
varav de 3 foljande ingAr i priset: 145,500-
145,550. Repeateroppnare 1750 Hz. Gum- 
mioverkladd spiral — (helical) antenn med
BNC-anslutnmg. IngAng for yttre mikrofon. 
m.m. m.m. Begar garna ytterligare upp- 
lysningar.
Cirkapris 1.350:— inkl. moms.

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT
SM5MG. SK0FE

INGEN JORSFIR MA AB

Gatuadress: Kvamhagsgatan 126 
Ha.aalby GA rd

Poetadraaa: Box 366, 162 03 Vafcngby 
Tai 08 89 85 00, 89 72 00

CUE DEE
antenner & master

CUE DEE 414 4el 14 MHz
Min Gain 
Bom 
Max elem. 
Vikt 
Pns 1195-

8 dBd
8 meter 

11,08 meter
23 kg

CUE DEE 421 328 4el 21MHz. 3el 28MHz
Min Gain 21 

28
8aBd

7 dBd
Max elem. 
Bom 
Vikt 
Pns 1235: —

7,48 meter 
6 meter

25 kg

Bagge antennerna tillsammans ger en trebandskombination med 
monobandsegenskaper priset endast 2280:— tnkl moms & frakt 

Kommer under hosten
2 el 3bands QUAD for 875:—, 
tilt-over mast 18 meter

Dessutom har vi EMOTATOR ROTORER passande smA och stora 
antenner

SM2DMU SM2HTF

RY ELEKTRONIK
PL 3178 910 40 ROBERTSFORS 

TEL0934-15168
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SB-104 A Transceiver
10 — 80 m, solid state, bredbandsavstamd, 
digital skala
Byggsats: 5.445: —

NYHETER
IM-4190 Wattmeter
100 MHz - 1 GHz 
Byggsats: 595: —

CUSHCRAFT-antenn
2 m, 11 element 
Pri»:235:-

Vi har nu aven begagnat.

HW-8 QRP Transceiver
Enastdende kanslighet, 0.2uV ger fullt lasbar signal. 4 band CW 
(15—80m) Effekt 2.5 —3.5 watt. Full break-in
Byggsats: 960: —

Tillbehor
HD-1410 Elbug HD-1234 Koax switch
Byggsats 375:— Byggsats: 90:—

HD-1250 Dipmeter HM-102 Effekt/SWR meter
Byggsats. 360:— Byggsats: 299:-

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

Tjana 370:— om Du jamfor med v3rt ordinarie listpris. 
Tjana 1000-lappar om Du jamfor med ndgon annan all- 
bandstransceiver.
HW-101:an ger Dig mycket for pengarna. Den har bl.a. 
VOX, PTT och inbyggd kalibrator.

Begagnat just nu:
FT 301 D, demonstrationsex.
DC-3, Drake 12 v aggregat
IC 72, 13kanaler
HA 202, 144 MHz slutsteg, 40w 
Aluminiummast, 11,4 m. fyra sektioner

Dentron MLA 2500 slutsteg. 2000 w
MT 3000A tuner. 3000 w 
MT 2000A tuner 300w 
Junior tuner. 300w

Alda kortv3gstransceiver i 
handskfacksformat. 250 w 2995: -

Sommarfynda

Vad funderar du pA? Helt ny rigF? Battre antenn? Har finns 
allt for CW, SSB, FM av de fiesta fabrikat. Hor av dig! 
Vill du kopa begagnat? Tala om dina onskemil - vi tipsar 
nar din dromrig kommer in.

CAB-elektronik
Box 4045
555 06 JONKOPING 
Tel. 036/16 57 60. Nils. SM7CAB

MANADENS TIPS

HEATH

Schlumberger

FYNDRUTAN
HW-101 Transceiver 10—80 m 
HP-23 C ACPwr
Byggsats: 2.995:— inkl. moms (galler till 15/10 1978)

KRISTALLER
FOR 2-mb

Till IC-22, TR-2200, TR-7200, Multi-7 & 
8. Standard, KP-202, HW-202, IC-202, 
IC-201, TS-700, Multi-11.
Samtliga repeaterfrekvenser och de 
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 25:—/st. Dock TS-700, IC-201 & 
202 30:—/styck.

SM6ETR
L WESTERLUNDS 

ELEKTRONIK
Gulsparvsgatan 63 F, 412 67 G0TEBORG 

Telefon 031/83 10 71 efter 1730

I 
I 

I 
I 

I
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Inbyggt S-M rela skiftar 
automatiskt
Max effekt 30 watt 
Alla trafiksatt
VSWR 1.2
Drivsp. 12 V DC 60MA 
BNC kontakter
FORST: 15 DB
S/B 2 DB
Cirkapris: 399: —

* HF.steg for inbyggnad
* Avsedd att inlddas kretskort
* Litet format
* FORST: 16 DB MIN
* S/B 2 DB MAX

Cirkapris: 185: —

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

Swedish SPecbonics kb

JANEL

Jag bestaller harmed st. ’’Mikrodatorn'' £ 60: — inkl moms att sandas mot 
postforskott till:

Namn 

| A dress

| Postnummer Postanstalt 

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

BORJA HORA DE SVAGA 2M STATIONERNA MED
- JANELS HF-STEG

MIKRODAT
Boken om Mikrodatorn behandlar pd ett populart satt. pA svenska, 
elektronikens storsta landvinntng sedan transistorn — MIKRODATORN 

P3 260 sidor och med 150 ill. forkiaras hur mikroprocessorer, minnen och 
periferik retsar fungerar, hur mikrodatorn ar uppbyggd. hur den program 
meras och vad den kan anvandas till. En 8080 baserad Mikrodator besknvs 
i detail med koppltngsschema och operations* funktionsbeskrivnmg. Ett 
antal praktiska tillampningar. som t ex transient recorder, robot, morse- 
signalermg m m behandlas ingSende.

Boken nktar sig till dig som vill skaffa dig grundlaggande kunskaper om mik 
rodatorer och programmering och p g a sm pedagogiska upplaggnmg kan 
den anvandas for sjalvstudier Ett stort antal ovningsuppgifter komplette- 
rar varje kapitel

Pnset ar SO:— mkl moms. BESTALL DITT EX NU’

Aterforsaliare sokes

ORN

BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL. 14 14 00
AVEN 1001 90 vx

Aterforsaljare: ELEKTRONEKA, Vannasby,tel. 0935-206 25, ARTRONIC, Falun, tel. 023-256 30

Till COMPUTER PRESS
Box 5038,
582 48 Linkoping

★
 ★

★
★

★
★

★
 *

*•*>**■

—
I
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ING! DET LONi. 
HORA EFTER VAD VI 
ERBJUDERJUST U

Specialprospekt (sand porto)

ALLA PRISER MED MOMS
NORRLANDS MEST VALSORTERADE HAM-SHOP

^KENWOOD tai att jamforas...

ALLTID ATT

• •

Telegrafnyckel massiv massing p3 teak 
piatta m. blyinlagg siiverkontakter Kr 299: — 
Pl3t rr» anropssign relief 25: —

AUTO

NY svenskkonstruerad BILSTEREO

lektron STEREO

HOfl kvalllet! Toppljud! C:a prls 645-^------- ‘

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

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

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs30 — 50-takt 12kassetter
C cert 325:—
Fortsattningskurs (belt ny» 50 — 80 takt
12 kassetter A och B cert 365: —
Hogre kurs 90 175-takt for Dig som viil tavia • teiegrafi, 
I2kassetter 365: —
Till samthga kurser medfoijer larobok med facit

Ljudbandsinstruktioner AB
Bo* 3041
291 46 Kristianstaa
Tel 044 11 28 27 eller 485 00
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SuiTr* 6800
OH

Screen-read-board gor det mojligt att skriva en eller tv3 sidor pA CT-64 for att san das ivag till datorn senare.
Senaste nytt. . Fardigmonterade och testade 16k-kort som kan expanderas till 32k p3 ett kort.
Om du vill veta mera om mikrodatorer och deras anvandning s3 ar ditt basta val att prenumerera p5 tidningen KILOBAUD 
(utgiven av Wayne Green W2NSD/1). Som radioamator mSste du naturligtvis ocksd prenumerera pd tidningen 73. Helirs- 
prenumeration, 12 nummer med flyg 175:— galler bdde KILOBAUD och 73. Vill du ha ett provex. satt in 23:— pd postgiro 
44 15 51-9. och angeonskad tidning.

QuM gfecteiucs kb

BOX 2065, 750 02 UPPSALA. TEL. 14 14 00
AVEN 10 01 90 vx

Saljesaven av:
Swedish Radio Supply Tel. 054-18 96 50 
Digitronic 0760-836 70
Elektroneka 0935-206 25

Nya datorn med variabel klockfrekvens. 4k-mmne. serieinterface samt plats for 
8k EPROM ( som man kan programmer sjalv med v5n programmeringskort) 
och sist men inte minst SWTBUG . . . FINNS NU PA LAGER. . .
EPROM-programmeraren passar i l/O-sloten och fir alia spannmgar frSn 
datorn. Programmerar Intel's2716-E (2k • 8 EPROM).
For den som har litet minne (i datorn) men and5 vill gora avancerade berak 
ningar kan anvanda v3rt kalkylatorinterface som uppfdr sig som en HP- 
raknare.
MP-T ar en programmerbar raknare/delare som kan programmers an gor 
interrupt. Anvands t. ex. som klocka.
Videomonitor till CT-64 och i matchande Idda. Drivs med spanning fr3n CT-64 
OBS Gron fosforskarm gor det vilsamt for ogonen.

tzrzj

Nyheter frdn SWTP

IC-701: 10 160m 100W SSB CW
FSK Digitaiavlasning, 2 st VFO. LSI 
PLL RF proc, var selektrvitet. VOX 
NB Klar for yttre keyboard’, rwc. 
(12 220V)

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

NAG-144 XL: 2m SSB CW FM
500W pep SSB 400WCW/FM 
inb SWR meter Ror 4CX350F 
En kvahtetslutsteg I22DVI

I STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • T1LLBEH0R I

VI SAUER • BYTER • KOPER • REPARERAR

EMOTATOR: Antennrotorer av hogsta 
klass Bromseffekt max 10-ton Vnd- 
effekt max 1 ton Mycket stabile (220VI

NYTT! NYTT! 
(C-402 70 cm SS&CW
3W PORTABEL 
ring oss for information

Vi leveranstrimmar 
alia apparater!
— en trygghet for Dej’

- - - -
FT MID: 1 ) 160m 200W SSB CW
FSK AM Oigifaiavtasntng. Elbugg, var 
CW filter var bbr 100Hz 2.4KHz 
Reiect'ontumng. RF proc. Frekv -min
ne. VOX. NB. (220VI

Hor med oss 
SM2ALT 

& 
SM2ALS

BUTIK & 
SERVICE 
Ojagatan 75 
940 20 OJEBYN

NORD TELE
... det lonar sig1 | KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER Tel: 0911/659 75

IC-21 IE 2m 10W SSB CWFM 
Digrtaiaviasn VOX. NB. RIT 
Tonoppn SWR-DISC S-meter 
En toppstation! (12.220V)

IC245E 2m 10W SSB'CW. FM 
Digitalaviasn AGC NB RIT 
Tonoppn. En liten och behandig mobil 
station 112V)

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara 
kanaier.
RO R9 ♦ 500 525 560 575 forpro 
gramerade Tonoppn. 112VI

IC2S0E 2m 10W FM D.gitalavl i 25KHz 
steg 3 progr minnen Mojhghei till "de- 
lat montage" 80 kanaier Tonoppn 
(12V)
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BEGAGNAT & DEMO
MOTTAGARE-RX
HEATHKIT HR-1680 1.450:—
HEATHKIT HR 10 B + kai 650:—
TRIOJR-599 4- 2m conv 1.950:—
TRIO R-599 4- 2m conv (ny) 2.800:—
DRAKE 2-B 1.400:—
DRAKE R-4C 3.200:—

SANDARE - TX
VIKING RANGER 90 W CW/AM 900: —
DRAKE T-4XC 3.100:—

TRANSCEIVERS - TRX
HEATHKIT HW-100 4- pwr 1.650:—
HEATHKIT HW-101 4- pwr 2.200:—
HEATHKIT HW-101 4- pwr 4- cw-filt 2.400:—
TRIOTS-515 4- pwr 4- cw-filt 2.600:—
YAESU FT-200 4- pwr 2.500:-
SB-36 (obs ny) 4- pwr 4- ht 4.800:-

nu Ater i lager

2m TRANSCEIVERS
IC211 E
ZODIAK GEMINI 1/15 W

FYNDPAKET 
HEATHKIT LINE

4.200:—
1.050:—

SB-303 4- SB 401 4- ht 4- pwr 4-
frekvensraknare 4- speech
processor 4.800:—

SLUTSTEG
HEATHKIT SB-230 3.000:—
DAIWA TRX-144(ny) 850: —

DIVERSE
CONSOLE SB-634 1.150:-
MATCHBOX DRAKE MN-2000 1.500:—
WATTMETER DRAKE W4 350:—
SPEECH PROCESSOR KP-12 500:—
SPEECH PROCESSOR SP-101 600: —
VFO FV 277 500: —

TS 520 S 4.900:—
TS-700 S 5.300:—
TR 2200 GX 1.450:-

NY MATCHBOX FRAN DRAKE FOR BALANSERADE OCH 
OBALANSERADE ANTENNER - DRAKE MN 4 C 1.950:-

ELBUGGAR ELECTRONIC KEYER, utan medhorning
utan medhorning

335:—
385:-

NY ALLBANDSMOTTAGARE 0- 30 MHz syntes 1.950:—

Koaxialkabel RG-8 4:70 metern, RG 58 2:30 metern. 
OBS alia priser i annonsen inkluderar moms.
Fordelaktiga amorteringsvillkor pd upp till 3 Sr kan ordnas

PK ELECTRONICSAB
Vegagatan 3
113 29 Stockholm
Telefon: 08 30 10 30



COLLINJARA ANTENNER
20 Element 14,2 db
40 " 17 db
80 " 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, forstarkning 6 dB

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

Pris: kr. 278:-

antenner fran ^cushcraft USA
co*»oaAViON

KRYSSYAGI 2m eller 70cm
10 Element vertikalt: Centerfrekvens 145,5 Mhz 
10 Element horisontalt: Centerfrekvens 144,3
MHz Pris: kr. 458:—
eller for CW SSB endast
10 element horisontalt ■»- 10 element vertikalt
for vanster eller hoger cirkular polarisation och 
axial polarisation. Kopplingskablar for de olika 
mojligheterna 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 borrhSI > Pris: kr. 188: —

X X
■ 9 — 75 m i 3 m sektioner
■ Latt att montera och resa
■ Inbyggda steg
■ Portabel
■ Ostagat eller stagat (over 12 m)
■ 9 m vager endast 33 kg
■ Du reser den ensam

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

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

Vikt per sektion: 11 kg

Lisa kan lyfta den (hon ar bara 8 Sr)

Alla priser inkl moms

Box 27 ■ Kunasgatan 54 440 20 VARGARDA • Tel. 0322 205 00

Fr^n UJe/tera Electronic/ (uh) ltd
Fackverksmast belt i Aluminium

&

/ / ’
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FT 901 DM. Sandtagare 180 W SSB och CW 80 W AM, FM och 
RTTY 160—10 m banden + 5 MHz lendast mottagnmg). Digital 
och analog avtesning Endast 3 ror. F o halvledare. Rejection tuning. 
Dubbelt filter i MF for vanabel avstamnmg av bandbredden Inbyggd 
elbug (Curtis 8043 IC keyer) med medhorning. Storatare Minne for 

att lagra en frekvens HF-talkompressor 25 kHz-kalibrator Clari
fier Kanslighet 0.25 uV vid 10 dB S N VOX Hogtalare Mikrofon 
Slutsteg 2 X 6146 B. LAgpassfilter. ToroidutgSng mm mm. 
12V= och 100- 234 VAC B 342 XH 154 X D 324 m.m. Vikt 18 kg

FT-227R
FT-227 R. Digital sandtagare 20 eller 2 W FM. 144- 148 MHZ. Hel- 

transistoriserad PLL-teknik i 5-kHz-steg over hela bandet Minne 
for att lagra en frekvens. Repeateroppnare. Skyddskrets forhind- 
rar skada ■ slutsteget p g a for hogt SVF etc eller felvand polaritet 
Indikator for upptagen kanal och "on air" Hogtalare Mikrofon 
Kanslighet 0.3 uV vid 20 dB S * N N 12 V . B 180 x H 60 x D 220 
mm. Vikt 2.7 kg

FT-901 DM

DU VET VAL att vi forutom Yaesu (Sommerkamp) aven saljer Ten-Tec, Kenwood, 
Icom m m.
Amortering pS upp till 3 Sr kan otdnas pS goda villkor.
Om ytterligare upplysnmgar onskas ring garna nil SM5K.G. Kias-Goran Dahlberg p3 
nedanstSende telefonnummer

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT
SM5KG, SK0FE

ELDAFO
I NGEN J0RSFIRM A AB

Gatuadress: Kvarnhagsgaten 126 
Hasselby GSrd

Postadress: Box 366,162 03 Vallingby. 
Tel. 06- 89 65 00 89 72 00

ELDAFO INFORMERAR OM w YAESU-
V

PROGRAMMET

FT-7
FT-7. Sandtagare 20 W SSB och CW. 80- 10 m banden. Heltransis- 

toriserad. Bredbandsavstamd. 100 kHz kalibrator. Medhorning pS 
CW. Storatare. Hogtalare. Mikrofon. Clarifier. Kristallstyrning av 
en frekvens mojlig. Kanslighet 0.25 uV vid 10 dB S'N. 12 V —. 
B 230x H 80 X D 290 mm. Vikt 5 kg.

FT 225 RD. Sandtagare 50 W (uteffekt 25 W) SSB CW och FM 
samt 15 W AM 144-148 MHz. Uteflekten ar vanabel ned till 1 W
Heltransistoriserad. Digital och analog avlasning. PLL-teknik. Min 
ne for att lagra en frekvens (tillbehorl. Medhorning pi CW. Repea 
teroppnare. Storatare Clarifier Kristallstyrning av 44 frekvenser 
mojlig. Hogtalare. Mikrofon. Kanslighet 0.5 uV vid 20 dB S/N. 
12 och 220 V B 280 x 125 x D 315 mm. Vikt 9 kg.

FT-225 R. Som ovan men ej digital.
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 L AC-897 144MH AN

swr-i rFORPo&S MEASURE, f -------- POWE
OB'Jr

Frekvensomrade: 144—148 MHz
Effektomrade: 100W kontinuerligt 
Effektmatning: 5W, 20W, 100W 
SWR-matning: 1,0—10 vid min. 1W
Storlek: 60(h)x200(b)x 150(d) mm, ca 1,2 kg

M. STENHARDT AB

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

Aterforsaljare i Vastsverige: 
KEAB, Sodra Allegatan 2A 
413 01 G0TEBORG 
Tel. 031-11 03 10, 11 20 22

!------------------------------------------------------------
I
I SVARSKUPONG

Harmed bestaller jag mot postforskott:
st Antennpassare 

LAC-897 c:a pris435:— inkl. moms.
Katalog over LEADER amatorradioinstru- 
ment kostnadsfritt.
Katalog over LEADER serviceinstrument for
TV, Radio och HiFi, kostnadsfritt.

I
Namn

Postnr. postadress
I

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

 

B
ea

l 
■ ■
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ELECTRONICS HB

PriS

*

Mdtt
I9x 15x 14cm
19 x 15 x 14 cm omkbar. 
19x 19x 19cm

God tillgang p3 begagnat
Surplus:
Hogspanningstrafo for slutsteg 
Primar Sekundar
220 volt 1100 volt/1 A
220volt 900-1400 v/1 A
220 volt 2200 volt/1 A

General Specifications:
Frequency range 146 0—140.0 MHz or 144 0— 

146 0 MHz
Waveform: F3
Channels: 23 channels + 4 SCAN channels 
SCAN speed: 4 channel/second
Power source voltage. DC 13.8 V. operation 

voltage; II—15 V minus grounding 
Antenna impedance; 50 ‘.1
Current drain: transmission (Hi) about 25 A 

transmission (Low) about 1.3 A 
reception (Mox.l about 0 6 A
reception (No Signal) about 0.3 A 

Semiconductors used: Tr 39 FET 3. IC 3. D 51

Dimensions. Width 175 mm 
Height 70 mm 
Depth 240 mm 
(except projections) 

Weight: about 2 4 kg

Transmitter Section: 
RF power output Hi 10 W 

(switchoblel Low about I W

PRISLAGE 1.650:- 
Med xtais for RO - 
R9 samt 500 550.

Ny antennrotor
FU 400 For mast 38 63.5 mm
Data

SCR I

MANIPULATOR
Med dubbla paddlar
Trabotten med ingjuten blyplatta. Silverkontakter.
Mycket god precision i upphangning. Fullt justerbar. 
Pn»165:-mkl moms.

Spanning 220 volt 50 Effekt 40 watt
Hz 

Motor 24 volt 
Vridkraft 400 kg cm

Vridtid 60sek varv 
Bromskraft 1500 kg

cm
Last: 180 kg Kabel 6-ledare
Levereras med mastfaste upp^t Pris 775:— 
Extra mastfaste InedSt) Pris 85: —

n y h e t
Tone-Call (repeateroppnare) 1750 Hz. Med stamgaffel for 
exakt frekvens.
Mycket litet format. Latt att montera i de fiesta apparater.
Levereras i modul. Uppbyggd pd kretskort 13X30 mm. Max 
hojd 10 mm.
Pris 75:— inkl. moms.
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IC-280E bar foljande finesser
25 kHz kanaler over hela 2m-bandet
3 siffrors digital frekvensavlasning 
slutsteg i hybridkretsteknik
Optoelektronisk kanalvaljare
+ eller — 600 kHz duplex
1 eller 10 Watt uteffekt
Omkopplare for 3 minnesfrekvenser
Inbyggd tonstart
Delbart utforande for enkel placering i bil
Dubla monolitiska kristallfilter och keramiska filter 
Mycket god undertryckning av bilstorningar 
IngSngssteg med FET och helixfilter
Levereras med mikrofon, mobilfaste, DC-sladd, manual.
Pris: 2.675:— inkl moms.

BEGAGNATUSTA:
DRAKE 4C ICOM IC-225 TRIO TS-700

FS-4 SOMMERKAMP FL/FR50B TS-700 + VFO
RR-1 FL/FR DX400 TR-7200 FM
2-C FR-101 Dig TR-7010SSB

HEATHKIT SB-634 FT-221R m raknare SSM SSM Europa 2m transv.
ATLAS 180

Kommanditbolaget

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

ICOM IC-280E NYTTI!
Computer controlled tuning
ICOM forst med processorstyrt kanalval
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Qicggj
IC-4QB
UHF SS» CW

Nu p£ 432 MHz SSB

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

■ Heltransistoriserad
■ Tacker 432 — 436 med 4 st valfria 200 kHz 

segment
■ Inbyggd, mycket effektiv, noise blanker
■ B5da sidbanden
■ Inbyggd RIT
■ Uteffekt 3W SSB och CW
■ Inbyggd 1 /4 v5gs teleskopantenn
■ Uttag for yttre antenn
■ T/ R switch med subminiatyr koaxrela
■ Kraftigt holje av gjutgods med gavlar av 

aluminiumplat
■ Uppbyggd som dubbelsuperheterodyn
■ Inbyggda batterier for portabelbruk
■ Hogkanslig mottagare med forsilvrade helixfilter

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

Kommanditbolaget

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

ICOM
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I
Subminiatyr-,
koaxrela

Hallare for
VXO kristaller

Stabilt holje i 
gjuten aluminium

Forsilvrade helixfilter

UMS

Mottagare:
FrekvensomrSde: 430 — 435.2 MHz i

200 kHz segment 
Trafiksatt: USB, LSB, CW
Mellanfrekvenser: 57.6 och 10.74 MHz 
Kanslighet: 0.4/u\//10dB S+ N/N 
Spuriosundertryckning: 60 dB
Selektivitet: 2,4 kHz -6dB, 4,8 kHz -60 dB 
LF uteffekt: 1 Watt, 8 ohm

Sandare:
FrekvensomrSde: 430 — 435.2 MHz i

200 kHz segment
Trafiksatt: USB, LSB, CW 
Uteffekt: 3 W PEP 
BarvSgsundertryckning: 40 dB 
Spuriosundertryckning: 60 dB 
Mikrofonimpedans: 600 ohm

Allmant
Bestyckning: 36 transistorer, 7 FET, 6 IC, 59 dioder
Frekvensstabilitet: 25° C ±_ 200 Hz 5 minuter efter tillslag 
Antennimpedans: 50 ohm
Strdmfbrsdrjning: 13.8 V ±. 15% minusjordad
Stromforbrukning; 40 mA (mottagning), 930 mA (barv^g)
Vikt: 2 kg inkl batterier
Storlek: 183 x 61 x 162 mm

Kommand itbolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.
TEL 054-18 96 50 0900-1700

054-18 96 75 (Service)

402 ICOMIC-
TEKNISKA DATA:

Antennuttag av
UHF-typ samt faste

Kristallfilter
10.74

for
antenn
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139 kr 
166 kr
187 kr
305 kr
339 kr
368 kr

194 kr 
277 kr
321 kr

7,5dBi
14 OdBi 
14.OdBi
14 OdBi 
17.8dBi
17.8 dB.

17.OdBi
19 OdBi
17 OdBi

18.5 dBi

se ovan

2.6 4.6 277 kr
321 kr

0.5 kg 
l,9 
1.7 
2,0 
4.4 
4.4

144 MHz
4 el vagi
9 el vagi
9 el portabel yagi
9 el kryssyagi

16 el vagi
16 el ponabei vagi

432 MHz
19 el yagi
21 el vagi
19 el kryssyagi

438 MHz
21 el yagi for TV

144/432 MHz
9/19 el kryssyagi

QTC
Om Du soke* n5got begagnai eller nytt sA staller vi garna upp och hjalper Dig genom den standigt vaxande dfungeln av produkter Den bilhgaste 
och basta tosnmgen fmns ofta narmare an man kan ana sd ge oss som fackman fortroendet att valja utrustnmgen som passar just Dig
Vihar

• tack vare ett kontinuerligt arbete ofta mojligheten att fprst kunna presenters produktnyheter i Svenge
• pUnboksvanliga pnser pga stora och regelbundna inkop frAn ratt kallor
• god service - kundservicen slutar. hos oss, mte i och med kopet utan fortsatter sd lange apparaten produkten finns
• oppettider som passar de fiesta
• utstallning och butik strategist placerad Har guidas Du av Bosse. SM7FJE
• know-how

DUPRIS OCH KVALITETSMEDVETNE VALKOMMEN'

ICOMi|dbIk I------- 1

TANK EFTER FORE - TANK TONNA
Utan tvekan ar det p5 antennsidan man gor de storsta vmsterna per krona raknat Valjer man dessutom de franska TONNA- 
antennerna fir man ett par dB p5 kopet Se sjalv1

Det ar mte bara vi som generalagent for TONNA som har ratt pris pA antennerna FrAga Din handlare' 

VALKOMMEN DU PRIS-OCH KVALITETSMEDVETNE’

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

Oppettider:
Tisd—Fred 12-19 00
Lordag 10-1300
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COOvngM© SM5DDX

ar valdigt attraktiv, men Ni behover inte slass om den. Be- 
handlar transistorer inom frekvensomradet 2 —1000 MHz, al
ia data, monteringsteknik pa kretskort samt manga bygg- 
beskrivningar pa HF-steg och slutsteg. Ca 600 sidor for

END AST 59: — inkl. moms och porto.

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



DRAKE

Best, nr 78-7000-3

Motta gare

Dim H x B x D = 11,6 x 34,6 x 31,7 cm 

Mottagarkanslighet = 0,5 mV 10 dB
Spegeldampning och MF-undertryckning: > 80 dB 
Intermodulation: Intercept point + 20 dBm 
Tv3-tons dynamik: 95 dB

Elektronikhuset i Soina

08/7300700

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

DRAKE TF-7

INDUSTRIVAGEN 23-08 7300700




