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ANTENNER
HJALPER DIG

10 15 20 hojd3,55m2kW PEP

20 40 hojd 6,00 m 2 kW PEP

20 40 80 kW PEP

1.425:

1.675: —

Dessutom koaxialkabel, baluner etc. Alla priser inkl. moms fritt Lidingo

325
425
860

1.390
2.175

D:o for 70 cm:
25-el. horisontell 3,1 m bom 14dB
11-el. horisontell, 1,1 m bom, 11 dB

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

KW Electronics:
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn 

ant.omk. och EZ-match 500 W
KW 109 Supermatch, lika som KW 107

men for 1000 W

CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR 30
AR 40
CD 44
HAM III
T2X TAILTWISTER

485:- 
258:
265:-

170: — 
140:-

BEAMAR for 10-15-20 m.
FB 23-el. 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dB 
FB 33 3-el., 5,0 m bom 0 2" 8/8,5/7 dB 
FB 53 5 el., 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dB 
Balun p3 ringkarna for beam
VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA 30
GPA 40
10 15
GPA 50
10 15 hojd 5,45 m 2
TRADANTENNER m. balun pa ringk.: 
NYHET!
W3-2000 80 - 40 (20 — 15-10) 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP
FD 4 wmdom 80 40 20 10 500 W PEP
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1979
ar det tio 3r sedan den forsta ''amatdrsatelliten" OSCAR 1 sandes upp. 1979 kommer den 

nionde i ordningen att placeras i en bana runt jorden. Den har arbetsnamnet "AMSAT PHASE 
3" och for forsta gSngen kommer man att fa lifta med en europeisk raket.

En av projektledarna, Dr Karl Meinzer, DJ4ZC, ordforande i "AMSAT-Deutschland", har i 
ett anforande 1978, som refereras i detta nummer av QTC, talat om hur snabbt framstegen 
g5r nar teknologi och motivation forenas. Knappast nSgon g3ng tidigare i amatorradions his- 
toria har ett sSdant internationellt samarbete skett.

Bilden visar placeringen av "kick-motorn" i centrum och modulerna. Den infallda figuren vi- 
sar prototypen till 145/435 MHz transpondern. Red.
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FrAn styrelsen
Sammantrade med televerket

Den 5 juli 1978 sammantradde represen- 
tanter for televerket och SSA betraffande 
frekvensbehov for amatorradioverksam- 
heten.

Deltagare:
Gunnar Malmgren, ordf. Rf
Krister Bjornsjo, Rff
Gunnar Lovius, sekr. Rff
Einar Braune, SM0OX SSA
Gunnar Eriksson, SM4GL SSA
Folke Rasvall, SM5AGM SSA
Rune H Wande, SM5C0P SSA
FrAn sammantradet foreligger nedan- 

staende protokoll:

Dagordningen. Den av SSA foreslagna 
dagordningen godkandes.

Protokollet frAn foregAende mote (Rf 
77 006 A, 77-12-06) lastes parallellt med da- 
gens frekvensdiskussioner. Foljande rattelse 
vidtogs:

Sid 3, 902 MHz, forsta meningen skall ly- 
da: "Ordforanden” framholl att S ej kan 
stodja forslag om AT sekundart i detta 
band”. 1215—1290 MHz andras till 1215— 
1300 MHz. 2300 — 2400 MHz andras till 
2300 - 2450 MHz.

Forberedelser av WARC 79
Ordforanden gav en kort orientering om 

hur de svenska forberedelsema for WARC 79 
bedrivits. Closerdate for inlamning av forslag 
till ITU betr. WARC 79 ar 1979-01-25. For att 
hinna bli klar med ett komplett svenskt for
slag till dess, har vi tvingats att lagga om ar- 
betsrutinerna. I augusti i Ar samlas en arbets- 
grupp frAn Rf for att i internatform arbeta 
fram ett komplett utkast till svenska WARC- 
forslag. Utkastet genomgAs under nasta 
WARC-forberedande mote (78-09-07). Det 
bearbetade utkastet sands sedan ut pa re
miss till berorda myndigheter och insti- 
tutioner med begaran om skriftliga kommen- 
tarer till forslaget. I oktober hSIls ett "stort" 
WARC-mote pA televerket dar frAgor kring 
WARC och det svenska forslaget presen
ters och diskuteras. Det slutliga dokumen- 
tet baserat pA det under motet reviderade 
utkastet skrivs ut och sands till ITU.

SSA onskade deltaga i det "stora" motet. 
Rf kommer att tillstalla SSA ett exemplar av 
det utkast, som enligt ovan sands pa remiss 
och ge SSA i likhet med dvriga intresenter 
tillfalle att deltaga i motet den 13 oktober.

Frekvensplanen
1800—2000 kHz: Sverige lagger fram ett 

nytt forslag: AT exklusivt i 1875—1900 kHz.
3500—3800 kHz: Ingen andring.
6900—7100 kHz: Ingen andring. SSA vill 

heist ha 6900 — 7000 kHz i stalet for 7100 — 
7300 kHz.

10100-10600 kHz: Har har 10100-10700 
AT exklusivt foreslagits av ett flertal lander. 
S accepterar forslaget under forutsattning 
att BC-bandet 7100 — 7300 kHz utokas i alia 
regioner (event. pA lAng sikt). Amatdrerna 

vill heist ha i nedre delen av frekvensbandet 
med hansyn till FM-radio-MF 10,7 MHz.

14000—14350 kHz: Ingen andring.
18100-18600 kHz: USA forester har 100 

kHz AT exklusivt (18068—18168 kHz). Vi kan 
acceptera forslaget om BC och MAMO fAr si- 
na behov tillgodosedda.
21000—21450 kHz: Ingen andring.

24000-24500 kHz: SSA vill ha ett AT- 
band har (se foreg. protokoll RF 77 006 A). 
Televerket ar ej positivt installt till detta.

28000— 29700 kHz: Inga nya kommen- 
tarer.

50—54 MHz: SSA undrar fortfarande om 
mdjlighet till vissa "punktfrekvenser” finns. 
Enligt "rykten” lar mAnga teleforvaltningar 
vara positiva till ett amatorband har, men in
gen vill foreste ett sAdant. Prov med fyr for 
jonosfarforskning pAgAr i flera lander.

Televerket kan f. n. inte ge nAgot besked. 
Beredd att diskutera temporara tillstAnd for 
prov enl. ovan. Om sAdana tillstAnd medges 
bor tilldelningen starta pa 50,0 MHz.

144—146 MHz: Ingen andring.
430—440 MHz: (432 — 438) Overens om att 

status quo bor galla.
1215—1300 MHz: Ingen andring.
2300- 2450 MHz: I televerkets WARC- 

forslag galler for amatorer foljande:
2300—2450 At sekundart.
2390—2400 At-sat sekundart.
3300—3500 MHz: Ingen andring.
5650— 5850 MHz: Ingen andring.
10000-10500 MHz: Televerket vill ha At 

sekundart i hela bandet. SSA vill ha aven At- 
sat har. P g a delning med andra tjanster ser 
televerket svArigheter for en At-sat tilldel- 
ning.

24000-24050 MHz: Televerket bor offent- 
ligen tilldela bandet (fora in i B 90). Rff kon- 
taktar U-B Taxen harom.

24050- 24250 MHz: Dito.
48—50 GHz: Undersokning pAgAr.
71—76 GHz: SSA vill tillsammans med an

dra landers At-foreningar utoka de onskade 
At-banden har frAn 71 — 74 GHz till 71—76 
GHz.

152—170 GHz: Undersokning pAgAr.
210-214 GHz: Dito.
Over 300 GHz: Tilldelning till amatorer 

sker pa temporar basis.
SSA-representanter i WARC 79
SSA har mdjlighet att deltaga som obser- 

vator eller rAdgivare. Anmalan bor goras i 
forvag. SSA lamnar i god tid uppgift pA vilka 
som ar aktuella for deltagande. Televerket 
undersoker i vad mAn rAdgivare och obser- 
vatorer rrteste godkannas av regeringen.

Nordisk licens
SSA har diskuterat frAgan om gemensam 

nordisk licens med de nordiska foreningarna. 
Alla ar intresserade. Tvt har annu inte kon- 
taktat de dvriga landernas teleforvaltningar.

Hur skall licensen utformas? Automatisk 
giltighet i alia lander eller ett signeringsfor- 
farande.

Vilket format? Lampligast "plAnboks- 
format”. Norge ar mest intresserad. Finland 
aven positiv men har svArt att nA konkreta re
su Itat.

SSA anser att det ar battre att komma 
igAng med ett land (Norge) an vanta tills alia 
ansluter sig.

Angivande av certifikatklass pA Arlig li
cens.

SSA onskar att pa arliga kvittot skall anges 
certifikatklass. Motet hade intet att erinra 
haremot.

Immunitetsmatningar
SSA vill ha fasta bestammelser for hur stor 

storfaltstyrka radio- och TV-apparater o dyl 
fAr tAla. Man efterlyser matmetoder. I vissa 
lander finns gransvardena angivna. Ord- 
foranden: Det ar svArt att nA internationell 
enighet om matmetoder och gransvarden. 
Inom Sverige pAgAr arbete harom och tvt ar 
beredd pA att snabbt infora provisoriska 
bestammelser i avvaktan pA internationella 
sAdana, sA fort en enkel matmetod har ut- 
vecklats.

B90
Ett aktualiserat nytryck av B 90 i A4-format 

efterlyses av SSA.
E 22 (Medlemsmatrikel)
FrAgan tas upp av televerket och data- 

avdelningen i host. SSA ar av kostnadsskal 
ur stAnd att lAta trycka en sAdan, men beto- 
nar starkt onskvardheten av en aktuell matri- 
kel.

"Intruders”
En At-undersokning av otillborligt inkrak- 

tande pA AT-banden gav till resultat 30790 
anropssignaler under fem mAnader 1977.

Vid protokollet
Gunnar Lovius

SSA ARSMOTE 1979
IOREBRO

Foreningen Orebro Sandaramatdrer OSA 
arrangerar SSA Arsmote 1979 i Orebro. Tra 
ditionellt startar Arsmotesarrangemangen 
lordag 28 april med gemensam middag och 
dans till stor orkerster pA Stora Hotellet, Ore
bro.

Arsmotet ager rum sondag 29 april kl. 
10.00 i Stora salen pa Stora Hotellet. Till 
gladje for vAra skona darner utlovas special
program under Arsmotesforhandlingarna.

Redan nu kan inbokningar sker fran delta
gare och utstallare per post till OSA, Box 
242, 701 04 Orebro 1 eller per telefon till Gun 
nar SM4CWV 019/24 44 90 och Bjorn 
SM4COK 019/18 44 08. Forst pA plan fAr 
basta rummen.

Valkommen till SSA Arsmote 1979 i Ore
bro!

OSA

Arsmotet 1979
Sundsvallsamatorerna

har chartrat en buss for resa Sundsvall — 
Hudiksvall — Gavle—Uppsala - Orebro den 
28 april med start frAn Sundsvall kl 06.00. De 
som langs fardvagen ar intresserade av att 
delta i Arsmotet till sjalvkostnadspris kan 
kontakta SM3FJF Jorgen, tel. 060 - 313 25 
eller SM3FGF Goran, tel. 060-213 60. Mer 
om resan i nasta QTC.

MOROKULIEN
"Fristaten" Morokulien kommer i sommar 

att fira 20-Arsjubileum och i en norsk tidning 
har lasts att forre forbundskanslern i Vast- 
tyskland Willy Brandt ar inbjuden som 
huvudtalare. Dessutom hoppas man att forre 
statsministern Tage Erlander och Einar Ger- 
hardsen skall deltaga — och givetvis aven 
Lennart Hyland. Mer om evenemanget kom
mer.

-WB
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IARU Region I konferensen (forts.)

Radiogram
Frln SSA (SCAG) hade insants ett doku- 

ment angSende Radiogram d v s en form for 
utvaxling av meddelanden mellan amatdrer i 
telegramform. Konferensen ans^g det nar- 
mast vara ett arende for resp land att ta upp 
med sin teleadministration men dS det for- 
modades vara en nyttig traning for opera- 
torerna kunde man rekommendera denna ak- 
tivitet. (Se artikel av SM5TK i QTC 11:1978, 
sid 411).

S-meterstandard
Med anledning av att det inte finns nagon 

vedertagen standard for vad en S-meter skall 
visa hade den hollandska foreningen (VE- 
RON) sant in ett dokument i arendet. Med 
smarre justeringar godtogs forslaget. Om 
mottagarfabrikanterna foljer rekommenda- 
tionerna bdr man sa smaningom kunna upp- 
nci n^gorlunda samstammighet mellan S- 
rapporterna. En utforligare beskrivning av 
dokumentets innehSII och rekommen- 
dationer kommer i separat artikel av tekniske 
sekreteraren, SM4AWC.

Testregler
Under denna rubrik togs upp SSAs doku

ment frSn Warszawa-konferensen i vilket vi 
begarde att alia testarrangorer i reglerna 
skulle foreskriva frekvensbegransningar sa 
att vissa delar av varje band kunde trafikeras 
av icke-test-deltagare. Den motionen antogs 
i Warsawa men den har tillampats i ett fStal 
fall. Medlemsforeningarna pamindes om 
rekommendationens existens och man hop- 
pas att den sa smaningom tranger igenom. 
Frln SSAs sida overlamnades under konfe
rensen kopior av Srets SAC-regler till de lan
der som arrangerar storre, internationella 
tester och de begransningar som dar gjorts 
utgjorde en rekommendation.

Minnesmedalj och minnespokal
Frcin den sovjetiska foreningen (RSF) 

framfordes ett forslag om att instifta dels en 
minnesmedalj att utdelas Srligen till den per
son som gjort den stdrsta insatsen for ut- 
vecklingen av amatorradion och radio- 
sporten och dels en minnespokal att tilldelas 
den amatdrforening vars medlemmar upp- 
nStt de basta resultaten inom radiosporten 
(tester, radiopejlorientering och CW- 
tavlingar). Konferensen accepterade forsla- 
get och den forsta minnesmedaljen kommer 
enligt beslutet att delas ut vid 1981 3rs Regi
on I konferens. Det ar fortfarande nSgot osa- 
kert vad som egentligen beslutades om 
minnespokalen men exekutivkommitten 
handhar arendet. Troligen blir det nagon 
form av vandringspris.

KonferenssprSk
Fr3n ostblockets sida vacktes ett forslag 

om att aven ryska skulle vara konferenssprSk 
tillsammans med engelska. Detta forslag 
kom ej i form av en motion till konferensen

och borde darfor icke tagits upp. Den bulga- 
riska delegationen havdade att det var myc- 
kert svcirt for en del delegater att riktigt forstS 
vad som diskuterades p3 engelska och darfor 
borde simultantolkning till andra sprSk info- 
ras. Forslaget foil. Inom samtliga osteuropei- 
ska delegationer fanns folk som talade myc- 
ket bra engelska; problemet tycktes storre 
for de italienska och franska delegaterna.

Vid det avslutande plenarmotet, som skall 
fatta de avgorande besluten, grundade pa 
kommitteernas arbete, vacktes fragan anyo 
av Italien (ARI) men med ett nagot andrat 
forslag. Det gick ut pa att den forening som 
atar sig arrangemanget av en Region I 
konferens samtidigt atar sig att sorja for att 
det finns teknisk utrustning for simultan
tolkning utan kostnad for konferensen. An- 
talet sprSk skulle begransas till 4 och de dele
gationer som onskade utnyttja anlaggningen 
skulle sjalva ordna med tolkar. Vid den fol- 
jande omrostningen antogs forslaget med 
siffrorna 15—11 och 8 nedlagda. SSA rosta- 
de emot.

Nasta konferens
Under konferensveckan diskuterades liv- 

ligt man och man emellan var nasta konfe
rens borde forlaggas. Av erfarenhet vet man 
att det ar betydligt billigare att ordna en kon
ferens av det har slaget inom ostlanderna an i 
vast eller i Afrika, som ocksa tillhor Region I. 
Till sist fanns endast tv3 lander kvar att valja 
pa och det var England och Monaco. Fore 
omrostningen forklarade man frcin engelsk 
sida att eftersom beslutet om simultantolk
ning tillkommit efter det att man lamnat sitt 
erbjudande ville man gora klart att kostnaden 
for en sSdan anlaggning kunde man inte ta 
pa sig. Monaco (ARM) delade ut broschyrer 
over konferenshotel dar man pa bilderna vi- 
sade trevliga lokaler och upplyste om mojlig- 
heterna till simultantolkning. Vid omrost- 
ningen vann Monaco med 17—16. Exekutiv
kommitten har givetvis ratt att andra pa detta 
beslut om det skulle visa sig mycket dyrt att 
forlagga konferensen till Monaco. Sa skedde 
1975 d3 Wien skulle arrangera konferensen 
och denna flyttades till Warsawa da det var 
ett betydligt billigare alternativ.

Vai till exekutivkommitten
Genom beslut pa 1975 3rs konferens skall 

medlemmarna av exekutivet sitta i 6 Sr i stal- 
let for normala 3 Sr eftersom man inte skulle 
vara betjant av att byta exekutivmedlemmar 
ett ar fore den betydelsefulla WARC 79. Nas
ta val sker alltsS forst vid konferensen 1981.

Kommitte C
Denna kommitte som bestSr av exekuti- 

vets ordf, sekr och kassor samt ytterligare 
tva personer, vilka valjes vid oppnings- 
plenaret. Ordf blev (som vanligt) LX1JW. 
Kassdren, SM6CPI, lamnade sin Srsrapport 
for 1977 samt budget for 1978 och 1979 sam
tidigt som han konstaterade att stallningen 
var god. De tre fondernas sammanlagda 
behallning var fn ca S.fc 175.000 insatta pa 
Swiss Credit Bank.

Redan pa 1975 ars konferens beslot man 
ge exekutivitet bemyndigande att hoja 
medlemsavgiften per licensierad medlem till 
ett belopp mellan S.fc. 1:55 och 2:00 under 
tiden fram till 1978 ars konferens for att mota 
de vantade omkostnaderna for representa- 
tionen vid WARC 79. Exekutivet hade 
emellertid bedomt det som onddigt att dittills 
vidta nagon hojning men foreslog nu en av- 
gift av S.fc. 1:50 fr o m 1979-01-01 vilket 
ocksa blev konferensens beslut. Efter WARC 
1979 kommer formodligen avgiften att fore
sts san kt.

Medel for foljande aktiviteter inkluderas i 
1978 ars budget: IARU Monitoring System 
(IARUMS, Intruder Watch), AMSAT, Inter 
national Beacon Project (IBP), 4U1ITU, mas- 
terskapen i radiopejlorientering (ARDF), 
TELECOM 79 samt diverse publikationer.

Avslutning
Eftersom den svenska delegationen avres- 

te innan avslutningsfestligheterna borjade 
kan endast namnas att det pa programmet 
stod: konferensavslutningsmiddag samt
uppvisning i czardas- och zigenardans. Den 
ungerska foreningen (MARSZ) hade gjort en 
stor insats for att konferensen skulle flyta pa 
planerat satt och bortsett frSn en del detaljer 
gick det ganska bra. For att sekretariatet 
skulle fungera tillfredsstallande stallde RSGB 
upp med frivillig personal. Dessa hade aven 
arbetat fore konferensen och sekretariatet 
hade producerat inte mindre an ca 60.000 
A4-papper samt ungefar 10.000 under konfe
rensen vilket ger en bild av arbetet som inte 
syns.

Under konferensdagarna fanns det tva 
amatdrstationerna HA9IARU och HG9IARU 
igang pa hotellet och de utnyttjades flitigt av 
delegaterna.

Region I ordf, PA0LOU, avslutade konfe
rensen med foljande ord: "Nu ar det dags for 
oss delegater att Stervanda till v3ra resp fore- 
ningar och oversatta konferensens rekom- 
mendationer och uttalanden i handling".

SM4GL

EUROPE ZONE 15

HA-9-IARU
QTM MISKOLC - TAPOtCA

A A IARU 

REGION 1 
CONFERENCE

hi

W HUNGARY 197

QTC 2:1979 35



PIES

/

O I o o~

I

YOU...
AND AMSAT PHASE HL

00 000

I
Niv«ow 4662

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

2382

2100 I

1800 .

1500

Niveau 500

Niveau 0

Fig. 1

APEX LO2
ENSEMBLE COMPOSITE

Under VHF-motet i Weinheim 1975 intro- 
ducerades AMSAT OSCAR FAS 3 for forsta 
gSngen for amatdrer i ett tai som holls av Dr 
Karl Meinzer, DJ4ZC, ordforande i AMSAT- 
Deutschland. Tv3 £r senare berattade DJ4ZC 
vid ett liknande mete om projektlaget. Denna 
artikel baserar sig pa hans tai.

Vad ar FAS 3? AMSAT skiljer pa tre ut- 
vecklingsfaser for amatdrsatelliter. Forsta fa- 
sen, som startade med OSCAR-1 (1969), 
kannetecknas av relativt l£g banhojd och ej

laddningsbara batterier. Av den orsaken blev 
den operativa delen endast ett f§tal veckor.

Den andra fasen borjade med OSCAR-6 
(oktober 1972) vilken var den forsta som var 
forsedd med tillrackligt manga solceller for 
att tillata batteriladdning. Men banan var 
ganska I3g (1460 km). De satelliter som nu ar i 
bruk, OSCAR-7 (1974) och OSCAR S (1978) 
raknas ocksa till denna fas. Den operativa ti- 
den for dessa satelliter ar flera ar. Med FAS 3 
hopDas man fa en satellit som med hjalp av

Lagesrapport november 1978 
av Werner Haas, DJ5KQ

Oversattning SM5CJF

sin egen "kick"-motor erhaller en hogre ba 
na. Uppskjutningen planeras till slutet av 
1979 med hjalp av en europeisk ARIANE 
raket.

For en sSdan satellit ar en extremt elliptisk 
bana pa 10—12 timmars omloppstid optimal. 
Om apogeum (hogsta punkten)ligger over 
nordpolen observerar satelliten den nordliga 
hemisfaren flera timmar i strack. En sSdan 
satellit kan stabiliseras i sin rotation pa s£ 
dant satt att antennen alltid riktas pa for- 
mSnligaste satt.

Satelliten konstrueras som en trearmad 
stjarna. Denna form ar den basta av alia tes 
tade beroende pS den relativt stora ytan for 
montering av solcellerna. Temperatur- 
upptradande ar mycket formanligt och struk- 
turen lamplig ur mekanisk synpunkt. Trog 
hetsmomentet kring Z-axeln ar mycket storre 
an kring de andra tv§ axlarna. Viktigast ar 
emellertid att den kan flyga "piggy-back". 
Eftersom det ar mycket sallsynt med 
uppskjutning i elliptisk bana ar en rejal driv- 
motor p^tankt for FAS 3-satelliten. Denna 
skall ge den en onskad bana. Beroende pa 
uppskjutningsmetod erfordras olika stor 
kraftimpuls (upp till 1,7 km/s) fr3n motorn. 
Den frSn borjan planerade uppskjutningen 
med en DELTA-raket frln USA har slopats 
eftersom det var mycket liten chans for att fa 
utrustningen klar till en borjan av 1978. Vi ar 
nu i stallet definitivt lovade att fa lifta mec 
ARIANE, flygning nummer L02, mot slutei 
av 1979.

Monteringssattet till ARIANE (fig. 1) har 
den fordelen att en tidigare planerad forlangc 
utfallningsarm, som skulle anvandas efter 
separation frSn uppskjutningsraketen, kunde 
slopas. Om uppskjutningen hade skett meo 
en DELTA-raket skulle kickmotorn anvandas 
for att ge satelliten en elliptisk bana. Den 
kommer nu i stallet att anvandas for att for- 
andra den bana som ARIANE-L02 ger efter 
separationen (lagsta hojd 200 km, hogsta 
hojd 35000 km och inklination 17 grader) till 
den for OSCAR onskade med en lagsta hojd 
p3 1500 km, hogsta hojd 35000 km och inkli
nation 57 grader. En senare uppskjutnings- 
mojlighet ar med "space shuttle" (rymd- 
farjan). I sa fall kan v£r satellit direkt erhSlla 
en "Molnya"-bana med inklination 64 grader 
och en omloppstid av 12 timmar. Da behovs 
inte kickmotorn. For narvarande diskuteras 
mojligheten att bygga tv£ satelliter for att ut- 
nyttja bagge flygningarna. Under framtag- 
ningen av FAS 3 har under de senaste 5ren 
en andring i den inre uppbyggnaden inforts 
genom att den fr3n borjar tankta sexkantiga 
inre uppbyggnaden ersatts av en ringformad. 
Detta gor det mojligt att ansluta den interna 
"cylindern" direkt till separationsringen vil- 
ket medfor b5de viktbesparing och battre 
mekanisk stabilitet. Den slutliga mekaniska 
konstruktionen som vager ca 7 kg utan
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kommer att ha storre minne vilket medfor en- 
klare programmering. Under satellitens 
operativa fas kommer det att bli mojligt att 
anvanda IPS taiprocessor vilket medfor att 
kommandostation och satellit kan kommu- 
nicera i klartext. For detta erfordras 8— 16 k- 
bytes minne. Men aven 4k-bytes medfor stor 
forenkling eftersom satellitprogrammet kan 
skrivas i IPS och laddas direkt. (IPS ar ett 
programmeringssprSk som utvecklats av Dr 
Karl Meinzer, DJ4ZC for tekniska realtidstill- 
lampningar).

Telemetrin sands med PSK med ± 90° 
fasdeviation vilket betyder att det inte finns 
n£gon (referens) barvSg. Genom frekvens- 
dubbling kan dubbla barvSgsfrekvensen gen- 
ereras. Efter frekvensdivision ar synkrodyn 
mottagning mojlig. De individuella bitarna 
sands i bi-fas d v s data- och tidsbaserade. 
Denna process resulterar i tv£ tvetydigheter. 
Den forsta ar en 180° osakerhet i barvSgens 
fas vilket kan leda till forvaxling mellan vad 
som ar 1:or resp. 0:or i telemetridatat. Detta 
problem klaras genom att polariteten skiftas 
med hjalp av ett kant inverterat "synkro- 
niseringsord”. Ett liknande 180°-problem 
foreligger vid regeneration av klocksignalen. 
Detta klaras genom att ta hansyn till hur 
flanklutningarna repeteras. Det ar alltid en 
nollsveppunkt inom varje bitgrupp men inte 
mellan grupperna.

Den kurva som borjar langst ner till vanster 
representerar en isotopisk antenn. Med en 
forstarkning pa ca 10 dB hos antennen 
ombord erhSlls ungefar samma resultat p g a 
den effekt som beskrevs tidigare d v s an- 
vandning av olika antennforstarkning som 
funktion av avstandet. En rundstralande an
tenn erfordas vid banans lagsta punkt (peri- 
geum). Det ar mojligt att konstruera en sa- 
dan antenn genom att mata tre element med 
120° fasskillnad. Dessutom erfordras en 
reflektor. Principen for en sSdan antenn 
framgcir av figur 3. Den har datorsimulerats 
och visar utmarkt karakteristiska och 
rotationssymmetrin ar utomordentlig.

Antennen for 144 MHz kan monteras pa 
satellitens yttre arm utan att spinnmodula- 
tionen okas. Antenner for hogre trekvenser 
mSste monteras pS "topplocket". Satellit- 
holjet fungerar darvid som reflektor.

Beroende pa att uppskjutningen skall gd- 
ras med ARIANE har en del andringar gjorts i 
elektroniken. Som namnts tidigare behover 
satelliten nu inte vara teleskopisk vilket bety
der att inte bara de mekaniska delarna for 
armforlangning utan ocksS ett mekaniskt 
sakerhetssystem for motorn har blivit over- 
flodiga. Likas3 har en elektrisk testnyckel for 
armens utveckling blivit obehovlig. Inga and
ringar ar nodvandiga p3 raketmotorn vilket 
av erfarenhet kan veil la en del bekymmer.

En del forandringar har inforts i det datori- 
serade kommandosystemet. Detta system 
anvander nu 400 bitar/sekund PSK (fasskift- 
nyckling) med synkron overforing. Datorn

All three observers wi_Ll satellite p • ane

observer recording lug.test power level

utrustning sandes till USA 1977. Dar mon- 
terades kickmotorn och hela konstruktionen 
testades med onskat resultat med avseende 
pS stabilitet och vibration.

Samtidigt har arbete pagatt med antenner- 
na. K2UBC har beraknat antennforstark- 
ningen for transpondern enligt forutsatt- 
ningarna i figur 7. Uppe till vanster syns 
satelliten med sitt antenndiagram. Satelliten 
ar stabiliserad kring Z-axeln. Av figuren fram- 
gar att huvuddelen, som alltid ar i riktningen 
+ Z, endast pekar direkt mot jorden i banans 
hogsta punkt, d v s nar satelliten ar langt 
bort. Nar satelliten i sin elliptiska bana nar- 
mar sig jorden kan huvudloben endast ses 
fr3n sidan. Vi f3r d3 en kontinuerlig forand- 
ring i strackdampning och antennforstark- 
ning. Figur 3 illusterar signalstyrkan i 
subsatellitpunkten pa jorden som funktion av 
satellitens position i banan och forstarkning 
nos dess antenner.

\ I I
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North pole
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South pole
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South
Description of GEOREF; T3ie earth’s surface is first divided into 15° x 15° fields giving letters 
one and two. Bach field is then divided into 1° x 1° squares giving letters three and four. Each 

square is finally divided into 1* x 1* sub-squares giving the four figures. Note that the numbering 
always goes from West to East and from South to North even if the location is West of Greenwich or 
South of the Bquator. Also note that decimal parts of minutes should be dropped, not rounded off. 
(This is to prevent moving from one letter combination into another if the minutes exceed 59.5.) 

Example: 1° 47.1* West and 51° 04.7’ North is first transformed into 358° 12.9’ East and 51° 04.7* 

North giving NKPG 1204.

AM EH CM DM KM FM GM HM JM KM LM MM NM PM QM HM SM TH UM VM WM XM YM a*

AL BL CL DL EL FL GL HL JL KL LL ML NL PL QL Hl, SL TL UL VL WL XL YL ZL

AK bk CK DK EK FK GK HK JK KK LK MX NX PK OK RK SK TK UK vx WK XK YK ZK

AJ BJ CJ DJ FJ FJ GJ HJ JJ KJ LT MJ NJ PJ Q.T RJ SJ TJ UJ VJ WJ XJ YJ ZJ

AH EH CH DH W! FH GH HH JH KH LH MH NH PH OH RH SH TH UH VH WH XH YH TH

AG BG CG DG EC FC GG HG JG KG LG MG NG PG QG RG SG TG UG VG WG XG YG ZG

AF BF CF DF EF FF GF HF JF KF LF MF NF PP QF RF SF TF UP VF WF XF YF ZF

AE BE CE DE BE FE GE HE JE KE LE ME NE PE QE RE SE TE UE VE WE XE YE ZE

AD BD CD DD ED FD GD HD .TD KD LD MD ND PD QD RD SD TD UD VD WD XD YD ZD

AC BC CC DC EC FC GC HC JC KC LC MC NC PC QC RC SC TC UC VC WC XC YC ZC

AB BB CB DB EB FB GB HB JB KB LB MB NB PB QB RR SB TH UR VB WB XB YB ZB

AA BA CA DA EA FA GA HA JA KA LA MA NA PA QA RA SA TA UA VA WA XA YA ZA

AQ BQ CQ DQ BQ FQ CQ HQ JQ KQ LQ MQ NQ PQ QQ

AP BP CP DP EP FP CP HP JP KP LP MP NP PP QP

AN BN CN DN EN FN GN HN JN KN LN MN NN PN ON
AM BM CM DM EM

L_
FM GM HM JM KM LM MM NM PM GF

AL BL CL DL El, FL GL HL JL KI, LL ML NL PL QL

AX IK CK DK EK FK GK HK JK KT’ LK MX NX PK OK

AJ BJ CJ DJ EJ
- >

FJ GJ HJ JJ KJ IJ MJ NJ PJ QJ

AH EH CH DH EH FH GH HH JH KH LH MH NH PH OH

AC BG CG DG EG FC GG HG JG KC I.G MG NG PG QG

AF BF CF DF EF FF GF HF JF KF LF MF NF PF OF

AE BE CE DE EE FE GE HE JE KE LE ME NE PE QE

AD BD CD DD ED FD GD HD JD KD LD MD ND PD QD

AC BC CC DC BC FC GC HC JC KC LC MC NC PC QC

AB BB CB DB EB FB GB HB JB KB LB MB NB PB QB

AA BA CA DA EA FA GA HA JA KA LA MA NA PA QA

EA8EX World Wide locator, modified by SM5AGM 1978-04-30
SM5AGM
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EA8EX-locator
Rubriken bdr endast ses som ett arbets- 

namn och skulle systemet antas blir det 
naturligt att kalla den World Locator.

Iden ar att rada upp alia siffrorna och bok- 
staverna efter varandra vilket rlkar bli 36 
stycken, som dessutom rlkar vara idealiskt 
att dela 360° och 180° i. Hela jorden‘delas 
alltsS i 36 delar i longitud och 36 delar i lati- 
tud. Darvid fls rutor som ar 10° x 5°, exakt 
25 nuvarande QTH-locatorrutor. Darefter vi- 
sar det sej att nasta delning glr si jamnt ut 
som mojligt att dom 36 tecknen kapas av till 
30. Storrutan delas alltsl i 30 x 30 rutor och 
ger en storlek hos varje mellanruta pl 
20' x 10'. Till sist delas denna pl nytt i 
30 x 30 rutor som slledes blir 40" x 20". 
Minsta rutan blir pl 45° latitud 0,9 x 0,6 km 
och detta over hela jorden med endast sex 
tecken. Systemet ar ut informationstathets- 
synpunkt totalt overlagsen QTH-locatorn 
som med fem tecken endast tacker 2 °4 av 
jordytan (utan upprepning) och med en mot- 
svarande minsta ruta pl 5,2 x 4,6 km.

GEOREF
Systemet uppfanns av NATO pl 40-talet 

och lar ha politiska svlrigheter att bli antaget 
i Osteuropa. Jorden delas i 24 delar i longitud 
och 12 delar i latitud. Darefter delas varje ru
ta i 15 delar bide i longitud och latitud. Till 
sist delas varje sldan ruta i 60 x 60 delar som 
blir 1' x 1'. Minsta rutan blir pa 45° latitud 
1,3 x 1,9 km och till detta Itglr Itta tecken. 
Informationstatheten ar av samma storleks- 
ordning som QTH-locatorns.

ITU-notation
Internationella Teleunionen (ITU) anger 

positionen av radiosandare genom att ange 
longitud och latitud direkt (119W48 47N17). 
Detta ar idealiskt ur enkelhetssynpunkt men 
mycket tidskravande jamfort med en kon- 
centrerad locator. Min personliga bedom- 
ning ar att en sldan locator aidrig skulle 
komma i bruk bland gemene man. Dessutom 
fSr man inga naturliga rutor att jaga.

Ovriga forslag
Ytterligare ett antal forslag till ny locator 

foreligger. I varje fall DC7AS, I4BTU, 
OH8AXS och SM6GPV har utarbetat system 
som tacker hela jorden. Dessa kan samtliga 
sagas vara mer eller mindre lyckade 
kompromisser mellan dom blda ytterlighets- 
riktningarna EA8EX-locatorn med sin ext- 
remt stora informationstathet och ITU- 
notationen med sin llga informatonstathet. 
En intressant ide svarar I4BTU for som 
observerat att om man anvander bokstaver- 
na A —T och delar in en grad i 20 delar si glr 
indelningen jamnt upp bide vid decimalt sys
tem och vid 60-talssystem (minuter). Tyvarr 
blir rutorna ung. lika stora som vid dagens 
QTH-locator.

Hur glr det med rutjakten?
Om en ny locator infors, hur gar det da 

med topplistan och rutjakten? Det skall med- 
ges att det inte blir lika naturligt att fortsatta 
rutjakten i sin nuvarande form, men vi har 
tur: Infors EA8EX-locatorn bestir denna som 
tidigare namnts av exakt 5x5 nuvarande 
QTH-rutor. Man behover endast ge dom 25 
delarna olika nummer eller bokstaver om 
man vill, men inte ens det ar nodvandigt 
(aven om det vore praktiskt). Eftersom varje 
nuvarande QTH-ruta bestir av exakt 6x6 
EA8EX-mellanrutor fir vi den nuvarande

QTH-rutan pl ett tamligen smartfritt satt di
rekt ur EA8EX-locatorn: Granserna blir 0 — 5, 
6—B, C —H, I —N och O —T. Rutjakten kan 
alltsl fortsatta precis som hittills. Men den 
naturliga utvecklingen borde bli att jaga stor- 
rulor pl vardsomfattande basis i stallet. En 
av rutjaktens stora brister for narvarande ar 
det standigt okande antalet mlnstudsrutor. 
Varken listdeltagarna eller listuppstallaren 
vet nlgonting om motstationens ruta. En 
overglng till en varldslocator skulle vara en 
stor framglng for dessa forbindelser.

Argument emot ett byte
Den forsta reaktionen infor ett byte verkar 

vara negativ hos mlnga och mlnga argu
ment har anforts mot ett byte. Dessa kan in- 
delas i tvl kategorier, dels sldana som base
rar sej pl en neutral jamforelse mellan sys- 
temen oavsett vilket som ar i bruk, dels 
"overglngsbesvar". En jamforelse ar gjord i 
tabellform som ursprungligen skrevs pl en- 
gelska for internationell distribution. Jag 
hoppas att detta inte innebar nigra svlrig; 
heter for lasarna.

Det enda argument av den forsta typen 
mot ett byte som jag sett ar att QTH-locatorn 
ar den kortaste. Man menar att just fem tec
ken ar max for vad som kan accepteras. 
Argumentationen forefaller inte over- 
tygande. Okningen i langd till t ex EA8EX 
locatorn ar endast 16 % pl telegrafi och 
20 % pl foni. For detta fls en dkning av jor- 
dens tackning frln 2 % till 100 % och en dk
ning av noggrannheten frln c:a 5 km till un
der 1 km. Ett obetydligt pris for en stor vinst.

Ovriga argument ar av typen overglngs- 
besvar. "QTH-locatorn har anvants i sa mln
ga Ir att vi inte kan byta", "nya kartor mlste 
tryckas", "nya program mlste skrivas", o s 
v. Men vid alia byten fls overglngsperioder. 
Nar England beslutade sej for att overgl till 
meter- och decimalsystement (efter mlnga 
regeringar och decennier av vlndor). innebar 
(innebar) det kostnader pl mlnga hundra 
miljoner pund. Och nar Vasttyskland 1972 
tvingades byta repeatersystem frln 1,6 MHz 
till 600 kHz var det en frlga om mlnga tiotals 
tusen D-mark i form av ombyggda repeatrar 
och kristaller bland anvandama. Overglngen 
frln AM till SSB pl kortvlg pl 60-talet ledde 
till bide protester och kostnader. I jamforelse 
harmed ar en overglng till en varldsomfat- 
tande locator en tamligen smartfri procedur. 
Kostnaderna ar hogst begransade och over- 
glngstiden bdr genom effektiv information 
kunna begransas till endast ett par Ir. En rim- 
lig bedomning ar att efter ett Ir har 90 % av 
alia aktiva gltt over och efter tvl Ir 99 % av 
alia aktiva. Naturligtvis kommer det alltid att 
finnas efterslantrare men dessa upptacker 
Sannolikt mycket snart vad som hant.

Kan en majoritet samlas for ett byte?
Vid mina diskussioner med Europas VHF- 

managers har det visat sej att det finns ett 
stort motstlnd mot ett byte, framfor allt frln 
lander runt Vasttyskland dar systemet varit 
langst i bruk. Det trlkiga ar att sakskal inte 
alltid biter pl dessa herrar utan konservatism 
verkar gl fore en neutral bedomning i sak- 
frlgan. "Jag ar si van vid QTH-locatorn att 
jag inte vill byta" utgor en god sammanfatt- 
ning av deras uppfattning.

Det mlste anses hogst osakert om det for 
narvarande glr att samla en majoritet for ett 
byte, men det trlkiga ar att ju langre man 
drojer desto mer fastkord blir QTH-locatorn 
och desto besvarligare blir det att byta. 
Framtida radioamatdrer kommer att anklaga 
oss for att ett byte inte skedde i tid.

Dlrfdr bdr vi byta
Lit mej sammanfatta varfor jag anser att 

ett byte bdr ske och heist till EA8EX- 
locatorn.

1) Vi fir en dkning Iv jordens tackning frln 
2 % till 100 % och mdjliggor mer exakt posi- 
tionsangivelse vid interkontinentala vlgut- 
bredningsstudier.

2) Vi fir en dkning av noggrannheten frln 
c:a 5 km till under 1 km. Darefter blir det*moj- 
ligt att ange avstlnd med en noggrannhet av 
1 km som begars i t ex region 1-testerna. 
Aven i topplistan kan vi borja notera sista 
siffran. Priset ar en dkning av langden pl en
dast 16 % pl CW och 20 % pl foni.

3) Vi fir ett logiskt konsekvent system 
med enkel oversattning till och frln longitud 
och latitud bide for manuellt bruk och for 
kalkylatorer och datamaskiner. Jamfor trans- 
formationsalgoritmen for QTH-locatorn i 
jamforelsetabellen.

4) Vi fir mojlighet att jaga rutor pl varids 
omfattande basis och den nuvarande giss- 
ningsleken anglende motstationernas rutor 
vid mlnstuds upphor. Det finns sammanlagt 
1296 EA8EX-rutor pl jorden och c:a 500 av 
dessa ar landrutor. For kortvlgsamatorerna 
vore detta nlgot mycket vettigare att jaga an 
DXCC-lander som standigt andras och blir 
"deleted". Vi slipper jippon av typ "Market 
Reef".

5) Till sist: Vi radioamatdrer ar inga anglar 
som gor nytta utan att fl nlgot i utbyte. Det 
behovs morotter i form av rekordtabeller och 
topplistor for att fl fart pa verksamheten. 
Finns det nlgon som tror att det t ex hade 

•korts si mycket meteorscatter i Europa om 
inte en hog placering i topplistan hade hag- 
rat? Utan en QTH-locator i Europe skulle 
VHF-verksamheten ha legat pa en betydligt 
lagre nivl an nu. PI samma satt behovs en 
varldsomfattande locator med rutjakt och 
topplista for att fl fart pl vlgutbredningsstu 
dierna, aven via satellit. Aven for lokalt bruk 
pl andra kontinenter vore en locator mycket 
valkommen. Detta ar en aspekt som ofta 
gloms bort.

Vi har nu infor 80-talet med Oscar phase 
III, transekvatoriella kontakter och mlnstuds 
chans*att fl en varldsomfattande och logiskt 
genomtankt locator som skulle betyda myc
ket for den framtida verksamheten. Lit oss 
inte vara generationsegoister som hellre ser 
tillbaka pl vad som varit i bruk si och si mln 
ga ar, utan lit oss se framlt och genomfora 
en reform som framtidens radioamatdrer fir 
nytta och gladje av.

e j o t y
d i n r-» o X

c h m r TV

b g I q V

a f k P u
Mojlig beteckning av nuvarande QTH- 
rutor inom varje EA8EX-ruta for att 
mdjliggora fortsatt jakt pl nuvarande 
QTH-rutor. Exempelvis nuvarande QTH- 
ruta GP skulle komma att heta JTf. Lagg 
marke till att tillaggsbokstaven f inte in- 
glr i EA8EX-locatorn, utan ar en ren hjalp- 
beteckning for rutjaktens skull.
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Ackumulatordrift

stromforbrukning

Sandorens relative]
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► 20y0

♦ 10- 
--3 

S9-

--6 

S5- 
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mA mA
cn 80 4-800

70 4- 700

Mottagarens

Sandorens
stromforbrukning

S1---12

50-500

40--400

Fig. 1. Olika typer och fabrikat 
av nickelkadmium-ackumula- 
torer. Liggande R03 (storlek 
AAA). Langst bak R20 (storlek 
D).

uteffekt •
I

I
Mottagarens
kanslighet

-»------ 1------ »"
1,1 1,0 0,9 V

Spanning per battericell

e

Fig. 2. Driftsdata for en 2-meters FM-transceiver som funktion av batterispanningen 
per cell.

3
*YO

I ett batteri ar en viss mangd kemisk energi 
lagrad. Vid urladdning tillgodogor man sig 
denna. Om man avbryter urladdningen vid en 
cellspanning som ar hogre an slutspanningen pA 
grund av att apparaten inte fungerar langre, 
kommer man bara at en viss procent av den 
upplagrade energin. Man kan alltsA pAstA att 
apparatkonstruktoren bestammer vilken "verk- 
ningsgrad" man har praktisk mojlighet att fa 
ut ur batterierna.
Nu vore det lampligt att ge en del riktsiffror 
for hur batteriets livslangd pAverkas av olika 
faktorer. Det ar dock inte mojiigt att ge 
generella sAdana eftersom resultatet ar 
mycket kraftigt beroende av bl a temperatur, 
forhailandet mellan belastnings- och Aterhamt- 
ningstid o dyl. Fig 3 visar emellertid skillnaden 
mellan ett vanligt transistorbatteri, ett s k 
motorbatteri och ett alkaliskt batteri i vArt 
driftsfall.

Driftstid
Av fig 2 och 3 kan man dra vissa slutsatser 
om hur batteriernaslivslangd pAverkas:

Vid mottagning kan man acceptera en 
slutspanning pA 1,15 V (dA slocknar ocksA 
batteriindikatorn). Ett vanligt transistor
batteri (ett steg battre an ett belysnings- 
batteri) har vid denna spanning lamnat ca 
75% av sin energi vid 0,9 V slutspanning. 
AlltsA om apparaten enbart anvands for 
mottagning.

1 sandningslaget blir det nAgot helt 
annat. Strommen 700 mA ar sA stor for 
ett vanligt R 14 batteri att spanningen 
direkt sjunker till nAgot over 1 volt, och 
totalt fAr man inte ens ut 10 sandnings- 
pass. Detta motsvarar bara en liten del 
av batteriets energiinnehAll. Batteriet ar 
alltsA inte "slut" det ar bara for klent for 
den aktuella belastningen.
Kurvoma "2" visar funktionen hos motor- 
batteriet. Dessa tAl hogre strom och ger 
ca dubbelt sA mAnga siindningspass.
Aterhamtningens betydelse visas i de 
hogra kurvorna "2". Man fAr efter ett 
dygns vila ut ytlerlignrn 10 pass. Genom 
att kora allt kortare tid kan man "mjolka 
ut" batterierna, men frAgan ar om detta 
ar en acceptabel begransning av en 
radiostations anvandning.
Om man gor motsvarande matningar pA 
alkaliska batterier fAr man kurvan "3". 
Det ar tydligt att denna batterikvalitet 
bor anvandas i vAr exempeltransceiver.

Utnyttjad energi
Ur fig 2 och 3 kan man uppskatta hur stor 
elektrisk energi - matt i mA-timmar - som 
forbrukats. For transistorbatteriet blir det 
under det forsta "trafikpasset" ca 300 mAh. 
Darefter kan man kora ytterligare tvA pass 
(inte visat i fig) och slutligen kan man lyssna 
under mer an 10 timmar. Totalt blir detta ca

Antalet batteridrivna apparater har okat kraf
tigt. Det ar inte langre huvudsakligen radio- 
mottagare och ficklampor som gAr pA batte
rier, det gor ocksA mAnga andra branschers 
apparater som filmkameror, borrmaskiner, 
grasklippare etc.
PA radiosidan har transistor- och IC-tekniken 
fort med sig att apparaterna har kunnat goras 
allt mindre och foljaktligen blivit mer barbara, 
och dA har de sjalvklart ocksA utforts for 
batteridrift. Tendensen ar ocksA att batteri- 
drift inforts pA mer effektkravande apparater 
som radiorecordrar, portabla tv-mottagare, 
sandare-mottagare etc. I mAnga fall har 
uppenbarligen konstruktorerna frestats att an- 
vanda for smA batterier, och det upplever 
anvandaren som att apparaten ar ovanligt 
"torstig pA batterier".

Problem med batteridrift
For att problemen med batteridrift ska kunna 
belysas pA ett realistiskt satt har det kom- 
mande resonemanget baserats pA en 2-meters- 
transceiver for FM. Matningarna har utforts pA 
ett enda exemplar och eftersom det kan finnas 
spridningar mellan olika apparat- och batteri- 
exemplar kan det vara sakrast att inte tala om 
vilken apparat det galler. Det principiella 
resonemanget ar andA giltigt.
En FM-sandare drar en konstant strom frAn 
batteriet till skillnad frAn cw- eller ssb- 
sandare dar belastningen ar pulsformad och 
medelstrommen - trots hoga toppvarden - blir 
forhAllandevis mAttlig.
I fig 2 finns kurvor over stromforbrukning, 
uteffekt och mottagarkanslighet. PA den 
horisontella axeln ar batteriernas cellspanning 
avsatt. Apparaten innehAller givetvis flera 
seriekopplade celler och matningsspanningen 
ar darfor hogre an vad som anges i figuren.

Apparatens prestanda
Av de tvA ovre kurvorna framgAr att strom- 
forbrukningen vid mottagning ar strax under 60 
mA (squelchen till, inget ljud i hogtalaren). Vid 
hog volym blir strommen ungefar dubbelt sA 
stor. Vid sandning hamnar man pA ungefar 650 
mA.
De bAda undre kurvorna visar att apparatens 
prestanda i stort sett ar konstant ner till 1,2 
volts spanning, darefter minskar mottagarens 
kanslighet. For ytterligare lagre spanning fal
ler uteffekten.

Tillganglig batterienergi
For att vardena i fig 2 skall bli meningsfulla, 
bor man kanna till att den strom som anvands 
for bestamning av batteriers kapacitet och 
livslangd ar forhAllandevis lAg. For ett R 14 
transistorbatteri skall strommen enligt IEC- 
normerna vara ca 20 mA. For alkaliska batte
rier ca 100 mA. Vidare ar batteriernas slut
spanning 0,9 V for transistorbatterier och 0,8 V 
for alkaliska batterier. Detta skall sattas i 
relation till batteriindikatorns lagsta spanning 
1,05 volt.

BATTERI- och ACKUMULATORDRIFT 
av RADIOSTATIONER

Av Rune Sagnell, SM5GQ 
Ritningar Bjorn Clason, SM5BEF

Det har under nAgra Ar funnits nickel- 
kadmium-ackumulatorer som direkt kan 
ersatta torrbatterier i bl a storlekarna 
IEC R 03, R 6, R 14 och R 20, eller AAA, 
AA, C och D for dem som ar mer vana 
vid dessa beteckningar.

-GQ har tittat narmare pA problemen 
med batteri- och ackumulatordrift och 
ger i foljande artikel nAgra praktiska rAd. 
Artikeln publicerades ursprungligen i 
FRO-nytt nr 4/78, men har darefter 
bearbetats och kompletterats.
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Spanning Fig. 3. Batterilivslangden uttryckt i antalet sandningspass. "1" ar ett transistorbatteri. 
”2" ar ett motorbatteri. Fortsattningen pA kurva "2" ar samma motorbatteri efter ett 
dygns Aterhamtning. "3" ar ett alkaliskt batteri. "4” ar en nickel-kadmium-ackumula- 
tor. Streckade kurvor representerar mottagning, heldragna sandning. Kortare sand-

0,7 4- 
0 10 20 30 <0 110

Antal sandningspass ( = 12 min mottagning + 3min sandning)

1000 mAh. Vid mer normal belastningsstrom 
och intermittent drift kan man fa ut ca 2000 
mAh.

Motorbatteriet kan under de fbrsta tvfi trafik- 
passen avge ca 850 mAh, vilket fir ungeffir 
dubbelt sfl bra, men det fir forst med ett 
alkaliskt batteri som det borjar likna nfigon- 
ting. Under enbart det fd^sta trafikpasset far 
man ut nara 4000 mAh. Vid belastning med 80 
mA anges batteriets kapacitet till 5500 mAh. 
Vid kontinuerlig drift med transceiver™ hfirda 
belastning far man alltsfi ut hela 75% av 
batteriets kapacitet. Se ocksfi tabellen i fig 4.

Kan man anvanda ackumulatorer?
Det finns en serie nickel-kadmiumackumu- 
latorer som direkt kan ersatta torrbatterier. 
D v s de mekaniska dimensionerna ar lika men 
spanningen ar endast 1,2 V. Frfigan fir da om 
transceivern i vfirt exempel kan drivas med 
sadana ackumulatorer.
For att kunna svara pa fragan behover man 
n3gra fakta om ackumulatorerna.

Spanningen halier sig konstant pa nagot 
over 1,2 V anda tills ca 90 % av kapaci- 
teten forbrukats. Nfigon aterhfimtnings- 
tid ar inte nodvandig.
Spanningen pflverkas mycket litet av 
belastningsstrommen. Strommar under 
1 A betraktas som smA - aven for R 14 
storleken - och man overbelastar alltsA 
inte en sddan ackumulator vid sandning.

Slutspanningen for en urladdad acku
mulator anges till 1,0 V. Pa slutet faller 
dock spanningen snabbt. Vid 1,1 V har 
man utnyttjat ca 97 % av kapaciteten, 
vid 1,15 V ca 95 %.

Av fig 2 framgar att 1,15 V val kan accepteras 
av apparaten. Av fig 3 framgar dessutom att 
spanningen vid det sista anvandbara sandnings- 
passet samtidigt passerar granserna for accep- 
tabel funktion hos bade sandaren och motta- 
garen. Observera att torrbatterierna har en 
avsevard kapacitet kvar for mottagning nar 
batteriet inte langre klarar sandning.
En annan faktor som ocksfi talar for ackumula- 
tordrift ar att matningseffekten per cell ar ca 
1 W vid 1,25 V medan den ar ca 1,1 W vid torr- 
batteriets nominella spanning. De 100 mW 
extra effekt bidrar inte till vare sig uteffekt 
eller kanslighet utan ar en ren forlust.

Transistor
batteri

Motor
batteri

Alkaliskt
batteri

NiCd-ack
10 laddn

NiCd-ack
100 laddn

Antal sandnings
pass vid kontinuer
lig belastning

8 16 80 45 45

Uttagbar energi 15% 30% 75% 100% 100%

Kostnad/pass -:25 :-15 -:06 -:10 -:01

Fig. 4. Jamforelse mellan olika batteriers "verkningsgrad" och kostnad per cell och 
sandningspass. Observera att siffroma galler det forsta kontinuerliga "trafikpasset". 
Efter Aterhamtning fAr man ut mer energi ur de "billigare" batterityperna.
Kostnaden for laddningsaggregatet ar inte inraknad, daremot laddningsstrommen. 
Siffrorna i nedre raden mAste multipliceras med antalet batterier i stationen for att 
man skall f A fram den verkliga kostnaden per sandningspass.

Ldgsta spanning 
vid mottagning (1,15 V)

Lagsta spanning 
vid sandning (0,98V)

30 60 min
t

Fig. 5. Orsaken till ackumulatorns hoga verkningsgrad framgAr av figuren. Till och med 
under sista sandningspasset klaras belastningen med god marginal. Under nasta pass 
faller spanningen brant och kvarvarande energi racker till mottagning under knappt en 
timme.
Det alkaliska batteriet klarar pA slutet endast ca halva sandningstiden. Om man dar
emot kortar av sandningspassen mot slutet kan man fA ut flera 10-tal extra pass.

Ackumulatorers livslangd
Vi skall nu overgfi till att behandla sjalva 
ackumulatorns livslangd - alltsfi inte drifts-
tiden i apparaten.

Nar ett antal seriekopplade celler borjar ta 
slut, kommer alltid en av cellerna forst att 
tappa sin spanning. Darefter blir denna cell 
ompolariserad -0,1 V av strommen frfin de 

44 QTC 2:1979



R*~ Ai — Rg — Rt(6)

Det verkar kanske inte sA tilltalande att passa 
de oiika momenten "for hand", och det verkar 
inte som om nAgon helautomatisk laddare med 
ovanstAende funktioner skulle finnas pA mark- 
naden. Ar det nAgon av QTC:s lasare som kan 
bidra med en konstruktion skulle det vara 
intressant att fa ta del av den.

Kostnader
En R14 ackumulator med 1800 mAh kapacitet 
kostar 15-20 ggr mer an ett transistorbatteri 
och 5-10 ggr mer an ett alkaliskt batteri. 
Ackumulatorema blir darfor efter mycket kort 
tid lonsamma (se fig 4), men det kan dessutom 
mycket val handa - som i vAr transceiver - att 
apparaten dessutom fungerar battre med den 
mer stabila matningsspanningen.

Nyare ackumulatortyper
Helt kapslade och underhAllsfria blyackumula- 
torer har helt nyligen presenterats. De har 
polspanningen 2,0 V och kan darfor inte direkt 
ersatta torrbatterier. De kan daremot vara 
intressanta for konstruktorer av strdmfdrsorj- 
ningsaggregat. Fordelarna ligger i att priset ar 
lAgt och att laddningen kan ske pA ett mycket 
enkelt satt. Med en spanning pA 2,35 V sker 
laddningen pA 5 timmar. Darefter minskar 
laddningsstrommen automatiskt pA grund av 
att cellens polspanning okar. Laddaren kan 
darfor vara kontinuerligt inkopplad utan risk 
for kapacitetsminskning.
Det ryktas ocksA om att arbete pAgAr med 
laddningsbara alkaliska batterier och litium- 
batterier. Detta kommer att ge celler med hog 
energitathet och formodligen ocksA med hogt 
pris.

Laddning av torrbatterier — 1
Dimensionering av batteriladdare
Frank Asplund

Forts, frfin QTC 1/79

Berakning av slrdmbegrdnsningsmotstanden R{ och R2
Forst skall /t, t2 och /3 beraknas (sc fig 3). Vi har uL=U sin2n/r- £t och <7=^/2 • 

For uL = 0 ar / = /l i forsta kvadranten. Detta ger

tl = (\!(2nf}) arcsinfEgA^ UJ).

Av fig 3 framgir att vi har

r2=l/(2/)-/l och f3=l//'+z1

Den verkliga framstrommen ix existerar i intervallet Framstrommen /| ar
definierad som en konstanl likstrom under hela laddningscykeln f3 G med samma 
elektricitetsmangd som den verkliga framstrommen i, genererar i intervallet i2 Vi 

fir vidare

dQ = idi = ((U/r) sin 2njt- EB r) dt, 

•2 '2
Q, = (UlR) |sinln/tdt (E, «)=

V *
»l '1

= (C (2nRf)) ( -cos2n/f2 ♦ cos2n//,) - E^t2 - lt)/R

Denna elektricitcismangd skall vara ekvivalcnt med den elektricitetsmangd som ar 
’rodukten av det likrikladc mcdehardet /, och hela vaxelspanningsintervallet f3

AlltsA
0i = /i(G -tx) = ldf

LJtrakning och hyfsning ger

/, « = (Lr/n) (2-(E^l/,)2)0 5 - E^0,5-(IM) arcsinfE^yi • C',)). 

Substitution av
(1) E = (l n) (2-(£s/Ce)2)0-5

och
(2) M = (I in) arcsin(£g/(v/2 l/r))

ger

(3) R = (U9 K-EB (0,5-M))/Ix.

PA samma satt erhAlles

(4) R. = (U' K+ Eg (0,5 + Af))/(0,l /,).

For att backstrommen |/2| inte skall underskrida 10% av /,, valjes strombegransnings- 
motstAnden pA foljande satt:

(5) RX>R-RB-RT,

andra cellema. Spanningen faller alltsA plots- 
ligt med ett varde motsvarande cellspanningen 
okad med 0,1 V, d v s ca 1,3 V. I den polvanda 
cellen startar efter ett tag en gasutveckiing, 
som sA smAningom kan oppna sakerhets- 
ventilen, varvid en del av elektrolyten forloras 
och cellens kapacitet minskar.
Nar det galler ackumulatorer bor man alltsA 
ganska snart bryta strommen efter det att den 
forsta cellen har blivit urladdad.
Ett satt att gardera sig for skador ar att "se 
till" att apparaten slutar att fungera omedel- 
bart efter det att en enda cell tar slut. Av fig 
2 framgAr att batteriindikatorn slocknar nar 
spanningen gAr under 1,05 V. Eftersom de 
ovriga cellernas spanning fortfarande ar minst 
1,2, mAste spanningsfallet per cell vara minst 
0,15 V for att indikatorn skall slockna. Det 
betyder att antalet seriekopplade celler maxi
malt bor vara 1,3:0,15 = 8,6. Den har "skydds- 
verkan" uppehAlls alltsA upp till 9 serie
kopplade celler i apparaten.
Av den har genomgAngen framgAr det att vAr 
transceiver ar utomordentligt val lampad for 
ackumulatordrift. Strdmfdrsorjningsenheten 
verkar nastan direkt konstruerad for nickel- 
kadmium-celler.

Skotsel av ackumulatorer
Nickel-kadmium-ackumulatorer ar hermetiskt 
kapslade och kan anvandas och laddas i alia 
positioner. De kan forvaras under mAnga Ar 
bAde laddade och urladdade. En viss sjalvur- 
laddning finns. Vid rumstemperatur forlorar 
man ungefar 20% pA 3 mAnader. Vid -5 grader 
upphor sjalvurladdningen nastan helt. Langre 
tids forvaring av laddade ackumulatorer bor 
darfor ske i frysfack.
Nickel-kadmium-ackumulatorer kan anvandas 
ner till -20 grader utan namnvard kapacitets- 
forlust, men de fungerar anda ner till -40 
grader. Daremot mAste de laddas vid plus
grader.
Ett par egenheter bor man ocksA kanna till. 
Efter langre tids lagring uppnAs inte full 
kapacitet forran efter nAgra gAngers upp- och 
urladdning.

Om man upprepade gAnger "laddar pA" endast 
delvis urladdade celler, minskar skenbart kapa- 
citeten. Den Aterstalls genom nAgra fullstan- 
diga ur- och uppladdningar. Det har feno- 
menet utvecklas dock ganska lAngsamt.
En sammanfattning av skotselreglerna kan se 
ut pA foljande satt:

skydda ackumulatorema for polvandning, 
skydda dem for hoga temperaturer (+60 
grader for standardceller),
overladda inte med for stor strom, 

kortslut inte laddade celler. Den mycket 
hoga strom som dA uppstAr branner nas
tan omedelbart av en sakringstrAd inuti 
cellen,

lagra inte urladdade celler i belastat 
eller kortslutet skick.

Laddning

Den lampligaste laddningsproceduren for 
nickel-kadmiumceller ar att forst ladda ur 
cellema var for sig till ca 1,0 V och forst 
darefter ladda upp. Detta kan sagas vara den 
enda nackdelen pA sA satt att en fullstandig 
laddningscykel tar ganska lAng tid. Det betyder 
praktiskt att man kanske behover ha dubbla 
uppsattningar ackumulatorer for att kunna 
kora nAgorlunda kontinuerligt.
Laddningen sker for alia cellstorlekar med en 
strom som ar 10 % av mAh-talet (betecknas 
0,1 C). En R 14 cell med 1800 mAh kapacitet 
laddas alltsA med 180 mA. Laddningstiden ar 
for alia celler 16 timmar. Darefter kan cel
lema kontinuerligt underhAllsladdas med 
0,05 C. For R 14 blir det 90 mA. Namnvart 
lagre strom ar det ingen idb att anvanda, 
cellema tar namligen ingen laddning vid for 
lAg strom.
Ett komplett laddningsforfarande kan lamp- 
ligen omfatta:

urladdning till ca 1 V,
uppladdning under 16 timmar med 0,1 C 
strom,
kontinuerlig underhAllsladdning med 
0,05 C.

VI
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For att forenkla procedural vid dimensionering av batteriladdare tor olika typer av torr- 
batterier, anges har en approximate metod for berakning av riktvdrden pi tilliten strom Xj 
Metoden baseras pi att den specifika effektforlusten raknat pi batteriets begransnings- 
yta mot omgivningen skall vara konstant (oberoende av battenstorlek) Prov har get! 
vid handen att batten typ R20 med inre resistansen flH( i storleksordningen 0.5 Q kan 
laddas med framstrommen lx =0.25 A Detta batten har en mantelyta (begransningsyta 
mot omgivningen) som ar F^65 cm2 Den fiktiva (verklig effektforlust ar storre) effekt- 
forlusten PBc= Rbi -/J =0.5 O.252 W = 0.0313 W. Specifika (fiktiva) effektforlusten 
F>r/F=O.O3l3 65 W cm2 = 0.0005 W/cm2. Genom att mala uppett battens dimensioned 
kan mantelytan Fberaknas. Batteriets inre resistans flfl(resp flM( ) kan erhillas pi foljande 
satt (se fig 6) F.B bestams genom att mata polspanningen I B i obelastat tillstind Dareftcr 
belastas batteriet med ett kant motstind r. Detta motstinds resistans valjes lorsoksvis si 
pass stort alt batteriet inte belastas si hirt att matvardet I B blir osakert A andra sidan 
kan en alltfor stor resistans ge alltfor liten differens mell.in / „ och ( B. vilket fororsakar 
osaker berakning av RB

GRUNDLAGGANDE
AMAT0RRADI0

SSA har gjort en omtryckning av rubri- 
cerade handbok (i facsimil).

Boken kan val i vissa avseenden anses va
ra Irtet forildrad men radioteknikens fundamen
tala grunder har inte forandrats. Den omtryckta 
boken ar avsedd som en "interimsupplaga" i av- 
vaktan pi en helt omarbetad handbok.

Boken ar bunden i blockband och kostar 
30: — inkl. moms och potto WB.

Fig 5

Berakning av maximal laddningsstrom

Battar i

Fig 6

Berakning av effektutvecklingen (effektforlusten) vid laddning

Under laddningscykeln /3 /, alstras energm W Vi har

dW=pdt = u ■ idt — r ■ i2 dt

I intervallet t2 -/1 alstras energin
•2

IFz = ((r 2l/J)//t2) jsin22n//A=((rt/J)//?2) (i2 /,)

»1

Genom att dividera Wf med tiden for hela laddningscykeln erhilles

Pf = r(U,/R)2 (t2 ti) = rtUe'R)2 f(t2 /J.

Utrakning och hyfsning ger

Pf = r(UrlR}2 (0.5-5/)-

Pi samma salt erhilles

P^nLePj2 (0,5 + 5/)

Totalt erhilles forlustelTekten

P=Pf^Pb

Med hansyn till att spanningsfallet over fl2 endast ar ca 0.7 V vid framstrom, forsummas 
eflekttillskottet frin /, vid berakning av elTekttorlusten i fl2 Eftersom fl2 normalt har 
hog resistans relativt Rx, forsummas aven effekitillskottet frin backstrommen /2 vid be
rakning av effektforlusten i Rx Vi fir

(7) PX~RX (I , Rr (0,5-5/).

(«) P2 = R: H',

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmarfasgatan 43

123 42 FARSTA
Postgironr 5 22 77 -1
Telefon 08 - 64 40 06

PRISLISTA
OSCAR Amateurfunk Satelliten.

av Stratis Karamanolis, pi tyska 39 50
Ham's Interpreter. lOsprAk 12 30
Diplombok 15:-
Loggbok 7 75
Loggbok. A4 format 18
Televerkets forfattmgssamling.

Q-forkortmgnar 10:25
Bestammelser for amatorradio

verksamheten B 90 6 15
TeleverkPts forfattnmgssamling

B 29. utdrag ur internanonella
telekonventionen 1

DXCC lista 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. farglagd62 x 52 cm 17 -
Storcirkelkarta. svartvit 46 x 34 cm 6 15
Testloggblad 120 satser 5 15
VHF loggbiad i 20 satser 5 15
CPR loggbiad i 20 satser 5 15
Registerkort i 500-buntar 19 -
Telegrafinyckel 175:-
SM5SSA telegrafikurs pA kassetter 328
SM5SSA telegrafikurs pA band 298 -
SSA duk. 39 x 39 cm i fem farger 7 60
Telepnnterrullar vid hamtnmg 8 50
Vid postbefordra.n tillkommer

paketfrakten
Parm till E 22 6 70
QTC-parm (A5) 10:-
QTC-parm IA4) 22 -
For medlemmar
Biazermarke SSA lOcmhogt 5cmbrett

biA botten och vit ant krets 20 50
SSA dekai-3vdragsbiia 5 5cmnogt.

2 5 cm brett 5 st 5 70
B<idekal 10 -
QSL marken . xanor om 100 st 10 -
SSA medlemsnAl 17 50
OTC nA W 25
NA' med anrop 15 40
NAistoopar 5 15
Satt m be’oppet pA postgiro nr 5 22 77 1 No-
:era bestannmgen oA baksidan av taionger'
v id post*orskott tillkommer extra avgifte r.
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Scanner till IC-240
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SM2GXD Tommy Javerfalk 
Jarnvagsgatan 36
920 60 STORUMAN

Kretsen nedan ar utvecklad frSn en ide 
av KH6EM i 73 Magazine jan -78. Svagheten 
i den konstruktionen var, som fort, sjalv 
pSpekade, att omkopplarna ej var avstud- 
sade, samt att den kravde ganska mSnga 
mekaniska omkopplare. I denna konstruktion 
har antalet kanaler fordubblats och antalet 
mekaniska omkopplare (dyra) reducerats och 
ersatts av CMOS-kretsar (relativt billiga). He- 
la konstruktionen ryms p3 ett PCB 95 x 105 
mm. Den kraver ett minimum av ingrepp i IC- 
240, inga nya hSI i stationen och inverkar ej 
pa stationens normala anvandning.

Byggsats med alia komponenter, borrat 
kretskort men exklusive I5da saljes av GERIT- 
RONIX, Jarnvagsgatan 36, 290 60 STORU
MAN. Satsen kostar 195:— + moms. I 
anvisningarna hanvisas till byggsatsens 
kretskort.

Hur scannern fungerar
Diodmatrisen pa IC-240 skall ha +9V pa 

den kolumn som ar kodad for onskad kanal. 
Detta Sstadkommes med en 1-pol/23 vags 
omkopplare, som har +9V pa uttaget. Det 
fria laget pa omkopplaren, med en punkt 
(den narmast omkopplarens sista lage) an- 
vandes som scannerlage. Detta lage ger in
gen spanning till diodmatrisen. Scannerns 
avsokningshastighet bestams av IC1, som ar 
en 555:a kopplad som astabil multivibrator, 

med frekvens 2.7 Hz. Hogre frekvens ar ej 
lamplig da syntetisatorn i IC-240 d3 ej alltid 
hinner I3sa, (och SQUELCHen oppna).

Dessa pulser klockar IC3 da ENABLE (pin 
13) ar l£g. Atta sekventiella pulser erhSlles p£ 
utgSngspinnarna. Dessa gar hoga (ung. 
-t-9.5 V) och driver via T1-8 lysdioderna 
LED1-8 som indikerar vilken kanal som just 
avsokes. Dessa positive pulser pa utgSngs- 
pinnarna fr3n IC3 kopplas aven via de analo- 
ga switcharna IC4-5 till scanners utgSng och 
ger pulser till diodmatrisen i IC-240.

Nar signalen fr3n IC-240:s RX-lampa ar 
hog (ca 4- 12V) ar IC2 pin 2 hog. Nar RX- 
lampan tands (brussparren oppnar) gar den
na signal till lag niv3, vilket innebar att IC2 
triggas och pin 3 gar hog. Denna signal g3r 
till IC6 och avkodas dar tillsammans med sig- 
nalerna fr£n HOLD-switchen och 
ADVANCE-switchen till en signal som styr 
ENABLE-ingSngen pa IC3. Om HOLD- och 
ADVANCE-switcharna ar inaktiva ger IC2 pin 
3 = hog vilket via ENABLE-ingSngen stop
par IC3 och ISser scannern till den kanal som 
tick brussparren att oppna, s3 lange brus
sparren ar oppen, dvs insignal finns.

Nar brussparren Stanger gar RX-lampans 
signal till hog. Kondensatorn C6, som hittills 
hSIlits urladdad via D1 borjar da laddas upp 
via R3, och nar spanningen overstiger 4-2/3 
V g5r IC2 pin 3 till lag. Denna koppling ger 
sSledes en fordrojning mellan insignalens 

bortfall och Sterupptagande av scanning.
Med hjalp av SW2 (HOLD) kan scannern 

I3sas till den kanal som just avkannes. 
Omkopplaren ar avstudsad via IC7 och av- 
kodad via IC6 till ENABLE-ingSngen p5 IC3.

SW1 (ADVANCE) mdjliggor framstegning 
av scannern till onskad kanal nar HOLD 
switchen ar aktiv eller scannern I3st till en ka
nal med insignal. Denna omkopplare ar 
avstudsad och avkodad p3 liknande satt som 
SW2.

SW3 (DISCONNECT) bryter anodstrom- 
men till lysdioderna LED1-8 vilket indikerar 
att scannern ej ar aktiv. I detta lage kan IC 
240:n anvandas precis som vanligt med hjalp 
av kanalvaljaren. OBS! Alla kanaler 
inprogrammerade p3 diodmatrisen kan an
vandas, b§de de som ingSr i scannern och de 
andra.

Den andra polen p£ SW3 ger i 
DISCONNECT laget I3g styrsignal till de ana 
loga switcharna IC4-5. Dessa blockerar d3 
utsignalerna frSn IC3. OBS! Matningsspan- 
ning ligger dock kvar p2 scannern hela tiden 
den ar ansluten till stationen. Nar lysdioderna 
ar slackta drar scannern forsumbar strom.

Intern matningsspanning f3s via zener- 
stabilisatorn D2, T9, R11.

OBSERVERA betraffande program
meringen av diodmatrisen. Om scannern 
skall anvandas med IC 240 i duplex-lage, vil-

¥
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Matningsspanningen
En riktig dimensionering av Ca och Cb ar 

ocksS avgorande for Pierceoscillatorns 
stabilitet gentemot forandringar hos mat
ningsspanningen. 10 % dkning av matnings
spanningen hos 4 MHz oscillatorn skulle teo- 
retiskt inte ge mer an ca + 5 • 10“9 frek- 
vensokning d v s +0,005 PPM = 0,02 Hz = 
omatbart for en amatbr. Teorier ar till for att 
misstros, s3 en enkel test gjordes. Forst kon- 
staterades att oscillatorn slocknar vid 2,2 V 
matningsspanning men att den verkar stabil 
redan vid 2,3 V. Med oscillatorn ansluten till 
Folkraknaren (1 Hz upplosning) okades se
dan spanningen stegvis till 16,0 V (mer ger 
inte mitt hembyggda aggregat). Raknaren vi- 
sade ingen andring av frekvensen! Trots en 
spanningsokning med narmare 700 %! 
Antagligen stammer teori och praktik har. En 
sa spanningsokanslig kristalloscillator har jag 
aidrig forr lyckats bygga.

Buffertsteget
Nasta viktiga fraga blir: hur kopplar man 

nu en buffert till den har Pierceoscillatorn ut- 
.an att stabiliteten forstors?

Buffertsteget kan kopplas till oscillatorns 
bas eller kollektor. Vid basen ar HF-span- 
ningen ganska vackert sinusformad, vid 
kollektorn ar den nagot distorderad. I mitt fall 
skulle oscillatorspanningen smaningom go- 
ras TTL anpassad, varfor det var likgiltigt om 
den redan hade distortion. Alltsa uttag fran 
kollektorn. Tar Du ut HF-spanningen fran ba
sen, maste forsiktighet iakttas. Anvand en li 
ten kopplingskonding pa 10 eller 22 pF. 
Buffertstegets uppgift ar att skydda oscil 
latorn for variationer i belastningen, vilka 
astadkommer fasvinkelforskjutningar. Vid 
varje sadan vinkelandring stravar oscillatorn 
efter att aterstalla jamvikten (equilibrium) ge 
nom en liten frekvensforflyttning. Exempel: 
redan en vinkelavvikelse sa liten som en 
hundradels grad ger teoretiskt en frekvens 
forsk|utning pa ca 1 • 10 9.

Spektrala renheten
Tyvarr har jag ingen mojlighet att gora 

matningar (skulle onska att jag hade Stmin- 
stone Heathkits enkla Spectrum Analyzer), 
men med den mycket varsamma drivning 
oscillatorn p£ bild 2 utsatts for ska teoretiskt 
inte nSgra oonskade produkter finnas med i 
outputen (overtonerna ar forstSs med odam- 
pade, eftersom det ar en aperiodisk oscil
lator).

Jippo 1 och 2
Jippo 1 anvander jag for fininstallning av 

oscillator nr 2 (2 MHz) som placerats i en till 
sluten termos for koll av langtidsstabiliteten. 
Kretskortets plus- och minusledningar, HF- 
ledningen samt ledningen till Jippo 1 har dra- 
gits genom h£l i termoskorken som sedan ta- 
tats med araldit. Utanfor termosen finns allt- 
sa strbmfbrsorjningen (ficklampsbatteri) och 
fininstallningspotten.

Jippo 2 kan anvandas for att Sstadkomma 
en TTL-anpassad HF-spanning.

Sammanfattning
Om Pierceoscillatorns mindre goda egen- 

skaper kan man val saga att vad som antogs 
vara sanning pa "rortiden" definitivt ar ett 
daligt skamt idag. F o bor inte gamla Pierce 
lastas for att folk under rorepoken misshand- 
lade hans oscillator. Min generation erinrar 
sig sakert hur vi gjorde. Man snodde ihop en 
Pierceoscillator. Den funkade (det gjorde 
den alltid). Men sa skulle den styra ut ett 
dubblarsteg. Drivningen rackte inte till (det 
borde man ju ha kunnat rakna ut pa forhand, 
eftersom Pierceoscillatorn ar kand for att 
lamna liten output). Vad gjorde man? Jo, 
okade oscillatorns anodspanning och ater- 
koppling tills dubblarsteget funkade. Att 
oscillatorn drastiskt forsamrades (kraftig 
frekvensdrift och lagfrekventa bussvang- 
ningar) faste man inte sa stort avseende vid 
pa den tiden.

Det andra provexemplaret sitter, som 
sagt, i en termosflaska for ISngtidsprov se
dan ett drygt halvSr tillbaka och kommer att 
koras kontinuerligt ytterligare ett halvSr. 
Frekvensen kollas ca 10 ggr dagligen pS 
raknaren. Stabiliteten ligger vid den grans 
man kan uppna med amatorresurser d v s ca 
1 • 10—A Jag anser foljaktligen att Pierce
oscillatorn ar en bra oscillator.

Referenser
1. Pierce, G. W.: "Piezoelectric Crystal 

Resonators and Crystal Oscillators Applied 
to the Precision Calibration of Wavemeters", 
Proc. A.A.A.S. vol. 59, pp 81 —106, 1923.

2. Miller, C. J.: "The Pierce Oscillator" 
tryckt i "Fundamental Principles of Crystal 
Oscillator Design", U.S. Army Signal Corps, 
Long Branch Signal Laboratory, pp 37 — 64, 
1945. (Har anvants som underlag for avsnit- 
tet om Pierceoscillatorn i pos. 3 nedan).

3. Buchanan, John P.: "Handbook of Piezo 
Electric Crystals for Radio Equipment Desig
ners", 1956. (InnehSller bl a ca 47 sidor teori 
om Pierceoscillatorn jamte ca 20 sidor 
kopplingschemor, enbart rorteknik).

4. Baxandall, P. J.: "Transistor Crystal 
Oscillators and the Design of a 1-Mc/s Oscil
lator Circuit Capable of Good Frequency 
Stability", The Radio and Electronic engine
er, April 1956, pp 229 — 246. (Innehaller nag- 
ra sidor teori om Pierceoscillatorn).

5. Jefferson, H.: "The Pierce Piezoelectric 
Oscillator", W. E. vol. 18, pp 384 - 389, 
1941.

For nykomlingar
Dagens amatorer undrar mahanda vad det 

ar for kille som sitter i en polsk smastad och 
skriver lasvarda artiklar som vander sig till sa 
dana som "inte vet allt".

Karl-Erik -MN ar en av VHF-veteranerna 
har i landet. Nar 2 metersbandet "upptack 
tes" berikade MN QTC med mycket vetan 
de. Med den verkliga amatorens pionjaranda 
tog han sig an problemen tillsammans med 
en handfull liknande eldsjalar. Hans artiklar i 
QTC var lattforstadda och man insag att det 
lag fakta bakom hans kunnande. Nastan in 
nan SSB tekniken var kand beskrev han kon 
struktionen av en SSB sandare. En artikel 
om QTH-lokatorer finns ocksa pa hans plus 
sida.

Till vardags jobbade MN vid SAAB i Lin 
koping men jag har ej lyckats utrona om det i 
hans chefsjobb aven ingick VHF och antenn 
byggande. Aven antenner kunde han. Vid ett 
antal Astolager kunde han sitta i timmar, 
med grovsta tankbara cigarr i munnen, och 
ge rad om de markliga tralador med 
aluminiumror som vid lagerveckans slut visa 
de sig vara en perfekt fungerande treele- 
mentsbeam - med helt andra varden an vad 
"Handboken" angav!

I dag kan man karaktarisera Karl-Erik som 
"en gammal stot" som pensionerat sig fran 
SAAB och bosatt sig i Polen med ett nyfor- 
varv — en polsk XYL. I sitt bagage fr^n 
Sverige hade han ett universalinstrument — 
Simpson 260 och nagra navar transistorer 
samt outtrottlig experimentlusta.

Som honorar for sina artiklar har han on- 
skat att vi skall sanda honom ARRL:s hand- 
bok for 1978 och vi hoppas verkligen att den 
kommit fram. I annat fall far vi gora en DX- 
pedition till Szczecin.

Staden hette tidigare Stettin och var en 
maktig hansestad. Ar 1648 tillerkandes Stet

tin Sverige vilket varade till 1720.

Stettin ar f.o. ingen smSstad. Redan 1932 
hade staden 250.000 innevSnarell!

Den enda bild jag hittade av -MN var fr3n 
ett Astolager for ca 25 3r sedan.

SM3WB
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KORTVAGSMOTTAGARE
R-1530 frin Hy-Gain tacker omrSdet 0,5 — 

30 MHz.

kortvAgstransceivrar
TS 120V frSn Kenwood kom som gubben i 

iSdan. For bild och tekniska uppgifter se bak- 
sidan pa decembernumret.

VHF-TRANSCEIVRAR
S-240 kommer frSn AMCOMM, har 800 

kanaler i 5kHz-steg, uteffekt 1 till 7,5 watt el- 
ler 40 watt. (S-240 ar aven beteckningen pS 
en KVRX fran Hallicrafters pS 60-talet).

1405 SM och 1407 SM ar tva handappara- 
ter frSn Wilson med 1 eller 5 watt, resp. 1 el- 
ler 7 watt. Ovriga data okanda.

SB 2 M frSn MIZUHO ar en liten apparat 
(som TR2200) for CW och SSB.

Palm 2 frSn FDK ar en handapparat pS 1 watt 
och 6 kanaler, storiek: 152 x 63 x 44 mm.

DIODNYTT
BB 212 ar en ny kapacitansdiod frSn Phi

lips. Det ar en dubbeldiod med hog Q-faktor 
speciellt gjord for avstamning av AM-appa 
rater.

BB 212 ar kapslad i TO-92.

bredbandsfOrstarkare
Philips kommer med en serie bredband- 

forstarkare som tacker 40 — 860 MHz. Det ar 
hybrider tillverkade i tunnfilmsteknik.

tabell

Typiska applikationer ar switchade nat- 
aggregat, motorstyrning, vaxelriktare, 
omvandlare, hog- och ISgfrekvensfdrstarkare 
och pulskretsar for hoga effekter.

Samtliga transistorer tillverkas i TO-3 k£- 
pa.

Ytterligare information: Nordqvist Ft Berg, 
tel 08 - 69 04 00.

tabell 1.

04 | Q5J
' ..I

IRF100 IRF1O1

vos 80V 60V

RD (on) 0.2P 0.2Q

*D 16A 16A

SSB-TRANSISTOR
TRW RF-Semiconductors presenterade 

nyligen en ny 50 volts SSB transistor i en helt 
ny kfipa. Denna nya kapslingsenhet ger uni- 
ka egenskaper vad galler termisk resistans — 
0.42 C/watt vid en kSptemperatur av 100°C.

LOT 1000 som transistorn dopts till ger 200 
watts uteffekt (PEP) med bra linjeantet inom 
frekvensomrSdet 2-30 MHz. VSWR-L specifn 
ceras till 10:1 som typiskt varde och IMD till - 36 
dB som minimum.

Transistorn ar framforallt avsedd att an- 
vandas inom marina, militara samt civila SSB 
och CW-sandarapplikationer.

LOT 1000 kan omgSende erhSllas frSn la
ger i minder kvantiteter. Priset i 100-tal 
beraknas till ca skr260:-/st.

Ytterligare information: Nordisk Elek- 
tronik, tel 08 - 63 50 40.

SWITCHTRANSISTORER
IR (International Rectifier) kommer med 

tvS nya serier av transistorer.
Man har i forsta hand konstruerat tvS seri

er. En med hog Strom — lag spanning, 
IRF100, och en med hog spanning — ISg 
strom, IRF300.

Hogstromsserien IRF100 klarar 16 A, 90 V, 
och har en extremt ISg "on state '-resistans 
p£ max 0,2 ohm. Hogspanningsserien 
IRF300 klarar 400 V, 4 A, med en "on state"- 
resistans pS max 1,5 ohm.

En ytterligare forbattrad version av 
IRF300, med typbeteckningen IRF305, klarar 
400 V, 5 A, med en "on state"-resistans pS 
max 1 ohm.

■ Switchtider 10— 100 ganger kortare an 
bipolara transistorer.
■ Battre tSIighet genom avsaknaden av 
sekundargenombrott.
■ Farre drivkretsar tack vare spannings- 
kontrollerade hogimpediva ingSngar.
■ Latta att parallellkoppla.
■ Mycket temperaturstabila.

"On state"-resistansen ar den mest bety- 
dande faktorn vid jamforelse mellan effekt- 
hanteringsformSgan hos MOSFET- 
transistorer och bipolara transistorer.

IR:s markdata vad galler "on-state"-resi- 
stansen (RD(on) se tabell 1 och 2), ar mindre 
an halften jamfort med andra MOSFET- 
tillverkares. De har med andra ord endast 
halften sS stor effektforlust som nSgot annat 
fabrikat och kan arbeta pa hogre effekt- 
nivSer.

Tekniska
notiser
K G Julin, SM0DJL 
Lammholmsbacken 193
143 00 VARBY

RYMDBILDER
Voyager 2 som lamnade Florida den 5 Sep

tember 1977 beraknas passera Jupiter den 5 
mars i Sr.

RadioavstSndet mellan Jorden och Jupiter bdr 
nu vara omkring 40 minuter och kommunikation 
mellan satellrt och Jorden sker pS 2295 och 8418 
MHz.

KONSTANT STROM

Kretsen LM134 ar marknadens forsta 
monolitiska stromgenerator som kan 
programmeras. Den stora flexibiliteten gor 
kretsen idealisk som ersattare av FET-varian 
ter i oscillatorer, rampgeneratorer, bias-steg i 
forstarkare, m. m. Kretsen kan aven anvan- 
das som temperaturgivare. LM134 kapslas i 
TO-46 och TO-92 transistorkapa. Strommen 
som genereras kan programmeras inom om- 
rSdet 1 A till 10 mA med ett yttre motstand. 
Stromomradet kan utokas ytterligare om en 
yttre PNP-transistor ansluts. Det stora 
programmeringsomrSdet ger LM134 stora 
fordelar over tidigare FET-typer, som sor 
teras i stromklasser, beroende pa den stora 
spridningen. Det dynamiska spanningsomra 
det narmar sig idealet. LM134 fungerar vid 
spanningar mellan 800 mV och 40 V. Strom 
variationen ar endast 0,01 % per volt. Totala 
stromvariationen ar mindre an 0,5 % over 
hela spanningsomrSdet, till skillnad mot de 5 
till 10 % som FET-stromkallor erbjuder.

Strommen ar linjart proportionell mot den 
absoluta temperaturen. Detta gor LM134 
mycket anvandbar som temperaturgivare, 
med en linearitet battre an 1 %. Strom- 
kallan kan enkeit temperaturkompenseras 
med hjalp av en yttre diod. LM134 specifice- 
ras inom temperaturomradet —55 till + 
125°C, LM334 inom 0 till + 70°C.

(FERTRONIC/DISPLAY)

IRF3OO IRF301 IRF3O5 IRF306
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Max atkom- 
lighetstid
i nanosek.

2141 -2 
2141 -3 
2141 — 4 
2141 -5 
2141L—3 
2141L — 4 
2141L — 5

120
150
200
250
150
200
250

Max aktiv 
strom i 
mA. 

180 
160

Max vil- 
strom i 
mA.

30 
20

140 10

2147 -3 
2147 
2147L

OPAMP
Harris introducerar en ny serie av operat- 

tionsforstarkare i 8-bens DIL-k3pa.
HA 25 (high slow rate) i 12 varianter och 

HA 26 (Wide band width) i 8 varianter.
Ex: HA 2517,0 — 75 grader, epoxy, span- 

LM318-NYTT
Den snabba operationsforstarkaren 

LM118/218/318 anvands i bredbandiga 
forstarkarkopplingar, aktiva filter, sample- 
and-hold-kretsar m m.

Slew rate ar minimum 50 V/us, med feed- 
forward-kompensering anda upp till 150 
V/us. Kretsen kapslas i TO-5 metallkfipa, 
flatpack, 8 pinnars DIP och 14 pinnars DIP.

OBS! Huvudanledningen till LM318:s 
popularitet ar forstarkarens hoga slew rate. 
NS garanterar denna viktiga parameter till 
minimum 50 V/us och testar alia kretsars 
slew rate. Om du valjer en second source, 
kontrollera om slew rate specificeras med ett 
"typiskt" varde eller ett garanterat minimum- 
varde.

Ytterligare information: Fertronic. Tel. 08 
25 26 10.

SPANNING TILL FREKVENS
Den nya serien spanning-till-frekvens- 

omvandlare, LM131/231/331, erbjuder data 
som star i klass med dyra hybridmoduler pa 
marknaden.

Kretsarna omvandlar spanningar till frek 
vens med en maximal olinearitet av 0,01 % 
vid matningsspanningar mellan 4 och 40 V. 
LM131/231/331 har en typisk temperatur 
koefficient ±30 ppm/°C, ±150 ppm/°C 
max. Premiumvarianterna
LM131A/231A/331A erbjuder en typisk 
temperaturdrift av ±20 ppm/°C, maxvardet 
ar endast 50 ppm/°C.

Den laga driften, hoga lineariteten och sto- 
ra drivspanningsomr3det ar framst resultatet 
av en ny typ av bandgap spanningsreferens 
som ingar i kretsen. LM131-serien lampar sig 
utmarkt som prisbillig A/D-omvandlare i 
mikroprocessorsystem. Utgangen kan driva 
3 TTL-laster vid 5V, och den I3ga effektforbruk- 
ningen (15 mW vid 5V) gor omvandlaren idealisk 
i batterimatade utrustningar. Dynamiska matom- 
rSdet ar minst 100 dB vid 10 kHz fultt skalutslag. 
Frek vensen for fullt skalutslag kan varieras mel
lan 1 Hz och 100 kHz. Anvandningsomr3den ar 
bl a A/D-omvandlare, F/V-omvandlare och 
frekvensmodulatorer/ demodulatorer.

Ytterligare information: Fertronic, tel. 08 
25 26 10.

NYTTMINNE
Intel har tagrt fram ytterligare ett minne som 

liknar 2147 (se QTC 78-9-314). Det nya heter 
2141 ar ett statiskt RAM orienterat i 4096x1 bit 
tillverkat i HMOS-teknik.

Matningsspanningen ar endast 5 volt och 
minnets in- och utg3ngar ar direkt anpass 
ningsbara till TTL-kretsar. Skillnader i access 
time (Stkomlighetstid) och stromforbrukning 
framgSr av nedanstSende tabell:

ningsforstarkning 15 K, bandvidd 12 MHz, 
slew rate + — 60. HA 2607,0—75 grader, 
epoxy, spanningsforstarkning 150K, band
vidd 100 MHz och slew rate + —7.

SKRAPIHJARNAN
Det stora utbudet pa information, som vi 

ej behover, fungerar som nedsmutsning av 
hjarnan. S3 sas det i ett av julveckans TV- 
program som hette "snillen spekulerar".

Programvard var Bengt Feldreich (SM0- 
GU) som an en g3ng talade med Nobelpris- 
tagare i naturvetenskap, intressant ur flera 
synvinklar inte minst att hora deras egna ord 
vilket sl3r hogre an att senare lasa vad de 
sagt. Deras egna svar p3 olika frSgor ar inte 
sa exakta och sakra som dagspressjourna- 
lister ofta Sterger. Det intressanta, att hora 
vad som sags, hur det sags och aven vad 
som inte sags av dessa "snillen" som bdr 
vara representanter for toppen av den veten- 
skapliga varlden.

ORDBOKEN

FO = Fan Out.
FOA = Forsvarets Forsknings Anstalt.
Foil = folie.
F-omr3de (F-region) = jonosfaromr3de 

mellan 15—100 mils hojd over jord- 
ytan.

FONE = phone, telefoni.
Fonem = minsta sprSkliga ljudelement som 

ensamt kan medfora betydelseskill- 
nad mellan tv3 ord.

Foot = fot, 30,48 cm.
Fortran = Formula translating system, da- 

taprogrammeringssprSk.
FOT = Fibre
Optics printing Tube = skrivror.
FOT = Optimum Traffic (or Working)

Frequency, optimal arbetsfrekvens.
Fosters metod = metod for vridning av an- 

tennlob.
Fotodiod = ljuskanslig diod.
Fotomotstdnd = ljuskansligt motstSnd. 
Fotoresistor = fotomotstand.
Fotoresist = ljuskanslig belaggning.
Fototransistor = ljuskanslig transistor.
Foucaults strommar = typ av virvelstrom 

mar.
Fourieranalys = metod att dela upp sam 

mansatt signal till sinusformade signaler.
Fox hunting certificate = utmarkelse till 

scouter som lyckats i ravjakt.
FPLA = Field Programable Logic Array 

(RAM).
FPM = Feet Per Minute.
FPM = Frequency Position Modulation, 

(ungefar) frekvenslagesmodulation.
fPROM = field Programable Read Only Me

mory, elektriskt programmerbart ROM. 
FPS = Feet Per Second.
FPTS = Forward Propogation Tropos

pheric Scatter.
FRA = Fardiska "SSA".
FRACAP = sydamerikansk test.
Fram-back forhdllande = forhSllande mellan 

maximal strdlningsstyrka i huvudlob 
och baklob.

Frame frequency = bildfrekvens.
Francophones countries contest = fransk 

test.
Franklin antenn = tvarstrdlande kollinjar an- 

tenngrupp av bade 1/4 och 1/2 vag- 
langds storlek.

Fraunhoferregion, sefjarrzon.
F-region, se f-omr3de.
Freebooters = Fribrytarstatyetten, svensk 

statyett utges av Freebooters Radio 
Club.

Frekvens = storhet som benamns Hertz och 
betecknas Hz. Aldre beteckningar: p/s 
och c/s.

Frekvensband = ett antal frekvenser mellan 
tv3 gransfrekvenser.

Frekvensmodulering = konstant barv3gs- 
amplitud med frekvensvariationer. 

Frekvensskift se FSK
Frequenz = tysk elektroniktidning.
Frequency synthesizer = elektronisk anord- 

ning for generering av kontrollfrek- 
vens med hjalp av digitalteknik.

Frequency diviation = skillnaden mellan 
modulation och barvSg.

Fresnelregion = overgdngszon eller omr3de 
nara antenn dar strdlningen ej ar pa
rallel!.

Fritt Fram = privatradiotidning.
Fritzel = antenntillverkare.
FRO = Frivilliga Radio Organisationen, bil- 

dades 1945, separerade frdn SSA 1952. 
Frontier = apparattillverkare.
FROSSA = en CW-tavling av FRO och SSA 

1954.
FRR = rumanska "SSA".
Frysvatska = sprayvatska for lokalisering 

av felaktiga komponenter, kallodningar 
eller sprickor i tryckta kretsar.

FSD = Full Scale Deflection, fullt skalut
slag.

FSK = Frequency Shift Keying, frekvens- 
skiftnyckling.

FSM = Field Strength Meter, faltstyrkeme- 
ter.

F1 = sandningsklass, telegrafi genom 
nyckling med frekvensskiftning, far en
dast anvandas vid fjarrskrift.

Fl-skikt = det lagre jonosfarskiktet i f-regio- 
nen, nattetid finns endast ett skikt.

FSTV = Fast Scan TV.
Ft = fortent.
F-tre (F3) = sandningsklass, frekvensmodu- 

lerad telefoni.
FTV = Farg TV, kom till Sverige 1969.
F-tv3 (F2) = sandningsklass, telegrafi med 

frekvensmodulerad tonfrekvens.
F-tv3 (F2)-skikt = det hogre jonosfarskiktet 

i f-regionen, nattetid finns endast ett 
skikt.

Fujisoku = halvledartillverkare.
Funk Amateur = tysk amatorradiotidning.
Funkbake = pejlsandare, radiosandare som 

anvands for att hitta foremal eller plats 
dar sandaren finns.

Funkschau = tysk elektroniktidning.
Funktionstabell = forklarande tabell for 

digitalkretsar, anger funktioner 
med H (hog) och L (I3g), 
ibland aven bokstaven X. Jamfor san- 
ningstabell.

Full adder = heladderare.
Full wave rectification = helvSgslikriktning.
Fundamental frequency = grundtons- 

frekvens.
Funktionsgenerator = signalgenerator som 

avger testsignaler med varierande v3g- 
former inom ett stort frekvensomr3de. 

FURA = Foreningen Ume3 Radio Amatdrer. 
Fuse = sakring.
Fyr = sandare som kontinuerligt sander p3 

en viss frekvens.
Fyrpol = nat med fyra anslutningar, tva in- 

och tv3 utgSngar.
Fading = se fading.
Faltstyrka = storleken av den elektriska el

ler den magnetiska faltvektorn.
Faltstyrkemeter = instrument for matning av 

faltstyrka.
Fargat brus = resultat av filtrerat vitt brus.
Fordrojningselement = sekvenselement hos 

vilket varje omstallning pa ingSngen 
medfor en fordrojd omstallning p3 ut- 
glngen.

Forstrom (bias current) = strommen genom 
en forstarkares ingSng nar utspanningen 
ar noil och CM-inspanningen ar noil.
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SMOTwCIT) 
SM2GCO(LZ) 
SK3KH(HV) 
SK60G/6(GR) 
SM7C8A(GP) 
SK41L(GT) 
SM7bYV(GR) 
SM4E8I(GT) 
SK6HA/7(G0) 
SM2HDF(JY> 
SM4lPC(HT) 
3M3ICT( JX) 
SM7EML(H0> 
SMOGSZ(IS) 
SM4HXY(GT) 
SK7bK(GQ)

1 I
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4)
42
43
44
45
46
47
48

50
51

CHECKLOGGAH SM6DUA OCH SM7JK0

K 0f9< ENT AR ER
SK2AU. FIN DEBUT AV TESTLEDAREN FIXADE FIN AURORA! MS-SKED R"TA 
KY. RING 0910/46076 STEFAN.

SM6HYG. ?0Wt LINER 70A»PA 75V . ANTENNt FULL SIZE LOOP YAGI. 25 
RINGAR 6M BOM. MRF901 I PREAMP.

23CMI IC202-THANSVEHTER-PA 75V ANTENNt 2 ST LOOPYAGIS.SO 
ELEKNT. MRF90I I PREA.1P.

9M71UN. HELKASSA CONOS I KOK FORTFAKANDE KARA ORP (30 k)(! FOPHAL- 
LANDE TILL DE STORA GRABBANNAT. VANFOR HAR ALLA VHF-KILLAR SA FA- 
LIG RUT 1N/D1 SC I PL IN PA C*>? NAMN OCR CEOGRAFISKT C1H PLUS RAPPORT 
OCH LOKATOR 4GGR PER STYCK bEHOVS INTF! OCH VARFOR GOR NAN IMF 
SON PA HF. SLAR ETT KORT ORL? OCH LYSSNAR. ISTALLET FOR ATT MA C( 
RATT UT7!
CW. THE SMART RAY OF COMM J M CAT I UN! (IF IT IS JSEL' T HF RIGHT VAY’T 
PS. MYCKELKNAPPAR CAR FAKTISKT ATI HXA.
AKTIVITETSTESTEN "HFtJANJANI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SM7CMV/7. DALIGA CONOS OCH SAN.1A NEO AKTlVITETEN. NORDTYSKARNA 
SHOTTADE NOG FRAN ANTENNERNA EFTER XYARSHELGENS OVADER. K'JL I ALLA 
FALL ATT DET bLEV EN. OM AN SVAG. AURORAOPPNI NG UNDER SISTA RALV- 
TIMNEN. MISSADE DA -3FGL OCH -4HJ.

SM3C0L. HORDE SM3FGL.SMODFP. HADE SKED SM2HAN OCH 0H6HP MEN NIL. 

SK5LW. VI HORDE EN DEL IN1KFSSANT SOM TYVARR INTE HORDE OSS. MAN 
KANSKE ANVANDER Mb- SLUISTEG AWN PA 70 CM? ESK1LSTUNA SANDARFAMA- 
TORLR bAKOM SIGNALEN. SM5FUK OCH SM5GOV OPERERADE. *

----------------------------------------------------------------------- 1

For att befria tyckeriets sattare fr3n alltfor 
mycket trSkiga resultattabeller och for att eli- 
minera tryckfel som ej upptacks eller korri- 
geras vid korrekturlasningen overgSr vi fr3n 
och med januaritesten till att direkt avfoto- 
grafera utskriften frSn SMODRV:s data- 
maskin. Prickarna over 3, a och o hoppas vi 
senare kunna prestera.

TESTLEDARENS KOMMENTAR
Efter att for forsta gSngen ha drabbats av 

VHF/UHF testerna och sett alia opraktiska 
och felaktiga presentationer av testresultat 
ber jag alia att iakttaga foljande:

1. Loggar bdr vara av typ SSA:s 
VHF/UHF testloggblad.

2. Det SKALL klart framgS vilken test som 
loggen galler.

3. Loggar SKALL innehSlla kolumner med 
tid, motstation, sant resp. mottaget med- 
delande, poang samt en tom kolumn.

4. P3 forsta loggbladets ovre hogra horn 
SKALL finnas uppgift om eget call, total- 
poang, eget qth samt antal kontakter.

5. Loggar som saknar ovanstSende upp- 
gifter kommer i fortsattningen EJ att med- 
raknas.

6. Vill ni ha med kommentarer till testen 
skriv dessa p5 ett lost papper, ej p5 loggbla- 
den. Skriv ordet KOMMENTAR fore s3 att 

det klart framgSr om det ar avsett for publi- 
cering.

7. Blanda ej VHF/UHF loggblad om vart 
annat. Hafta ihop blad som hor samman.

8. Lagg loggarna p3 sSdant satt i kuverten 
att de ej blir avskurna pd mitten vid upp- 
sprattningen av kuverten.

9. Eftersom testerna sammanstalls p3 data 
och ibland i tidsnod sd vore jag ytterst tack- 
sam om alia skrev VILKEN TEST, CALL, 
ANTAL QSO, POANG samt ett KRYSS for 
testkommentarer p3 kuvertets baksida. Det- 
ta gor det mojligt att sammanstalla resultaten 
utan ett par timmars brevsprattande om tids
nod skulle uppstd.

Basta 73 de W ASA/smedrv

SM3BYA. DEN HAR GANGER G1CK DET 1R0GT. HORDE STRAX EFTER KL 19 FNT 
SM6HYG OCH SM3HAN VIA A. SENARE HORDES SMOFZH, OGTV.OCPA PA TROPO 
M£N INGA QSO ROM TILL STAND ! FAR TYDLIGEN SKYNDA PA MED ORO. NO- 
7 ABELT AR ATT AVEN STATIONER rlED OMENING 100 V ERP PRESTERAF. HYF- 
SADE NORRSKENSSIGNALEk PA 432. SA DFT FINNS ALL ANLEDN1NG ATT PAS- 
SA bANDET UNDER STONKE NONRSKEN AVEN OM DU BARA HAR EN "SVART LADA 
” FOR 70 CM 1

SMSbEl. MISSADE 6HYG VIA AURORA. ANNARS FA STATIONER SOM GICX ICE- 
NOM. EFTER TESTEN HORDE JAG LA3FE 1 HB67G PA 144 MED KONST 1 GA Atl- 
RORAREFLEXI ONER. HAN VAN CA 1.5 KHZ BRED 1 SPEKTRUM. OCH INGEN 
KLAR BARVAG HORDES. LAT NASTAN SOM ETT SPRAKANDE-

AKT1VITETSTESTEN VHFtJANUAR1

VHF Manager

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

VHF Contest and Award Manager

Lars Gustavsson. SM0DRV 
GransAngarvagen 7
161 40 BROMMA 
Tel. 08 - 26 09 41

Aktivitetstesten gSr forsta tisdagen 
varje mAnad kl. 18—23 GMT pA 144 
MHz och forsta torsdagen varje 
mAnad kl. 18-23 GMT pd 432 MHz 
och hogre band. Loggar till SM0DRV.
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KVARTALSTESTEN NR 1 1979 UHF

Sondagen den 18 mars mellan 0900—1200 
SNT gSr Srets forsta kvartalstest pS 144 
MHz, endast Foni. Reglerna hittar du i QTC 
12/78. Glom inte att du fSr extra poang for 
korda rutor och att poststampla loggen se- 
nast 10 dagar efter testen till SM0DRV.

KVARTALSTESTEN NR 4: DECEMBER 
1978

Korda
QTH QSO/Rutor Poang

1 SM5DWC 9640 13 SM3FGL 3112
2 SM6FYU 4995 14 SM6CWM 2618
3 SM0DFP 4796 15 SM7GWU 2614
4 SMOFFS 4698 16 SM0CPA 2526
5 SM5CNF 4486 17 SM3AZV 2263
6 SM3AKW 4430 18 SM7CFE 1508
7 SM5BEI 4257 19 SM5FJ 1438
8 SM6HYG 4054 20 SM3EQY 1173
9 SM5CPD 4002 21 SM0GCW 1056

10 SM1BSA 3491 22 SM5HYZ 992
11 SM7DTE 3409 23 SM4PG 685
12 SMOFUO 3230 24 SM6FJB 301

1 SM5BEI JU72c 48/15 1166
2 SM4FXR HT57g 29/12 820
3 SM6CWM GR12c 19/10 635
4 SM5EOZ/7 HR20f 25/10 626
5 SM4IPC HT47b 34/11 622
6 SM7HBC HQ53j 25/ 9 594
7 SM0HJZ JT51d 32/10 576
8 SM1H0W JR22e 20/ 8 568
9 SK0LM IT60c 32/ 9 540

10 SK4HV GU79j 29/10 536

ii SM5FUR (IT) 8/510 18 SM0HDI (IS) 7/354
12 SK0AR/0RT) 8/479 19 SMOJEM(IT) 7/314
13 SM4EGB(HT) 7/448 20 SM5FDART) 6/301
14 SM3DCXIIV) 7/399 21 SM3ICT (JX) 5/224
15 SK6HA/6(GQ) 8/390 22 SM3ICPUW) 4/162
16 SMOHAX(JT) 7/382 23 SM3GT (IW) 2/ 74
17 SM7EML (HQ) 7/367

Fr. v.t.h.: Plac, call, QTH, korda rutor, po
ang.

DISTRIKTSSEGRARE

VHF UHF
SM1: SM1: SM1BSA
SM1: SM2EZT SM2: —
SM4: SK4IL SM3: SM3AKW
SM5: SM5BEI SM4: SM4PG
SM6: SM6CCO SM5: SM5CNF
SM7: SM7BLB SM6: SM6FYU
SM0: SM0DJW SM7: SM7DTE

Att distriktssegrare saknas pS VHF for
SM3 och p3 UHF for SM0 beror pa att total- 
segrarna finns i dessa distrikt och att de na- 
turligtvis ocksS blir distriktssegrare. SSA och 
VHF-spalten instammer i de ovationsartade 
hyllningar som nu strommar over landet till 
slut och distrikssegrare.

Kommentarec
SM5EOZ/7: Schh! sa skollararen. Det liknade styrkan vid 

denna test. Bara svaga. svaga signaler.
SK0AR/0: Ops: 0IEA, 0IKR och 0HJV. Ute i skogen pa 

Ekerd med folkabuss, 10W och 10 el. Kallt och dSliga konds 
men roligt andS. L3g aktivitet!

SK6HA76: Passivitetstest???
EJN komm: Ja som synes blev aven arets sista test en 

riktig flopp om man tittar till deltagarnantalet. Trots det sS 
verkar de som korde haft en trevlig test, och condsen tycks 
ha varit riktigt hyfsade. Det ar bara att hoppas att det blir 
mera fart pfi testen nasta ar Lycka till!

SM5EJN

SLUTRESULTAT
Aktivitetstesten VHF, 1978
9 tester eller fler

1 SM3COL 31486 32 SK4DE 8361
2 SM7BLB 29872 33 SM3HAS 8279
3 SK7CE 29630 34 SMOGSZ 7400
4 SM0DJW 29584 35 SK7BK 6906
5 SM5BEI 28206 36 SM2IUE 6396
6 SM5FRH 23840 37 SM2IVR 6332
7 SMOBYC 23565 38 SM5FUR 6123
8 SK7BQ 19381 39 SM3GHD 5810
9 SM3FGL 19146 40 SM3ICU 5476

10 SM5BUZ 19074 41 SM4EGB 5306
11 SM7GWU 17660 42 SM4FME 5218
12 SM6CCO 17399 43 SM4HXY 4909
13 SM3AZV 15918 44 SM6IBF 4821
14 SK6CM 15518 45 SM0HJL 4430
15 SM3DCX 15475 46 SM3JAW 4028
16 SM2EZT 14247 47 SM4BTF 3611
17 SK2AU 13852 48 SM3GBA 3610
18 SM6GFS 13671 49 SM5FIL 3498
19 SK4IL 13568 50 SM5EBG 3371
20 SK0LM 11258 51 SM3IXY 3221
21 SM4IVE 10788 52 SM4PG 2266
22 SM6DHD 10582 53 SM6HGI 1984
23 SM5DYC 10159 54 SM5FDA 1930
24 SK.4KR 10055 55 SM5FND 1889
25 SM7BHM 9752 56 SM3DAL 1848
26 SM7BYV 9317 57 SM3IQB 1841
27 SM7EML 9298 58 SM3IYU 1557
28 SM0HAX 9184 59 SM3GT 1393
29 SM5HYZ 8643 60 SM6FJB 1310
30 SM6CWM 8622 61 SM3GGN 599
31 SM6ITE 8537

VHF-testloggar
skall sandas till

SM0DRV

Arssammanfattning
VHF: Totalt har inkommit 1331 loggar vil- 

ket ar en dkning med 9 % frSn 1977. Totalt 
har deltagit 321 stationer vilket ar en dkning 
med 2 % frSn 1977. Fordelningen inom dist- 
rikten (siffran inom parentes ar 1977 Srs pro- 
centtal): SM1:3% (3%), SM2: 11% (7,5%), 
SM3: 19% (16%), SM4: 12% (12%), SM5: 
12% (14,5%), SM6: 14% (19%), SM7: 14% 
(14,5%), SM0: 15% (15%).

Vill aven sanda ett stort grattis till 
SM3COL/Rolf for slutsegern. Hans totala 
poangsumma ar helt i klass med den som 
SM7FJE hade forra Sret. En mycket stark 
prestation! Om jag inte ar helt felunderrattad 
sS ar det bra mSnga Sr sedan slutsegern gick 
till SM3. Gladjande ar ocksS att de att faltet 
ar val samlat i toppen. Det ar inga fantastiska 
poangsummor mellan de olika placeringarna. 
Kan det betyda att det blir en hSrd fight om 
forsta inteckningen i vandringspriset nasta 
Sr? En annan mycket gladjande punkt ar den 
kraftigt okande aktiviteten i SM2, och att det 
i Sr fanns flera stationer som slogs om 
distriktssegern.

UHF: Totalt har inkommit 426 st loggar vil
ket ar en dkning med 2% frSn 1977. Totalt 
har deltagit 94 st stationer vilket ar en minsk- 
ning med 1% frSn 1977. Fordelningen inom 
distrikten (siffran inom parentes ar 1977 Sr 
procental): SM1: 3% (1%), SM2: 4% (4%), 
SM3: 13% (16%), SM4: 17% (17%), SM5: 
16% (18%), SM6: 17% (19%), SM7: 12% 
(12,5%), SM0: 18% (13,5%).

Aven har ett stort grattis till 
SM5DWC/Anders som tog segern i Sr ocksS 
och det med en ganska god marginal. An
ders verkar vara helt outstanding i UHF tes
ten i dag. Blir det han som fSr den forsta in
teckningen i vandringspriset genom att vinna 
aven nasta Sr ocksS, eller kommer ni att ta 
upp kampen med honom? Annars sS ar slut- 
resultaten ganska likt det forra Sret, och ty- 
varr blev det ingen distriktssegrare i SM2 i Sr 
heller, men det har sin forklaring i att det ar 
mycket iSg aktivitet dar uppe. Ar jag inte fel
underrattad sS fSr vi en distriktssegrare dar 
upp nasta Sr.

Day GMT
1 1846-2046

1958-2158 
2108-2308 

2212-0012 
2310-0110 

0002-0202 
0048-0248 
0128-0328

10 0204-0404

0234-0434
0302-0502 
0328-0528 
0354-0554
1618-1818
1734-1934 
1846-2046 
1954-2154

Som avslutning kan jag namna att den 
klassiska stapeln av samtliga loggar i Sr bildar 
en hog som ar 108 cm hog mot forra Srets 92 
cm. Loggarna har under Sret varit i det nar- 
maste perfekta, vilken har underlattat arbetet 
avsevart. Det ar ocksS gladjande att se att 
aktiviteten pS de hogre frekvenserna ar pS 
uppStgSende vilket visar att amatdren av 
idag fortfarande ar en framStstravande indi- 
vid, hungrig pS det okanda och ny teknik.

Med detta lagger jag pS locket for min del 
vad det galler tester och diplom pS VHF och 
UHF. Tack ska ni ha allesamman for den tid 
som varit, och vi hors.

SM5EJN

Arssammanfattningen av kvartalstesten 
liksom platserna for 8 tester eller farre i aktivi- 
vitetstesten kommer i nasta nummer av 
QTC.

SOLBRUS
I samband med mina rader om solbrus i 

QTC nr 9 1978 bad jag om lite statistik frSn 
dvriga sollyssnare och som forsta man an- 
maler sej SM0DFP. Per uppmater 1dB pS 432 
MHz med 46 el. J-beam och MRF904 nere 
vid stationen. Uppskattad feedloss frSn an- 
tenn till HF-steg ra 1,5 dB och uppmatt brus- 
faktor 2p7 dB. PS 1296 MHz 2 dB uppmatt 
solbrus med 1,2 meter parabol med dipol- 
reflektor feed och JF-steg vid antennen be- 
stSendeav2 x MRF901, brusfaktor okand.

Hjartligt tack Per! Om vi kunde fS in till- 
rackligt mSnga varden kunde vi i princip rak- 
na ut ett varde pS den lugna solens brus- 
temperatur pS olika band. Det kunde vara 
intressant att jamfora detta varde med till- 
gangliga astronomiska uppgifter.

Ni som tanker mata: Mat solbruset varje 
dag under en mSnad och tag det lagsta var- 
det (forhoppningsvis ar solen lugn Stmin- 
stone nSgra dagar per mSnad aven om vi nar- 
mar oss solflacksmaximum) Undvik att mata 
nar solen stSr vid horisionten. Uppge vidare 
antennens storlek, mottagarens ungefarliga 
brusfaktor och feederfdrluster om HF-steget 
sitter nere vid riggen. Kom ihSg att feederfor 
lusterna frSn grenar i matningssystemet inte 
skall addras (som mSnga gor). Den totala 
forlusten skall raknas frSn en av flera stacka- 
de antenner och ner till mottagaren (under 
forutsattning att alia grenar ar lika ISnga).

SM5AGM

UNIVERSAL WINDOW TIMES

March 1979

FYRLISTAN
SM6ESG meddelar att data for SK6UHF ar 

oforandrade. Lagg dock marke till feltrycket 
betraffande frekvensen: den skall vara 
432,925 och inte 432,935. SM3COL halsar att 
SK3UHF kor med gamla data sS nar som pa 
att effekten numera ar 10 W ut.

SM5AGM
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0OH*'*W

— Var du med pS tropooppningen?

VAGUTBREDNING

Tropo
Det har visat sej att det kordes ett par annu 

langre QSO:n under tropooppningen 8 no- 
vember 1978. Dels OH7PI (QTH?) - QTH 
EI38c (call?) som uppges vara 1900 km och 
dels OH6HP (LX?) - DF1CF (FH23j) som 
uppges vara 1930 km! Kunde vi fa exakta 
uppgifter bSde om signaler och QTH:n kan vi 
gora en narmare avstSndsberakning. Grattis 
till er i OH att ni antligen tick vara med om en 
rejal tropooppning!

Aurora
Norrskenet den 25 november forra Sret var 

aven starkt pa 70 cm. SMBAE (GP) skriver 
att han lyckades kora PAOEZ, LA3UU, 
SM3FGL (IV), SM3AKW, SM3BYU och 
SM5BEI. En ny ruta.

QSO SM2—UA9 via aurora! PS sjalva jul- 
daqen blev det premiar for SM2 —UA9 via 
norrsken dS OSM2BYC (MZolh) fick hora 
UA9GL (CRO2h) ropa CQ. KI. 15.06. GMT 
blev det QSO, varefter SM2GHI ocksS fick 
QSO. AvstSndet ar i trakterna av 1880 km, 
endast ett par tiotal km frSn europarekordet. 
Det skulle antagligen ga att kora UA9GL frSn 
sodra Sverige ocksS om bara UA9GL beama- 
de tillrackligt ISngt soderut. Hur fSr man ho- 
nom att dra ner antennen?

Aurora sked
G4DGU (ZL24e) har lagt av pa 144 och kor 

nu endast 432 MHz. Han ar narmast intres- 
serad av aurora-DX och undrar om stationer i 
Sverige under starka norrsken och med till- 
racklig utrustning skulle vilja ringa honom 
per telefon Storbritannien 0235—831330 eller 
ropa upp G3SEK eller G4DEZ pa 144. 
G4DGU heter Chris Bartram och hans adress 
ar 10, Duke of York Avenue, Milton Heights, 
ABINGDON, 0X144DU, England. Han kor 
med tvS 4CX250BM och loopyagi med c:a 18 
dB och en NE 64536 i matningspunkten 
(100°K). G4DGU spanar framst runt 432,050. 

Ta chansen till nytt europarekord. (Gallan- 
de rekord ar 1260 km.)

Meteor
Under preseiderna 1978 korde SK6AB tvS 

sandare parallellt. Den forsta sandaren 
genomforde 12 kompletta QS0:n av 20 for- 
sok och den andra 6 kompletta av 16 forsok. 
Av ovanliga rutor kan vi namna: YU3DBC 
(IG), EA3PL (AB), RA3TCP (VQ), YT9MI 
(ID), SM2IUE (IZ), UB5ICR (SH) och 
SL2CU/2 (KC). Langsta burstar 58 och 37 
sekunder.

Moon bounce
SM7BAE (GP) ar nu uppe i 31 stater for 

WAS pS 144 och har ytterligare 5 stater pS 
gSng. Lycka till med WAS!

Jag har fStt ett anonymt brev med foljande 
innehSII: "Min EME station funkar nu FB. 8 x 
21 el Tonna (ca 10 dB solbrus). Preamp 
NE645, ca 1 dB nf. Modifierat X2 RIW 1000 
Whf ut. Korde 781021 kl 0810-0730 K2UYH 
(O/O) och har hort ca 10 stationer fint, star- 
kast K3NSS ca 16 dB over bruset, inte ilia el
ler? (K3NSS har en 25 meter parabol, hi)." 

Roligt att du kommit igSng, men vem ar 
du?

SM5AGM

DEBATTHORNAN

Meteor er och moral

Min motvilja mot att anvanda VHF-spalten 
till debatter ar stor och den motviljan tycks 
delas av mSnga, eftersom SM5AGM inte fStt 
nSgra bidrag for publicering i QTC, nar det 
galler tresignals-QSO. Dock tycker jag att in- 
lagget i november-QTC bdr kommenteras.

MSste forresten en Ssikt publiceras for att 
vara giltig? SM5AGM lar inte undgStt att fa 
veta Stskilliga amatdrers Ssikt under den ISn- 
ga tid som gStt sedan frSgan dok upp forsta 
gSngen. Ett beslut kunde ha fattats for lange 
sedan och darmed kunde ord som moral och 
egendomlighet undvikits, sSvida de nu inte 
skrivits for att markera vSr VHF-managers in- 
stallning till meteorcatter over huvud taget.

En av "deltagarna i topplistan" ar under- 
tecknad. Den andra ar SM7FJE. Det omora- 
liska bestSr i att vi vid ett par tillfallen pS egen 
begaran och efter overenskommelse med 
motstationerna forvandlat tva 2-timmars 
skeds till en. Det har gallt stationer som varit 
pS expedition och vi har darigenom givit 
ytterligare en station chans att kora rutan. 
Samtidigt har vi genom forfarandet okat ris- 
ken for att vi sjalva skulle misslyckas.

Nar SM5AGM pStalade detta forsta gan- 
gen fdrbeholl han sig ratten att stryka dessa 
QSO, eftersom han fStt pastotningar frSn 
"ovriga deltagare i topplistan". Da jag inte 
ansSg att jag brutit mot topplistans regler, el
ler att QSO:na var mindre varda an vissa an
dra typer av QSO pa VHF och kortvSg, men 
samtidigt heller inte ville brSka, bad jag 
SM5AGM stryka min signal i topplistan. Det 
var dS det namnda rabaldret uppstod.

SM5AGM har sedan haft over ett ar pa sig 
att andra reglerna efter ovrigas och eget on- 
skemSI. Eftersom ingenting har synts i QTC 
trodde jag i min enfald att frSgan var slut- 
diskuterad. Tydligen hade jag fel och tydli- 
gen hade SM5AGM bara vantat pa mina nya 
uppgifter for att Ster aktualisera amnet.

Stryk garna min signal frSn topplistan om 
moralen darmed kan forbattras. Dock ber jag 
redan nu om ursakt for mitt framtida ageran- 
de — jag tanker namligen fortsatta att kora 
meteorscatter nar jag har tillfalie dartill.

SM7AED

Kommentar
Jag ar skyldig SM7AED/SM7FJE och 

SK6AB en ursakt for mitt ordval i november- 
QTC. Min avsikt var att diskutera regler och 
detta hade onekligen kunnat ske utan ord 
som "moral" och "egendomligheter".

SM7AED:s antagande att jag skulle ha in- 
vantat nya uppgifter for att darefter ta upp 
frSgan pS nytt vill jag klart dementera. Det 
var en tillfallighet att detta sammanfoll och 
frSgan aktualiserades av brev frSn lasare av 
VHF-spalten som ville att ett avgorande skul
le ske i tresignalsfrSgan och att multi- 
transmitterfrSgan skulle granskas.

Jag vill uttrycka en forhoppning om att 
SM7AED och ovriga inblandade stannar kvar 
i listan och att vi kan komma till ett beslut 
som tillfredsstaller alia parter.

SM5AGM

Topplistan
Det kan inte vara riktigt ratt mot ovriga la

sare av QTC att under ett Sr fylla 4 helsidor 
med i stort sett samma 50 — 60 signaler.

En VHF-manager fSr varje mSnad en del 
utlandska amatortidskrifter. I dessa finns en 
hel del uppgifter som ar varda att saxas och 
delgiva QTC:s lasare.

Jag tror att detta skulle vara av storre 
intresse och byter garna bort 3 topplistor.

SM7AED

QTH-lokator
Jag anser att ovanstSende amne blivit litet 

ensidigt behandlat i VHF-spalten. Ar det 
verkligen majoritetens Ssikt att vi skall infora 
ett nytt system for positionsangivelse?

Nuvarande QTH-lokator ar kanske lite dS- 
ligt genomtankt, men innebar vid inforandet 
— och innebar fortfarande — en stor forbatt- 
ring mot tidigare QTH-angivelser. Systemet 
ar inte "datavanligt", men ar inte samre an 
att det gSr att anvanda. Noggranheten ar in
te perfekt, men enligt min mening, tillracklig 
for de allra fiesta andamal.

Det ar inte svSrt att i efterhand kritisera nu
varande system, men vinner vi nSgot pa att 
infora ett nytt system? I mer an 99% av an- 
talet positionsangivelser ar det nuvarande 
helt tillfredsstallande for VHF och uppat.

Man talar sig varm for nya varldsomfattan- 
de system och pekar t ex pa det okande an- 
talet OSCAR-, EME- och TEP-kontakter. 
Plus att nya system ar mera datavanliga.

PS kortvSgsbanden, dar varldsom- 
spannande kontakter varit vanliga i flera de- 
kader, verkar man inte intresserad av nagot 
QTH-lokatorsystem. Har borde finnas ett 
mycket storre arbetsfalt for en perfektionist. 
Tank bara pS hur man flyttar landsgranser, 
kommungranser etc som utgor stommen i 
vissa tester och diplomregler.

Vill kortvSrsamatdrerna ha ett QTH-loka
torsystem bdr vi som mest anvander de hog- 
re frekvenserna haka pS. Om ej, ISt nuvaran
de system galla sS slipper vi bl a.

— en mSngSrig omstallningsperiod
— fler tecken att handskas med i tester
— slS undan basen for Stskilliga diplom
— kladdande pS QSL-kort
— nya datorprogram och -listor.
Vid det fStal tillfallen som en noggrann 

positionsangivelse ar nodvandig ar det fort
farande mojligt att anvanda longitud och lati- 
tud med angivelse i grader, minuter och 
sekunder.

Tank pS saken sS att inte vSr VHF-mana
ger framfor en Ssikt som inte ar representativ 
for Sverige vid nasta traff inom Region I.

SM7AED - GQ56b

Kommentar
Se separat artikel pS annan plats i detta 

nummer av QTC.
SM5AGM

TOPPLISTAN
Nasta lista skall galla laget den 1 april kl. 00 

GMT och bidragen mSste vara mej till handa 
senast torsdagen den 5 april for att tas med. 

SM5AGM
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32 980
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13 1020
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244
238
236
234 
225
220
212
212
208
205
202
200
187
186
179
178
172
172
168
167
166 
166 
164
162
152
151
148
144
142
141
140
138
136
133
132
131
127
127
125
120
118
113
113
112
111
108
106
104

10368 MHz

1 SM5DWC (IT)
2 SMODFP(IT)
3 SMOEJW/OUT)
4 SM5QA 0(IT)
5 SM5AQJ/0UT)
6 SM0DYE/0(JT)
7 SM5CPD(IT)
8 SM5DJH(HS)
9 SM5CCY (HS) 

10 SM4ET0/6(FR)

21 GHz

6 SM7CFE(HQ)
7 SMOFFS(JT)
8 SM6CKU <GR)
9 SM6HYG(FS)

10 SM5CPD0T)
11 SM5DSNUT)
12 SM5LE (JT)
13 SM3AKWUW)
14 SM6FHZ(GQ)
15 SMODYE (JT)
16 SMOCPA(IT)
17 SM4AXY (HT)
18 SM5CUI (IT)
19 SMOAGP(IT)
20 SM4DHN(GU)

1296 MHz

1 SM6ESGIGR)
2 SMODFP(IT)
3 SM5DWC(IT)
4 SM6HYG(FS)
5 SK6AB(FR)
6 SMOFFS(JT)
7 SM6FHZ(GQ)
8 SM6CKU (GR)
9 SM5CPDUT)

10 SMODYE (JT)

2304 MHz

1 SM6ESG(GR)
2 SM5CCY (HS)
3 SM5DJH(HS)
4 SM6CKU(GR)

5760 MHz

1 \
79
79
78
79
78
75
78
77
79
79
79
79
79
78

1520 1600
1520 1550
1590 1680 
1820 1580 
1710 1760 
1460 1580 
1590 1600 
1830 1720 
1440 1570 
1530 1560 
1770 1630 
1340 1810 
1460 1400 
1740 1590 
1660 1730 
1930 1740 
1600 1770 
1450 1600 
1440 1470 
1830 1590 
1820 1710 
1330 1410 
1820 1210 
1620 1540 
1250 1500 
1380 1710 
1380 1570 
1280 1430 
1390 1300 
1300 1500 
1820 1400 
1440 1280 
1440 1350
1560 950 
1510 1500 
1200 1830 
1830 1490 
1120 1200 
1470 1200 
1710 1080 
1710 1080 
1390 1450 
1320 1170 
1130 1540 
1500 620 
1420 1210 
1350 990 
1380 1220 
1300 1200 
1400 740

2280 2190 
2160 1760
1930 2180
2030 2190
1880 1960 
2190 1890
2190 -
1890 2080
2080 1940
1470 1790
2240 1920
1840 2160
2260
1940 1930 
1850

2000
2140 2310
1620 2060
2190
2030 
2020 
1810
1370 1960 
2240
1810 1940

2390
1850
1760
1770
1880 
1530 2070

1930 1940

1830
1390 1860

1590

1890

1890
1660

- 2250

1470 1960
- 2080

1150 1180 - 1850

1 SM7AED(GQ)
2 SM7FJE(GQ)
3 SM7WT (GP)
4 SMOFFS(JT) 

<;M4AXY(HT)
6 SK6AB(FR)
7 SM5CUI (IT)
8 SM5BSZ(JT)
9 SM4C0K(HT)

10 SM6CKU (GR)
11 SM5EJN (IT)
12 SMODJW(IS)
13 SM3BIU (HX)
14 SM4ARQ(HT)
15 SM5CNF(HS)
16 SM5AGM (JT)
17 SM3AKW0W)
18 SM5FND(HT)
19 SM5LE(JT)
20 SMODFP(IT)
21 SMOAGP(IT)
22 SM0DRV/5(HR)
23 SM5CPDUT)
24 SM2CKR (KX)
25 SM7GWU(HS)
26 SMOBYC(IT)
27 SM5AQJ
28 SM4FXR(HT)
29 SM4DHN(GU)
30 SM3DCX(IV)
31 SMODRV(IT)
32 SM5CJFUT)
33 SM4FVD(GU)
34 SM7BEP(HR)
35 SM4EBI (GT)
36 SM6FBQ(GS)
37 SMOFOB(JT)
38 SM6CYZ 7(GQ)
39 SM6PF (GS)
40 SM5BKA0T)
40 SM5BKA(IT)
41 SM5AII (IS)
42 SM4PG(HT)
43 SM5DWF (JT)
44 SM6GDA(GR)
45 SM5DIC0T)
46 SM7BYU (GP)
47 SM5EVKUS)
48 SMODME(IT)
49 SM6FYU(GQ)
50 SL6AL(HS)

432 T A M MB

1 SM7BAE(GP) 105 1220 850 - 79
2 SK6AB(FR) 103 1400' 710 1030 ? 78
3 SMODFP(IT) 81 1410 830 - 79
4 SM6FYU (GQ) 78 1230 350 - 79
5 SM5DWC (IT) 77 1400 810 79

144 MHz Antal Langsta QSO (km) 
rutor T A M E MB

Senaste
info

The above charts show the number of QTH locator squares (main squares) worked bv different stations on different bands. They also show the 
best DX in km for different modes of wave propagation. All distances-are computed. For wave progagation the following abbreviations are used: 
T = tropo, A - aurora, M = meteor. E = sporadic-e and MB = moonbounce. They are published every third month in QTC. the Swedish amateur 
radio magazine.

★ TOPPLISTAN ★
1979-01-01
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Mars

3-
1800-2300 
0001-2359 
1800- 2300 
0900-1100 
0001-2359
1500 — 2200 
0700-1400 
0800-1100
0800-1100

Februari
24 - 25 0000 - 2400 French Contest FONI

Aktivitetstest UHF
ARRLDX Contest FONI 
Aktivitetstest VHF
Nya mSnadstesten CW 
ARRLDX Contest CW 
SSTV del 1
SSTV del 2
Korta Tyska testen RTTY KV 
Kvartalstesten 144 MHz FONI

Mdnad
datum TidiGMT Test Regler

Mdnad
Datum TidiGMT Test Regler

24-25 0000 - 2400 CQ WPX SSB Contest 1979:2
1978:12 24-26 0200- 0200 BARTG Spring RTTY-test KV 1979:2

1978:12
April

3 1800 - 2300 Aktivitetstest VHF 1978:12
1979:1 6 1800 - 2300 Aktivitetstest UHF 1978:12
1978:12 7- 8 SPDX-Contest CW Kommer
1978:12 14 0900-1100 Nya mSnadstesten FONI 1978:12
1979:1 15 1600-1800 SSA UA test CW 1978:3

16 0600 - 0800 SSA UA-test CW 1978:3
16 1200-1400 SSA UA test CW 1978:3

1979:1 21-22 SPDX-Contest FONI Kommer
1978:12 21—22 Common Market Contest

CQ WW WPX SSB CONTEST 1979

Tider: 24 mars 0000 GMT till 25 mars 2400 
GMT. Endast 30 av de 48 timmarna ar tillStna 
for Single operator stationer. De 18 vilotim- 
marna f3r delas upp till 5 perider under valfri 
del av tavlingen. Viloperioderna behover inte 
vara lika ISnga, men mSste tillsammans utgo- 
ra minst 18 timmar och tydligt utmarkas i log
gen. Multi Operator stationerna f£r anvanda 
alia 48 timmarna.

Band: Alla band 3,5 — 28 MHz, endast tva- 
vags SSB (2XSSB).

Klasser: 1 Single operator/All Band
2 Single operator/One Band
3 Multi operator/All Band
a) Single transmitter
b) Multi Transmitter

QRPP: For deltagare med output under 5 
watt finns en speciell sektion med separata 
diplom. Ange noga i loggen QRPP. Detta 
galler alia klasserna och ar en nyhet fr3n i Sr.

Testmeddelande: RS + lopnummer med 
borjan vid 001. Om antalet QSO overstiger 
1000 fortsatt med 4-siffriga nummer ex 
591234 Multi/Tx-stationer skall anvanda se
parata nummerserier for varje band.

Poang: QSO mellan stationer i olika 
kontinenter ger 3 poang pa 14, 21 och 28 
MHz och 6 poang pS 3,5 och 7 MHz. QSO 
mellan stationer i samma kontinent, men ej i 
samma land ger 1 poang pa 14, 21 och 28 
MHz och 2 poang pS 3,5 och 7 MHz. QSO 
mellan staioner i samma land ar tillStna en
dast for att oka multipliern och ger alltsS in
gen QSO-poang.

Multiplier: Multipliern utgores av anta
let korda prefix (enligt WPX-reglerna). Ett 
prefix bestSr av de tvS eller tre forsta boks- 
tavs/sifferkombinationerna av en amatdrs 
anropssignal i t ex W2 K2 WA2 WB2 4X4 
4Z4. De ovan uppraknade raknas alia som 
olika. T ex SM0DJZ/OZ/P raknas som OZQ, 
VS6AE/VS9 som VS9 och HA5AM/ZA som 
ZA5. Varje prefix raknas endast en gSng un
der tavlingen, oavsett band.

Poangberakning: QSI-poangen x antalet 
korda prefix. Vid Multi band adderas QSO- 
poangen fran samtliga korda band. En stati
on fSr kontaktas en gang pa varje band.

Loggar: Officiella loggblad kan erhallas 
frSn CQ (adress nedan) genom att bifoga 
tillrackligt antal IRC och ett stort svarskuvert.

Anvand separata blad for varje band. Tider 
i GMT. Viloperioder markeras tydligt. Ange 
call, namn och adress pS varje loggblad. Pre
fix infores endast forsta gSngen det kontak- 
tats. Bifoga ett Sammanrakningsblad dar de 
nedraknade poangsummorna frSn varje blad, 
likasS multipliers, ar uppforda. Om du under- 
ISter att rakna ut poangen kommer loggen 
att raknas som checklogg. Bifoga ocksS en 
forsakran att reglerna har foljts osv.

OBS! Den som overtrader sitt lands 
bestammelser, bryter mot testreglerna, upp- 
trader osportsligt eller forsoker tillgodorakna 
sig dubblett-QSO overstigande 3 % av totala 
antalet QSOn, kommer att diskvalificeras.

Diplom: Till segraren i varje klass och land. 
For att komma i frSga for diplom mSste en 
Single Op station deltaga minst 12 timmar 
och en Multi Op station minst 24 timmar i 
tavlingen.

Deadline: Loggarna skall vara post- 
stamplade senast 10 maj 1979 och skickas 
till CQ WPX SSB Contest Committee, 14 
Vanderventer Avenue, Port Washington, 
NY 11050 USA.

SARTG AKTIVITETSTEST 1979

Tid: Sista onsdagen i varje mSnad kl 
1915-2030 SNT. Enbart 3,5 MHz.

Meddelande: RST och QSO-nummer 
med borjan varje mSnad p5 01.

Poang: QSO med bullestn ger 2 poang. 
Alla andra stn ger 1 poang, oavsett om det 
ar en SM- eller W-stn.

Loggen: Sandes inom 8 dagar till LA1LN, 
Einar Thomassen, RSdyrvegen 30, N-3900 
Porsgrunn. Efter som han oxo ar bulleredax 
ser han garna att Du sander med aven an- 
nat stoff.

BARTG SPRING RTTY CONTEST
Tid: Lordagen den 24 mars kl 0200— 

mSndagen den 26 mars kl 0200 GMT. En- 
30 tim tillSten kortid, de dvriga 18 timmarna 
kan tas ut nar som heist, dock i prioder om 
minst 3 tim. Pauserna skall anges i loggen. 

Band: 3,5 — 28 MHz amatorbanden.
Klasser Singel opr, multi opr och SWL. 
Meddelande: GMT (OBS med hel 4- 

grupp, inget annat) RST och QSO-num
mer, som sartar med 001.

Land: ARRL list jamte varje distrikt i 
W/Koch VE/VO.

Poang: QSO med eget land ger 2 poang. 
QSO med annat land ger 10 poang. Varje 
kort land ger en bonus p3 200 poang. OBS 
endast en gfing, ej for varje band. Om ett 
kort land inte forekommer i nSgon annan 
logg kan bevis p5 QSO:et komma att kravas. 

Summapoang: a) QSO-poang ganger an
tal land.
b) Antal land ganger 200 ganger antal conti- 
nenter.
c) Addera a och b for slutpoang.

Logg: Sarskilda blad for varje band. Glom 
inte skriva in pauserna. Loggen skall inne- 
hfilla datum, GMT, call sign, sand och mot- 
tagen RST och QSO-nummer samt poang 
Loggen skall vara framme senast den 31 
mars hos Ted Double, 89 Linden Gardens, 
ENFIELD, Middlesex, England EN1 4DX.

Extra: Om Du kor minst 25 olika land un
der testen kan Du fS det snygga diplomet 
QCA. Det kravs att Du sander med 2 dollar 
eller 8 IRC. Endast ARRL list galler for diplo
met. Om Du lyckas kora alia 6 kontinenterna 
kan Du f3 WAC om Du s5 onskar. Lycka till 
med vSrjobbet.

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER

•
« rJ •
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i-' ■ ,i|i ' ' 'I',r Spaftredaktor

Kjall Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG
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Fasta stationer
1. SM5ALJ 326 2 652
2. SM4AJV 300 2 600
3. SM4DHB 540 1 540

Checkloggar: SM2BUW SM6ICD SM0CCE
SMolBO SM0BEM SM0GMJ/0P 
Marsta 78-10-06

Jan Hallenberg, SMODJZ

42
50
52
53
59
55

2813
1581
1463 
1034 
1256 
1192
1140
1052
914 
914 
907 
606 
932
877 
863 
616

Portabla stationer 
. SM7BGB/7P 
. SM5EUF/5P 
. SM3VE/3P 
. SM5BNJ/5P 
. SM5DOK/6P 
. SK5JT/5P 
. SK5BN/5P 
. SM6HVR/6P 
. SM5TA/5P

SM5AMF/5P
11. SM5ENX/5P
12. SM5CCT/5P
13. SM0KY/0P
14. SL0ZG/0P
15. SK5LW/5P
16. SM5AHI/0P
17. SM0HEK/0P
18. SM7FCG/6P

21. SM0BVQ 6,5
22. SM7M0 6

SM5AQD 6
24. SM0GRD 5,5
25. SM2DHG 5

SM6DEH 5
SK3GA 5

28 SM4EBI 3
SM5CUI 3
SM4AJV 3
SL0CB 3

32. SM0CRM 2.5
SM3BNV 2,5
SM5BRG 2.5
SM5FQQ 2,5

36. SM3AF 2

RESULT AT MT nr 12 SSB

1 SM0GNU25 42 14 SM5CSS 23
2 SM7GGK 25 48 15 SM6GQQ 23
3 SM2HAK 25 58 16 SM5ARR 22
4 SM3VE 24 45 17 SM7CGV 21
5 SM7M0 24 46 18 SK7IZ 20
6 SM6EDH 24 48 SK7HW 20
7 SM4GVF 24 49 20 SK6HA 19

SM6FKF 24 49 21 SM5AAY 19
9 SMeDTR 24 50 22 SK2GJ 19

SM4DHF 24 50 23 SM7CZV 18
11 SM7GJW 24 52 24 SM6HYE 18
12 SM6DLG 24 55 25 SM0HJL 14
13 SM3CGE 23 51

51
55

50
51

14065
7905
7315 
5170 
5024 
4768
4560
4208 
3656
3656
3628
3030 
2796 
2631
2589 
2464
2176
1448

11 SM0TW 22
12 SM5CSS 22
13 SM4AJV 21
14 SM0GMG
15 SM0CRT 20
16 SM7BKH 18
17 SM0GNU17
18 SL0ZG 15
19 SM7ITN 14
20 SM5IRV 13

Stn

1. SM4GVF
2. SM4DHF
3. SM3VC
4. SM6FKF
5. SK7HW
6. SM2HAK
7. SK5AA
8. SM0GNU
9. SM5FNU

Poa ng Poa ng for kvm

84,5 70
76,5 60
73 50
36 40
31

28 30
24
23,5 25
22 17,5

1 SK0CT 25
2 SK5EU 24
3 SM4GLC/5
4 SM6FKF 23
5 SK7HW 23
6 SM3VE 23
7 SM6GBM23
8 SK5AA 23
9 SM2HAK 22 

10 SM7AB0 22

SM6DJI 2
SM3DMH 2
SM4CTT 2

40. SM3DTR 1.5
41. SM7FSV 1

SM3BP 1
SM0HEK 1
SM7DBD 1

Ett stort grattis till SM4GVF/Kjell, och Ni andra 
kommer val igen 1979!

SM0GNU

NRRI 50th Anniversary Contest 1978 
CW-del

Check logg: SM2HZQ
Ej in san da loggar SM1CJV, SM2DHG, SM4AJV, 
SK5AA, SM3CJA

SM0GNU

Ny resultatlista for Portabeltest 2
Beroende pa att vi bytte Testledare har 

loggar blivit skickade till tv3 olika adresser, 
och nu kan vi presentera den riktiga resultat- 
listan. Beklagar felaktigheten i QTC nr 12/78. 

SM6CTQ

SM5CXX 22 17,5
11. SM5DGA 21 10
12 SM3BVW 17 5
13. SM2HZQ 16
14. SM3CGE 12
15. SM7GGK 9

SM0GMZ 9
SM5HEV 9

18. SK4BX 8
SM0DSF 8

Check loggar SM7AIL, SM0GMZ, SM5HEV, 
SM3GSK, SM5DGA, SM0JDR, SM2HZQ.
Ej insanda loggar SM7FUE, SM6DLG, 
SM7EWG, SM0DWX, SM4JFG. 
Ej godkand logg: SK2KW.
Totalt deltog minst 33 stationer. 

SM0GNU

Kommentar: Kul att se sa m£nga klubbstationer i 
topp utan att de har kort en massa medlemmar.

Resultat Portabeltest II host 1978

BAST AV TIO SSB 1978 RESULTAT MT nr 12 CW 78-12-03

SM0TW 874
SM5CSS 144
SM2HZQ 6
SM0DJZ/7 4

SM0TW 900
SM5CSS 748
SM6EUZ 744
SM2HZQ 168
SM0DJZ/7 25

Du Oscar det var spaltredaktoren som ringde. Han 
undrade nar du och alia andra som kor tester skic- 
kar nSgra foto till spalten.

NRRL 5Oth Anniversary Contest 1978 
Foni-del

RESULTAT BAST-AV-TIO CW 1978

STN
Poang i basta-av-tio
Poa ng for SSA-km

1. SM3VE
2. SK0CT
3. SM3VE
4. SM0CRT
5. SM4GLC
6. SM6FKF
7. SK4BX
8. SM0GNU
9. SM4DHF

SM5BRG
11. SM0JHF
12. SMODJZ
13. SK7HW

SM5DGA
15. SM2HAK
16. SM6DPF
17. SM5CSS
18. SM5AHK
19. SM0CCM

SM5FUG
21. SM3BP

SM5CIL
23. SM5FNU

SM5BNX
SK5EU

26. SK0LG
27. SM3DTR

SM5FXF
SM0IBO

30. SM0GMZ
SM4CGN
SM0BVQ
SM4CNN

34. SL1FRO
SM5HEV
SM7FD0
SM0AQD

38. SM0GMG
SM0TW
SM6GBM

41. SM6DJI
SM4IJK
SM5CAL
SM4AJV

46. SM3BNV
SM4ITN

48. SM6AYM
SM5BZL
SM7AB0

67.5 70
49
43
42
36

32
26
25.5 30
19 22,5
19 22,5
16 15
15.5 10 
15
15 5
14
13.5 
13
12.5
12
12

11
11
9
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

Ett stort grattis till SM3VE/ Bertil.

SM0GNU

Grattis
Total segrare i Tredje Albatross SSTV 

Contest 1978 blev SM5EEP.

Resultat
1 SM5EEP 240x/(10x4) + (5x21/= 34.800
2 LZ2EE 208x/(10x5) + (5x19)/= 30.160
3 IS0RUH 187x( 103x3) 4- (5x18)/ = 22.440
4 I0VMV 141x/(10x5) + (5x19)/= 20.445
5 LZ2KKK 157x/(10x4) + (5x16)/= 18.840
6 G3GRJ 146x (10x4) + (5x14) = 16.06C
7 WB9OGS 159x/(10x2) 4- (5x15)/ = 15.105
8 DJ6KA 118x/(10x4) 4- (5x14)/= 12.980
9 W6WDL 68x/(10x2) 4- (5x12)/= 6.440

10 I4LRH 70x/(10x2) 4- (5x9 )/= 4.550
11 HA8VV 38x/(10x3) 4- 5x14)/ = 3.800
12 LZ2DL 36x/(10x2) 4- (5x5 )/= 1.620 
S. W. L.

1 11-50071112x/(10x3) 4- (5x13)/= 10.640
2 LZ-1-90 84x/(10x5) 4- (5x14)/= 10.080
3 DOK-005 32x/(10x2) 4- (5x13)/= 2.720

n 10 m
in m if

8 8
 8 

8 
8
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DX SPALTEN
Av

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen9
546 OOKARLSBORG

BV2B Ar en svarfangad DX station for oss i 
EU. Han hors ofta i QSO med USA, men sa- 
ger sjalv att han lyssnar for EU endast lor- 
dag/sondag. QSL skall sandas till TimChen, 
Box 101, Taipei, Taiwan.

CE0XX San Felix var QRV december 78. 
QSL skall g3 via Box 104, Santiago, Chile.

D68AD Ar fortfarande aktiv, Lyssna runt
14240 SSB eller 14007 CW 1530z. Han hors 
ofta aven pa 10M.

FR7AI/T Tromelin Island Hors ofta pa 
14040 CW fr3n 16z.

FW8AC QRV 14290 07z. QSL via F6BWX 
Box 219, F-88000 Epinal, Frankrike.

FK8.. New Caledonia. Ett flertal FK8- 
stationer ar QRV. FK8CK 14115 SSB 0750z, 
FK8BT 14110 SSB 07z, FK8CU 14120 SSB 
0830z, FK8CC 7045 SSB 0730z, FK8RG 
14045 CW 07z.

FB8XU Ar den nye operatdren pa on 
Kerguelen.

FR7AI Juan Da Nova Kommer att aktive- 
ras omkring mars manad.

HI1RCD Beata Island QRV mSnadsskiftet 
Jan/febr.HKO.. Serrana Bank. Var QRV 
18 — 21 januari. QSL skall ga via W9UX0.

KA1MI Marcus Island Kommer att bli 
QRV 9 manader genom W1GXU. QRV ma., 
ons. fredagar 21375 SSB. QSL via 
WB1GXU.

KV4KV/D Desecheo Island QRV i borjan 
av Februari.

KJ6BZ Johnston Island. Har varit flitigt 
QRV 14215 SSB 09z.

LU3ZY south Sandwich. Ar QRV igen. 
Lyssna runt 14020 CW och omkring 14220 
SSB. LU2AFN och LU1BR kan hjalpa till 
med sked.

KH6JFI/KH7 QRV fran Kure Island.
Lyssna runt 14280 07z.

TT8AO Finns dagligen fran 2030z 14175 
SSB. QSL till Box 566, Fort Lamy.

TT0KP Hord pa 14230 SSB 1430z. QSL 
via F9KP.

VU4ARC Har nar detta lases formodligen 
varit QRV fran Laccadiverna.

VU2LO Hors ofta p3 10M CW.
VP8PL South Georgia far en ny operator 

fr3n januari 1979.
VR1 Gilbert Island Byter namn juli 1979, 

och kommer att heta Kiribati.
XW8 Kommer att besokas av SM0AGD. 

Formodligen f3r han licens och bli QRV.
YI1BGD QRV 14210 SSB 16z. Operator ar 

Majid, Kamal, Mohammed.
YV0AA Kommer att bli QRV i april 1979.
ZA.. En grupp SM-Hams kommer att for- 

soka bli QRV i juni/juli 1979. Mera detaljer 
kommer senare.

ZO5NW Paraguay hors ofta pa 10M CW. 
Senast var han i QSO med SM5EJK och 
SM4IPX.

ZD9GH Horsofta21z 14210-230 SSB. 
3Y/BZ Peter Island QRV till oktober 1979. 

9A1A Hord pa 14003 15z. QSL via M1 A.

Du som ar aktiv pS DX-frekvens skickar val 
rapport till spaltredaktoren.

Prefix
HB9-stationer kommer att anvanda prefi- 

xet HB7 under 1979.
Pirataktivitet

3Y/1VC QRV 28/12 -78 — 3/1 -79 var en skoja- 
re. Manga SM-hams rakade ut for honom. 
Operatdren var mycket skicklig och var star- 
kast med beamriktning norr.

TA2BK En svartfot som varit igSng en 
langre tid. Han har varit aktiv enligt foljande: 
1975: April 28 —30. December: 28 — 30, 1976: 
Januari 1—6, Augusti 2-29. 1977: Februari 
19 — 22, December 21—27 samt 1978: 31 
Juli— 15 Augusti.

Just fore manusstopp meddelas
VR6BJ kommer att bli QRV en kort tid i 

slutet av april 1979.
A7X kommer att aktiveras genom 

DK3GI i slutet av februari 1979.

DX-adresser
A4XHI Box8530, Salalah, Oman.
A6XJA Box 2526, Keur, Dubai.
A9XBR Box 20212, Bahrain.
CE0XX Box 104, Santiago, Chile.
CP8AL Box 60, Guyaramarin.
CO2UPC Box 52, Camaguey, Cuba.
CT2CC Box 163, Ponta Delgada St., Mi 

guel Island, Azoren.
GU4EON Box 100, Guernsey, Channel, Is

lands.
FM7WC Box 287, Fort de France.
H44CB Box 207, Honiara.

HORT och KORT
80 m SSB: GD3KHE 2300, GU4EON 2250, 

VO1FG 2210, 7X5AB 2240, 5B4PA 2230, 
4X4BT 2200, VP2LFU 2255, 9G1FF 0600, 
VK ZL 1800, JAS 2000.

80 m CW: GI5UR 0150, A9XE 0155, 
UL7PEI 0200, UA9DB 0210, VK3VJ 1900, 
SV0WTT 0529.

40 m CW: HS1ABD 1700, EA8RF 0022, 
UV2CE 0029, VE2BPT 0035, SV0WTT 0538, 
EP2IA 2115, HI3JEI 2129, VU2BK 2140, 
0X3W0 1045, 4Z4XE 2320, F0AHY/FG 
2330, LU8DQ2340.

20 m CW: ZL2CH 0845, UA0BBR 1615, 
VK0JC 1700, 7X4AN 1715, ZS1XR 1905, 
FG7AH/VP2D 1910, TF3YH 0008, KL7MF 
0015, LU9CV 1850, ZL3GQ 1855, F0A 
HY/FG 1835, 9X5AB 1810, CE3BIT0130, 
FR7BT 1408, KL7PJ 0944, KH6HC 1830, 
C020M 1150, ZL5MC 0830, OX3OB 1010, 
KH6AK 1745, 5W1AB 1750, FP8DR 1730, 
VR3AH 0925, YS9YS 1350.

20 m SSB: VR3AR 0840, ZF2CI 2250, 
5T5ZR 0710, BV2B 0740, C21AA 0800, 
C21EF 0807, KA1MI 0720, 7X2AB 0730, 
P29MF 0718, A6XJA 1535, VE8RJ 0728, 
FK8AI 0730, SU1DP 0703, 3D2UP 0639, 
HL9TY p640, PY9LAS 0607, HC2FN 0626, 
HC2MI 0634, KL7NA 0727, KL7IYH 0734, 
WB6FZN/KL7 0759, KL7CD0802.

15 m CW: OH1AS OH0 0900, ZL1AOD 
1000, ZF26I 1620, 5T5PG 1445, UA0YT 
1745, EP2B% 1300, FM7BA 1355, CO2RV 
1730, G3JLD/CT3 1030, VP2SZ 1550, 
VP2MAR 1650, KL7MF 1640, VE2FRB/8 
1530, FR7BW 1515, CO7UPC 1658.

10 m CW: XF1XF 1500, 7P8BH 1132, 
EL2AV 1033, 4U1ITU 0934, KP4I 1336, 
TF3CW 0938.

RADIOTRAFIKPROGNOS
SM5BKZ

tid i GMT Max S pa t>and
Riktning

Aktuell prignos 15/2 - 15/4 1979 
Solflacks tai; 126

10 15 20 40 8000 03 03 06 06 09 09 12 12 15 15 18 18 21 21 24

JA 00410 04500 58700 69820 I8941 06962 02862 00631 09 11 14 16 17

VU 00731 13610 65500 96600 99820 69940 14952 01852 12 15 18 01 00

VK (kort) 01200 24100 76200 68600 59820 28973 04963 01431 08 13 15 16 18

VK (langt) 01600 01910 15943 16210 01100 01000 13100 14200 21 10 06 08 08

MP4 00865 23631 99500 99400 99620 78972 16994 01984 10 15 18 19 03

EL 02875 01774 38821 88600 88500 89820 14874 15 18 19 04 04

ZS 00662 02641 58500 77300 78400 89821 48962 04862 17 17 21 03 03

W2 00775 OO664 00432 02810 26700 37800 26920 03963 15 18 21 05 06

W6 00762 00763 00761 00740 00720 03700 02700 01730 16 17 14 04 04

F (Pans) 00298 00198 01674 16741 17851 I6905 02897 OO698 12 22 17 04 0^

PY 00873 00763 02931 66600 75300 77400 58820 05862 37 20 08 06 05

OA 00672 00562 01851 13510 66400 66200 46600 04941 14 21 22 05 05

KH6(kort) 00410 00541 00771 03820 05810 04600 02200 01200 14 18 09 06 06

KH6(iangt) 03200 23100 32000 22000 14100 48620 59821 27600 18 18 19 18 18

Huvudtabellen : Forvantat S meterutslag pa 10 15 20 40 80 mb vid varje tretimmarsmtervall
Hogra rabellen Tidpunkt for kraftigaste signalstyrka for aktuellt band
Signal brusiS meter

QTC 2:1979 59



Nr Land %
3Y-Bouvet 85,1
BY-China 84,0
8Z-Neutral 81,7
VS9 Kamaran 80,8
XZ-Burma 78,1
ZA-Albania 76,4
1S Spratly 76,1
VKO-Heard 74,5
Laccadives 71,7
Abu Ail 71,3
7J1-Okino T. 70,0
South Yemen 68,9
Mt Athos 66,2
Bhutan 65,4
Annobon 64,1
FB8W-Crozet 63,8
A7-Qatar 63,6
TN8-Congo 63,3
XU-Cambodia 62,7
Andamans 59,0
TL-Cent.Afr. 58,2
3X-Guinea 56,7
60-Somalia 55,6
‘Geyser Reef 55,2
Glorioso 54,9
Iraq 54,3
CEOX-San Felix 53,8
Bangladesh 50,7
South Sandwich 50,5
Afghanistan 50,1
YVO-Aves 49,5
TZ-Mali 49,1
South Georgia 47,6
Viet Nam 46,8
TY-Benin 46,6
Franz Josef 46,4
9U5-Burundi 46,0
4W-Yemen 45,8
Juan de Nova 44,5
Maldives-8Q 43,8
A6-Emirates 43,7
Tromelin 43,6
Sao Thome 42,7
TT8-Chad 42,0
5R8-Malagasy 41,5
‘EA0-Rio De Oro 41,4
HK0-Malpelo 40,1
3V8-Tunisia 39,2
ZS2-Marion Is 39,0
ZKI-Manihiki 38,3

Listan sammanstalld avWIAM.

Bouvet Island
En sen julklapp for manga SM-hams- 

3Y5DQ har varit flitigt aktiv pa SSB, medari 
3Y1VC varit mera sporadiskt QRV. Jag trot 
att detta blir arets storsta handelse i DX- 
varlden da 3Y st3r som mest efterlangtad<? 
landet pa DXCC listan.

Bland dom forsta lyckliga i SM var 
SM7CMC, SM7ASN, SM7DZZ, SM7BBV 
och SM7DMN som redan den 27 december 
lyckades fa kontakt med Tore 3Y5DQ. Da 
gen efter den 28 december lyckade£ 
SM6CKS och SM6CVX fa QSO. Hassid 
SM6CVX fragade Tore om han kunde lyssn.a 

efter honom pa 21 MHz, tid och frekvens be- 
stamdes till den 3 januari och med stor 
skicklighet med Hasse som Master lyckas 
manga SM-hams fa QSO. I skrivande stund 
hors endast 3Y1VC mycket sporadiskt QRV. 
Tore har lamnat on octi befinner sig pa resa 
till Antarktis, och han kommer formodligen 
ej att Atervanda. Enligt LA4DD kommer 
3Y1 VC att stanna 8 veckor pa on sa nar detta 
lases har formodligen manga haft QSO.

2 M FM-bandet har varit en bra 
informationskalla och m^nga repeatrar har 
under julhelgen arbetat dag och natt med in- 
formationer om handelserna pa KV banden

' A2CDK via VK/ATQ

uol imr

HC8A

UHMM 1 ILflW jj-

via HC1HC ZB2EE via WA6QDR '
( A9XCS via K4PG HL9VV via WB7DXM ZF2AU via W4MLA
, C31KY via DA10J J3ABF via K7MKS ZF2BR via WB4R0V
( C31RH via DK7JR KA1IW via K8DYZ ZF2BZ via WA40RG ,
I C5AA0 via OZ6MI (op Glen) ZP2BX via VE2UN <
' C5AAX via DL6PY KG6JLL via KH6ITD ZS4GH via KB4FW <
' C5ABT via OZ6MI KJ6BZ via KH6JHE ZS6ASO via KB4FW 1

CM2HB via ON5YL KP4RF via W3HNK ZZ7YS via PT7YS *
, CT2QN via W2KF P29LS via G4CHP 4Z30GH via K5JBC
i EA6EU via WD5BIF P29MS via G4CHK 5H3FW via DF4TA
• EA9EY via WA6QDR S8FXT via VE3DPB 5H3GK via SM5AW0
' (780817/19) TI8BP via WA9UNR 5J4RCA via HK4DBX
' EL2AV via N6FL TG7AA via WB6DSV 5B4DI via K4BF 1
' EP2II via W7LEE VR3AR via W70K 5V7AH via DL1HH '
* F0AHYFG via DJ0UP VR6TC via ZL2FR 8P6IB via WA4WTG '
, FM7AV via F6BFH VS6HK via W6EL 8P6JV via W9VA
i FP0MG via W9GBC XP1AB via WA2UUK 9X5AL via SM5IB
• FR7BE via W4LZZ (770720 29) 9X5SP via DL8OA (
> GJ5CNT via DF9FM YJ8BB via SM2EZE

QSL via Managers
Kan skickas via SSA-QSL 

formedling. Men glom inte att 
sortera in dom efter mana
gems prefix.

5-Band WAZ
Detta diplom som galler for QSO fr o m 1 

januari 1979 ar framtagit av CQ DX Awards 
Advisory Committee och DX Department. 
Det galler att kontakta alia 40 zoner pa 5 
band enligt CQ WAZ Zone Map. Eftersom 
det just nu ar svart att kontakta alia zoner pa 
80 M, sa har diplomet framtagits i tv3 steg. 
Forsta steget i 5-band WAZ programmet blir 
att kontakta 100 Zoner. Detta kan du gora 
genom att kontakta t ex 40 Zoner p^ 20 M, 40 
Zoner p£ 15 M, samt 20 Zoner p£ 10 M. Eller 
20 Zoner pa varje band 10 - 80 M.

Kompletta regler och ansokningsblan 
ketter kan erhallas fran : WAZ Awards 
Manager, 1044 S.E. 43rd St., Cape Coral, 
FL 33904. Bifoga ett svarskuvert med egen 
adress och 2 IRC.

Hott pA bandet

10 m SSB: YN1H 1300, 6W8AR 1305, 
0D5MC 1300, W6QL/6Y5 1435, ZF2CI 1420, 
UA0ACM 1140, EA8AP 1130, KV4CI 1221, 
KP4WT 1210, KP4EEH 1205, UV5EF 1400, 
VP2VJ 1455, JT1BG '0735, YN1S 1240, 
PZ1AP 1245, HK3TF 1300, KA1NC 1150, 
CT2CC 1220, 9M2PV 0950, Kz5NW 1230, 
YS2GMV 1250.

Mest eftertraktade lander 1978
En sammanstallning frAn West Coast DX 

Bulletin pA dom 50 mest eftertraktade lander- 
na.
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mel mel Itr mel mel

= III
/ T cr mel nl E 
) ZC

mel 
L 
CZ 
T 
DYYL

(

Itr bokstavsskift (start)
mel mellanslag
cr retur
nl ny rad

Mellan varje "bokstav" sl3s en blank som 
mellanrum

Du kan sSledes sanda c:a 45 tecken p3 var
je rad och s3 sanda c:a 10 rader utan att det 
blir allt for stort for att passa pa ett kort. 
Well, jag vet att det finns andra format, men 
detta var bara en vag att losa det p3. Hur du 
an gor, skriv inga listor med m^nga mellan
slag i texten, aven om det ser vackert ut, s3 
ar det valdigt langsamt att ta emot ett s^dant 
meddelande.

Nar du gor sSdana prefabricerade listor, 
kan det vara bra att inleda varje lista med ett 
meddelande som du sjalv kan lasa, s3 att du 
vet att det ar ratt tape du satter i maskinen. 
Borja med ett antal blanketter, skriv sedan 
den text du vill ha p3 startremsan 
("NAMN 0 QTH") fortsatt sedan med c:a 20 
bokstavsskift (start) och sedan din text som 
du vill ha den. Med "bokstaver pa halrem 
san" blir det lattare att hitta ditt arkiv. Skulle 
du behova gora en kopia, g£r det bra att 
aven kopiera "klartexten".

Sa har skriver man "bokstaver pa halrem- 
san" 5-h^lsremsa)

A VSSV
B ItrYYR 

C CZZR 
D Itr ZZC 
E ItrYYZ 
F ItrSSE 
G CZBR cr 
H Itr mel mel Itr 
I ZltrZ 
J cr TTK 
K Itr mel RZ 
L Itr TTT 
M Itr nl mel nl Itr

1 L Itr T
2 BYYL
3 ZYYC
4 U mel mel Itr
5 JWWF

N Itr nl mel cr Itr 
o czzc
P VSSI
Q CZBCT
R Itr SFP (alt. VSFP)
5 LYYD
T EE Itr EE 
U KTTK
V ANTNA
W Itr cr mel cr Itr 
X ZR mel RZ
Y E nl M nl E 
Z ZBYWZ

6 CYYN
7 ZDSA
8 fig 66 fig
9 nl YYC
0 ECZYBCT 

Eskil Hedetun, SM7DMG 
Kampagrand 21 B
223 76 LUND

Fick Du igSng Din maskin?

Det var skoj att det fungerade, men hur 
g3r det med skrivovningarna? Du glommer 
val inte att skriva retur-retur-ny rad-start vid 
varje radvaxling? Bra! En annan viktig skriv- 
regel som du bdr tillampa ar att vid t ex en 
RST-rapport skriva sa har "DIN RST 599— 
559—559". Lagg marke till bindestrecken, 
som ar nodvandiga for att din motstations 
maskin skall skriva ratt. G3r det inte lika bra 
att skriva 559 559. . . med mellanslag? Nej, 
du vet inte vilken typ av maskin som finns 
hos motstationen, kanske har han en maskin 
med automatisk "unshift-on-space", d v s 
en maskin som automatiskt skiftar till bok
staver efter det att "tecknet" mellanslag har 
mottagits. Har din motstation en sSdan ma
skin kommer RST 559 559 559 att se ut s3 har 
i stallet RST 559 TTO TTO TTO. OK, det ar 
kanske inte sa svSrt att lasa "bokstaver som 
siffror", men det underlattar om man foljer 
skrivreglerna.

Alla teleprintrar har namligen inte samma 
utforande som i Sverige, vi har "lyxutgavan" 
med maskiner som sjalva utfor skifte mellan 
bokstaver och siffror. M3nga maskiner fr£n f 
f a USA har endast ett enkelt tangentbord 
(bara tre rader) och varje tangent har alltid 
dubbelfunktion. Operatdren m£ste sjalv san
da "teckenskift". V3ra tangentbord ar som 
regel fyr-radiga och har automatik som 
sakerstaller sandandet av skifttecknen utan 
att man behover tanka. Sander du SK7SSA 
behover du endast trycka p3 SK7SSA tan- 
genterna. Hade du haft en mera primitiv 
maskin hade Du fcitt trycka SKsiffer- 
skift7bokstavsskift SSA.

Hur gor man om man vill gora tankepaus i 
sin trafik, d v s man behover hamta sig for att 
kunna skriva ett par meningar till? Ja det ar 
inte bara att slappa tangenterna och "tanka 
till". Samtidigt som du tanker m£ste du san
da bokstavsskift. Skalen ar att din motsta
tion inte skall behova bli orolig for att det inte 
lange fungerar, samt att hans maskin inte 
skall stanna (om han har tidsovervakning p3 
motorn) och sedan bli av med nSgra tecken 
nar du borjar sanda igen. Dessutom ar det sa 
att om forbindelsen inte ar den allra basta 
klarar det regelbundna sandandet av bok
stavsskift ut for motstationen att du tanker 
och att det inte ar nSgot tel. Vissa terminaler 
kraver dessutom att det forekommer fjarr- 
skriftstecken for att de skall fungera, ar det 
enbart "tyst" stannar motstationen helt. S3- 
ledes, vid tankepaus sand bokstavsskift (kal- 
las pa vissa maskiner for start) i ungefar sam
ma takt som du vanligen sander bvriga tec-

Hur bdr trafiken avvecklas? Ja efter att ha 
sett en del pa banden kanske du kommer 
underfund med att man pa RTTY skriver ut 
och anvander "nastan fullstandiga menin
gar". CW-trafikens alia raffinerade forkort- 
ningar anvands i liten omfattning. Det ar 
klart att Q-forkortningarna och RST med fle- 
ra ar mycket anvandbara, men de mera CW- 
anpassade varianterna som HR i stallet for 
HERE, CUM (COME) eller GE (GOOD EVE
NING) o s v. anvands nastan bara av den 
som ar helt ny p£ RTTY. PS CW ar forkort- 
ningarna "guld varda". Aven om du ar duk- 
tig pa nyckeln blir det inte mycket mer an 
100—125 tecken i minuten pa CW. Med 
RTTY kan du f§ i vag 368 tecken/minuten 
om du klarar att skriva sS fort. Aven om du 
inte kan skriva sS bra (och det ar fS som kan 
det) klarar du mer an val att skriva fortare pS 
fjarrskrivaren an vad en mycket duktig CW- 
op klarar. For lattlaslighetens skull valjer man 
att skriva hela ord pS RTTY. Skulle ett eller 
annat tecken forvanskas gar det anda att la
sa. Ett exempel: HR mottages som HW 
(HOW) och inneborden kan bli en helt an
nan. Skriver du HERE och forvanskning sker 
gSr det andS att lasa:

Anvand inte etern att trana skrivfardig- 
heterna. Skriv i lokalkoppling, fa upp hastig- 
heten och kor darefter QSO, sa skall du se 
att du fSr fler och langre "pratstunder"!

Har du tillgSng till remsutrustning, kan det 
vara en god hjalp att prefabricera ett antal 
remsor med de vanligaste texterna. Forsok 
att gora din remsa sa personlig som mojligt. 
Men tank pS att det skall vara latt och snabbt 
for din motstation att lasa vad som du vill sa
ga. Skriv darfor inte remsor som rent typo- 
grafiskt ar mycket raffinerade, t ex uppstall- 
ningar av din utrustning i "storleksordning" 
o s v. Om du gor en "skryt-tape" (brag-list) 
forsok att gora texten i ungefar registkort- 
storlek. MSnga motstationer tycker det ar kul 
att fora ett kartotek over forbindelserna. Ar 
din skrytlista i lagom format kanske den 
hamnar uppklistrad hos nagon som for re- 
gisterkort. P£ s3 satt blir nasta QSO betydligt 
trevligare. Ni kanner varandra redan! Det gSr 
in valdigt mycket text egentligen pa ett van- 
ligt registerkort:

SM7DMG/7 OP: ESKIL HEDETUN,, 
QTH: KAMPAGRAND 21B S-22376 LUND. 
RIG: HEATHKIT SB-101, SB-610. ANT: 
W3DZZ. PRINTER: GNT-5 (INCL TAPE). 
DEMOD: TTU, MOD: AFSK. OTHER INTE
RESTS THAN RTTY) WRITING 
FOR.............OCCUPATION .... ETC
ETC ETC.

•••• • • • • • •• • ••• •

KORT-
klippt

BBC i England, dvs den brittiska rege- 
ringen har antytt, att det ar nodvandigt for 
rundradion att f3 tilldelat dubbelt sa mycket 
frekvenser jamfort med nuvarande till- 
delning.

□ ARI i Italien har ansokt om att Cheradi 
Island med prefixet IJ7 skall raknassom sepa- 
rat DXCC-land.
□ Australienska noviser har trestalliga call 
som borjar p3 N. De kor 10 W pa CW och 30 
W pa SSB. Frekvenser p3 CW ar 28.100 
-28.550, 21.125 - 21.150 och 3.525 - 
3.625.

□ Botswana Amateur Radio Society och 
Amateur Radio Association Bahrain ar nytill- 
komna medlemmar i IARU Fegion I.

□ Schweiz slapper Ids HP9 (HelgePapa)- 
prefixen! De kommer att tilldelas amatdrer 
med enbart VHF-licens.

Bill Rindone, WB7ABK var QRV fr3n bl. a. 
Nepal 9N1MM/7. Vid nSgra tillfallen kom 
han upp i nara 200 QSOn i timmen.
□ Australiens nya PR-band p3 470 MHz 
gjordes tillgangligt den 1 jan. -78. Hadanefter 
utges inga nya 27 MHz licenser och avsikten 
ar, att 27 MHz-bandet s£ smSningom skall 
upphora.

U
J 

+ •
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RAVJAKT RPO-kurs

1/

SM5EZM

Rav-SM 1979
Laste till min stora gladje att Gavle Kort- 

vSgsamatorer har stallt sig till forfogande att 
arrangera 1979 3rs SM i RPO — o forint mig 
Ravjakts-radiopejlorientering, (Fox Hunting, 
Radio Direction Finding)!

Vi har, i "den stora staden" VasterSs, kan- 
ner oss hjartinnerligt inbjudna redan nu. Jag 
har en langre tid saknat ravjaktsbidrag i QTC, 
men till min gladje har aven detta repat sig 
ncigot med de senaste numren.

Vore kul med en systematisk drive. Darfor 
sander jag nagot om verksamheten, dels av 
"Riksintresse", dels nSgot om hur VRK har 
arbetet med Ravjakten det senaste 3ret.

SSA5-RPO-ledare SM5EOS har avsagt sig 
sitt uppdrag, och istallet har overenskommits 
om foljande uppdelning av verksamheten. 
Formellt ansvariga ar VRKs RPO sektion som 
skall svara for kontakter mellan in- och ut- 
landska klubbar samt samordning av jakter, 
d v s nationella. Orebro sandareamatorer 
med SM5GGR Lasse utger och ansvarar for 
"Ravinfos".

Forsta Varldsmasterskapet 
iRPO

PS IARU region I konferens i Ungern i'april 
1978 fick den polska sandaramatororganisa- 
tionen PZK i uppdrag att arrangera IARU:s 
masterskap i RPO. P£ grund av det okande 
intresset for RPO inom hela IARU har dess 
president Noel Eaton VE3CJ beslutat att 
dessa tavlingar skall kallas det Forsta Varlds
masterskapet iRPO.

Inbjudan har kommit till SSA att delta med 
ett lag pa sex personer. Aven enstaka del- 
tagare ar valkomna om vi inte f£r ihop fullt 
lag. Tavlingarna halls 3 — 9 September 1979, 
foranmalan av deltagare skall dock vara 
arrangbrerna tillhanda fore 31 mars 1979. 
Den som ar intresserad av att deltaga som 
tavlande eller observator ombedes anmala 
detta till:

RPO-ledaren, VRK, Box 213, 721 06 Vas- 
terds.

SM5JCQ

Hur genomfor man en RPO-kurs?
1. Propagera for kursen s5 att Ni lockar in- 

tresserade att deltaga!
2. Planera och forbered kursen!
Nedan foljer exempel p3 hur VRK genom- 

fort sin kurs tv3 3r 3 rad. Kursen genom- 
fordes vid tre skilda traffar.
Traff 1

2 —4 timmar i moteslokalen.
— Presentation av RPO-ravjakt, (vilket Ni 

vill).
— Beskrivning och demonstration av rav- 

sandare, ravsax med ljudillustration.
— Beskrivning och berattelse med repetiti

on av punkt 1 och 2 om hur en van jagare 
genomfor en SM-jakt.

— Presentation och minikurs i orientering, 
samt beskrivning av moderna orienterings- 
kartor for deltagare som ej provat pa dessa, 
(finns att kopa mycket billigt fr3n orien- 
teringsforbundet).
Traff 2

Ca 1.5 — 2 timmar.
Lampligen i mindre skogsparti med till- 

gSng till orienteringskarta. Tre ravar finns ut- 
lagda inom en radie p5 ca 200 — 500 m.

Deltagarna promenerar lugnt, ovar lagga 
baring, kryss, narstrid osv. Max 3 — 4 elever 
per handledare.
Traff 3

Final — ravjakt, 2 timmar.
Ravjakt med fem ravar, kort bana, 3 — 4 

km. Lampligen en till tre elever per handleda
re.
Vad erf or dr as for kursen?

En till oandligt antal entusiaster.
Lcinesaxar, bor inte vara sb svbrt att Ibna 

ihop. Det finns 100-tals saxar i byrbladorna, 
eller var Ni gommer dem. I alia fall ar det un- 
derligt, sb mbnga saxar som saljs, och sb fa 
som anvands i ravskogen.

Saxbyggsatser finns att kopa, genom 
SM0EJM eller VRK.

Planera Era Ravaktiviteter nu och genom- 
for dem sedan.

LYCKA TILL!
SM5EZM/Leif

Ravjaktsbret 1978 ur VRKs synvinkel
Jaktsasongen startade med en skidjakt, 

vilken dock genomfordes till fots pb grund av 
akut snobrist, ett 20-tal jagare deltog. Vid en 
av ravarna serverades varm korv, vilket 
uppskattades. Som andra arrangemang 
genomfordes en RPO-kurs mellan ett 20-tal 
deltagare. 15 poangjakter med 75 stycken 
olika deltagare genomfordes.

Under Bjorno-traffen arrangerades en 10- 
ravarsjakt, endast 4,5 km Ibng fbgelvagen. 
Jagarna uppskattade denna jakt mycket. 
Mycket pejlande, litet mindre lopning. Ravar
na sande pb tvb skilda frekvenser, rav 1 — 5 
pb 3535, rav6—10pb 3550.

SM5HRO Bernt och SM5HCL forbereder sig for narstrid i radiopejlorientering. 
QTC:s redaktor ifrbgasatter om det ar"schysst" att anvanda spbrhund i narstriden? 
Gavle kortv&gsamatbrer sager att detta inte ar tillbtet vid Ravjakts-SM i Gavle 1979.

SM I RAVJAKT
1979

blir det i Gavle meddelar 
Gavle KortvSgsamatorer

Slipa knivarna och 
vassa saxarna!
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NATTRAFIK
Kurt Franzfen, SM5TK,
Box 13

13TROSA

Radiogramtrafik. Flera hundra radiogram 
har under 1978 utvaxlats over SCAG trafik
nat med information om gruppens med- 
lemmars aktivitet jamte personliga hals- 
ningar. QSP-trafiken har har visat sina for- 
delar da man rent praktiskt inte kan vara alle- 
stades narvarande men via relafunktionen 
and3 fa fram meddelanden till adressaten.

Haromdagen knots en forbindelseled via 
QSP-trafik med Vasttyskland och de forsta 
radiogrammen utvaxlades mellan SM och DL 
via SCANTRAF eller Scandinavian Traffic 
System. P3 den vasttyska sidan finns en 
trafikgrupp, som ocks3 har antagit radio- 
gramuppstallning och nattrafik. Utvaxlingen 
skedde p3 80 m CW. Fr3n den 1 jan. 1979 Ib- 
per namligen ett samarbetsavtal mellan 
SCAG och nagra andra sjalvstandiga CW- 
grupper i Europa. Samarbetet kommer att 
underlattas av radigramtrafik via SCANT
RAF. Inga hinder foreligger for QSP-trafik 
med DL, s3 lange det ror sig om amator- 
radio.

Allman trafikhalvtimme under kvallstid 
kl. 2200 — 2230 SNT (vilket ar after SCAG- 
SCANTRAF trafiknat, vilka i de fiesta fall ar 
aktiva 2130 — 2200 SNT) i segmentet 3555 — 
3565 kHz for de som forst vill knyta bekant- 
skap med radiogram och vill ta emot for QSP 
(eller overlamnande). Du kan ocks3 anvanda 
riktat anrop t. ex. "CQ TFC SM7", vilket be- 
tyder, att du antingen har trafik for n3- 
gon/n3gra i SM7 eller tar emot trafik f v b 
SM7.

Detta ar nagot av en kompromiss, d3 na- 
ten ar den effektivaste vagen att n3 adres
saten (med viss reservation p g a begransat 
antal ''traffickers'', som vi hoppas hoja p3 
detta satt). I sinom tid tillkommer ocks3 s. k. 
''Slow Speed Nets'' eller utbildningsnat. 
Idag finns ett (1) p3 lordagar kl. 1400 UTC pa 
3555 kHz +QRM med SM7GWF som 
natkontrollstation (NCS). Holger kor i ca 50- 
takt och valkomnar alia som checkar in 
(QNI). Folj hans anvisningar.

Radiogram. Hur "tillverkar" man ett 
radiogram? Som exempel tar vi ett med per
sonliga halsningar. Vi bestammer oss for den 
enkla texten "Gott Nytt Ar. 73. Kalle". Punk- 
terna utbytes enligt reglerna (se QTC nr 11/- 
78) mot "X". "Kalle” ar signatur eller under- 
skrift och ing3r ej i texten.

Adress tillkommer: SM5XYZ Lillkoping, 
om vi nojer oss med denna enkla informa
tion, annars plats for resp. gatuadress och 
tfn-nummer. Adressen placeras framfor tex
ten, som i sin tur begransas av ett 3tskill- 
nadstecken i borjan och slutet. For att radio- 
grammet skall kunna sandas vidare m3ste 
det ocks3 forses med en inledning. 
Inledningen ifylles av avsandarstationen 
(som ibland kan vara en annan an signa
tured. Nr (lop nr fr3n nr 1 den 1 jan), klass 
(Rutin i 99,9 % av alia meddelanden) R, ev. 
hanteringsinstruktion (HXG for: "Annullera 
meddelandet om overlamnandet ar forenat 
med ev. utgifter. Underratta avsandaren". I 
ovrigt se reglerna). Avsandarstationens 
anropssignal kommer harnast citfoljt av 
ordantal i texten. S3 slutligen klockslag i 
UTC (kan anges med tillagg z, ex. "1905z") 
och datum.

I sin kompletta form ser radiogrammet ut 
s3 har: NR 25 R HXG SM5AAA 5 1905z 8 jan 
SM5XYZ LILLKOPING = GOTT NYTT AR X 
73 = KALLE + Meddelandet avslutas sa- 
ledes med ett avslutningstecken.

Motstationen be kraft ar mottagandet av 
radiogrammet genom "QSL nr 25", dock 
forst sedan han kollat att ordantalet stam
mer. Skulle man har inte komma overens kan 
det nya ordantalet tillaggas det gamla via ett 
brSkstreck. Ex. 15/17 dar 17 ar det nya ordan
talet. Referens till ordantal sker med benamnin- 
gen "check” eller "CK" p3 CW.

Det ar knappats mojligt att tillagna sig kun- 
nande i trafikhantering utan att anstranga sig 
b3de teoretiskt och sedan i praktiken. Totalt 
torde den 3rliga statistiken over radiogram 
globalt sett rora sig upp mot 2-miljoner- 
strecket. Radiogramtrafik (och nattrafik) in 
gar i motivationen for amatorradio under be- 
greppet "trafikovning" och har mer an 50 3rs 
bakgrund. Ratt anvand kan den bli av stor 
betydelse for samarbetet inom amatorradi- 
on.

Overlamnande av trafik (eng. "delive
ry") kan ske pa flera satt:

Adressaten ar regelbundet aktiv i nat eller 
ring. = Overlamnande p3 bandet. Lokal- 
telefon ("Kanner du SM5ZYZ? Jag har QTC 
fr3n honom till dig”).

Post. Du kan sanda en radiogramblankett 
(SCAG har block om 50 blanketter i varje. 
6:— inkl. porto. Giro 83 61 33-9).

Personligen om du bor tillrackligt nara. 
Jovisst, du kan ju istallet sanda brev direkt till 
vederborande, men 3terigen — detta ar 
trafikovning. For den goda saken skull kan- 
ske du lagger upp en liten trafikbudget per 
m3nad for tfn eller portoutlagg. Eller skall all 
trafik 3sattas HXG?

I sinom tid f3r vi sakert bade skandinavisk, 
europeisk och global radiogramtrafik. Ett 
steg i den riktningen gjordes av v3rt Tele- 
verks tolkning av tredje part = allmanheten. 
Vilket innebar OK for QSP for amatorradion.

Statistik. Ett enkelt satt att fora ut i vilken 
omfattning trafiken bedrivs ar via statistik for 
b3de trafiknat och den enskilde trafikopera- 
toren. S3dant kan inrapporteras till mig via 
radiogram for publicering i denna spalt 
m3nadsvis. Min egen statistik for tiden 1 —8 
jan lyder.

Traffic: SM5TK 8 QTC varav 2 st via 2 m 
FM. Statistik for jan. kommer i SSA QTC nr 
3/-79.

H3II grytan kokande!
Frasse

FM
Vad hander p3 DIN repeater? Kurser, 

lokalnat? Har den tillfalligt anvants for sam- 
band under t. ex. allmanna tavlingar eller for 
enstaka nodtillfallen? Hjalp till att h3lla dina 
medbroder/andra sandaramatorer i v3rt av- 
I3nga land underrattade om vad for intres
sant det hander via DIN repeater. Det kan sti- 
mulera andra for i sann amatdranda brukar vi 
dela med oss av erfarenheterna, eller hur? 
Men I3t det bar inte bara stanna vid ord

utan skriv till FM-spalten, som annars tynar 
bort. Jag hittade foljande rekommenda- 
tioner till FM repeatertrafik, som kan vara 
vart att lasa och beakta:

1. Lyssna forst innan du satter ig3ng och 
pratar. Anvands repeatem av n3gra amatorer 
for kortvarig personlig kontakt? A andra si- 
dan kan inget har raknas som fullt personligt, 
men man kanske diskutera en speciell ange- 
lagenhet under n3gra minuter, varunder 
man inte vill bli stord. Det kan p3g3 informa
tion- och eller utbildning via n3gon CW-kurs 
eller lokalnat.

2. Bryt eller "break" inte konversationen, 
om det inte ar absolut nodvandigt for t ex. 
ett viktigt meddelande.

Har du anledning att delta i konversa
tionen sok att "flyta in" i den istallet for att 
klippa av samtalet.

3. "Nyckla" inte repeatem med mikrofon- 
tangenten utan att identifiera dig.

4. Lar kanna repeaterns begransning. 
Undvik att anvanda en "handie-talkie" appa- 
rat i gransomrSdet. Det leder ofta bara till 
ovanstSende nyckling, d3 talet inte g3r ige- 
nom. SSdant skapar irritation hos lyssnarna.

5. Undvik eller var 3terh3llsam med DX- 
korning over repeatrar. Du kan d3 latt bloc- 
kera eller bringa oreda i den normala lokala 
trafiken.

6. Anvander du dig regelbundet av samma 
repeater s3 3k inte snSlskjuts p3 den. I regel 
kraver en repeater frivilliga insatser for repa- 
rationer samt kontanta medel for inkop av 
reservdelar, betalning for strom3tg3ng samt 
hyra for uppstallningsplatsen. Bli medlem 
av repeateragarklubben eller donera till 
dess repeaterfond regelbundet.

Frasse

Bulletinen
Det ar SM0REX (R1) som sander bulletinen,
ejSK0RDZ(R8).

SM0HVL

PUBLIC SERVICE
Klipp ur QST dec. 1978. (SM5TK)

— Om vi anar en annalkande katastrof s3 
bor vi avlyssna lokalpolisern, brandk3ren och 
andra allmanna sakerhetsorgan. Det ger oss 
en forvarning om hur problemen utvecklas. 
Detta till3ter oss att forutse andringar i situa- 
tionen och kommunikationsbehov, som vi 
kan mota allteftersom de uppst3r.

Emedan olika nodtillfallen ocks3 bor be- 
motas p3 olika satt, s3 kan en detaljerad 
katastrofplan med individuellt tilldelade 
uppgifter resultera i, att tillganglig personal 
beger sig till fel platser.

I stallet ordnar vi operatortraning i trafik
nat, trafikhantering och allman vagledning 
samt I3ter den ansvarige vid nodtillfallet be- 
stamma hur m3nga nat och vad slags nat 
som skall upprattas. P3 s3 satt f3r man en 
lost strukturerad och rorlig organisation be- 
redd for de fiesta behov.

Anvandning av radioamatorer for en syste- 
matisk oversikt och inrapportering efter ett 
katastroftillfalle har ett stort varde for sam- 
hallet. Det ar ganska enkelt — utan kata- 
strofoversikt kan myndigheterna inte forklara 
omr3det som katastrofomr3de de statliga 
myndigheterna arbetar har I3ngsammare — 
de har inte utrustning for s3dan snabb 
information. Via oversikten kan man f3 en 
omedelbar indikation var behovet ar som 
storst, vart man skall koncentrera anstrang- 
ningarna. P3 s3 satt minskas forvirringen for 
alia berorda.

Ju snabbare ordningen kan 3terstallas des- 
to mindre utgifter for samhallet.

W6RIC Emergency Coordinator
ARRL Amateur Radio
Emergency Service — ARES
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Fran distrikt och klubbar
DX-mdte i Motala

Den s. k. DX-ringen pa 80m tyckte att det 
var pa tiden att man traffades personligen 
och da Lasse, SM5CAK, erbjdd sig att ta 
hand om ganget kom ett riktigt DX-meeting 
till stind.

Det blev en hel helg med prat kring DXCC- 
frigor, counties, antennproblem m.m. En

visning av radiomuseet (tack SM5ZU, Nisse) 
samt ett intressant foredrag om vigut- 
bredning av SM5AYY, Stig; ingick ocksa i 
programmet.

Tack Gunnevi och Lasse for ett utomor- 
dentligt vardskap.

SM5BRW, Hans

Stiende frin vanster, SM7ANB, SM5BHW, SM7ASN, SM6CVX, SM7FFI, SM6CKS, 
SM5BRW, SM7BBV, SM5CAK, SM0AJU, SM1CXE, SM7DMN. Sittande: SM7CMC, 
SM4BNZ.

Dear Editor
I take the opportunity, through your pa

ges, to say a very large "thank you" to the 
many SM's who recently made me so very 
welcome in Sweden.

I was privileged to operate my 2 metre 
TRIO 7200 and a 300 ohm "Slim Jim" on a 
reciprocal licence basis while on a business 
trip to your hospitable country. So many pe
ople welcomed me on the air in my language 
and helped me through a number of your 
ecellent repeaters.

My log of some 60 QSO during the opera
ting period 14 November to 21 November is 
proof of the enthusiasm, one even lasting 2 
hours, on Simplex, of course! Thorleif SM0 
JGT will remember as I do. Bjorn, SM0EAI 
not only kept a regular "eye" on me on many 
QSO but collected me and introduced me to 
his family.

I must recall one story and tender my apolo
gies to everyone! I had so many QSO thro
ugh R5 SOLNA SK0RFO that on Friday 
night, 17 November, the tone signal stopped 
as well as the time out mechanism. This was 
still the case on Saturday morning. I can only 
think that the poor repeater got indigestion 
with all the many QSO in English and that it 
gave up the struggle and it was all my fault 
— sorry chaps.

While on a one night visit to Vaxjd (which 
I still cannot pronounce) I was collected by 
car and made welcome at the excellent Club 
Station SK7HW. 80 metre facilities were ma

de available to me when I joined in the Wor
ked All Britain net on 3,760 kHz. Thank you 
to all the chaps there too.

On a return trip from Bolinas to Stock
holm for 4 hours I became 
G2CKM/SM3/SM5 and SM0 working thro
ugh R2, R4, R6, R7 and R5. I just could not 
get lost — I was in QSO for the full journey.

With so many friends made, I would not 
be able to list all the call signs but hope I will 
work you all on the H.F. bands soon and 
hope to see you and make you welcome in 
my country.

May I wish everyone a very happy New 
Year.

Miles Salmon
G2CKM

Forstarkningen i 3-elements riktantenner. 
Artikeln i detta amne som fanns publicerad 

i QTC nr 1 1979 kan inte fi passera opitalad. 
Annars finns risken att lasarna fir orealistiska 
forvantningar vad betraffar nivin pi forstark- 
ningen. Den metod for uppskattning av den 
teoretiska forstarkningen som omnamns 
forefaller hogst marklig. Bl a pistis att den i 
en matdipol inducerade spanningen skulle 
vara proportionell mot elementlangden. Den- 
na ar i sjalva verket oberoende av element
langden i en forsta approximation.

Lasarna rekommenderas i stallet lasa en 
artikel av SM5BKZ i QTC nr 1 1974 dar han 
relaterar en teoretisk studie av S. Uda, Yagis 
medarbetare och meduppfinnare av yagian- 
tennen. Enligt denna ar den maximala 
forstarkningen hos en 2-elementare 5,0 dB 
over en dipol och hos en 3-elementare 7,0 dB 
over en dipol.

SM5AGM

STAMPELERBJUDANDET
som medfoljer detta nummer har jag med- 

verkat till. Genom lokala "forkop" har vi eli- 
minerat den hoga initialkostnaden for QSL- 
stampeln. Nigon ekonomisk eller annan for- 
min av detta har jag dock inte, men mina 
omkostnader har tackts.

For tidsangivelsen har "UT" valts och inte 
"UTC" eller "GMT" efter samrid med 
Institutionen for astronomi vid Lunds uni- 
versitet. I dvrigt hanvisas till den utmarkta 
skriften "Om QSL", som medfoljde QTC 
12/1978. Under forberedelserna for stampel 
erbjudandet visste vi inte om, att detta ABC 
skulle komma.

Med hjalp av QSL-, namn- och call- 
stampel, klubbmarke, kanske figurer ur ni- 
got leksakstryckeri och olikfargade stampel- 
dynor har man alia mojligheter att gora per- 
sonliga QSL-kort sjalv i mindre upplagor. 
Reklamkort, som ibland kan fas gratis, kan 
komplettteras o s v. Aven du, som nu har 
tryckta QSL, kan pa detta satt undvika en 
stor "backlog", nar de tar slut och du far 
vanta ett tag pa en ny upplaga.

Vi har nere hoppas darmed i nagon man ha 
bidragit till att radera ut SM-stationernas ryk- 
te om diliga QSL-are. Inte minst VHF/UHF- 
amatdrernas bekraftelse kan vara hett itrid- 
da ibland, och i vissa lander kravs som be- 
kant ett bestamt antal QSL-kort for vidare 
amatorkarriar. "Tacka" inte for ett QSO ge
nom att medverka till att sabotera denna eller 
en diplomansokan!

Men, hor jag vissa lasares invanda, det ar 
ju si jobbigt att skriva ut korten. Med lite 
organisation kan man, utom vid "kulsprute- 
QSO:n, "fardigstalla QSL:en, ev med kopie- 
ring pa ett loggband (som jag sjalv gor), un
der QSO:ets gang. S3 nar QSO:et ar slut ar 
ocksa kontorsjobbet narapa klart. Endast 
sortering och ivagsandning iterstir.

GL ft 73 de SM7COS/Erland

Missuppfattning eller vad?
Erland, SM7COS, pipekar att han inte ar 

vare sig officiell eller sjalvutnamnd handi- 
kappfunktionar i SSA, vilket en del tydligen 
tror. I nigra fall har missnoje torgforts over 
att han underlitit att i konkreta fall agera till 
formin for sjuka och handikappade. Erland 
hjalper dock garna till med handikappfrigor i 
den min hans tid, formiga och halsa racker 
till. Red.

EUROPA 79
Arets EUROPA-frimarken ges ut den 7 maj 

i valdrerna 1:30 kr och 1:70 kr. Det gemen- 
samma temat som medlemslanderna i CEPT, 
det europeiska samarbetsorganet for post- 
och teleforvaltningar, har pi sina frimarken 
ar post- och teletjanstens historia. De bida 
svenska markena visar postrodd mellan 
Grisslehamn och Eckerd samt en hand som
telegraferar med en telegrafnyckel.

QSL

INSANT

SM3-meeting i Harndsand
Virens distriktsmote anordnas den 24 

mars med borjan kl. 13.00 pi Stads- 
hotellet. KL 20.00 middag med dans.

SM3AKW talar om "Moon bounce" 
och SM3BIU om meteorscatter. Mer info 
i Bulletinen.

Harndsands Sandareamatorer
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Amatorradio i Japan
I QTC 1978/8 forekom ett "Kortklippt" dar 

antalet amatorsignaler i Japan uppgavs till 
465.000. VarifrAn den siffran kommer vet jag 
inte, men eftersom jag sedan slutet av 1977 
ar bosatt darborta, har jag lyckats fA fatt i 
officiella siffror frAn JARL, siffror skiljer sig 
frAn ovanstAende i bAda riktningar. En sak 
kan vi frAn borjan vara overens om: det ar 
trAngt pA banden, speciellt pA 7, 21 och 144 
MHz!

I Japan skiljer man liksom i Sverige mellan 
Operator License (Radioamatorcertifikat) 
och Station License (TillstAndsbevis).

Operator License utfardas efter provav- 
laggning och galler pA livstid. Det innebar att 
en amator som avancerat upp genom klas- 
serna ocksA innehar licenser for de lagre 
klasserna, nAgot som hojer statistiksiffrorna. 
Station License galler for fem Ar At gAngen 
och utan den har man inte ratt att inneha en 
radioamatdrstation.

Tabell 1 visar licensklasserna och antalet 
genom Aren utfardade Operator Licenses. 
Detta bdr jamforas med Tabell 2 dar Station 
Licenses, totalt 362 328, ar uppdelade pA de 
olika distrikten.

Till skillnad mot Sverige forekommer alia 
dessa signaler i en Arligen utkommande 
matrikel, tjock som telefonkatalogen i vAra 
storstadsomrAden. Att antalet amatorer okar 
snabbt framgAr av att det utkommer 
kompletteringshaften till matrikeln fem —sex 
gAnger om Aret, varje hafte omfattande 
2 000 — 3 000 nya signaler! SA siffrorna i ta- 
bellerna som ar daterade 31 mars 1978, har 
redan hunnit bli nAgot inaktuella.

Av tabell 3 framgAr de frekvensband som 
ar tillgangliga. Eftersom Japan ligger i Regi
on 3 har man liksom t ex Australien, ett med 
vAra mAtt matt rumphugget 80 m-band.

Tillaggas kan att det inte inom overskAlig 
framtid blir mojligt for utlanningar att erhAlla 
en Station License i Japan. En kompromiss- 
losning som hittills uppnAtts for medborgare 
i USA och Vasttyskland ar att man efter att 
det traffats vad man nAgot felaktigt kallar 
reciprocitetsavtal, kan mot uppvisande av si- 
na papper hemifrAn fA en Operator License 
och darefter utnyttja en klubbstation. 
Anstrangnigar for att fA till stAnd ett liknande 
avtal for svenskar pAgAr, och forhoppnings- 
vis kommer undertecknad att kunna horas pA 
banden frAn QTH Tokyo nAgon gAng i som- 
mar.

SM6CPI

Tabell 1. Licensklasser
Klass
First Class

Second Class

Telegraph Class

Telephone Class

Krav
Avancerad teori 
60-takt morse 
Japansk telegrafi 
Allman teori 
45-takt morse 
Grundl. teori 
25-takt morse 
Grundl. teori

Rattigheter
Alla

Alla

Endast CW 
Ej14MHz 
Endast telefoni 
Ej 1.9 och 14 MHz

Antenneffekt
500W

100W

10W

10W

Antal licenser 
1978-03-31

6 755

27 672

48 673

603 201

Tabell 2. Antal tillstAndsbevis
JA1 95842
JA2 52400
JA3 66232
JA4 26805
JA5 15183
JA6 32802
JA7 26804
JA8 18778
JA9 11122
JA0 16360

Totalt 362328

Tabell 3. Frekvensband

1) First och Second Class

1,9075- 1,9125 MHz (CW)
3,500 - 3,575
3,793 - 3,802
7,000 - 7,100

14,000 - 14,350 1)
21,000 - 21,450
28,000 - 29,700
50,000 - 54,000

144,000 - 146,000
430,000 - 440,000

1 215,000 -1 300,000

AP2AN pd sverigebesok
En dag i hostas ringde ovantat en kollega 

frAn min vistelse i bortre delen av Indonesien, 
namligen ordforanden i PARS, Pakistan 
Amateur Radio Society, Mohammad Anwar.

Han var pA tillfalligt besok i Stockholm, 
och blev omgAende inviterad att tillbringa 
weekenden har pA framsidan, d v s vast- 
kusten.

Vi hade tillbringat tvA Ar tillsammans i Jay- 
apura, Irian Jaya i Indonesien pA ett ITU- 
projekt, och hade mAnga minnen att Ater- 
uppliva.

Anwar har efter Aterkomsten till Pakistan 
bl a fungerat som distriktschef i det paki- 
stanska televerket i distriktet Lahore, och 
som teknisk direktor i samma verk, och ar 
dessutom just nu sysselsatt med att bygga 
sig ett nytt hus.

Hans signal ar AP2AN, och hans planer 
var att inforskaffa en liten transceiver pA sin 
hemresa, som bland annat skulle gA via G- 
land.

Hittills har han ej haft nAgon station, och vi 
fAr hAlla tummarna for att han fAr tag i vad 
han letar efter, och dessutom fAr tid att ak- 
tivera banden, trots en stor arbetsborda.

Den gode Anwar hade stort noje av att fol- 
ja min trafik under signalen YB9ABX frAn 
Jayapura, en stad, som en gAng i tiden hette 
Hollandia, och som ar distriktshuvudstad pA 
den Indonesiska delen av on Nya Guinea, 
och kanske gav det honom en knuff i ratt 
riktning.

SM6CSB/Harald

Japanska morsetecken

SM6CSB 
och 
AP2AN cq-DL 9/78
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor for 3 rader 

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

Annonsorer som ej ar SSA medlemmar be 
talar dubbel avgift.

Text och likvid sandes till SSA, Ostmarks 
gatan 43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88 8. 
Sista inlamningsdag den 10:e i manaden fore 
inforandet. Namn och/eller signal m£ste an 
ges

■ SALJES
■ IC240 inkl mic., mob.faste, garanti. 
1595:— 14AVQ ant. i toppskick 575: — , 
Heath bordsmic. 195:—, Veteranring Viking- 
Valiant 275 w/cw nya slutror kompl med T/ R 
sw 675:-. Ring 046 - 25 32 47 SM7RN ef. 
18.00.
■ Heathkit HW-32A singlebander (14 MHz 
SSB) inkl. hogtalare/nataggregat, HW 8 
med nataggregat HWA-7-1, rullbandspelare 
AKAI X 300 med inbyggd forstarkare 2x40 w 
samt ett 30-tal 7'-band och 3 st 10,5' band. 
SM5CZK/Hasse tfn 0755/300 44.
■ Tillfalle, TOWTEC el-winch for teleskop-
mast, for 115 V, nastan ny kr 500; . SM0
EBP, Borge, tel. 08 86 45 87 e. 1800.
■ Versatower i prima skick kr 2.000: , 5
el Fritzel Beam FB 53 1 ar gammal 1.000. 
saljes for avhamtning Hassleholm p. g. a 
flyttnmg. SM7GJW Leif 0451 /188 72.
■ DRAKE SPR-4 alia amaborband och
noiseblanker 3.250: — . Kenrad trafikmott. 
0.5 30MHz 12/220W. Kr 775: .
SM6DOQ/Jan tel 031-22 82 50.
■ Tillfalle, YAESU mobilantenn for 2m— 
80m, monteras pa takrannan, komplett som 
ny Kr 300: -. SHURE 444 mikrofon, Kr 
100:-. SM0EPB, Borge, tel. 08-86 45 87 e. 
1900.
■ HEATHKIT SB-102 transceiver obetyd- 
ligt begagnad och SWAN 350 transceiver 
saljes. SM3RL Leif efter kl 1700. 0611 
218 88.
■ TRIO:s NYA TS 120 V obetydligt begag
nad TOPPENBRA. Saljes pga investering i 
antennmast och rotor. SM5BVI/Arne tel 
0752-140 06 eft. kl 17.
■ TS-700 m. 25 kc -kal. CW-medhorn. Hi- 
low power. Rep.oppnar automatik. 2.500:
Ring lord. el. sond. 768 13 72 el. 758 32 13 
Olle Engdahl.
■ DRAKE TR-3 transc. med RIT + natagg. 
och hogt. i rack + CW-filter och sid- 
ton + SWR-meter. 2.000: — . SM5BHF Lasse 
018- 13 42 83.
■ RTTY-TERMINALENHET m. power,
550: . RTTY TV DISPLAY, 765: . Sie
mens T-37 ngt. def. 200: —. Creed 85 rems 
stans m. huv, 50: — . Perforatorrullar, 
3:50/st. SM6BVA, tel. 0515-430 68.
■ MIKRODATOR: 1 st. Nascom 1 fardig- 
byggd och testad. Pris 2.000:— inkl. natdel. 
SM7GST K G Sjoblom Tel. 0470-603 75.
■ 2 m FM TRANS. TR72006. R0, 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 550, 700. Kassett for trans. 5/8 
mobilant. Allt for ca 1.200: — . Ring 
SM5EKC. Tel. 031 - 155 55 78.
■ Pop. Radio 1952 ej komplett. Pop. Ra
dio 1953 kompl. Radio Television 1953 — 62, 
1966 67, 1969, 1971-1074, 1975 ej kompl., 
1977-1978. SM0JWE Edgar Pettersson 
Tel. 08 - 49 31 42.
■ SWAN CYGNET, Model 260. 
SSB + CW Trcv. 80, 40, 20, 15 och 10 mtr. 
180 W input. Inbyggt 220V AC och 12V DC 
aggregat. Fb mobilrig. Pris 1.000: — . Ring 
SM4FTF Bror tel, 0571-205 12 eft. 16.30.
■ PDP12 DATOR, 8K 12 BIT KARNMIN- 
NE, SKIVMINNE DF32, EAE, SNABB

REMSUTRUSTNING, TELETYPE ASR33, 
PRINTER SV40, TESTPROGR, SYSTEM 
OCH SPELPROGRAM, PLUS KOMPLETT 
DOKUMENTATION. SM0DNU, Bertil 08- 
60 06 42 DAGTID.
■ 9R59-DS ALLBANDS MOTTAGARE 
med bandspridning, AM, SSB, CW. 600: — . 
Mats tel 0758 —406 71.
■ Heathkit-line RX SB 301, TX SB 401 
Nya ror i bSda. Pris 3.000:— SM6D0I Staf- 
fan. Tel 0300 403 02.
■ EnstKP202, 2Wut, R1, R2, R4, R8. En 
st HW2021, 1 Wut. -445, R1, R2, R4, R8. En 
st W-meter HM 2102. 1 st mikrofon och 1 st 
borrmaskin Black Et Decker. SM5CUC. Tel. 
0156- 142 72.
■ Fin KV-stn 90 W CW: DX-60 + HR-1680, 
VFO. Aven i delar till hogstbjudande. Signal
gen. IG-102, 225:-. X-cal. HRA 10 1, 
100: — . Mobil 5/8 ant for 2 mb. 100: —. Hy 
Gain 8 el. 2 m 200: —, Elfa konv. 2 m. 100: —. 
Ring Goran SM7IYM, tel. 046 - 13 60 30.
■ GP-ant 40—10 m 350: — . Lank stn RL- 
02 160 MHz 4 enheter med schema. Plesseys 
SSB transceiver byggstats, pSborjad. AGA 
70 MHz TAXI stn kompl m kablar + 
mandverbox. KRIS 80 + 160 MHz 16 kan 
scanner. SM7HNF Ake tel. 0491 /126 90.
■ SOMMERKAMP LINE FLdx 500, FRdx 
500. B3da helt trimmade med nya ror. Motta- 
garen har 2 m konv. Till hogstbjudande. 
Skriftl. svar till Kiruna Radioklubb, Box 136, 
98101 Kiruna. SM2FJG 0980-130 74 eft. 
19.00.
■ TS 520S som ny. 4.000:-. SM0QO 
Ake 0746 - 304 53.
■ TS-700 2m all mode transceiver i skick 
som ny m. org.fdrpackning inbyggd CW- 
medh. och 25 kHz-kal. Pris 2.900: — 
SM3IXY. Tel. 0660 - 819 43.
■ Beg. telegrafikurs, 8 kassetter, upp till 
150-takt. Har kostat 340: —. Saljes for 150:— 
. SM3IRZ Sune Nyholm, Hamng. 9 870 52 
Nyland.

HOPES
□ 18 AVT/WB, GPA 50 el. motsv. 5b gp.
kopes. SM7FVB/Stig 0455/264 07 kvallstid.

SP-600 Hammarlund kopes. Aven de- 
fekt. Svar med pris till: Bengt Larsson, 
Domarevagen 9, 433 00 Partilie. Tel. efter 
1900 031-44 60 49.

Alpha eller Collins slutsteg kopes. Ev. 
byte TS-820/901 DM. SM6HLN 031- 
11 01 96.

VFO till UNIDEN 2020, org. spk till dito. 
SM5IRV/Hans-Ake Svanfeldt 018 - 32 04 49 
efter kl 19.

DRAKE R4 A, B eller C eller liknande 
RX.SM7DTJ Bertil 0472-750 17 e. I7.

Komplett Repeater 2-meters. Ny el. 
beg. X-tal: R1. SM7JIY Box 58 Vimmerby. 
Tel: 0492- 139 62. Jan-Olof.
I Jag soker med lykta och ljus efter plug
in inheter till mitt TEKTRONIX 561. Garna 
3A6 och 2B67 eller likn. I annat fall koper jag 
ett komplett O-scope Tek. 525, 516, 535 el 
dyl. Bytesobjekt som kan ing3 ar 100W PA 
23 cm, samt en 75 cm parabolant. med fee
der for X-band. Ring sa hamtar jag (ej for av- 
lagset). Ulf Bergstrom, SM6GXV. 0300 — 
126 56.

Heathkit VFO HG-10, aven defekt, dn- 
skas kopa. SM6JTU Lennart. Tel: 031 — 
43 23 31.

Onskas kopa till HW 101: Cantenna, an- 
tennmatchbox, CW-filter. SM5AVE. Tel. 
08 - 94 11 75.

UTHYRES
"Amatorvanlig" stuga i Harjedalen nara 

Hede, 4,5 mil frSn Funasdalen. 4 baddar. Le- 
dig for SSA-medlemmar ett antal veckor un
der eftervintern. SM3HAR, Holger Helges- 
son, PI. 1119 LSngS, 820 93 Hede. Tel. 
0684 - 130 25.

Nya medlemmar 
och signaler

Nya medlemmar per den 11.1.1979
SM7BCW Bengt Axeldal. Lupinvagen 9. 370 30 Rodeby 
SM2BFB Tony Lundberg, Stinsvagen 6. 961 00 Boden 
SM7BLU Sven MSnsson. Hasselvagen 14. 281 00 Hassle 

holm
SNI7DDT Lars-Erik Reimers. Stenorsvagen 19. 261 41 

Landskrona
SM0DYO Bill Bertilsson. Skogstorpsvagen 67, 191 39 

Sollentuna
SMOHMO Jack Jacobsson, Pl 2588, Sibbie, 140 32 

Grodinge
SM0HNV Raija Ulin. Hildebrandsvagen 39. 161 53 Brom

SM3INS 
SM7IOF 
SM5IXH

SM3JKP

SM4JLU 
SM7JOY

SM7JPQ

SM6JQK

SM3JSE 
SM2JTY 
SM2JUI

SM2JUM 
SM4JUW

SM5JUZ 
SM3JVD

SM7JVG 
SM6JVZ

SM6JWH

SM6JWJ

SM6JWN 
SM4JWT

SM6JWW

SM5JYA
SM5JYG

SM0KAA

SM0KAP

SM0-6421 
SNI3-6422

SM7-6423

SM4-6424
SM06425

SM5-6426

SM0-6427

SM0-6428 
SM7-6429 
SM4-6430

SM0-6431

SM0-6432 
SM5-6433

ma
Birger Larson, Snogatan 6 C. 802 30 Gavle 
Lennart Norrman. Gladsax. 272 00 Simrishamfi 
Herbert Gullstrand. Engelberktsgatan 20 732 00 
Arboga
Kenth Astrom. Halledalsvagen 15. 870 16 Ram 
vik
Leif Uhlen, Kvarnforsplan 1.781 00 Borlange 
Birgitta Malmsten, Arons vag 13. Balsby. 
291 90 Knstianstad
Bengt Karlsson. Karlfeldtsvagen 5. 293 00 
Olofstrom
Karl-Erik Persson. Klassikergatan 15. 422 41 
Hisings-Backa
Hans-Olov Fasten, Hybo 2181.827 00 Ljusdal 
Lars Soderberg, Skepparvagen 2. 930 15 Burea 
HSkan Lannerblad, Ringvagen 29. 971 00 
Malmberget
Bengt Emilsson. Pl. 1288, 910 11 B|urholm 
Gerhard Ryden. Stenrikevagen 12. 671 00 Arvi 
ka
Arne Eriksson. Tingvastbo, 733 00 Sala 
Lennan Andersson, Centralgatan 7. 890 42 
Mellansel
Stefan Ohlsson, Pl. 8357, 281 00 Hassleholm 
Per-Anders Johansson. Jarnvagsgatan 6 B. 4 
tr., 302 49 Halmstad
Welf Hartwig Schmidt, PI. 8654 Arnarp. 305 90 
Halmstad
Claes Lundstrom, Laholmsvagen 20. 302 49 
Halmstad
Rolf Hansen. Box 2036, 542 02 Mariestad 
Harry Goransson. Vallmovagen 7. 771 00 Lud 
vika
Christer FSrsblad, Framnasvagen 20 A. 531 00 
Lidkoping
Roland Gardh, Granstigen 4B. 723 41 Vasteras 
Arne Gustafsson, Jardalvagen 102, 5 tr.. 582 59 
Linkoping
Leif Nordstrom. Villavagen 202. 137 00 Vaster 
haninge
Johan Gustafson. Ankdammsgatan 5 D, 171 43 
Soina
Lars Bjork. Ripstigen8. 171 73 Soina 
Roger Thorsell. Martensgatan 6 D. 827 00 Ljus 
dal
Paul Kollanyi, Lars PShls vag 35. Lerberget. 
263 00 Hoganas
Lennart Kihl, Akerby. 690 70 Palsboda
John Stenstrom, Oxelvagen 39. 5 tr., 130 12 
Alta
Ake Andersson. Hedenbergsvagen 4 , 640 43 
Aria
Majgert Holm, Persuddevagen 17, 135 52 
Tyreso
Leif Nordin. Bromsvagen 2. 135 67 Tyreso 
Olof Aberg. Persmala, Pl. 2247A, 382 00 Nybro 
Mats Johansson. Rombovagen 21. 792 03 Far 
nas
Lennan Gustafsson. Harbrevagen 11. 2 tr.. 
142 00 TrSngsund
Leif Norstrom, Pl 71. Finkarby, 150 22 Nykvarn 
Per Gunnar Pettersson. Agatan 48. 731 00 Ko-
ping

SM0-6434 Birger Eriksson, Anna Sandstroms Gata 6. 3 tr , 
126 64 Hagersten

SM6-6435 Arne Mellquist, Eketragatan 9. 417 12 Goteborg 
SM6-6436 Bertil Lindqvist, Tradesgatan 5, 417 18 Gote

borg
SL3ZZW FRO AVD 495. Box 686. 801 27 Gavle 
SK3LA RADIO REX AB. Box 584, 831 01 Ostersund 
SK0MB Kallhalls ScoutkSr, c/o P. Garden. Koppar- 

vagen39. 175 72 Jarfalla

Aterintrade per den 11.1.1979
SM5GK Sven Stockengren. Bjdrndammens gard. 

640 32 Malmkoping
SM3ACP Folke PShlin, Granitvagen 10. 826 00 Soder 

hamn
SM4BNF Kjell Reistedt, Karingbergsvagen 15. 793 00 

Leksand
SM6BVG Olof Lillieskold, Vastra vagen 84, 546 00 Karls- 

borg
SM3DYB Bengt Lind, SlSttervagen 49. 802 29 Gavle
SM3FBS Lars Lindstrom, Pl. 1534 B. 870 10 Alandsbro 
SM0GGQ Tomas Andersson. Ostgotagatan 87 A. 116 64 

Stockholm
SM0JON Kristian Wass. Munkholmsvagen 9, 190 30 Sig

tuna
SM6JVQ Ove Olsson, Svanebacksgatan 23 A, 414 71 

Goteborg
SM5-3364 Benny Svensson, Brandkarrsvagen 152, 6 tr.. 

611 00 Nykoping
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670 (2.915:-:
670 (2.915:-]
670 (2.915:—I
999 (4.350:-1
580 (2.525:-)
747 (3.250:-)
125 (545:-)
163 (710:-)
157 (685:-)
70 (305:-)

253 (1.100:-)
340 (1.480:-)

SPR-4 150kHz-30MHz
R4C 160 —10m
T4XC 160—10m200W pep 
L4B 2kW pep
TR4C 80 — 10 m 300W pep 
TR4CW RITo. CW-filter
RV4C VFO(medTR4C) 
A C4 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

Laddnmgsbara 
kraftpaket...

Skriv (engelska) till W9ADN.

Priset Du betalar ar i dollar.

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

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE.

Antenner-Master:
Telrex, Mosley, Hy-Gain, E-Z Way 
Pris p3 forfrSgan.

HAM III for 220V $ 170 (740:-)
Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics
Code Reader etc.
Pris p3 forfrcigan.

Atlas Radio — "State of the Art" (heltransistor.)

Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)

210X 635 (2.765:-) 210X/NB S 675 (2.940:-
215X $ 616 (2.680: —
210X + typ200natagg $ 667 (2.905: —
210X + typ220nategg $ 730 (3.175: —
350-XL Dig 350W pep 10- 160 m $ 11.105 (4.810.-:
AC PS $ 240 (1.045:—
Digitalskala s 172 (750:—
Remote VFO $ 135 (590:-:

Triton IV 645 (2.810:-) Digital $ 695 (3.025:-]
med PS + VOX tillagg $ 150 (655:-I

OMNI A 10- 160 m 200W PEP $ 810 (3.525:-)
OMNI D 10- 160m200WPEP $ 960 (4.180:-)

220V PS $ 160 (700:-)
Rotorer-115V ac tmed postpaket) 
HAM IV $ 153/183 m. 220V trafo $ (665:-/800:-J
CD-44 $ 115/129 m. 220V trafo (500:-/565:-:
CDE HAM X 110/220V trafo c* 270 (1.175:-;

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser 
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Gote- 
borg (tillagg till ovriga flygstationer). Tull och mervardeskatt 
tillkommer. Skriv sa fAr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 78-10-13
R.L. Drake

VARNING
UKW Berichte b
VHF-Communications
Med anledning av en annons i forra numret av QTC vill vi varna 
folk att prenumerera pfi dessa tvfi tidningar frfin annat hfill an 
frfin oss. Alla tidigare prenumeranter kan i dessa tidningars nr 
4/78 sjalv forvissa sig om att byte av svensk representant skett!

NYHET
NU KAN DU AVEN HANDLA PA KREDIT HOS OSS!

040-29 24 20

POLB RRDIO

IIIMIDCry IIIIMIVtilKNI
posHodci2991 43040 Sore

Distribution:

L.S.W. Elektroniska AB
Box 2038
550 02 Jonkoping. Tel: 036-16 66 50

Radelco AB
Box 9227
102 73 Stockholm. Tel: 08-712 03 60

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

Vi exporterar over hela varlden.

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

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

CUE DEE
ANTENNER

EMOTATOR
ROTORER
SM2DMU SM2HTF

RY ELEKTRONIK
PL 3178 910 40 ROBERTSFORS 

TEL 0934-151 68

QTC 2:1979 67



TILL DIG SOM INTEVET VART DU 
SKALL SANDA DIN TRASIGA 
RADIOUTRUSTNING ELLER DINA 
TRASIGA MATINSTRUMENT FOR 
REPARATION

Ring till INSTRUMENTS AN ST 0505-123 00 
eller skriv till oss under adress:
INSTRUMENTTJANST 0. Lillieskold
Vastra Vagen 84
546 00 KARLSBORG

DENTRON - 
SLUTSTEG FOR DIG!

DTR 2000 L 1 kW kontinuerligt CW, SSTV, RTTY
2 kW PEP SSB. Eimac 8877 7395:-

MLA 2500 1 kW CW, SSTV, RTTY; 2 kW PEP SSB
2 st Eimac 8875 5996:—

CLIPPERTON L 1 kW CW, SSTV, RTTY; 2 kW PEP SSB
4 st 572 B 3995:—

GLA 1000 1 kW CW, 1 kW PEP SSB;
4 st D-50A (6LQ6) 2595:-

ALLT FOR DIN ANTENNPARK: Versatower, rotorer (CDE, 
Fukner, Emotator), antenner (Fritzel, Tonna, Telo), antenn- 
tuners.

ALLT I AMATORUTRUSTNING: nytt, begagnat & demo. 
Ring for info.

CAB-elektronik
Box 4045

550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB aven kvallstid

YAESU
FT-202 R.
Ny liten (69x49x171 mm — 400 g) handappa- 
rat for 2 m bandet. 1 watt uteffekt. 6 kanaler 
varav de 3 foljande ingSr i priset: 145,525 —
145,550. Repeateroppnare 1750 Hz. Gum- 
midverkladd spiral — (helical) antenn med 
BNC-anslutning. IngSng for yttre mikrofon. 
m.m. m.m. Begar garna ytterligare upp- 
lysningar.
Cirkapris 1.350:— inkl. moms.

Ater i lager

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT
SM5KG. SK0FE

INGENJORSFIRMA AB

Gatuadress: Kvarnhagsgatan 126 
Hasselby Gcbrd

Postadress: Box 366, 162 03 Vallingby 
Tel. 08-89 65 00, 89 72 00
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BORJA HORA DE SVAGA 2MSTATIONERNA MED
JANELS HF-STEG

* 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 pa kretskort
* Litet format
* FORST: 16 DB MIN
* S/B 2 DB MAX

Cirkapris: 195:—

HD 1234, hjalper Dig att skifta 
mellan 4 olika antenner.

90:-

HF-steg for 144 MHz, lagbrusig dualgate MOS-FET, for- 
starkning 20 dB, brusfaktor battre an 1.8 dB.
Monterad i eloxerad lada 40 x 55 x 70 mm.
In- och utgangskontakter: BNC
Matningsspanning: 12VDC
Cirkapri?: 217:—

Finns aven for 
OSCAR och 432!

Qwodisl/i kb

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

HW 8, transceivern i fickformat. 3 watt, 0.2 uV, 80—15 
mb.

990: —

Basta 73 fr3n Heath-ganget

Aterforsaljare: ELEKTRONEKA, Vannasby,tel. 0935-206 25, ARTRONIC, Falun, tel. 023-256 30

HEATHKIT •
NYHET:
VF 2031, 2 meter FM 8 kanaler, 2 watt inkl. laddare samt 
accar.

1490:-

NYHET:
H 14, lineprinter, ASCII 165 tecken/sec., RS 232C eller 
20 mA loop, skriver pa vanligt papper.

— Du har val senaste katalogen?
— Du vet val att vi aven for begagnat!

HEATH

Schlumberger
Box 12081
Norr Malarstrand 76 
102 23 STOCKHOLM
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| STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHpR |

NYTTI NYTTI 
IC-402 70 cm SSB/CW
3 W PORTA BEL 
ring oss for information

Vi leveranstrimmar 
alia apparater!
— en trygghet for Dej! 
_________________ ——7

VI SAUER • BYTER • kOPER • REPARERAR

EMOTATOR: Antennrotorer av hogsta 
klass. Bromseffekt max 10-ton. Vrid- 
effekt max 1-ton. Mycket stabila (220V)

By

NAG-144XL- 2m SSB CW/ FM 
500W pep SSB. 400W CW/FM 
Inb. SWR meter Ror: 4CX350F 
Ett kvalitetslutsteg (220V)

■ h

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

IC-701: 10 160m. 100W. SSB CW 
FSK. Digitalavlasning. 2 st VFO. LSI 
PLL, RF proc. var. selektivitet. VOX. 
NB Klar for yttre ' keyboard-, mic. 
(12/220V).

FT 901D: 10 160m. 200W. SSB CW 
FSK AM Digitalavlasning. Elbugg. var 
CW filter. var. bbr 100Hz 2,4KHz. 
Reiectiontuning. RF proc. Frekv min 
ne. VOX. NB. (220V)

— [x] NORD TELE
S M2 A L S HLh._______

detibnarsig. [ KO M M U NIK ATI O N S R A DIO • MOBILTELEFONER

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

IC-211E2m 10W SSB CW -FM 
Digitalavlasn VOX. NB, RIT 
Tonoppn. SWR-DISC-S-meter 
En toppstation! (12/220V).

IC-245E: 2m 10WSSB CW FM
Digitalavlasn. AGC. NB. RIT
Tonoppn. En liten och behandig mobil- 
station (12V).

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara 
kanaler.
R0-R9 + 500/525 550/575 forpro- 
gramerade. Tonoppn. (12V).

IC-280E: 2m 10W FM. Digitalavl i 25KHz 
steg. 3 progr. minnen. Mojlighet till "de- 
lat montage”. 80 kanaler. Tonoppn. 
(12V).

Amatorantenner 
och tillbehor

TH6DXX 6el 10,15,20m 2 KW PEP Forstarkning 8,7 dB F/B 25 dB 2200:- 
TH3MK3 3el 10,15,20m 2 KW PEP „ 8,0dBF/B25dB 1700:- 
TH3Jr 3el 10,15,20m 600 W PEP „ 8,0dBF/B25dB 1200:- 
12AVQ GP 10,15,20m 2 KW PEP 395:-
14AVQ GP 10,15,20,40m 2 KW PEP 570:-
18AVT/WB 10,15,20,40,80M 2 KW PEP 820:-
14RMQ Monteringskit for samtliga GP, 168:—
HY-Quad 10,15,20m 2 KW PEP. Forstarkning8,5dB F/B25-35dB 1500:-
4 el J-pole utan mast, 6 dB 144— 145MHz 350:—
BN-86 Balun 1:12 KW med anslutning PL-259 140:— 
Mittisolator for dipol 40:—
Andisolator for dipol 2 st 35:—/paret
Mobilantenn
Spole for 80m 195:—
„ ,, 40m 165:—

20m 155:— 
„ „ 15m 145:—
„ „ 10m 125:—

Mastdel glasfiber 60" 140:—
KofSngarfaste 125:—

205BA 5el momobander for 20m 2100:—
155BA 5el „ „ 15m 1400:-
105BA 5el ,, ,, 10m 895:-
204MK5 Konverteringssats for 204BA till 205BA. 850:— 
204BA 4el Monobander for 20m 1725:—

Samtliga antenner ar lagervara. Reservdelar till HY-GAIN.
Samtliga priser inkl 20,63 %

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSG ATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054 18 96 50 0900-1700 Tel. Service 18 96 75
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Inbyggd tonstart
Delbart utforande for enkel placering i bil
Dubla monolitiska kristallfilter och keramiska filter
Mycket god undertryckning av bilstorningar
Ingangssteg med FET och helixfilter
Levereras med mikrofon, mobilfaste, DC-sladd, manual.
Pris. 2.675:— inkl moms.

IC-280E har fdljande 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

Computer controlled tuning
ICOM forst med processorstyrt kanalval

IC-280E

Kommanditbolaget

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

NYTT!!

UKW-BERICHTE 
VHF 

COMMUNICATIONS

Den enda specialtidskriften for dig som ar intresserad av 
2m, 70cm, 23cm och alia de andra hoga frekvenserna. 
Massor av byggbeskrivningar i varje nr.
Prenumerationspris (4 nr) for 1979 Kr 45:— pa pg. 43 09 65-4

AB VHF TEKNIK, VELLINGE
P.S. Glom ej att ange om du vill ha UKW-B tyska eller 
VHF Comm. engelska.

Telegrafinyckel i massiv massing p3 teakplatta m. blyin- 
lagg. Silverkontakter. Kr299:—.
PlSt m. anropssign. i relief 25:—.

RADIO REX
Box 584 - 831 01 OSTERSUND 

Tel. 063 -12 48 35 vx.

ICOM
*
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Digital. Delbart 
kanaleri25kHz

2.695:—

Rotor Fukner FU-400 200 kg last 
Dubbla kullagringar. 775:—

Emotator rotorer Finns i 4 storlekar. 
For 220 volt.

FrAn 780:-

Programbord IC-RM-3: Fdr IC 211,
245, 701. Scanning, minnen m.m.

925 -

IC-211E: 2 m 10 W SSB/CW/FM Digi
tal. VOX, RIT, dubbla VFO. 12/220 V 

4.975:—
IC-245E: 10 W SSB/CW/FM. Digital. 
Mobilrigg. 12 Volt DC. 3.750:-

IC-280E: 2 m 10 W FM. 
utforande. 3 minnen. 80 
step.

FT-7: QRP-transceiver 10—80 M. 
CW/SSB, 20 watt. For 12 volt DC 

3.325:—

YC-500: Frekvensraknare till 500 MHz. 
Fr3n 1.850: —

Fullt sortiment 
av HY-GAIN antenner

FRG-7000: Mottagare 0,5—30 MHz. Di- 
gitalskala. Inbyggt digitalur. For 
SSB CW/AM. 12/220V.

3.890-

FRG-7: Mottagare 0,5 — 30 MHz. For 
CW/SSB/AM. LSsning av varje MHz. 
Installningsnoggrannhet i kHz. 

2.150:—

FT-901: 10 160 m, 200 W.
SSB/CW/FSK/AM. Digital. Elbugg, 
CW-filter m.m.

7.990:-
3 elements beam 10 meter.

425 -

Alpha W-63: 10 W FM 2 m. Med 4-ka- 
nals scanning. Med xtals for R0—R9 + 
500/550.

1.650: —

IC-240: 2 m FM, 10 Watt. 22 kanaler. 
programerbara. Diodmatris. Klar for 
R0-R9 500/525/575. 12 Volt. 

2.050:-
IC 202/215/402: Barbara stationer for 2 
m/70cm. FM/SSB.

IC-701: 10-160 m. 100 W.
SSB/CW/FSK. Digital 2 st VFO. Pro 
cessor, CW-filter. 12/220 V. 8.750:—

FT-280: Ny 2 m tvcr FM. 50 watt ute- 
ffekt. PLL 40 kanaler.

2.500: —

FT-240: Ny 2 m tcvr FM. 10 watt ute- 
ffekt. PLL 40 kanaler.

1.900: —

NAG 144 XL Slutsteg 2 m. 
SSB CW FM. 500 watt. 4CX350F ror. 
Med preamp. 4.575:-

Aven genom
CAB-Elektronik
Box 4045, 550 04 JONKOPING 
Tel. 036-16 57 60

(UlSvebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40

FT-225 RD: 2 m SSB FM AM 0-25 
watt 144—148 MHz. Digital.

5.595: —

FL-101: Sandare 10-80 m.
CW/FSK/SSB AM Matchar FR 101. 

4.800:—

FT-227R: 2 m FM. 20/2 watt. Digital. 
PLL 5 kHz steg. Tonoppnare. 12 volt 
DC.

2.350:—

FT 301: 10-160 m,
SSB/CW/AM/FSK. 200 W Med pro 
cessor, rejekt, RIT, kanalstyrningsmoj 
lighet. For 12 volt DC. 6.250:—

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

FL-2100/2277: PA 10-80 m. Ineffekt 
1200 W. 2x572 B ror. For 220 volt AC. 

3.670:—

FR-101 D: Digitalmottagare for 1,5-30
Mhz, SSB/CW/RTTY/AM/FM. Med 2
m konverter. 6.370:—

FT 202: 2 m FM. 1 watt. 6 kanaler. Heli
cal antenn.

1.350:-

RIGGAR OCH TILL EHOR
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ELDAFO INFORMERAR OM

FT-7

W YAESU-
V

PROGRAMMET
FT-7. Sandtagare 20 W SSB och CW. 80—10 m banden. Heltransis- 
toriserad. Bredbandsavstamd. 100 kHz kalibrator. Medhorning pS 

CW. Stdratare. Hdgtalare. 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. 3 325*
FT-7B Som ovan, men 100 W input SSB och CW, 25 W AM, och 
forsedd med CW-audiofitter, 20 dB dampsats, effektreglenng 0-100 
W input, samt hela 10 m-bandet (kristall 28,5-29,0 ingSr i priset). 
Yager 0,5 kg mera och ar 30 mm djupare.

4.250:-

FT-225 RD
FT-225 RD. Sandtagare 50 W (uteffekt 25 W) SSB, CW och FM 
samt 15 W AM. 144 — 148 MHz. Uteffekten ar variabel ned till 1 W. 
Heltransistoriserad. Digital och analog avlasning. PLL-teknik. Min- 
ne for att lagra en frekvens (tillbehor) Medhorning p5 CW. Repea 
teroppnare. Stdratare. Clarifier. Kristallstyrning av 44 frekvensei 
mojlig. Hdgtalare. 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. 5 595'
FT-225 R. Som ovan men ej digital. (Lagerfores ej) 5.100: —

FT-227 R
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 i slutsteget p g a for hogt SVF etc eller felvand polaritet. 
Indikator for upptagen kanai och "on air". Hdgtalare. Mikrofon. 
Kanslighet 0,3 uV vid 20 dB S * N/N 12 V B 180 x H 60 x D 220 
mm. Vikt 2,7 kg  __

2.350:—
FT-227 RA som ovan men dessutom forsedd med UP/DOWN scan

ning frSn mikrofonen samt 4 minnen. 2.600:-

FT-301 D
FT-301 D Sandtagare 200 W SSB och CW, 50 W AM och RTTY. 
160—10 m-banden + 5 MHz (endast mottagning). Digital avlas
ning. Heltransistoriserad. Bredbandsavstamd. Rejection tuning. 
Medhorning pS CW. HF-talkompressor. Stdratare (NB). 100/25 kHz 
kalibrator. Clarifier ca + 5 kHz. Kanslighet 0,25 uV vid 10 dB S/N. 
VOX. Hdgtalare. Mikrofon. Effektreglering 0-200 W. Skyddat PA- 
steg. 8-poligt SSB-filter for basta selektivitet. 12 V = . 
B 280 x H 125 x D 370 mm. Vikt 9 kg. 6.250:—
FT-301 Som ovan men med analog skala (lagerfores ej).

5.500:—
FP-301 D Nataggregat med hdgtalare och digital klocka samt for- 
berett for automatisk CW-identifiering. .800:

FP-301 Nataggregat med hdgtalare. 1.040:-

DU VET VAL att vi fdrutom Yaesu (Sommerkamp) aven saljer Ten-Tec, Kenwood, 
I com m m.
Amortering pS upp till 3 Sr kan ordnas pS goda villkor.
Om ytterligare upplysningar onskas ring garna till SM5KG, Kias-Goran Dahlberg pS 
nedanstSende telefonnummer

AV YAESU AUKTORISERAD AGENT
SM5KG, SK0FE

INGEN J0RSFIRM A AB

Gatuadress: Kvarnhagsgaten 126 
Hasselby GSrd

Postadress: Box 366,162 03 Vallingby. 
Tel. 08-89 65 00,89 72 00
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QRV10 GHz?

10.250 GHz
MA-87127-ELECTRICAL SPECIFICATIONS
RF Center Frequency
Tuning

Mechanical ±100 MHz
Electronic 60 MHz Min.
Linearity 1 to 40%

Frequency Stability -350 kHz/°C Max.
RF Power vs. Temperature 6 dB Max.

and tuning voltage
Frequency Pushing 15 MHz/V Max.
Input Requirements

DC Gunn Voltage + 10.0 VTyp.
Maximum operating current 500 mA

Tuning Voltage + 1 to +20 Volts
2Noise Figure < 12dB

RF Output Power1
Model P out (mW)
MA-87127-1 15
MA-87127-2 25
MA-87127-3 40

NOTES: 1. Tuning voltage set at 4.0 volts.
2. 1.5 dB IF NF at 30 MHz.

NedanstAende priser ar inklusive moms och frakt. 
MA 87108-1 10.250 GHz. 15 mW el. avst.

MA 86801

MA 87803

Gunnoscillator
24 GHz. 15 mW mek. avst. 
Gunnoscillator
24 GHz. 15 mW mek. & el. avst.

MA 87144
Gunnoscillator
WA6EXV ROCLOC 11 Kretskort (2)

527:00

1315:00

3065:00
180:00

Nu har du verkligen chansen att komma igAng pA de 
lite hogre frekvenserna. Du som tidigare har funderat 
pA att forsoka komma igAng pA 10 GHz, men som tve- 
kat p g a att det mekaniska arbetet varit for svArt. Nu 
behover du inte tveka langre. AI It det svAra mekaniska 
ar klart. Till en Gunnplexer transceiver behover du bara 
ansluta en FM-radio, mikrofon med modulator och mat- 
ningsspanning och du ar QRV pA 10 GHz. Vill du inte 
bara kora foni sA har du aven mdjlighet att kora ATV, 
dataoverforing eller ocksA anvanda en Gunnplexer som 
dopplerradar. Har din klubb problem med repeatern? 
Montera upp en 10 GHz lank mellan repeatermottaga- 
ren och sandaren och ni behover inte bekymra er over 
sandarblockering, korsmodulation och oxiderande 
kaviteter.

MA 86555

MA 86556

MA 87127-1 
MA 87127-2

MA 87127-3

MA 87140-1

MA 87140-2

MA 87140-3

MA 87141-1

MA 87141-2

MA 87141-3

10 GHz Parabolantenn (2 ft.
Gain 32 dBi) 1445:00
10 GHz Parabolantenn (4 ft. 
Gain 38 dBi) 2320:00
Komplett 10 GHz, 15 mW Transceiver 745:00
Komplett 10 GHz, 25 mW Trans
ceiver 1185:00
Komplett 10 GHz, 40 mW Trans- 
ceiver 1485:00
Komplett 10 GHz, 15 mW Trans
ceiver och antenn 960:00
Komplett 10 GHz, 25 mW Trans
ceiver och antenn 1385:00
Komplett 10 GHz, 40 mW Trans
ceiver och antenn 1690:00
Komplett par 10 GHz, 15 mW 
Transceivrar och antenner 1580:00
Komplett par 10 GHz, 25 mW 
Transceivrar och antenner 2490:00
Komplett par 10 GHz, 40 mW 
Transceivrar och antenner 3240:00

Med varje station medfoljer en manual dar principen for stationerna forklaras samt kopplingsschemor pA utrustning 
som ni kan bygga till er Gunnplexer.
For vidare info, ring Ulf Bergstrom/SM6GXV. Tfn 0300/126 56 (kvallstid).

Exklusiv Aterforsaljare for 
radioamatdrer i Sverige

% AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY HR
P.O. BOX 33 - S-430 33 FJARAS, SWEDEN
Tfn: 0300/423 61 (kvallstid)
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Heltransistoriserad
Tacker 432—435.4 med 4 st valfria 200 kHz 
segment
Inbyggd, mycket effektiv, noise blanker
Bada sidbanden
Inbyggd RIT
Uteffekt 3W SSB och CW
Inbyggd 1 /4 vags 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.

Mottagare:
Frekvensomrade: 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:
Frekvensomrade: 430 — 435.2 MHz i

200 kHz segment
Trafiksatt: USB, LSB, CW
Uteffekt: 3 W PEP
Barveigsundertryckning: 40 dB
Spuriosundertryckning: 60 dB
Mikrofonimpedans: 600 ohm

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

Aktiebolaget

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

Nu p£ 432 MHz SSB

IC-402

IWZflil

Ul

ICOM
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En av marknadens mest utvecklade kommunikationsdatorer.
Sandning och mottagning av CW, RTTY, ASCII, i alia hastigheter.
Anslutningar for mic. hogtalare, nyckelingang fran din transceiver.
Direkt utgang for VHF TV, eller video monitor.
Aven anslutning av oscilloscop, mikrodator, kassettbandspelare, CW-nyckel (for CW-traning)
Inbyggd RTTY demodulator med mycket goda prestanda.

★ 7 separata minneskanaler, (7 x 32 tecken)
★ 23 teckens buffertminne.
★ 2 sidor om 512 tecken kan forprogrammeras.
★ Inbyggd AFSK generator (kristallstyrd).
TEKNISKA DATA:
Koder: CW, RTTY (baudot) ASCII.
Tecken: Alfabetiska bokstaver siffror och symboler.
Kommunikationshastigheter: CW 15 — 220 takt, staller automatiskt in sig.

RTTY 45,45 50 56,88 och 75 Baud
ASCI1110 300 Baud.

LF-ing3ngar: CW RTTY 500 ohm, ASCII 100 ohm.
LF-frekvenser: CW 830Hz RTTY Mark 2125, Space 2295, 2550, 2975Hz.

ASCII mark 2400, space 1200 Hz.
UtgSngar: CW 1,5 A 150 V. AFSK 500 ohm TTL fan out 5.
Display-utgSngar: VHF eller video. Aven utgSng for printer.
Antal tecken och sidor: 512 tecken (32 x 16) 2 sidor, totalt 1024 tecken.

7 x 32 tecken batteridrivna minnen.
LF uteffekt: 150 mW, 8 ohm, inbyggd hogtalare.
Strdmfdrsdrjning: 5 volt 1 amp. eller 12 volt 1 amp. DC.
Storlek: 400 x 300 x 57—120 mm.
C:a Pris: Inkl. moms, 5900:— Exkl. Monitor.

Aktiebolaget

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

1979ArsNYHET
TONO -7000
Communication computer med allt inbyggt
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ABC 80 ar ett av datateknikens stdrsta genombrott. 
Aidrig tidigare har det funnits en s£ avancerad, hogkvali- 
tativ dator i ett s£ attraktivt prislage. Aven for privatper- 
soner ar priset overkomligt, och and£ har ABC 80 sam- 
ma mojligheter som de stora datorsystemen. ABC 80 
bestir av en tangentbordsenhet, dar datorn ar inbyggd, 
och en TV-skarm, dar resultatet visas i form av vanlig 

text, siffror, figurer och grafiska diagram. Naturligtvis 
finns bokstaverna &, a och d med p£ tangentbordet. Efter 
behov kan anslutas floppy-disk, kassettband, skrivare 
och m£nga andra enheter. Programmeringen gors i 
BASIC, som ar det mest anvanda programmeringsspr^- 
ket. Det finns ocksd fardiga programpaket for olika an- 
vandningar.

ABC 80 kan programmeras for bl.a.: 
Amatorradio:
ABC 80 kan anvandas av radioamatdrerfortelegrafisandning. mottagning, 
loggbok, QSL-sortering. med mera.
Hemmet:
ABC 80 som datorspel for noje och avkoppling. katalogisering av skiv- och 
frimarkssamlingar. deklarationshjalp, laxhjalp i matematik och fysik, och 
mycket annat.

Foretaget, foreningen:
ABC 80 skoter medlemsavgifter, adressetiketter, bokforing, lager- 

redovisning och forsaljningsstatistik.

Kontakta oss for mer information. 
Lagerfores av

RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 • 08/730 07 00

/

Mikrodatorsvstemet for alia




