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ANTENNER
HJALPER DIG
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 p5 ringkarna for beam
VERTIKALER, fristSende med radialer

995
1.495
1.845
135

KW Electronics:
540:
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn
ant.omk. och EZ-match 500 W
1.425;
KW 109 Supermatch, lika som KW 107
men for 1000 W
1.675: —

CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR 30
AR 40
CD 44
HAM-III inkl undre mastfaste

T2X TAILTWISTER

325: —
425:860 —
1.390:2.175:-

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

Per Wikstrdm SM5NU
08 766 22 50
08 766 39 01

1

140: —

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

170: —

11-el. horisontell, 1,1m bom, 11 dB

MEDOMEDELBAR VERKAN

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

-

145
85
160
210
85

VERSATOWER
PRESS STOPP NYHET

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 ft kablar for 10(4) over 10(4) + 3dB

-

GPA 30
10-15-20
hojd 3,55 m 2 kW PEP 365:
GPA 40
10- 15-20-40
hojd 6,00 m 2 kW PEP 530
GPA 50
10-15 20 - 40 80
hojd 5,45 m 2 kW PEP 650:
TR&DANTENNER m. balun p3 ringk.:
NYHET!
495: —
W3-2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP
80/40 dipol
2kWPEP
258:
FD 4 windom 80 40 20 10 500 W PEP
265: —
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KALLELSE TILL SSA:s
ARSMOTE 1979
Foreningen Sveriges Sandareamatdrer kallar harmed till ordinarie Srsmote sondagen
den 29 april 1979 p3 Stora Hotellet i Orebro.
Samling kl 0930 och Srsmdtesforhandlingarna borjar kl 1000.
Dagordning for Srsmotet, motioner med
styrelsens yttrande, styrelsefdrslag och forslag till stadgeandring samt verksamhetsberattelse for 1978 Sterfinns i detta nummer av
QTC. Bokslut for 1978 och budget for 1979
samt pSminnelse om denna kallelse publiceras i nasta nummer av QTC.
Alla som avser delta vid Srsmotet i Orebro
uppmanas att medfora gallande medlemskort for 1979. Medtag lampligen ocksS QTC
nr 3 och 4, 1979. Fullmakt for annan medlem
skall for kontroll postas senast mSndagen
den 23 april 1979 till SSA kansli, Ostmarks
gatan 43, 123 42 FARSTA eller avlamnas pi
SSA kansli senast tisdagen den 24 april 1979.

Undantagsvis kan fullmakter avlamnas lordagen den 28 april 1979 p5 Stora Hotellet i Ore
bro enligt vardklubbens anvisningar. Full
makter som inlamnas motesdagen i Orebro
kan endast behandlas i andra hand i m5n av
tid och vi kan inte garantera att dessa full
makter hinner kontrolleras fore Srsmdtesforhandlingarnas borjan kl 1000. Eventuella full
makter motesdagen mSste inlamnas fore kl
0900, mellan kl 0900 och 1000 motesdagen
mSste ges foretrade for kontroll av medlemskap for motesdeltagare utan medhavda full
makter. Posta darfor eventuella fullmakter
senast mSndagen den 23 april 1979.
Anmalan till deltagande i Srsfesten p5
lordagskvallen liksom till mSltider under lordagen och sondagen samt bokning av hotellrum sker till vardklubben Orebro Sandare
amatdrer, OSA, enligt deras anvisningar i
QTC och SSA-bulletinen.
Styrelsen

DAGORDNING
1. Motet oppnas.
2. Vai av ordforande for motet.
3. Vai av sekreterare for motet.
4. Vai av tv3 personer att jamte ordforanden justera motesprotokollet. Justeringsmannen skall tillika tjanstgora som rostraknare under motet.
5. Tillkannagivande av vid motet uppgjord
rostlangd.
6. FrSgan om motet ar stadgeenligt utlyst.
7. FrSgan om dagordningens godkannande. Smarre korrigeringar i dagordningen har
gjorts enligt forslag till andringar i stadgarna
punkt 15:1 nedan.
8. Framlaggande av styrelse- och kassaberattelse. I styrelseberattelsen skall aven
lamnas en redogdrelse for resultatet av forra
Srets motioner.
9. Framlaggande av revisionsberattelse.
10. FrSgan om styrelsens ansvarsfrihet for
det gSngna arbetsSret.
11. Faststalla det tillkannagivna valresultatet for styrelseledamoterna samt revisorer
med suppieant.
12. Vai av ledamoter till styrelsevalberedningen for nasta Srsmotes val av styrelseledamoter samt revisorer med suppieant.

13. Val av postrostraknare jamte en
suppieant for postrostrakningar fram till nas
ta Srsmote.
14. Behandling av inkomna motioner.
Styrelsen skall avge yttrande till inkomna
motioner.
14:1. Motion nr 1 om uppdelning av VHFfunktionarsposten i tre ansvarsomrSden.
14:2. Motion nr 2 om sankt eller borttagen Sldersgrans for amatorradiocertifikat.
14:3. Motion nr 3 om utarbetande av riktlinjer for radiosamband vid olika arrangemang.
14:4. Motion nr 4 om hojning av effektgransen for T-certifikat till 500 Watt.
14:5. Motion nr 5 om internationellt agerande for frekvenssegmentering vid tester.
14:6. Motion nr 6 om sankt krav p5
kunnighet i telegrafi p5 10-metersbandet.
15. Behandling av sty relsefdrslag.
15:1. Styrelsen foreslSr foljande andringar
i SSA:s stadgar: § 9 d). Foredragningslistan
till Srsmotet: punkt 2 omnumreras till 4 och
placeras efter nuvarande punkterna 3 och 4
som darmed omnumreras till 2 och 3;
tillagg i foredragningslistans punkt 16 med
"och faststallande" s3 att punkten f3r foljan77

de lydelse: "Behandling och faststallande av
budget for innevarande Sr";
"Teknisk sekreterare" andras till "Tekniksekreterare" i § 12, § 16:1 a och § 16:5.
Styrelsen forester att Srsmotet betraktar
dessa andringar som smarre korrigeringar att
omgSende kunna trada ikraft efter beslut
med enkel majoritet.
15:2. Forra Srets styrelseforslag till andring i stadgarna benamnda A4 och A5 gallande § 21 STADGEANDRINGAR och § 22 F0RENINGENS UPPLOSNING. Arsmotet 1978
bifoll namnda forslag till andring. Eftersom
forslaget innebar en stadgeandring sS ager
inte beslutet giltighet forran 1979 Srs Srsmote
dessutom bifallit forslaget med 2/3 majoritet
av rostlangden enliqt nu gallande § 21 i stad
garna. Styrelsen forester att Srsmotet 1979
bifaller forslaget men med foljande fortydliganden: § 21 . . . "av minst 3/4 av de
rostande" . . . andras till . . . "av minst 3/4
av rostlangden" . . . samt § 22 ... "av
minst 4/5 av de rostande" . . . andras till
. . ."av minst 4/5 av rostlangden" . . .
16. Behandlingen och faststallande av
budget for 1979.
17. Faststallande av medlemsavgiften for
1980. Styrelsen forester att Srsmotet beslutar
om maximalt belopp och ger styrelsen i uppdrag att under hosten 1979 slutgiltigt prova
och faststalla medlemsavgiften till erforderligt
belopp, dock hogst till det belopp som Srsmotet beslutar som maximalt. Infor Srsmotet
lamnar styrelsen forslag till maximalt belopp.
18. Beslut om plats for nasta Srsmote.
19. Synpunkter pS verksamheten for inne
varande Sr.
20. Motet avslutas.

SSA1978
verksamhetsberattel.se
Ordinarie och vice ledamoter i foreningens
styrelse har under Sret varit:
Ordforande
Vice ordforande

Sekreterare
Vice sekreterare

Kassaforvaltare
Vice
kassaforvaltare
Utrikessekreterare

Vice
utrikessekre
terare
Tekniksekreterare
Vice
tekniksekre
terare

Trafiksekreterare
Vice
trafiksekre
terare
Ungdoms- och utbildningssekreterare
Vice ungdoms- och
utbildningssekreterare
DL0

Vice DL0
DL1
Vice DL1

DL2
ViceDL2

DL3

Orebro Sandaramatdrers
Srsmotesprogram
PS sidan 84 Sterfinns hela
arsmotesprogrammet for lordag
den 28 och sondag den 29 april.

ViceDL3

DL4
Vice DL4

DL5

ViceDL5

DL6

'Si) AMSAT
I samband med SSA:s Srsmote i Orebro
planeras en AMSAT-traff pS lordagseftermiddagen. Syftet ar att diskutera gemen
samma problem, exempelvis koordinationer
for SM etc, samt att propagera for stod St
AMSAT genom medlemskap.
-CJF

Rav-SM 1979
Arets SM i Ravjakt arrangeras av Gavle
KortvSgsamatdrer. Tavlingarna hSils den
18— 19 augusti. Narmare informationer samt
inbjudan infores i QTC nr 6 som beraknas utkomma den 20 juni.
GKA

78

Vice DL6

DL7
Vice DL7

SM0OX Einar Braune
SM5AA Lars Hallberg
SM0CWC
Stig
Johansson
SM0HDP Bo Lindberg
SM5LN Martin Hoglund
vakant
SM4GL
Gunnar
Eriksson
SM0COP
Rune
Wande
SM4AWC
Eskil
Eriksson
SM0DOJ
Rolf
Svensson
SM3AVQ Lars Olsson
SM5CJF
Lennart
Arndtsson
SM7JP Eric B Carlsson
Reidar
SM7ANL
Haddemo

SM5BBC Ulf Swalen
SM0HWL Per-Axel
Bengtsson
Roland
SM1CXE
Engberg
SM1CCW Jan Hallden
SM2FGO
Bjarne
Knuts
SM2DQS
Staffan
Meijer
SM3CWE
Owe
Persson
SM3CRY Bo CarnSrius
Lasse
SM4FVD
Karlsson
SM4GYS IErik Persson
SM5ACQ
Donald
Olofsson
SM5CLK
Ingemar
Lofkvist
SM6CPO Ingemar
Jonsson
SM6EDH
CarlGustaf Castmo
SM7BNL Bengt Frolander
SM7EKT
Birger
Axelsson

SM3WB Sven Granberg har tjanstgjort
som QTC-redaktor och SM5AGM Folke RSsvall som vice QTC-redaktor.
Foreningens revisorer har under Sret varit
SM0FXB Carl Henrik Witt som forste revi
sor, SM50V Curt Holm som andre revisor
och SM0ATN Kjell Karlerus som revisorsuppleant.
Som styrelsevalberedning har under Sret
tjanstgjort SM4COK, Bjorn Israelsson (sammankallande), SM4CWV Gunnar Ahl och
SM0BDS Lars Forsberg med SM4IM Enar

Jansson som suppieant. Den valde sammankallande ledamoten SM7DH Sven Jonsson
tvingades avsaga sig p g a utlandsvistelse i
tjansten.

Till postrostraknare infor 1979 Srs val omvaldes vid Srsmotet 1978 SM0BSO Kurt Ro
senthal och SM5CPD Uno Soder med
SM5TC Arne KarlSrus som suppieant samt
utsSgs SM5LN Martin Hoglund i egenskap
av kanslichef till sammankallande, ej som
postrostraknare.
Styrelsen har under 1978 haft 5 styrelsesammantraden, 4 tvSdagars och ett endags,
varvid forts 30 st A4-sidor protokoll. Styrel
sen har sedan Srsmotet 1978 arbetat enligt
den nya organisationen som dS beslutades
om. SS ISngt styrelsen hittills kan beddma
tycks den nya organisationen fungera val.
Styrelsens verkstallande utskott (VU) har
bestStt av ordforanden SM0OX, sekreteraren SM0CWC, kassaforvaltaren SM5LN
samt DL0 SM5BBC som representant for
distriktsledarna. VU har under Sret haft 12
sammantraden, varvid forts 35 st A4-sidor
protokoll. VU har dessutom haft ett antal icke protokollforda arbetsmoten pS kansliet dS
enbart praktiska arbetsuppgifter utforts, sSsom kopiering, haftning, hSlslagning och
sortering av handlingar, uppsattning av hyllor, byte av lysror, m m.
Medlemsantalet har under verksamhetsSret okat med 6% frSn 5021 till 5337. Med
lemsavgiften for 1978 var 110:— kronor.
Trots en accelererande kostnadsokning i landet pS de fiesta omrSden sS har foreningens
ekonomi fStt en tillfredsstallande utveckling,
bl a tack vare god medlemstillstromning.
QTC har utkommit med 12 nummer, varav
nr 6 och 7 var sammanslagna till ett dubbelnummer. Formatet utokades 1978 till A4 frSn
tidigare A5. Inlagan 1977 i format A5 var 684
sidor och 1978 i format A4 472 sidor, eller inklusive omslagssidorna 1977 728 A5-sidor
och 1978 516 A4-sidor. Ytmassigt innebar
detta en dkning pS ca 40 %, en mycket kraftig dkning jamfort med tidigare Sr. SM3WB,
SM5AGM, spaltredaktorema och alia ovriga
QTC-medarbetare har alia del i det okade informationsutbudet och styrelsen tackar alia
dessa medverkande for en fortjanstfull insats. SM4GL har liksom tidigare Sr svarat for
kontakten med QTC-annonsorerna och uppnStt ett mycket gott ekonomiskt resultat for
foreningen, vilket styrelsen ar mycket tacksam for. Samarbetet med Ljusdals Tryck AB
har fungerat utmarkt.
SSA-bulletinen har under Sret utkommit
med 44 bulletiner omfattande over 100 st A4sidor med medlemsinformation sammanstallda och distribuerade av Uddevalla Amatorradioklubb, UARK, under SM6CPO:s ledning. Det ar 5:e Sret i rad som UARK ansvarat for SSA-bulletinen och styrelsen
framfor sitt varma tack for deras insatser.
Antalet bulletinstationer uppgick vid Srets
slut till 24 st, varav 7 st KV-stationer och 17
st 2-metersstationer.
Samarbetet med Televerket har varit gott.
Vid de sammantraden som agt rum med
Televerket under Sret har frSgor infor WARC
1979 dominerat. Efter forhandlingar har Tele
verket godkant foljande att galla fr o m 197802-15: att C-amatdrer fSr anvanda VFO men
med motsvarande stabilitet som kristallstyrd
sandare; att Sldersgransen for A- och T-certifikat andrats frSn 18 till 17 Sr men att SSA:s
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begaran om sankning av dvriga Sldersgranser, framforallt for C-certifikat, avslogs av
Televerket med hanvisning till krav pS sakerhet och ansvar; att det ar tillStet art anvanda
sig av fjarrskriftsalfabetet ASCII med sandningshastigheter och pS frekvensband som
meddelats i Televerkets rattelse nr 5 dar ock
sS de dvriga andringarna enligt ovan finns intagna, samt att Televerket dessutom godkant att galla fr o m 1978-03-10 vissa lattnader i forandet av dagbok vid mobil VHF-trafik. publicerat i QTC nr 5, 1978. Televerket
hade beraknat att utkomma med en ny
Svensk Amatdrradiofdrteckning, serie E:22,
fore Srets slut och hade aven beraknat att utsanda ett forslag till revidering av Bestammelser for Amatorradioverksamheten,
serie B:90, pS remiss fore Srets slut, men
ytterligare nSgon forsening har uppstStt.

Den 1—2 april avholls ett NRAU-mote i
Oslo med NRRL som vard och ett IARUmote inom region 1 i Ungern den 24—28 ap
ril, dS huvudsakligen WARC-frSgor behandlades. Protokoll och referat frSn dessa moten
har publicerats i QTC under Sret.
Norska NRRL fyllde 50 Sr den 8 augusti
och uppvaktades med en gSva frSn SSA genom ordforanden SM0OX.
Motionerna till Srsmotet 1978 har av styrelsen behandlats enligt foljande:
Motion nr 1 angSende inskrankning vid
postrostning avslogs av Srsmotet.
Motion nr 2 angSende granskningsorgan
vid oversattning frSn svenska avslogs av Srsmotet.
Motion nr 3 angSende nytt T-certifikat av
slogs av Srsmotet och istallet gavs enligt
styelsens forslag styrelsen i uppdrag att med
Televerket undersoka motiv och forutsattningar for eventuella andringar betraffande T-certifikat och att senast till Srsmotet
1979 presenters alternativa losningar.
Motion nr 4 angSende LF-detektering.
Arsmotet bifoll motionens punkter 1 och 3
och avslog punkt 2. Efter Srsmotet har utkommit en folder "information om radiostorningar typ LF-detektering" utgiven efter
samrSd av Televerket, Radiobranschens
samarbetsrSd, Kooperativa Forbundet, Sveriges
Radiomastarforbund,
Foreningen
Sveriges Sandareamatdrer, Svenska Privatradioforbundet och Svenska Radioforeningen Tellus. Foldern finns att bestalla bl a frSn
SSA kansli. Darmed har motionens punkt 3
uppfyllts. Tidsram inom vilken Stgarder skall
ha vidtagits enligt motionens punkt 1 har inte
kunnat faststallas. Anledningen ar densamma som till frSgan vem som skall svara for
kostnaderna enligt styrelsen. Det finns annu
inte nSgra matmetoder och gransvarden for
hur starka signaler en forstarkare skall kunna
stS emot utan att ge upphov till LF-detekte
ring. Harav foljer att man inte generellt kan
ange vem som har ansvaret for kostnaderna
och darfor ar det ocksS for narvarande omojligt att generellt faststalla nSgon tidsram for
Stgardande. Dessa frSgor mSste losas frSn
fall till fall. Televerket tillsammans med radiooch TV-leverantorerna arbetar vidare med
dessa problem. Styrelsen liksom motionaren
finner dessa frSgor mycket antelagna och
fortsatter darfor att verka for att de skall kun
na losas sS snart som mojligt.
Motion nr 5 om SSA.s bulletinverksamhet
bifolls av Srsmotet och borjade tillampas direkt efter Srsmotet.
Motion nr 6 om slopande av kravet pS
kristallstyrd sandare for C-amatorer lamnades av Srsmotet utan Stgard eftersom styrel
sen efter forhandlingar med Televerket redan
fStt lofte om en andring i enlighet med motionen att galla fr o m 1978-02-15.
Motion nr 7 om okad information till
SSA:s medlemmar avslogs av Srsmotet.
Motion nr 8 angSende reducerad med-
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lemsavgift utan QTC for klubbar avslogs av
Srsmotet.
Motion nr 9 om forenklaa loggbokforing vid mobil amatorradiotrafik lamnabokforing vid mobil amatorradiotrafik lamnades av Srsmotet utan Stgard eftersom styrel
sen efter forhandlingar med Televerket redan
fStt lofte om att vissa forenklingar i loggboksforandet vid mobil VHF-trafik skall galla
from 1978-02-15.
Motion nr 10 angSende SSA forbund av
slogs av Srsmotet.
Motion nr 11 angSende tillstSnd till "icke
talkommunikation" via repeaterstationer bifolls av Srsmotet med ett omformulerat tilllagg att styrelsen skall begara att Televerket

definierar vad som inte ar "klart sprSk". Forhandlingarna med Televerket har dock inte
hunnit slutforas i dessa frSgor till Srsslutet.
For mera detaljer om verksamheten 1978
hanvisas till distriktsledarnas och funktionarernas verksamhetsberattelser som bifogas.
Styrelsen vill ocksS framfora ett varmt tack
till alia funktionaerer, lokala klubbar och enskilda medlemmar, som genom vardefulla insatser verkat for foreningens och amatdrradiohobbyns framjande. Ett varmt tack riktas ocksS till kanslipersonelen och deras fortjanstfulla arbete.
Styrelsen

Verksamhetsberattelser frdn
distrikt och funktionarer
Distrikt SM0
Aktiviteten inom distriktet under 1978 har
gladjande visat en dkning. Detta har bl a
markts genom en intensiv trafik pS sSval
kortvSg som VHF och UHF. De utmarkta
konditionerna pS kortvSgen, speciellt pS 21
och 28 MHz har tydligen varit en bidragande
orsak.
Repeatertrafiken har ocksS varit hog.
Repeatrarna pS 144 MHz, R2, R5 och R8 och
pS 432 MHz, R2 och R8 har i stort sett fungerat bra. Modifiering har skett, nya QTH:n
har provats och en vidareutveckling av teknik
samt utprovning av nya antenner pSgSr.
Klubbverksamheten inom en del klubbar
tenderar att oka. Taby Sandareamatdrer,
SK0 MT har haft ett digert program bestSende av demonstrationer, filmforevisningar,
ravjakt, kurser i radioteknik, foredrag m m.
Medlemsantalet ar nu over 100. Aven Nynashamns Radioamatdrer har kommit igSng pS
allvar. Medlemsantalet ar nu 43 med alia
licensklasser representerade. Klubben har
deltagit med radiosamband i stora tavlingar
med gott betyg frSn tavlingsarrangorer. Botkyrka Sandareamatdrer drabbades i Sr Ster
av inbrott i sin klubbstuga varvid hela Drake
linen stals. Lyckligtvis for klubben kunde forovarna gripas och stationerna Sterstallas.
Stockholms Radio Amatorer har haft sedvanliga onsdagstraffar och vSr- och hostauktion samt field-day pS Skevi.
En ny klubb har bildats, SSSA, vilket uttytt betyder Stockholms SkargSrds Sandare
Amatorer och kommer sakert att horas nar
sasongen borjar i skargSrden. FrSn dvriga
klubbar har ej rapporterats nSgon speciell aktivitet.
Bulletinsandningarna har aven i Sr skotts
av SM5RK och SM0COP pS 3.5 MHz och av
SM0HVL och SM0HWL pS 145 MHz. Ett
tack for allt arbete.
Tre distriktsmoten har agt rum, tvS av
dessa med mycket iSg medlemsanslutning.
Motet i juni mSnad pS Agesta FriluftsgSrd,
dS utstallning av nya produkter och en mindre auktion agde rum, besoktes av ca 70 deltagare.
Onskar till sist alia medlemmar i SM0distriktet ett fint radioSr 1979 med en forhoppning att fS se er pS kommande distriktsmoten.
SM5BBC

Distrikt SM1
Att doma av bl a mangden inkommande
QSL till SM1 verkar aktiviteten under Sret ha
legat i nivS med tidigare Sr. Repeatertrafiken

pS 2 m kulminerar givetvis under sommaren,
dS SM1 brukar sexdubbla befolkningstalet.
SM1DUW svarar som tidigare troget for
fyren SK1VHF och SM1H0W i Visby for
SKISSA-bulletinen. Distriktets QSL-organisation fungerar enligt beskrivningen i fjolSrets distriktsrapport. NSgon speciell uppdelning av distriktsarenden har ej gjorts annu
mellan DL och vice DL, SM1DDW, men bSda turas om att delta i SSA styrelsemoten.
Ett lag frSn SM1 deltog i Srets NM i RPQ i
OH6-land med hedersamma placeringar. Att
SM1IRS i Visby nu kommit igSng pS RTTY
hoppas vi ska gladja mSnga. Forutom vanliga
meetings i Visby holls ett valbesokt field-day
i juli i Stenkyrka hos SM1AWD med bl a
traditionell lammgrillning pS menyn. Det av
mSnga eftertraktade prefixet SL1 har under
Sret aktiverats vid ett par tllfallen (SL1CF och
SL1FRO).
Avslutningsvis kan namnas att Gotlands
Radioamatorklubb planerar att sanda en
CW-kurs over 2 m repeater och forsokssandningar har inletts.
SM1CXE

Distrikt SM2
Arets verksamhet skiljer sig inte namnvart
frSn de foregSende Sren. Distriktet har varit
representerat pS samtliga styrelsesammantraden under verksamhetsSret av DL resp.
vDL. Darmed har aven vDL fStt en introduktion i styrelsearbetet.
Distriktet har hSilit tvS distriktsmoten dar
BSA resp. SkRA har stStt som vardar. En
field-day har hSIlits i BStskarsnas med Kalix
Amatdrerna som vardar.
Ett av de viktigare besluten som har tagits
pS de tvS distriktsmotena ar beslutet om bulletinsandningar over repeater. En klubb kan av
DL fS tillstSnd att sanda bulletinen over repeatern om klubbstyrelsen beslutar harom.
Klubbstyrelsen ansvarar gentemot DL att bestammelserna for bulletinsandningen efterlevs.
Bulletinsandningen har flutit bra trots att vi
bara haft en operator under halva Sret.
Klubbarnas verksamhet har totalt sett varit
storre an tidigare Sr. En ny klubb har startat i
PiteS med namnet PARK med ett medlemsantal pS ca 20 st nya och gamla sandareama
tdrer.
Repeatertrafiken rapporteras vara livlig.
God trafikdisciplin rSder over samtliga repea
trar.
SM2FGO
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Distrikt SM3
Inom distriktet forsigSr mSnga aktiviteter
bSde inom och utom radioklubbarna, vilka
har haft mycket skrftande verksamhet som
exempelvis teknikbyggen. CW-traning (bSde
over repeater och i klubblokalen), ravjakt och
foredrag om tekniska och allmanna amnen.
SvSrigheter finns for en del klubbar att fS
tag pS vettiga lokaler for sin verksamhet. I
bland kan det vara svSrt att bSde fS ett bra
radiolage och samtidigt sS centralt placerad
inom bebyggelse att ungdomar och andra utan egna fortskaffningsmedel kan ta sig till
klubblokalen.
Inom distriktet finns fyra bulletinstationer,
en pS kortvSg SSB, en pS RTTY kortvSg och
tvS pS VHF over repeater R4 och R7.
SM3CLA skoter QSL-verksamheten och
skickar ut QSL punktligt en gSng i mSnaden
till distriktets QSL-mottagare. SM3CLA har
ocksS Skt runt i distriktet och visat radio
klubbarna hur det gSr till att sortera QSL.
TvS distriktsmoten har hSIlits under Sret.
VSrmeetinget arrangerades av Edsbyns
Radioklubb och hostmotet av Jemtlands
Radioamatdrer. Ett stort tack for att klubbarna staller upp med fina arrangemang.
Aktiviteten pS VHF ar stor och mSnga nya
"rekord" har slagits under Sret. PS kortvSg ar
aktiviteten ocksS hog och mSnga fina resultat har erhSllits i exempelvis portabeltesten
och SAC-testen. SM3CXS har haft ett styvt
jobb att besvara alia QSL som amatorer runt
hela jorden sander till honom for kontakter
som man har haft med Arilds (-AGD) expeditioner.
NSgot Astolager blev det inte 1978 och det
verkar svSrt att fS nSgon radioklubb eller enskilda att stalla upp som vardar och arrangorer. Det ska kanske ocksS tillaggas att det
ar mycket jobb som mSste till for att det ska
bli ett lyckat lager. Vem staller upp nasta Sr?
Tack alia SM3-or for att ni staller upp och
for amatorverksamheten framSt!
SM3CWE

Distrikt SM4
1978 har varit ett Sr nar resultatet av en del
arbete borjat synas. En del klubbar har aktivi
teter som gor mig forvSnad. Det ar roligt nar
det tages initiativ. Lyssnar man pS kortvSg
eller VHF/UHF, sS drojer det inte lange, innan man hor en SM4-a. En aktiv SM4-a ar
SM4PG, han har varit aktiv som kassor for
distriktet under 22 Sr. Ett varmt tack till
Sven. Ovriga funktionarer inom SM4 har naturligtvis ocksS skott sig. QSL avdelningen
har letts av SM4BMX assisterad av Lindesbergsklubben. En trio som inte horts sS myc
ket, men andS finns, ar lansrepresentanterna
SM4CWV Gunnar, SM4BET Bertil och
SM4ANV Janne i resp. Ian. SM4C0K med
avstorningsavdelningen har sakert fStt slita
hSrt. Jag har vidarebefodrat hans tel.-nr och
adress till en hel del folk med storningsproblem. VSr vDL -4GYS Erik i Karlskoga har besokt de senaste styrelsemotena i Stockholm
och borjar bli varm i kladerna. Bulletiner har
lasts frSn Orebro och Sunne pS 2 meter FM
via repeater. Hagfors laser bulletiner pS 80
m —SSB och 2 m —SSB. Betraffande repeatertrafiken sS har jag inget att klaga pS. Tre
repeatrar pS 70cm/FM i Karlstad, Orebro och
Filipstad ar pS gSng och de ar i provdrift frSn
provisoriska QTHn. FrSn Falun med omnejd
har jag tyvarr inte sS mycket att beratta,
distriktet ar stort, men vi har ju ex.DL
SM4GL Gunnar dar uppe.
Distriktsmoten har hSIlits i Orebro resp.
Orsa och har refererats sep. i QTC. Aktivi
teter saknas ej. Kanske bara en liten stilla dnskan att fler skulle deltaga aktivt i distriktsarbetet. Valberedningen i SM4 bestSr av lans
representanterna Janne SM4ANV, Bertil
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SM4BET och Gunnar SM4CWV. Har ni ideer, hor av er till nSgon av dem.
Tack for 1978.
SM4FVD

Distrikt SM6
Arets hdjdpunkt inom sjatte distriktet var
SSA Srsmotet som arrangerades av Uddevalla Amatorradioklubb 8 och 9 april pS Hotell BohusgSrden i Uddevalla. Mer harom
finns att lasa i QTC nr 5 1978 pS sid. 170.
TvS distriktsmoten har agt rum under Sret,
det ena arrangerat av Kungsbacka Radio
amatdrer den 2 april pS det vackert belagna
Rossareds Sateri och det andra i BorSs den 8
oktober under vardskap av BorSs Radioama
tdrer.
Klubbverksamheten rapporteras ha varit
livlig runt om i distriktet. Ett flertal klubbar
bedriver kursverksamhet med bl a CW och
teknik. Aven data- och digitalteknik finns pS
kursprogrammen i en del klubbar, bl a Goteborgs Sandareamatorer som fStt nya klubblokaler ute pS f. d. Torslanda Flygfalt.
Melleruds Radioklubb sander CW-kurs via
SK6RFP och att den intensive klubbverksamhet som bedrivs i Dalslandsklubben bar
frukt kan man fS bevis pS om man studerar
"nya signaler” i QTC eller testspalterna (bSde VHF och KV) i samma tidning dar man dS
och dS hittar signalen SK6CM.
SM6CPO

Distrikt SM7.
Distr. har som vanligt varit mycket aktivt
under det gSngna Sret. For att inte gora nS
gon Stskillnad kommer jag inte att namna nS
gon enskild amator eller klubb vid namn.
SamrSdsmote holls den 11 mars i Morrum
med stor anslutning frSn bl a de blekingska
klubbarna. Dar foredrogs Srets motioner
samt beslots om vSrmeeting ute pS naturskona Hand i maj. Tyvarr blev inte anslutningen till detta mote sS stort som vantat, antagligen beroende pS att bSt mSste anlitas for
transporten och dess avgSngstid passas. PS
detta
mote
presenterades
vice
DL
SM7EKT Birger Axelsson frSn Vaxjo. Dessutom beslots att utge en distriktsbroschyr
med -ANL som redaktor. Arbetet har dock
forsenats pS grund av att alia klubbar inte besvarat frSgeformularet som utsandes.
Hostmeeting den 17 september pS A:6 i
Jonkoping ronte stort intresse. Ett spackat
program genomfordes, bl a talade -GL om ar
betet inom WARC -79 kommittSn, -JP om
ungdomsarbete och bidragsbekymmer samt
exLA5T, som visade bilder och berattade om
den atlantsegling han genomforde med hjalp
av bl a amatorradio 1974.
Klubbarnas insanda berattelser visar pS
stor aktivitet pS de allra fiesta hSIl med kurser
av alia de slag som kan intressera blivande
och varande amatorer t ex i telegrafi och tek
nik for cert., byggkurser, kurser i digitaltek
nik. Telegraferingslektioner utsandes over en
repeater och planeras over ytterligare en.
Flera klubbar arbetar aven i skolorna vilket pS
sikt borde betyda fler unga amatorer samt
aven storre forstSelse for vSr hobby. FrSn
nSgra enskilda amatorer har framforts krav
pS mera information vilket i en del fall kunnat
Sterforas till klubbarna som inte alltid vidarebefordrar infos till sina medlemmar. NSgot
irriterande ar att en del klubbar inte svarar pS
forfrSgningar sS att infos blir dubbelriktade,
vilket val ar meningen.
SSA-bulletinen utsands over flera repeat
rar pS UKV samt pS kortvSg frSn Jonkoping.
Repeatrar finns snart sagt i varje klubb. De
fiesta ar utbyggda och klara med god rackvidd och funktion, nSgra under utbyggnad
och utprovning av utrustning och placering.

Trafiken pS UKV utanfor kanalerna ar ocksS
intensiv vilket kan utlasas i diverse resultatlistor. Storningar frSn grannland ar besvarande dS man inte rattar sig efter rekommendationer om frekvenser mm frSn Reg. 1.
DL har deltagit i samtliga SSA:s styrelsemoten, en viktig de! av arbetet.
TvS dispensarenden har avgjorts under
Sret.
SM7BNL

T ekniksektionen
Den uppStgSende solflacksaktiviteten har
medfort forbattrade DX-konditioner. Med
mSttliga antenner har man kunnat kora en
hel del smStt och gott pS banden. Man kan
uppleva tjusningen med QRP som forutom
en ren energibesparing ocksS ger mindre
storningsproblem.
Storningar pS radio, TV och forstarkaranlaggningar har blivit allt vanligare pS senare
Sr. Det beror dels pS den okade forekomsten
av transistoriserade anlaggningar, dels pS
det okade antalet sandare. Samarbetet mellan Televerket, radiobranschen och SSA,
som bl a resulterat i vikbladet "Radiostorningar typ LF-detektering”, fortsatter. Det ar en
forhoppning att man sS smSningom ska kunna enas om matmetoder och granser for
immuniteten hos hemelektronisk utrustning.
Bo Jakobsson, SM5BML, slutade som avstorningsfunktionar i slutet av maj och vi tackar honom for hans fina insatser under de
fem Sr han varit funktionar. Det saknas fortfarande en eftertradare till -BML.
I dvrigt kan frSn sektionen rapporteras
rutinarenden sSsom utfardande av kunskapsintyg for C-certifikat, antennintyg samt besvarande av tekniska frSgor.
SM4AWC

Trafiksektionen
S3 har dS trafiksektionens forsta verksamhetsSr nStt sitt slut. Som alltid vid omorganisation sS tar det en viss tid innan
organisationen borjar fungera. En forhoppning ar att arenden som kommit trafiksektio
nen tillhanda under Sret, trots omorganisationsproblem inte blivit alltfor mycket forsenade och inte heller samre behandlade.
Trafiksektionen har haft den gladjande formSnen att med flera av sina funktionarer del
ta i WARC-kommittSn och vid moten med
Televerket. FramhSllas skall att vid moten
med Televerket har stor forstSelse for vSra
onskemSl erhSllits.
Vad galler den mera konkreta verksamheten inom trafiksektionen hanvisas till sektionens funktionarers verksamhetsberattelSM3AVQ

SSA-bulletinen
Nya bulletinregler for SSA bulletinverksamhet har antagits under Sret. De nya reglerna ar en foljd av att en motion angSende
bulletinredigeringen antogs av SSA:s Srsmote. De nya reglerna innebar i korhet att
bulletintexten ar uppdelad i tvS avdelningar:
en riksdel och en regionaldel. Regionaldelen
innehSller distrikts- och klubbnytt. VHFbulletinstationerna fSr i regionaldelen hoppa
over sSdana punkter som beror handelser
utanfor stationens ordinarie tackningsomrSde.
SSA-bulletinen har under Sret utkommit
44 gSnger och distribuerats via ett vaxande
antal bulletinstationer inom samtliga distrikt.
Antalet bulletinstationer uppgick vid Srets
slut till 24 st, varav 17 st pS 2-metersbandet.
Av den statistik bulletinoperatdrerna av-
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lamnat kan man gora den uppskattningen att
antalet incheckningar varje sondag tillsammans uppgSr till narmare 550. Om man gissar
att ungefar halften av lyssnarna checkar in
skulle det innebara att ca 1000 amatorradiointresserade lyssnar pS bulletinen varje sondag, d v s de fiesta aktiva amatdrerna ar
bulletinlyssnare.
Tendensen under senare Sr har ju varit att
bulletinstationerna pS tvS meter FM via
repeatrarna har okat i antal ganska starkt.
Det hr forekommit farhSgor om att detta
skulle minska lyssnarunderlaget for kortvSgsbulletinstationerna, men statistiken visar
ganska klart att sS inte blivit fallet. Sarskilt
val kan man se detta om man tittar pS siffrorna for bSde 1977 och 1978 frSn SK3SSA i
Bolinas, vars operator SM3CFV varje Sr lamnar en fullstandig rapport over alia incheck
ningar. I slutet av 1977 startade tvS nya bulle
tinstationer inom SM3 via repeatrarna i Gavle
och Hudiksvall. Men kunde kanske ha befarat att detta skulle ha inverket menligt pS
lyssnarfrekvensen vid SM3:s kortvSgsbulletinstation, men CFV:s statistik visar klart att
sS inte varit fallet.
Nar det galler kortvSgsbulletinerna verkar
det som om den mest rikstackande skulle va
ra SK6SSA i Ulricehamn tatt foljd av
SK3SSA i Bolinas.
SK4SSA i Hagfors ar den kortvSgsbulletinstation som sander senast pS dagen: kl
1400. Det ar val darfor naturligt att den stationen under den ljusare delen av Sret har ett
forhSllandevis litet lyssnareunderlag. D3 kan
ske inte alia har mojlighet att lyssna pS morgonen sS ar detta ocksS en servicesak. Fjarde
distriktets bulletinstationer ar forresten sS
lyckligt lottade att de har rattstavande QSLkort. De fiesta dvriga har fortfarande den
Mosebackeinspirerade felstavningen.
Ur rapporterna frSn de olika bulletinstatio
nerna framgSr att det 1978-04-23 var urusla
konditioner pS 80 meter medan det daremot
1978-10-08 var ovanligt bra forhSllanden pS
tvS meter.
De fiesta operatorerna tycks vara eniga om
att incheckningarna ar nSgot positivt, aven
om det kan dra ut pS tiden. Det ger ett bevis
pS att det "hela sS att saga gStt fram”.
SM6CPO

VHF
Vid REGION 1-konferensen i MiskolcTapolca 24—28 april deltog SM5AGM som
representant for SSA. Dar behandlades
framst frSgor infor WARC 1979. Forutom
dessa frSgor diskuterades aven meteorscatterproceduren (tidigare behandlad vid
motet i Warzawa -75), VHF UHF SHF DXrekordtabellen, frSgan om ett varldsomfattande locatorsystem, andring av reglerna
for REGION 1-testerna, mikrovSgsfrSgor,
bandplaner, repeaterfrSgor och mycket annat. Konferensen foregicks av ett NRAUmote i Oslo, 1 —2 april.
Forberedelsearbetet infor WARC 1979 har
fortsatt och SM5AGM har deltagit i arbetet
genom att ingS i SSA:s WARC-kommitte
och vid tvS tillfallen ingStt i SSA:s forhandlingsgrupp med televerket. Kontinuerliga
internationella kontakter har dessutom uppratthSHits framst med VHF-funktionarerna in
om Norden.
Aret 1978 har varit intressant ur vSgutbredningssynpunkt och flera goda oppningar
har intraffat. Den mest intressanta tropooppningen agde rum 7—8 november nar ett hogtryck over Centraleuropa gav mojlighet for
stationer anda upp till Haparanda att fS kon
takter med kontinenten. Norrskensaktiviteten har okat stadigt och bland Srets starkaste norrsken bdr namnas det som intraffade 29 September och 25 november. En sensationell oppning Island — Sverige via aurora
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intraffade 4 augusti. Arets basta sporadiska
E-oppningar intraffade 8 och 10 juli mellan
sodra Sverige och medelhavsomrSdet. Un
der en semesterresa i Nordnorge fick
SM4AXY/LA flera forbindelser med Stock
holm over ett avstSnd av 1300 km via vad
som mojligen kan ha varit aurora-E, forward
scatter med ren ton och antennen riktad soderut. Ett sensationellt ISngdistans-QSO via
meteorscatter agde rum under Perseiderna
11 augusti mellan SM5BEI norr om Stock
holm och Malta. Internationella kontakter
har agt rum via satelliter och mSnen. Europas forsta transekvatoriella kontakter pS 144
MHz via F2-skiktet agde rum i april mellan
Grekland och Rhodesia.
Till sist riktas ett tack till SM5EJN for ett
utmarkt samarbete och med forhoppning om
att Jan snart igen fSr mojlighet att intrada i
SSA-funktionarssamarbetet.
SM5AGM

Relastationer
Antalet tillstSnd for repeatrar pS 144 MHzbandet var den 31 december 1978 75 stycken
och pS 432 MHz-bandet 19 st.
Antalet tillgangliga kanaler pS 144 MHzbandet har ytterligare minskat. Framfor allt
d3 i den sodra delen av landet. Gladjande
nog har trots detta, tillstSnd kunnat delas ut
tack vare fint samarbete mellan berorda klubbar. En klubb som innehaft gallande
repeatertillstSnd pS en viss kanal har tillStit
en annan klubb att nyttja samma kanal trots
att upprepningsavstSndet varit mindre an de
foreskrivna 160 kilometrarna. I detta sammanhang riktas ett tack till Radioklubben
VHASA som visat prov pS verkligt god amatoranda och forstSelse.
Vid REGION 1-konferensen i Ungern be
handlades en del frSgor rorande repeaterverksamheten. Bl a beslots att kanalerna R8
och R9 pS sikt skall awecklas till formSn for
satellittrafik. Det faktum att det i Europa
finns ett mycket stort antal repeatrar pS
dessa kanaler torde gora denna avveckling
praktiskt taget omojlig. Tills vidare galler hos
oss att kanalerna R8 och R9 i fortsattningen
inte kommer att delas ut.
Ett forslag att andra kanalavstSndet frSn
25 kHz till 12,5 kHz antogs, men man overlat
St respektive land att bestamma nar overgSngen skall ske. Planer for sSdan dvergSng i
SM foreligger for narvarande inte.
Forhandlingar med Televerket om att fS
anvanda andra trafiksatt an 16F3 vid repeatertrafik pSgSr. Resultatet av forhandlingarna
kommer inom kort att publiceras i QTC. (Se
motion nr 11 till Srsmotet 1978).
1979 kommer att bli ett betydelsefullt Sr for
hela sandareamatorverksamheten. WARCkonferensen kommer troligen att i hog grad
pSverka frekvenstilldelningen for 432 MHzrepeatrarna. Det antas namligen att de lan
der som idag forfogar over 10 MHz pS 432
MHz-bandet fSr vidkannas en nedskarning
av bandet. Darmed finns forutsattningarna
for en gemensam bandplan for hela REGION
1. En anpassning for vSr del till denna band
plan ar ett gammalt lofte som dS kan uppfyllas.
SM0COD

VHF—UHF tester
VHF: Testerna har under Sret samlat minst
321 st deltagare som sant in 1331 loggar.
Segrade gjorde SM3COL/Rolf med poangsumman 31483. Deltagarna fordelade sig pS
distrikten enligt foljande: SM1: 3 %, SM2:
11 %, SM3: 19 %, SM4: 12 %, SM5: 12 %,
SM6: 14 %, SM7: 14 %, SM0: 15 %.
UHF: Testerna har under Sret samlat minst
94 st deltagare som sant in 426 loggar. Seg
rade gjorde i Sr igen SM5DWC/Anders med

poangsumman 9640. Deltagarna fordelade
sig pS distrikten enligt foljande: SM1: 3 %,
SM2: 4 %, SM3: 13 %, SM4: 17 %, SM5: 16
%, SM6: 17 %, SM7: 12 %, SM0; 18 %.
Aktiviteten under Sret pS 1,2, 2,3 och 10
GHz har visat en okande tendens.
KVARTALSTESTEN: PS allman begaran
startades pS forsok under 1978 en test pS
144 MHz, endast telefom. Testen har gStt fyra gSnger och samlat efter omstandigheterna
gott deltagarantal vilket inspirerar att fortsatta med testen. NSgra slutresultat finns ej till
gangliga i skrivande stund.
Slutligen kan namnas att under Sret har en
anonym givare skankt vandringspriser till
VHF och UHF-aktivitetstesterna. Dessa
kommer att delas ut till totalsegraren i resp
test med borjan efter 1979 Srs test. Priserna
skall vara standigt vandrande.
SM5EJN

VHF-UHF diplom
WASM I 144 MHz (samtliga distrikt korda
pS 144 MHz): Under Sret har utdelats 13 st
diplom fordelade sSlunda: SM1: 1 st, SM2: 1
st, SM3: 1 st, SM5: 1 st, SM6: 1 st, SM7: 1
st, SM0: 3 st, PA0: 1 st, OH3: 1 st, UR2: 1 st,
UA4: 1 st.
Totalt har utdelats 183 diplom.
WASM II 144 MHz (samtliga Ian korda pS
144 MHz): Under Sret har totalt utdelats 4 st
diplom fordelade sSlunda: SM4: 2 st, SM7. 1
st, OHO: 1 st.
Totalt har utdelats 33 st diplom.
WASM I 432 MHz: (samtliga distrikt korda
pS 432 MHz): Under Sret har utdelats totalt 3
st diplom fordelade sSlunda: SM0: 2 st,
OHO: 1 st.
Totalt har utdelats 15 st diplom.
WASM II 432 MHz: (samtliga Ian korda pS
432 MHz): Under Sret har det forsta av detta
diplomet tilldelats SK6AB, vilket kan anses
som en mycket stor prestation av Chalmers
radioklubb.
I och med Srsskiftet 1978/79 lamnar
SM5EJN posten som test och diplom
funktionar for VHF-UHF och eftertrads av
SM0DRV som onskas lycka till med kommande arbetsuppgifter.
SM5EJN

AMSAT
1978 har varit ett synnerligen handelserikt
Sr for de amatdrsatellitintresserade. Inte
mindre an tre nya satelliter har sants upp.
Den 5:e mars sandes OSCAR 8 upp och har
sedan dess fungerat utan storre problem.
OSCAR 8 har forutom en transponder for
mode A aven en utrustning for mode J, d v s
markstationerna sander pS 144 MHz bandet
och lyssnar pS 432 MHz-bandet. Mod J har
tidigare endast provats under den korta tid
OSCAR 5 varit aktiv och kan darfor betraktas
som ett nytt erfarenhetsomrSde. Den 26
oktober sandes de ryska satelliterna RS1 och
RS2 upp. Dessa arbetar i den val beprovado
mode A, d v s jordstationerna sander pa 144
MHz-bandet och lyssnar pS 28 MHz bandet.
For samtliga nya satelliter har det av nSgon
anledning visat sig svSrt att, trots alia tek
niska hjalpmedel, f3 s5 noggranna uppgifter
om banparametrarna att det varit mojligt att
gora ISngtidsberakningar p3 ekvatorpassage
tiderna. For publicering i QTC mfiste ju
berakningarna goras for en tidpunkt tv3
mSnader framSt i tiden. Uppgifterna i QTC
har darfor oftast m3st kompletteras i bulletinerna.
OSCAR 7 har fullgjort annu ett cir som p g
a "hogeffektanvandare" inte forlopt helt
problemfritt. NSgon battericell har med
sakerhet blivit forstord och kommandodelen
krSnglar tidvis.
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Underlag for den information som under
Sret publicerats i QTC har hamtats ur AMSAT NEWSLETTER, QST, HR REPORT,
W1AW BULLETIN etc. Vidare har informa
tion per telefon och brev strommat in bSde
frSn SM och OH.
SM5CJF

mycket positivt. Hadanefter kommer detta
att bli en standigt Sterkommande tavling i
SSA:s testverksamhet.
I dvrigt hanvisas till testspalten i QTC, som
SM6CTQ har redigerat pS ett beromvart satt.
SM0GMG

Utiandska diplom

RPO/ravjakt
Redan vid Srets borjan blev datum faststallt for de nationella jakterna och SM. Landets klubbar lade sedan sina interna serier efter dessa storre arrangemang. Trots detta intraffade nSgra kollisioner tidsmassigt, bl a for
att besked om NM kom sS sent.
SM5EOS har vid tre tillfallen gjort
"missionsresor" och vid dessa gStt igenom
RPO i teori och praktik.
Under vSren fick SM5E0S pS mycket kort
varsel formulera svenska synpunkter pS de
foreslagna lARU-reglerna i RPO. I de slutliga
reglerna var dessa synpunkter beaktade.
Nationella jakter har avgjorts i Stockholm,
Vaxjd, Uppsala, Gotland, Orebro och VasterSs. En sedvanlig 4-stadsjakt mellan Gavle,
Falun Uppsala och Bolinas.
NM avholls i Sr i Gamla Karleby, Finland.
Carl-Henrik Walde SM5BF vann. Ilmari Routsalainen OH7SI kom tvSa och Gunnar
Svensson belade tredjeplatsen. Darigenom
gick ocksS lagsegern till Sverige.
SM arrangerades fdrtjanstfullt av Orebro
Sandareamatdrer under ledning av Gunnar
Ahl SM4CWV. Efter tvS fina utslagsgivande
deltavlingar stod Sterigen Carl-Henrik Walde
SM5BF som segrare totalt och givetvis ocksS
i oldboysklassen. TvSa blev Bo Lindell och
•trea Peter Ljungstrom som ocksS blev seniormastare. Trots att VasterSs belade platserna
3, 4 och 5 genom Ljungstrom, Bengtsson
och Lenander kunde Stockholm genom Wal
de, Lindell och Gustavsson ta lagsegern med
platserna 1, 2 och 8. Trea i lagtavlingen kom
Orebro med juniormastaren Ulf Jonsson, tillika junioren Kjell Jarl och Lars Carlsson.
Veteranmastare blev Kurt Leuchovius
SM50W. Dammastare blev Ann-Kersti Lindqvist. I den nya klassen for nybdrjare belade
Christer Eriksson VRK forsta plats.
Efter SM holls ett stormote dar bl a en mSIsattning for verksamheten antogs:
"RPO-verksamheten skall syfta till att sprida kannedom om och bereda mojlighet till att
utova RPO i Sverige".
Harvid skall RPO-ledningen tillse att:
ett antal nationella jakter samt ett svenskt
masterskap anordnas varje Sr.
sprida kannedom om verksamheterna i in
terna och externa massmedia.
soka samordna utvecklingen av och fortlopande inventera utbudet av forekommande
tekniska hjalpmedel.
uppratthSlIa och nyetablera nationella och
internationella kontakter for ett rikt och varierat jaktutbud".
Till sist riktas ett tack till landets ravjagare
for ett gott samarbete och stod under Sret.
SM5EOS

Intresset for diplom har under 1978 varit
betydligt storre an under tidigare Sr.
Totalt har 82 ansokningar behandlats, inklusive ansokningar om SSA:s diplom A350.
Av de utiandska diplomen var 29 st. WAC,
11 st. CQ och 26 st dvriga. En del ovrig korrespondens har forekommit, sSsom besvarande av forfrSgningar, pSstotningar, efterlysningar av diplom, etc. .
SM5BNX

WASM1
Under Sret har ansokningar
om och
utdelning av 105 WASM 1-diplom agt rum.
Diplomen har fordelats pS 23 lander och darvid har hela 70 % av diplomen gStt till SSSR.
SM0CCE

Ungdoms- och
utbildningssektionen
BidragsfrSgor: Uppvaktning har under Sret
gjorts vid Statens ungdomsrSd och Utbildningsdepartement for att losa bidragsfrSgan.
UtbildningsfrSgor: Kontakt har hSIlits med
Televerket i frSgor som galler kursverksamhet over repeater och licensfrSgor. Arbete
pSgSr med framtagande av informationsmaterial.
Scout- och JOTA-verksamhet: SamrSd
har tagits med Svenska scoutforbundet i olika samverkans frSgor.
Handikappverksamhet:
Verksamheten
redovisas separat av funktionsledaren.
SM7JP

Handikappverksamheten
Taltidningsverksamheten sorterar under
ungdoms- och utbildningssektionen och har

Motioner

Tester

Motion nr 1. Uppdelning av VHF-funktionarsposten i tre ansvarsomrAden.
Uppdelning av VHF-funktionarsposten i
tre ansvarsomrSden med bibehSllande av befintliga underfunktionarer, tester, diplom, re
peater m m.
1. VHF-funktionar
2. UHF/SHF-funktionar
3. Spaltredaktor QTC

Forst ett tack till SM0DJZ/Janne, for
hans fina insatser under de gSngna Sren och
med en forhoppning att verksamheten skall
fortastta isamma stil i Jannes fotspSr.
NRAU-testen som i Sr hade nya regler blev
Sterigen en triumf for Finland. Goda individuella resultat kunde redovisas av de sven
ska deltagarna men bredden saknas.
Portabeltesten har aven i Sr haft ett stort
deltagarantal.
FrSn SAC och Jultesten finns annu inga
resultat tillgangliga, men aktiviteten verkar
ha varit god i bSda testerna.
KortvSgsmasterskapet
har
mottagits

Motivering
P g a den snabba utvecklingen pS
VHF/UHF/SHF kommer bordan pS en (1)
person att bli for stor, vilket skett i ett antal
europeiska lander. Genom att vara forutseende kan vi har vinna mycket. Vid delegering av uppgifterna fSr vi tre personer med
specialkunnande och avsevart mycket mer
tid for sitt gebit, vilket ger oss battre mojligheter att folja med den internationella ut
vecklingen samtidigt som vi pS hemmaplan
kan erbjuda en okad information och service.
Bo Nilsson SM7FJE
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skotts av SM7ANL, Reidar, med stod av
Nordvastra SkSnes Radioamatdrer, Helsing
borg.
QTC:s taltidningsupplaga ar nu 53 prenumeranter. Kassettupplagan utkommer i stort
sett samtidigt med den vanliga tryckta upplagan och omfattar nu 3 timmar text per nummer. Det innebar totalt ca 33 timmar intalad
text under Sr 1978. Hela upplagan pS 53
nummer med 33 timmar QTC-text blir 1749
timmar QTC-text.
Inlasning av texten skots som vanligt av
SM4HSD, Arne, eller SM7C0S, Erland. Inspelning och kopiering ordnar Stefan Hardung och SM7ANL. Bestallning av QTC
kassettupplaga gors pS SSA:s kansli.
SM7COS ordnar ocksS inlasning av
"QSP", som ar en redigerad och bearbetad
oversattning av intressanta artiklar i utlandsk
amatorradiopress m m. QSP har under 1978
utkommit med 10 nummer, vardera pS 3 tim
mar, och har nu ca 30 prenumeranter.
I taltidningsverksamheten ingSr ocksS ko
piering till handikappade av olika band med t
ex telegrafiovningar, radioteknik o s v. Forteckning over dessa band som stSr till forfogande endast for handikappade SSA-medlemar finns i QTC nr 3:1978 sidan 92. Ovrig
handikappverksamhet har bland annat
omfattat foljande aktiviteter. SM7COS har
hSilit igSng handikapp-ringen pS 3775 kHz
onsdagar och lordagar, 1 okt —31 mars kl
1100 SNT och dvriga s k sommarhalvSret kl
0900 SNT. SM7COS har tagit fram en
"Morokulien-guide" som narmare skall beskriva denna trevliga plats. Arbete pSgSr
ocksS med en annan broschyr som skall beratta om vad "handikapp-radio" ar for nSgot
och det har ocksS tagits fram en affisch om
detta. Denna senare har redan distribuerats
till alia DL f v b till klubbarna. Ovrigt material
kommer efter hand ut till alia klubbar via DL.
Du som laser detta kanske ocksS vill gora
en insats? Enklast gor Du detta genom att
satta in en slant pS WL-fondens postgiro
71 90 88-7. Brev eller kassetter i taltidningsarenden kan sandas till NSRA, Box 8073,
250 08 Helsingborg.
SM7ANL

Motion nr 2. Sankt eller borttagen AF
dersgrans for amatorradiocertifikat.
Efter att ha last artikeln "Ham Radio Goes
To School" i decembernumret 1978 av tidskriften ”73" har jag starkts i min uppfattning, att det ar en olyckligt vald bevekelsegrund som fororsaket den ganska hoga minimiSIdern for att fS amatorradiosandarcertifikat.
I den relaterade artikeln berattar William L
Lazzaro, N2CF, mellanstadielarare i Montebello-skolan i Suffern, New York, hur han
forst introducerat amatorradion i sin femteklass och sedan undervisat tioSringarna och
slutligen, efter det att de fStt trana pS klubbstationen i skolan, flera av dem avlagt egna
certifikat av Novice-klass. Undervisningen
var lagd pS "FVA-basis", enligt vSrt synsatt,
men det var alltsS pS mellanstadiet.
Av egen erfarenhet kan jag verifiera hur
just tio-elva-Sringar suger St sig kunskaper av
den har sorten (samtidigt som de kan ha nog
sS svSrt for den ordinarie kursen. . J och
QTC 3:1979

de alskar just sAdana saker som "hemliga
sprAk" av olika slag. Det ar i den Aldern de
grundlagger vidare hobbyverksamhet. Vill
man intressera dem for amatorradio ar det inte stor ide att entusiasmera dem i femteklassen for en sak de inte fAr gora fdrran i Attan!
Och pA hogstadiet ar det mera stressigt och
storre konkurrens om betyg m m, vilket (mojligen) kan avhAlla nAgon frAn att engagera
sig i amatorradio eller nAgon annan hobby
just dA. I tio-elva-ArsAldem har de en lugnare
skolsituation och mera fritid och sysslar garna intensivt i lAnga pass med sAdant som
intresserar dem. Det ar alltsA en idealisk Sider
att lara exempelvis telegrafi i, och med ratt
upplaggning av kursen ar nog inte heller Ccertets tekniska eller trafikmassiga problem
sA svAra att lara in.
Jag hanvisar till artikeln for fler detaljer
men jag kan intyga att det den beskriver, latt
skulle kunna goras aven i vArt land, om lagen
sA tillat. Barns mognad och utveckling ar sA
individuellt olika, att man inte kan saga en
generell Sider, vid vilken alia ar mogna att bli
radioamatdrer. Jag yrkar darfor i forsta hand
pS ingen nedre Sldersgrans alls och i andra
hand pS en sankt minimigrans vid ca 10 Sr.
Kaj Stridell, SM5DAD
Vast erAs Radiokiubbs sty raise stoder
SM5DAD i denna motion.
Anders Hagstedt, SM5ATW
Ordforande i VRK

Motion nr 3. Utarbetande av riktiinjer
for radiosamband vid olika arrangemang.
Det har sedan en langre tid varit mojligt att
bedriva sambandsservice pS amatorradiofrekvenser. Enligt undertecknade ar det angelaget att SSA omgSende utarbetar riktiinjer
for denna verksamhet.
Man skall darvid sarskilt beakta foljande:
1. Att man rekommenderar vilken typ av
arrangemang som SSA anser det lampligt att
understodja med radiosamband, t ex bilrally,
orienteringstavling, bingoutrop etc.
2. Att frSgan om skalig ersattning frSn
arrangdren utreds, samt efter vilka grunder
denna kan beraknas.
3. Att endast till SSA ansluten klubb eller
forening erhSller tillstAnd for denna verksam
het pS amatorradiofrekvenser.
4. Att ansokan om tillstSnd skall tillstallas
Televerket via SSA:s distriktsledare. DL skall
ha ratt att avstyrka ansokan.
5. Att DL anvisar lampliga frekvenser.
Foreningen Eskilstuna Sandareamatdrer
Carl Moback, SM5DNC
Ordforande
Anders Molin, SM5BMK
Sekreterare
Motion nr 4. Hojning av effektgransen
for T-certifikat till 500 Watt.
Undertecknade sandareamatdrer onskar
att SSA inleder forhandlingar med Telever
ket om hojning av effektgransen for Tcertifikat till 500 Watt.
Motivering
Effektbegransningen till 75 W ar ett stort
hinder for den seriost arbetande T-amatoren
bl a vid auroraforbindelser.
En effektgrans bor vara i relation till de tek
niska kunskaper som kravs for certifikatklassen i frSga och for A- och T-cert ar fordringarna desamma, varfor ocksS effektgranserna bor vara lika.
SM4EGB, SM4GCM, SM4GEA, SM4IHY,
SM4IQA och SM4JBT
Motion nr 5. InternationelIt agerande
for frekvenssegementering vid tester.
ForeslSs att SSA med kraft ska agera internationellt for inforande av generella bestammelser som begransar det frekvensutrymme som tester ska tillAtas "lagga beslag
pS" inom varje amatorband.
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Kommentar
En tankbar form kunde vara en rekommendation i lARU-bandplanen med angivande av
de frekvenssegment inom CW- respektive
FONI-del pS de olika banden inom vilka tes
ter kan tillStas. (Analogt med nu forekommande rekommendationer om DX-trafik,
RTTY-trafik, m m). Alternativt kan man tan
ka sig att istallet pS motsvarande satt definiera frekvenssegment inom vilka testtrafik forbjuds.
Motivering
Som varje aktiv sandareamator torde kanna till ar det numera praktiskt taget omojligt
att anvanda vSra amatorband for "vanlig"
trafik vid de tillfallen en test pSgSr. Det kan
inte vara rimligt att testerna pS detta satt tilliSts omojliggdra varje annan form av radiotrafik for de amatdrer som behover anvanda
ett band dar test pSgSr men av nSgon anledning inte onskar delta i testen!
Observers
Vi ar inte motstSndare till tester (vi deltar
sjalva ibland), men havdar alias ratt till fritt
bruk av sin "rig" inom ramen for erhSllna till
stSnd. Det torde darvid vara nodvandigt att
infor mera "disciplinerade" former for tester
an vad som f n ar fallet. Inte bara inom SM
utan kanske framforallt nar det galler internationella "stortester”!
For styrelsen,
Oskarshamns Radioamatdrer, ORA
B Almquist, SM7FOM
Ordforande

Motion nr 6. Sankt krav pS kunnighet i
telegrafi pA 10-metersbandet.
Ja, nu har vi Ster erhSilit inbetalningskortet
for medlemskap i foreningen SSA, och liksom vid alia andra utgifter satter man sig ner
och funderar om varan, tjansten motsvarar
ens forvantningar. Som T-amator staller jag
mig ytters tveksam till detta. Ar SSA verkligen ett organ som stoder oss och tillgodoser

vSra intressen? Jag, och mSnga med mig,
har nog inte markt nSgot i den riktningen.
Tag t ex utdraget frAn sammantradet
med Televerket den 5:e juni 1978. (QTC 9
1978 sid 306). Det fick mig verkligen att
reagera. Dar framhAller ordforanden att
telegrafi inte bor utgdra nAgon sparr for
trafik pA delar utav 10-metersbandet.
SSA svarar dA med att man ar radd for
disciplinara svArigheter. Man bor krava
battre tekniska kmskaper av "PRIVATRADIOFOLK" som trafikerar bandet. Hur
kan SSA uttala sig sA mot sina egna med
lemmar? Behover de kanske inte oss som si
na medlemmar i foreningen? Sanningen ar
nog att vSrt bidrag till foreningen behovs
mycket val. De tekniska kraven ar desam
ma for T- som for A-amatdrer. En nybliven C-amator har inte storre trafik vana
an vad en nybliven T-amator har. Enda
skillnaden ar att A-, B- och C-amatorer beharskar telegrafi. Lyckas vi T-amatorer inte
uppratthAlla kontakten med vAr motstation
pA FM eller SSB sA fAr vi val avbryta den. Det
fAr vi ju gora pA de band som ar upplAtna for
oss.
Nej, era forsok till motivering mot oss
hAller inte. Nog kan ni dela med er av ett
enstaka kortvAgsband och samarbeta
med oss istallet fdr att motarbeta oss. Vi
borjar ju bli ratt mAnga sA att ett battre
samarbete mAste till forr eller senare! DA
kanske det kan kannas mer meningsfullt
aven fdr oss att vara medlemmar i SSA, och
helt sakert kommer mAnga av oss att lara sig
telegrafi och aktivera aven de ovriga kortvAgsbanden. Ju battre samarbete desto forr.
SM4HYN, SM4INN, SM4HQJ, SM4AYD,
SM4FTO, SM4GIS, SM4GJT, SM4JDP,
SM4JVE,
SM4JHA,
SM4IED
och
SM4JLX.
Dessutom namns ytterligare 15 anropssignaler i motionen och sags att de har samma
uppfattning i frAgan.

Styrelsens yttrande till motionerna
Motion nr 1.
Styrelsen anser att forslaget borde ha riktats till styrelsen for vidare befordran till aktuell sektionsledare (SL), i detta fall trafiksekreteraren SM3AVQ, som ansvarar for att erforderliga funktionarer fdreslAs inom sin sektion. SM3AVQ har uppmarksammat att allt
fler landers organisationer har gjort liknande
arbetsfordelningar som motionaren foreslAr.
Styrelsen foreslAr darfor att Arsmotet avsIAr
motionen men uppdrar At styrelsen att Alagga trafiksekreteraren att arbeta i motionens
anda. Anses skal foreligga fdr en andring en
ligt motionarens forslag sA skall trafiksekre
teraren foreslA styrelsen att sAdan andring
genomfors.
Motion nr 2.
Endast kort tid har forflutit sedan SSA:s
forhandlingar med Televerket om sankt Aldersgrans med ett Ar fdr samtliga certifikatklasser ledde till en sankning av Aldersgransen fdr A och T att trada i kraft 1978-02-15,
men att SSA:s beqaran om sankning av Aldersgransema for klass B, f n 16 Ar, och fdr
klass C, f n 14 Ar, avslogs av Televerket med
hanvisning till krav pA sakerhet och ansvar.
Dispens kan sokas hos Televerket i varje enskilt fall men har Televerket hittills varit myc
ket restriktiva vid sin bedomning av sAdana
dispensansokningar. Vid stallningstagande
till denna motion konstaterades styrelsen ha
uppfattningen att nu gallande Aldersgranser
bdr bibehAllas, varfor styrelsen foreslAr att
motionen avslAs.

Motion nr 3.
Vid forhandlingar med Televerket 1976-0210 frAgade SSA om mojligheterna fdr radiosandareamatorer att fA tillstAnd att medverka
med radiosamband vid tavlingar och andra
liknande arrangemang. SSA:s forfrAgan led
de dA till att Televerket beslutade att tills vid
are medge amatorradioklubbar temporara
tillstAnd frAn fall till fall inom ramen fdr
gallande amatorradiobestammelser och att
ansokan skall ha inkommit till Televerket senast 14 dagar fore det aktuella arrangemanget samt att XA-signaler tilldelas. Styrelsen
finner inte nAgon anledning till att foreslA
Televerket att tillampa riktiinjer som SSA
skulle utarbeta, eftersom styicLcr* anser
Televerket vara kompetenta att beddma ansokningarna. Styrelsen finner ingen anled
ning att foreslA Televerket nAgra begransningar i tillstAndsgivningen och heller inte att
forlanga ansokningstiden genom att foreslA
Televerket att SSA eller dess distriktsledare
skall fA yttra sig. Styrelsen foreslAr darfor att
motionen avslAs.
Motion nr 4.
Styrelsen anser att 75 W i allmanhet ar en
tillracklig effekt att tillsammans med en
effektiv antenn racka fdr de fiesta fall. I ovriga fall finns mojlighet att hos Televerket ansoka om dispens fdr hogre effekt att anvandas vid speciella experiment. Styrelsen
foreslAr darfor att motionen avslAs.
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Motion nr 6.
Styrelsen forester arsmotet att avste mo
tionen med hanvisning till beslut av arsmotet
1977 enligt motion nr 14 b att SSA ej skall
medverka till att kravet pa telegrafikunnighet
slapps for KV-omtedet 28—29,7 MHz. Dessutom bdr motionarerna upplysas om att SSA
har funnit att punkten om 28—29,7 MHz i
protokollet fr3n Televerket enligt SSA har
refererats felaktigt. Eftersom protokollet var
justerat kunde inga andringar goras, varfor
SSA har tagit upp denna punkt pte nytt vid
forhandlingar med Televerket. Stycket som
motionarerna citarat ur protokollet har sSledes enligt SSA refererats felaktigt i proto
kollet. Fragor ora "privatradiofolk” diskuterades samtidigt under denna punkt men
har enligt SSA pa ett felaktigt satt samman
blandats med amatorradio.

30

Motion nr 5
En liknande motion forekom vid arsmotet
1977, motion nr 10 om internationellt ageran
de for sarskilda frekvenssegment vid tester,
vilken antogs av arsmotet 1977. SSA hade
da redan antagit en sadan rekommendation
inom IARU region 1 och har sedan dess verkat i motionens anda. Problemet togs upp av
SSA pa 1978 ars IARU region 1 konferens i
Ungern dar medlemsforeningarna darmed
pamindes om innehailet i rekommendationen. I Sverige har rekommendationen foljts
och resulterat i att SAC- och NRAU-testerna
segmenterats. Det Anns medlemslander som
inte har anslutit sig till rekommendationen
och det finns flera lander i de andra IARUregionerna som definitivt inte vill acceptera
en sadan rekommendation utan har uppfattningen att framforallt internationella tester
inte skall segmenteras. Styrelsen fdresiar att
motionen lamnas utan Stgard eftersom
styrelsen redan har agerat och fortsatter att
agera i motionens anda.

SSA Srsmote i
Orebro 28—29
april 1979
Orebro Sandaramatdrer OSA inbjuder har
med till SSA Srsmote 1979 p3 Stora Hotellet i
Orebro. Vi hoppas pte stort deltagande och
har tankt oss att beg3 arrangemangen enligt
nedanstSende program.
Lordag 28 april
Arsmotesdeltagarna anlander till Orebro
och checkar in i receptionen pte Stora Hotellet for anvisning av rum och program.
KI. 19.00 blir det stor festmiddag i Stora
Hotellets festsal med forratt och dl/vatten,
varmratt och husets vin samt dessert och
kaffe. Kostnad 95 kr per kuvert. Efter middagen trades dansen till SM4GWC:s stora
orkester Getingarna, vilket beraknas ptegS
frantet sirtetimmarna.

Sondag 29 april
Arsmotesforhandlingarna borjar exakt
1000 vilket betyder att vi samlas rtegot tidigare
for att forseningar inte skall uppstS. Vid 12tiden gor vi ett avbrott for lunch, bestSende
av smor, brod, varmratt och kaffe till en kost
nad av 35 kr. Efter lunchen fortsatter forhandlingarna, som forhoppningsvis ar avslu-

tade kl. 1600.
Inlotsning
Inlotsning under lordag och sondag sker
pte R2 och RU2 via SK4RGN, samt simplex
pte 145,550.

Utstallning
Stor utstallning med sarskild datoravdelning ptegSr under lordag och sondag, dar de
fiesta kanda radiofirmoma finns representerade.
Program for YL/XYL
Under Srsmdtesforhandlingarna p3 sondagen kommer ett speciellt program att anordnas for vSra skona darner.
Hotellrum
Inkvartering sker i enkel- och dubbelrum
pte Stora Hotellet och Hotell Continental, till
en kostnad av 100 kr per badd inkl. frukost
p3 sondagen.

Bokning
Du som annu ej bokat rum, bdr gora detta
snarast och senast den 7 april. Bokning kan
ske per post till OSA, Box 242, 701 04 Orebro eller per telefon till Gunnar SM4CWV
019/24 44 90
och
Bjorn
SM4COK
019/18 44 08. Uppgiv namn, ev. signal, adress och antal personer som onskar en
kel/dubbelrum, festmiddag och sondagslunch.
Viktigt
All incheckning sker p3 Stora Hotellet, dar
ocksS ev. medhavda fullmakter avlamnas.
Glom ej att ta med gallande medlemskort for
1979. Observera deadline 7 april for bokning.
Till sist det inte minst viktiga: tag med Edra
vackra YL/XYL:s och det biista av humor sa
f3r vi alia gladjas 3t ett trevligt Srsmote.
Hjartligt valkomna till Orebro 28 — 29 april!
Orebro Sandaramatdrer OSA

Om hackspettar
I QTC 1/79 skrev SM0DEN om forfarandet for rapportering av storningar fr5n
OTH-radarstationer. Tyvarr stod det Televerkets radioavdelning, Frekvensstationen,
men det skall naturligtvis vara Frekvenssektionen, som aven rattats till genom Bulletinen.
Artikeln har uppmarksammats av ett antal
tvt-tjansteman i Farsta och Enkoping. Har
ptepekar man att tvt inte alls legat p5 latsidan betraffande korrespondens med "Mi
nistere des postes et tele-communication de
1'U.R.S.S. 7, rue Gorky, MOSKVA.

Den 4 januari 1979 sande tvt "Frequency
Management Division" (Rfi) ett mycket ampert brev om tvS A4-sidor till Moskva dar
man ptetalar de allvarliga storningarna frSn

sandaren
i
Gomel
i
gransomtedet
Ryssland/Vitryssland/Ukraina. Aven FMmottagningen stdrs via mottagarens mellanfrekvens 10,7 MHz. Till skrivelsen bifogades
ett antal foton visande pulssandningarna
upptagna i en "Spectrum analyzer".
Den 8 januari sammanstallde Bertil Olstrup
(SM5BHO) vid Rundradiosektionen ett PM
rorande storningar fr3n sovjetisk sandare pa
olika kortvSgsradiotjanster. I PM:et sags att
sedan den 11 juni 1976 till 4 januari 1979 har
foljande skriftvaxling om dessa storningar
forekommit.

Telex Rfi — sovjetiska post- och teleministeriet (benamns nedan USSR)
Telex Rfi - USSR
Brev Rf - USSR
BrevRf - IFRB
Telex IFRB - USSR
Telex USSR - Rfi
Telex Rfi - USSR
Telex Rfi - IFRB
Telex Rfi - teleforvaltn DK N F D GB CH
Telex Rfi - USSR
Telex Rfi — IFRB samt teleforvaltn Ch D F DK N B GB
Telex Rfi - USSR
Telex Rfi — IFRB samt teleforvaltn CH D F DK N GB
Telex IFRB - USSR
Telex IFRB - Rfi
Rapport frSn IFRB (8 sid)
Statement frSn bl a Sverige i Final Protocol
frfin luftfartsradiokonferens
79- 01-04 Brev Rfi - USSR

76-06-11
76-06-14
76-08-31
76-10-15
76-10
76-12-03
76-12-09
76-12-09
76- 12-10
77- 03-07
77-03-07
77-08-26
77-08-26
77-08
77-08-30
77- 11-10
78- 03-01
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SIA-SKOLAN
Reidar Haddemo, SM7ANL

Ungdomsverksamheten och
sandaramatdrerna
Sakert har du hort talas om den s.k. "SIAskolan". SIA ar egentligen namnet p3 en
statlig utredning, "Skolans Inre Arbete",
men har kommit att bli beteckning p3 den
nya skolan som vi skall ha under 80-talet.
Den kommer att genomforas ISngsamt och
successivt, men har startat p3 sina h3ll den
1/7 1978.
Vad har d3 detta med oss sandaramatdrer
att gora? L3t oss se! Den nya skolan innebar
bl a foljande
— nya arbetssatt och arbetsreformer,
okad elevaktivitet och okat samarbete
— okad kontakt mellan skolan och sam
hallet, arbetslivet m m
— friare resursanvandning, okat lokalt
inflytande
— forandring av laroplanen — battre
anpassning till dagens krav
— en samlad skoldag med storre variation
i skolans arbete
— allman fritidsverksamhet i anslutning till
skoldagen
I detta sammanhang ar det framst de tv3
sista punkterna ovan som ar intressanta.
Dessa forandringar innebar en forandring
och kraftig okning av ungdomsverksamheten for de fiesta fritidsorganisationer.
OcksS for oss sandareamatorer, allts3. L3t
oss se narmare p3 detta.
Skoldagens planering
Skoldagen kommer att delas in i foljande
delar:
timplanebunden undervisning
dvrig verksamhet
raster
Dessa tre aktiviteter bildar tillsammans det
som kallas "den samlade skoldagen". Efter
detta kommer "den kompletterande fritidsverksamheten". Den samlade skol
dagen kommer allts3 att inforas successivt
kommunerna och har startat p3 en del h3ll
Det innebar bl a att skoldagen borjar och slu
tar p3 samma klockslag varje dag under vec
kan. Vanliga lektioner varvas med andra
aktiviteter, bl a fritidsverksamhet, hobbyarbete och mycket annat. Meningen ar att ge
eleverna storre omvaxling, tillgodose deras
versamhetsbehov, stimulera deras foreningsintresse, bredda kannedomen om deras
hemtrakts forenings- och fritidsliv och stimu
lera till engagemang och aktivt deltagande i
detta m m, m m.
Har har alltsS foreningar och andra organisationer i samhallet b3de mojlighet, rattig
het och skyldighet att hjalpa till med ungdomens utbildning. Kommunerna skall ersatta
ledarna som g3r in i skolarbetet med "marknadsmassiga loner, inkl. sociala avgifter"
som det heter. I n3gra kommuner oetyder
detta f. n. cirka 25:— per lektion + sociala
avgifter. 15 % ar s k forberedelsetid, alltsa
utan elever.
Arskurs 4 —6 har 1,5—2 tim/vecka, 3k 7 —
9 har 2 — 3 tim, vecka 'dvrig verksamhet''.

Allman fritidsverksamhet
"Fritt valt arbete som funnits p3 hogstadiet skall forsvinna. Det ersatts med
aktiviteter under den samlade skoldagens
ovriga aktiviteter" som vi omtalat ovan,
samt med den s k "allmanna fritidsverksamheten" efter skoldagens slut. Meningen ar,
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v SL i ungdoms- och
utbildningssektionen
Tulpangatan 23
252 51 HELSINGBORG

att foreningar och organisationer i samhallet
skall alltmer medverka i skolans arbete.
Skoldagen slutar ju ganska tidigt och med
den samlade skoldagen alltid p3 samma
klockslag hela veckan for de olika klasserna.
P3 eftermiddagen skall allts3 olika fritids
organisationer g3 in i skolarbetet med sin
hobby- och fritidsverksamhet. Det skall vara
sSdant som eleverna sjalva valt att syssla
med, bl a med ledning av den presentation
och information som foreningarna haft tillfalle att ge under den samlade skoldagens
ovriga aktiviteter. De foreningar som medverkar i den allmanna fritidsverksamheten er
satts for detta, och kan allts3 arvodera sina
ledare. Det finns dels det statliga aktivitetsstodet som fr3n 1/7 1977 utg3r till
Sldersgruppen 7 —25 3r med 10:— per foreningssammankomst, dels ett nytt statligt bi
drag som utg3r till kommunen med ca 20: —
per elev i kommunens grundskola. I propositionen till SIA-skolan anges ocks3, att
kommunen darutover bdr ersatta foreningarna med kommunala medel. Dessutom
diskuteras fortfarande fr3gan om foreningsledare och andra kan f3 ratt att ta ledigt fr3n
sina ordinarie arbeten ett visst begransat antal timmar per 3r for att medverka som ledare
i SIA-skolan. Har finns dock inget beslut annu.
Huvudmannaskapet for fritidsverksamhe
ten i skolan avgors av respektive kommun. I
m3nga kommuner blir det s3, att skolstyrelsen ar huvudman for verksamheten under
den samlade skoldagen, medan fritidsnamnden blir huvudman for den allmanna fri
tidsverksamheten. Andra varianter finns i en
del kommuner.

Vad betyder SIA for
sandaramatdrerna?
Sjalvklart kommer alia foreningar att kampa for att komma in i SIA-skolans arbete. Har
laggs ju grunden for foreningens framtid, for
intresset for den verksamhet man h3ller p3
med, for medlemsvarvning och engage
mang, forstSelse och sympati.

Ungdomsverksamhet

i

NSRA.

Om vi i sandaramatdrrorelsen inte gor n3
got for att hanga med i SIA-skolan kommer
vi fortsattningsvis att g3 en tr3kig framtid till
motes. M3nga och mycket tavlar om de un
gas intresse och uppmarksamhet. Skall
amatorradio blir en exklusiv, "egendomlig"
hobby for n3gra f3 utvalda, eller skall vi vara
med och forsoka oka intresset och forstSel
sen for v3r hobby, bredda verksamheten och
oka medlemsantalet for b3de SSA och lokal
klubbarna?
Nog m3ste vi satsa p3 det senare alternativet?
D3 ar det verkligen hog tid att vi ser om
v3rt hus. En I3ng rad foreningar och deras
huvudorganisationer har sedan flera 3r ut
arbetat detaljerade handlingsprogram, med
arbetsmaterial och kursverksamhet och 3tgardsprogram m m.
Vad behover vi d3 gora?
Forst m3sta SSA gora vissa centrala,
gemensamma Stgarder som vi alia har nytta
av. Vi behover ordna bl a foljande:

Handlingsplan av kortfattad och oversikt
lig modell for lokalklubbar och foreningar
och deras insatser i SIA-skolan. Dar skall finnas 3tgardsfdrslag vad man bdr och kan gora
i kommunerna for att vara med i SIA-skolan,
b3de i "ovriga aktiviteter" under den samla
de skoldagen och under den allmanna fritids
verksamheten. Planer for hur detta kan lag
gas upp, exempel p3 program och aktivi
teter. Det behovs r3d om hur och var kontakter skall tagas med huvudmannen, anvisningar om gallande bestammlerser, uppgifter
om ekonomi, lokaler, tider m m.
Trycksaker for utdelning till eleverna,
med text och innehSII anpassat till skolSldern. Denna enkla, billiga trycksak skall p3
ett trevligt satt beratta om vad amatorradio
ar for n3got, vilka olika verksamhetsomrSden
det finns inom amatorradion, hur man skall
bli sandaramator, vad som fordras for olika
certifikat, om kurser och utbildning, om SSA
och klubbarnas organisation och verksamhet
m m.

Foto: SM7HMU.
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AV-hjalpmedel, t ex ljudbildband (stillfilm)
som med ljud och bild presenterar vad vi hol
ler p3 med, och som ar ett komplement till
trycksakerna. Dessa AV-hjalpmedel skall
ocksS kunna anvandas p3 utstallningar m m
och vara forsedda med automatisk bildvaxlingspuls. Vidare behovs stordiabilder for
stordiaprojektor (over head) som hjalp till
den som berattar om v3r verksamhet. Kanske ocksS nSgon film i stil med "The Ama
teurs Wide World", men i svensk version.

Organisation
— Nar startar v5r kommun med SIA-skola.
Hur Ifingt har man hunnit?
— Hur organiseras denna verksamhet?
Vem ar huvudman?
— Hur skall vSr kontakt med huvudmannen for SIA i v3r kommun ske?
— Hur skall vSrt detaljprogram for en fritidsverksamhet i SIA-skolan se ut? Hur skall
det sammankopplas med dvrig verksamhet?

Ekonomi
— Vilka ar kommunens regler for ersattning till ungdomsverksamhet?
— Behover vi andra p3 vSr forenings verk
samhet for att kunna utnyttja bidrag och annat stod?
— Hur, var och nar soker man bidragen?
— Hur skall en detaljerad budget for vSr
forening se ut, dar vi tar hansyn till de insatser vi kan gora och de bidrag och andra ekonomiska faktorer som galler?

Detaljprogram med anvisningar om hur
man ordnar kurser, utbildning och annan
programverksamhet, var man f3r tag p3
band, kassetter och annan materiel, schema
och bygganvisningar p5 lampliga byggprojekt for nyborjare, r3d om hur man ordnar
t ex radiopejlorienteringar och andra kul
arrangemang med amatorradions hjalp o s v.

Ledare
— Har vi nSgra lampliga och villiga ledare
redan for denna verksamhet? Finns det t ex
nSgon larare i klubben?
— Vad kan vi gora for att f§ fram flera som
hjalper till?
— Har ledarna utbildning? Vad behover
kompletteras?
— Hur loser vi problemet med att f3 ledar
na fria p3 dagtid?
— Kan vi utnyttja pensionarer, foraldrar el
ler kanske skolungdom?

Sammanfattning
Som sagt, det ar hog tid att vi alia hjalps 3t
att f3 ordentlig fart p5 v3r ungdomsverksam
het i SSA och i landets alia amatorradioklubbar. I och med att SSA nu fStt en ungdomsoch utbildningssektion har vi ocksS antligen
f3tt mojligheter att gora nSgonting St dessa
frSgor.
Den har artikeln ar forsta borjan till det arbete som syns utSt. Vi har under den senaste
tiden jobbat med de fiesta av de saker som
omtalats ovan. Men vi behover nu hjalp frSn
alia iderika och duktiga medlemmar ute i landet. Hor av dig, du som har tips och
synpunkter, forslag pS Stgarder, program,
aktiviteter, material. Har du bilder, filmer,
schema, byggprojekt, litteratur m m som kan
vara anvandbart i utbildning och ungdoms
verksamhet?
Hor av dig till SM7ANL, namn och adress
ovan, sS kan vi alia sS smSningom fS nytta av
det!
Allt arbete som vi nu lagger ner pS ungdoms- och utbildningsverksamheten ar en fin
investering for framtiden for oss alia. Det betyder forstSelse och intresse for vSr hobby
hos allmanhet, myndigheter och andra. Det
ger oss den plattform, det underlag som vi
mSste ha for att ha kvar, utveckla och forstarka vSr hobbys mojligheter i framtiden.

Utbildning av ledare som kan klara av
denna verksamhet. Om SSA kan f3 bidrag till
sin ungdomsverksamhet kan s^dan utbild
ning p3 riksniva for landets klubbar och dess
foreningsledare bli verklighet. Mig veterligt
har q|et aidrig i Sverige forekommit utbild
ning av foreningsledare for amatorradioverksamhet. Det ar verkligen pa tiden att vi satter
ig3ng med detta null

Vad kan lokalklubbarna gora?
Vi skall nu inte sitta med armarna i kors ute
i landets lokalklubbar och vanta pa att det vi
talat om ovan skall bli verklighet. Steget dit
ar langt. Vi behover handla nul Har nedan
finns en lista over saker som varje lokalklubb
eller forening som hSIler pa med amatorradio
bdr starta med snarast om ni vill vara med
och investera i framtiden for v3r hobby. Forsok att fa svar pa dessa frSgor:

Lok ale r
— Kan vi anvanda v3r egen klubblokal?
Vad behovs i s5 fall?
— Behover vi annan lokal, i skolans narhet. Var, vilken o s v.
— Kan skolan hjalpa till med lokalfrSgan?

Material
— Kan foreningens nuvarande material
anvandas?
— Vilket material behovs totalt sett?
— Vad behover vi komplettera med, och
var f$r vi det ifr^n?
— Vad kan skolan bidraga med?
— Vad finns det att skaffa fr3n t ex SSA,
andra klubbar, i handeln?

Att ha ett syfte...
All amatdraktivitet, speciellt den som v3r
forening stoder, har som grundlaggande
larosats haft att den skall tjana nSgot syfte el
ler ha nSgon maisattning. Ibland kan denna
maisattning vara uppenbar, ibland ar den
oklar. Da och da kanske man kan tycka att
nagot syfte inte kan skonjas eller att syftet in
te har nfigot "varde". Varde? Vardering? Vad
skulle man kunna mena med att saga att syf
tet med amatorradiotjansten skall ha ett var
de. skall den tjana nSgon nytta? Behover den
det? Racker det inte att den ar en fritidssysselsattning, en hobby, som manga tycker
ar rolig och hailer p3 med sa lange de finner
noje i det?
L3t oss se pa n3gra av v3ra aktiviteter, testerna (contests) — Field Day, Sweep-Stakes
och DX-Contests. Det ursprungliga syftet
med Field Day var att prova portabla utrustningar for att vara tranad och rustad infor
eventuellt behov av nodsamband i framti
den. Otvivelaktivt ett syfte av varde, el
ler. . .? Det finns belackare som ser Field
Day som vilken annan tavlng som heist dar
deltagarna inte alls ar intresserade av att vara
forberedda infor nSgot behov av kommunikation i nodsituation utan ar ute for att vinna tavlingen och kl5 rivaler.
Sweep-Stakes (SS) hade en gSng syftet
att gora deltagarna bekanta med ARRL:s
procedur for hantering av meddelandetrafik
(messagehandling). Forsta SS 1930 holl p5 i
tv3 veckor och man skulle utvaxla kompletta
radiogram. Dagens SS har inte mycket kvar
av sitt ursprung. Det enda uppenbara kvarvarande syftet ar operatorstraning, formSgan
att grava fram kontakter snabbt och effektivt
ur en rora av QRM, vilket tycks vara fallet
med de fiesta tester.
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Den grundlaggande mSlsattningen med
DX-tester ar att skapa internationell good
will. Ett vardefullt mSl, utan tvekan. Men det
finns de som ser frSgande pS det satt dessa
tester tar sig uttryck i, huruvida m5let verkli
gen uppnSs.
Det finns mindre omfattande tester och
andra aktiviteter. VHF-tester, exempelvis,
borjar blir ratt stora. Syften? Att forbattra
VHF-operation och tekniker och oka utnyttjandet av frekvenserna. 160 och 10 m testerna? Utnyttjande av frekvenserna for att f3
behSlla banden. UHF-testerna har samma
syfte. Nyborjaraktiviteterna ar till for att uppmuntra till mer kontakter mellan nyblivna
amatdrer och de mer erfarna. lARU-testerna
har samma syfte som de nationellt arrangerade DX-testerna. Fler och fler nationella
foreningar st3r som arrangdrer for DX-tester
"world-wide". Alltfler tester kommer till var
je 3r och mSnga klagar over att banden blir
overfyllda av tester sarskilt under veckosluten och tjanar inget anvandbart syfte.
Vad sags om syftet: Att ha kul?
I vilket fall som heist, amatorradio ar ju andS bara en hobby, inte sant? Varfor kan vi in
te f3 gora saker och ting for att vi tycker att
det ar roligt? Varfor m^ste vi i tid och otid
forsoka rattfardiga allt vi gor med att det skall
ha en hogt uppsatt maisattning och vardefullt
syfte? Allvarligt talat, mer an 90% av alia
sandareamatorer gor vad de gor for att de
tycker att det ar roligt och nar och om de slutar tycka att det ar roligt, upphor de med
hobbyn for en tid eller for alltid. Detta oavsett dess overgripande varde eller vSrt all
manna ansvar.

Vi tror att det ar s5, men det kan f3 konsekvenser. Forsok, exempelvis, att overtyga en
WARC-delegat, att vi behover v3ra frekvensutrymmen for att ha kul med varandra over
etern. Det ar inget fel i att ha roligt, men vi
mSste ocksS kunna pSvisa att vSr verk
samhet tjanar nSgot annat syfte an att bara
oka tillvaxten av amatorradion och nyttjandet av vSra band. Vi mSste ocksS ha n3gon maisattning som rattfardigar v3r existens.

Ser man tillbaka p3 de senaste 50 3ren sa
har antalet amatdrer forvisso vuxit kraftigt.
V3r operatorsteknik och andra aktiviteter har
forandrats vasentligt, i de fiesta fall till det
battre. Vi ser pa denna utveckling med tillfredsstallelse och ar stolta over att, i varje fall
till en liten del, sjalva ha bidragit till detta. Ba
de tillvaxten och utvecklingen har varit fenomenal men som i sa mycket annat kan oonskade bieffekter uppkomma. En sadan kan
vara att vi inte langre i v3r sysselsattning ser
oss som en tjanst for kommunikation utan
isolerar oss i att roa oss sjalva i stallet for att
ha i minnet att vi i v3r verksamhet kan komma att vara till allman nytta. Det ar klart att vi
mSste tycka att det vi gor ar roligt, annars ffir
vi inte andra att delta. Men detta f3r inte vara
den enda mSlsattningen. Den mSste ocksS
vara vardefull aven for folk i allmanhet. Det
ar nfigot vi alia mSste ha i Stanke.

(Ur QST, November 1978, s. 92.
"Having a Purpose" av
George Hart, W1NJM, Communication
Manager, ARRL.
Fritt oversatt av SM0COP)
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Moonbounce — historia
Bengt-Arne Jockert, SM6CKU
AI latorp 1446
430 33 FJARAS

MAnga nya VHF-entusiaster, som jag sjalv
till exempel, kanske ar intresserade av en li
tem tillbakablick pA den snabba utvecklingen.
Jag har gAtt igenom mina gamla tidningar
(QST, CQ, QTC m fl) och talat med en del av
dem, som varit med frAn borjan. Det har faktiskt varit mycket intressant att "lasa om" al
ia gamla VHF-spalter.
De forsta studsarna pA mAnen gjordes nAn
gAng efter andra varldskriget i samband med
den fortsatta utvecklingen av radarn. Jag har
inga exakta uppgifter harom utan tankte hAlla mig till sandareamatdrernas forsok. Redan
1953 lyckades W3GKP/W4AO hora sina egna ekon frAn mAnen och allt sedan dess har
det gjorts otaliga forsok av grupper eller enskilda. Den forsta tvAvagsforbindelsen blev
mellan W1BU och W6HB den 21/7 1960 och
pA 1269 MHz. Riggarna i dessa bagge andar
var dock foga amatdrmassiga, dA Eimac ha
de ett eller annat finger med i spelet. I vilket
fall medforde denna kontakt ett an mer
intensivt testande pA mAnga hAll, speciellt i
USA. Vad jag forstAtt sA var det ganska
mAnga som hort sina egna ekon, men inte
lyckats fA tvAvagsforbindelse pA 144 MHz.
Amerikanarna fick forst lAngt senare kora
med full effekt pA 432 MHz, varfor det i forsta hand blev 144 MHz som anvandes.
En av dem, som jobbade mest med EME,
var W6DNG i Californien. Han byggde den
ena antennen efter den andra och hade tydligen gett sig tusan pA att han skulle lyckas.
Han horde ocksA sina egna ekon men hade
ingen motstation. En av de andra "pionjarerna" var OH1NL i Finland och sA
smAningom kom de overens om sked. Under
nastan ett och ett halvt Ars tid hade de sked
och signaler hordes av an den ene an den andre, men aidrig samtidigt. Inte forran den 11
april 1964, dA var det forsta tvAvags-QSO:t
pA 144 MHz ett faktum. PA det 74:e forsoket!
Bagge stationerna bestyrkte detta med ta
pes, vilka vittnade om goda signaler just vid
detta tillfalle. W6DNG var nu innte pA sin
59:e antenn, som bestod av 8 x7 el pA en s k
Az-EI-mount. D v s han kunde vrida an
tennen bAde i azimuth och elevation. Preampen var en 416B vilken hade en NF omkring
3.8 dB. OH1NL.S antenn var 24 dipoler framfor en natreflektor och bagge stationerna
korde med hog effekt (800- 1000w output).
Den 13 och 14 juni 1964 gjordes de forsta
EME-forsoken frAn Arecibo pA Puerto Rico.
SM7BAE berattade i QTC att de i SkAne tyvarr fick reda pA detta i senaste laget och bara kom att lyssna. PA 432 MHz kordes
KP4BPZ bra (S2) om mAnga QS0:n kordes,
mest W men aven G3LTF och HB9RG. PA
144 MHz var signalerna mycket samre av nAgon anledning. Utrustningen hos KP4BPZ
bestod av en kW output pA 432 MHz och sA
den stora parabolen om 306 meter i dia
meter. Man hade cirka 2 timmars mAntid och
matarantennen styrdes av en dator, som gav
information 10 ganger i sekunden. Det behovs ty looben ar mycket smal. Antennen
har pA 432 MHz en gain om 56 dB d v s erp
pci 400000 kW! KP4BPZ rapporterade dubbla
ekon! Forst ett eko efter ca 2,5 sekund sedan
ett lite svagare ytterligare 2,5 skeund senare.
Det kan man kalla en "fet" signal.
Senare pA sommaren foretogs ytterligare
forsok frAn Arecibo. HB9RG ( + HB9RF,
DL9GU, DJ3EN och DJ4AU) var en av de
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stationer, som hade QSO med KP4BPZ pA
432 MHz. Den har gruppen hade tidigare erfarenheter av EME. Redan den 22/4 1962
horde de sina egna ekon pA 1296 MHz. I
September 1964 hade de sA ytterligare framgAngar, namligen QSO med W1BU pA 1296
MHz. HB9RG korde med en 6 meters parabol.
Den 24 juli 1965 var det dags for det forsta
svenska EME-QSO:t. Aterigen var KP4BPZ
igAng och frAn SkAne lyckades SM7OSC
(SM7BAE, 7BE, 7BCX, 7CLC, 7BOR och
7AED) kora dem pA 432 MHz. KP4BPZ var 55
pA SSB och SM7OSC fick 339 pA CW. Sena
re samma dag lyckades aven SM6OSC
(SM6CSO, 6PU och 6CQU) fA QSO. Ny hor
des KP4BPZ med 58 och man fick 559.
Bandinspelningar vittnade om jattesignaler
frAn mAnen. SM7OSC korde 4 x15 el och
400w input medan SM6OSC hade 8 x 13 el
och 500w. Bagge hade en AF139 som HFsteg. Det var stort intresse for Oscar den har
tiden, darav signalerna OSC.
I borjan av 1965 borjade VK3ATN experimentera med 150w input och fyra stackade
rombics pA 144 MHz (gain ca 31 dB). Han ha
de mAnga sked med K6MYC men forsta
QSO:t kom inte forran den 28 november
1966 och dA med K2MWA/2. Sistnamnda
station korde med en 18-meters kommersiell
parabol och 650w output. VK3ATN:s lobbredd tillat inte mycket mAntid, varfor de fick
vara kvicka i vandningarna. Redan den 29
december fick dock VK3ATN och K6MYC
QSO och Ion for modan. K6MYC hade colli
near antenn (320 el) och 500w output. Den
27 januari 1967 fick F8DO QSO med W6DNG
p£ 144 MHz efter tvA Ars arbete tillsammans
med bl a F9FT. F8DO hade 8 x 9 el yagis
medan W6DNG hade 32 el ext exp collinear
(18.3 dBd). Mycket bra signaler rapporterades.
I april 1967 kom V2IMU/2 igAng pa 432
MHz med en kommersiell 18-meters parabol
(det tycks finnas hur manga sAna som heist i
USA) och korde HB9RG och G3LTF. Aven
OZ8EME lyckades fa ett QSO med en 5meters parabol.
Sommaren 1967 byggde SM7BAE och
SM7BCX en stor antenn for manstuds pa
144 MHz. 16 x 10 el blev det och Televerket
delade ut det forsta specialtillstandet for 1.5
kW input. I QTC 8/9 1967 sags att BAE hort
sina egna ekon men inte fAtt nAgot QSO annu. S3 i oktober drabbades SkAne av en av
dessa fruktansvarda hoststormar och hela
antennen gick i backen. Ett otroligt arbete
hade lagts ned och sA bara skrot pa nagra fa
minuter! Innan antennen forstordes hade
dock en del forsok gjorts och F8DO horde
BAE/BCX vid manga tillfallen. I samma veva
hade SM3AKW sked med W6DNG men ej
heller har blev det QSO. W6DNG rapportera
de att han hort Kalle ganska bra.
Den 13 och 14 april 1968 var W2NFA i farten pa 1296 MHz med sin artonmetare. Man
hade QSO med HB9RG (5m dish 300w out),
G3LTF (5m dish 100w out) och WB6I0M
(3m dish 500w out). W2NFA hade bara 70w
ut i antennen. Fler tester pa 23 cm utannonserades.
Under tiden hade SM7BAE & Co faktiskt
byggt en ny antenn, identisk med den som
biaste ned, och den 9 September 1968 blev
det Ion for modan. K6MYC hette motstatio-

SM6CKU:s 8 m parabol. Ger pA 432 MHz
27 dBd gain. PA 1296 37 dBd gain.

nen. Halvt QSO med W6DNG hade man
ocksA den sommaren. 1968 var ocksA
SM5BSZ i farten och horde egna ekon frAn
mAnen.
Den 9 november 1968 fick G3LTF och
WB6I0M QSO pA 1296 MHz. Signalerna var
marginella men sA hade man inte sA varst
imponerande grejor (jmf idag). LTF korde
med 100w ut till 6m dish medan IOM korde
sina 8 st 7289 i en 3 m dish. Bagge hade dock
parametriska forstarkare vilket antagligen avgjorde.
Den 4 mars 1969 satte SM7BAE varldsrekord pA 144 MHz genom QSO med
ZL1AZR. AZR anvande sig av 8 st 6 x 6
slotantenner och 550w output. Om man nu
skall tala om varldsrekord i det har sammanhanget dA avstAndet jorden-mAnen ar i stort
sett detsamma for alia. I vilket fall sA hade
Kjell upprepade QSO.n med Nya Zeeland.
Under tiden hade tvA amerikanarre byggt
eller samlat ihop till var sin EME-utrustning
for 2304 MHz och i borjan av 1969 borjade
man med envagstester. Det var W3GKP (nu
en Silent Key) som sande och W4HHK som
tog emot. Signalerna var mycket svaga och
man fick anvanda sig av ett sarskilt kodsystem med lAnga teckendelar for att kunna
registrera pA en skrivare. Det drdjde anda tills
den 19 oktober 1970 innan man fick tvAvags
QSO. Man borjade med projektet i april 1967
och fick lagga ned oerhort mycket arbete pA
sina riggar aven om t ex antennerna var sur
plus. W3GKP korde med en 28-fotsparabol
(43 db) och W4HHK med en 18-fotare (39
db) Bagge hade 1 kW input (klystroner) och
ca 300w i antennerna. Dessutom anvande
man sig av parametriska forforstarkare. Vid
nAgra tillfallen horde de DJ4AU ocksA! Utan
sked.
Den 15 mars 1970 kordes det forsta EMEQSO:t pA 220 MHz mellan WB6NMT och
W7CNK. Dagen efter lyckades WB6NMT
aven fA QSO med K2CBA. NMT korde med
16 st 10-varvs helixantenner och 2 x
4CX25OB som PA. W7CNK lyckades med en
160 el collinear antenn medan K2CBA an
vande sig av en 28-fots parabol.
Sommaren 1972 kordes sA det forsta EMEQSO:t pA 50 MHz mellan W5SXD/5 och
K5WVX och darmed var alia amatorband
mellan 50 och 2304 MHz "besegrade". De
har bagge stationerna hade samma slags an
tenn (8x6 el) och riktade At samma hAll utmed horisonten. Det behovdes markreflektion for att overbrygga avstAndet med dessa
forhAllandevis smA antenner.
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Aren frSn 1973 och tills nu har varit full av
aktivitet p5 144 och 432 MHz EME. Daremot
har det inte blivit mycket kort pS 50, 220 och
2304m MHz. Forklaringar till det ar inte s3
svSrt, 50/220 MHz f3r inte anvandas WorldWide och p3 2304 MHz kravs det lite mer an
amatormassig utrustning for att lyckas. Dock
ligger det idag kanske mer inom rimligt rack
hull, d£ utvecklingen pa mottagarsidan g£tt
framSt oerhort starkt. Det ar alitsS en viss
skillnad att han en ISgbrusig super GaAsFet
placerad i matningspunkten mot att ha en
parametrisk forstarkare nere i shacket, som
W3GKP och W4HHK hade. Men det 3terst3r
att generera minst 100w output ocks3!
P3 1269 MHz har det g3tt lite upp och ner,
trots att det bandet egentligen ar bast lampat
for m^nstuds amatdrer emellan. 1973 trissades intresset upp genom W2NFA:s forsok
med en 18 meters antenn. Motstationer pS
den tiden var WB6I0M, PA0SSB, OZ9CR,
W9WCD, W6YFK, VK3ATN, VK3AKC och
kanske nSgra till. Sedan nar W2NFA slutade
blev det tyst, sS nar som pS PA0SSB som
ofortrutet fortsatte i sin ensamhet. Forst i
slutet av forra Sret fick han sallskap av
W6YFK och K2UYH och nu ar det mSnga pa
gSng (inkl. SM6ESG och undertecknad).
Men trots allt, det blir svSrare och svSrare ju
hogre upp i frekvensen man kommer. Jag
hSIler dock inte for otroligt att nasta band blir
10 GHz inom nSgra fS Sr. Elektronikindustrin
har ju kommande direkt-till-hemmet-TV att
jobba med omkring 12 GHz och det ger oss
amatdrer ytterligare mojligheter.
Har i Sverige har SM7BAE hela tiden varit
QRV med samma antenn och Kjell stSr sig
utomordentligt val i "konkurrensen". Det visar vilket fantastiskt arbete man lade ner for
10 Sr sedan pS en station, som an idag hSIler
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MS INFO
SM6CEN har lovat att folja upp vad
som hander inom meteorscatterfronten.
Har kommer en forsta information. Red.

SM4DHN:s 8 x 21 el Tonna ger 23 dBd.

mSttet. Det enda som andrats*ar val preampen i takt med utvecklingen. SM5BSZ och
SM0APR var bland de forsta att kora EME
pS 144 MHz. PS 432 MHz hette den svenske
pionjaren SM5LE, som blev forst i Sverige
med WAC pS ett VHF eller UHF-band
(K2UYH forst i varlden). Sven har dock gStt
QRT sedan nSgra Sr tillbaka. F n ar foljande
svenska stationer QRV pS 144 MHz EME:
SM7BAE,
SM3AKW,
SM0DJW,
SM5FRH/GEL SM2GGF och kanske nSgra
till, som jobbar i det tysta. PS 432 MHz har vi
SM3AKW, SM5BFK, SM4DHN, SK6AB,
SM2AID (QRT just nu) samt undertecknad.
Men mSnga hSIler pS att bygga upp stationer
och intresset bara okar. Det ar nSgot visst att
hora sina egna ekon komma tillbaka frSn mS
nen, tro mig!

Under 70-talet har intresset for forbindelser via meteorscatter-utbredning pS frekvenser inom VHF och UHF okat markant in
om sS gott som hela Europa. Jag skall under
1979 forsdka Sterkomma med nSgra artiklar
som just beror denna speciella utbredningsform under samlingsrubriken MS INFO.
Sedan 1975 har inget matnyttigt angSende
meteorscatter publicerats i QTC. I marsnumret det Sret publicerade SM7FJE en artikel som innehSller det mest elementara om
MS och det som sags dar galler fortfarande.
Den MS-intresserade rekommenderas darfor
att lasa den artikeln, dS den ger mer an tillracklig information for att man skall kunna
genomfora ett MS-QSO. Samma Sr publicerades i QTC 9 i VHF-spalten den procedur
for meteorscatter i forbindelser som antogs
vid Region 1 konferensen i Warszawa i april
samma Sr. Vid den sista Region 1 konferen
sen i april -78 antogs en modifierad version
av den tidigare proceduren, denna nya versi
on publicerades i oversattning i QTC 1/79.
SM7AED har tillsant mig en kopia pS originaltexten, och mot SASE kan jag skicka
den intresserade en kopia pS hur originaltexten ar utformad pS engelska.
En annan bra artikel om meteorscatter
publicerades i QST May '74 av W4LTU. Den
artikeln tar upp nSgra andra aspekter pS MS
och behandlar bl a hur man bestammer basta
tiden for en viss riktning under en skur. Hela
den artikeln kan ocksS rekommenderas att
lasas av den MS-intreserade. Under 50-talet
och i borjan av sextiotalet publicerades en
massa vetenskapliga artiklar om MS, dar en
mangd olika forsok redovisas. Tyvarr blir
dessa artiklar ratt sS trostlosa, dS man garna
teoretiserar och forsdker finna matematiska
samband for burstlangd, signalstyrka etc.
Men i de fiesta fall kommer man aven fram
till resultatet, som vi amatdrer kan ha nytta
av i vSra forsok. Bl a dyker vikten av "anten
na offset" upp dS man anvander antenner
med smal huvudlob och korta avstSnd i mSnga forskares slutsatser. Dessa artiklar har
framst varit publicerade i Proc, of IRE och IE
EE Propagation.
Nasta gSng skall vi titta lite pS de meteorer, som vi anvander i vSra QSO:n. Sporadiska meteorer, skurar etc. Det forekommer pS
lite olika stallen tabeller over lampliga skurar
for upprattande av sked etc. Jag skall
presentera en sSdan tabell ocksS och samtidigt titta pS vad vi kan utlasa av de olika
uppgifter, som finns i en sSdan tabell. Vilken
nytta vi kan ha av astronomers och amatorastronomers arbete med att studera dessa
fenomen visuellt etc.
Vet du att det under Sret 1978 forekom
expeditioner med MS aktivitet pS VHF till
mer an 30 mer eller mindre inaktiva QTH lo
cator rutor?
att 'Froken Ur' vid utsandandet frSn
Stockholm hSIler en "onoggrannhet" pS 10
ms (pipets framkant)? Utbredningsfordrdjningen inom Sverige ror sig om Stskilliga
millisekunder, men formodligen ar tiden ratt
inom 100 ms pS de fiesta platser. Dvs mer an
tillrackligt for tidssynkroniseringen vid MS
skeds. Froken Ur ar Korrellerad till UT.
SM6CEN
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SVEBRY ELECTRONIC HB
Det kanns lite extra roligt att denna gSng
fa presentera en firma i naromrSdet. Firman
Svebry Electronic HB i Skovde har ett myc
ket fint anseende inom amatorkretsar, och
Leif och hustrun Alva Bryvik som ager foretaget har alltid arbetat for att alia kunder skall
vara nojda. Firman ar aven kand for sina
snabba leveranser och fina sortiment.

Leif berattar att 50 % av dom som besoker
affaren, bara tittar in och det roligaste ar att
dom ofta hittar nSgot till kommande radiobygge eller kanske rentav koper nSgon stati
on ny eller begagnad.

Hyllorna ar fyllda med begagnade appa
rater.

Firman grundades redan 1956. PS den tiden arbetade Leif som yrkeslarare i Skovde
och pS sin fritid drev han firman. Man kunde
aven pa den tiden ofta hora Leif i luften med
signalen SM6CMR.

Nu skall vi vara arliga och beratta att hela
affaren ar inredd just for att man skall strosa
omkring och verkligen bekanta sig med sakerna.
Firman har ett brett sortiment, och saljer
foljande amatorprodukter: Icom, Yaesu,
Sommerkamp, Kenwood, Alpha, Fukner
och Kris. Dar egna agenturer ar de tre sistnamnda.
En bild pa hyllan over nya amatorstationer
talar for ett valfyllt sortiment eller hur. . .

Firman har ett stort sortiment pa begagna
de apparater, och det forvSnade oss att alia
apparater hade testprotokoll och slides med
garanti.
Vi frSgar Leif om det var nSgot nytt pS
gSng for 1979:
Leif berattar att han numera arbetar med
en forstarkt servicesida, genom samarbete
med Instrumenttjanst i Karlsborg. Alla
inbytesapparater testas och repareras innan
de saljs med 3 manaders garanti. Vi kan aven
ta emot amatdrutrustningar for service.

‘I
*

/

/
• <

Lennart Mattsson SM6HNT, Sture
Stackfl SM6DIN, Leif Bryvik SM6CMR.
Idag har Leif tre anstallda, och har flyttat
till storre affarslokal. Nar vi besoker firman
pa Vallevagen 21 i Skovde, hade vi onskat vi
kunde filma handelsen. Tvfl radioamatdrer
kommer in strax efter oss, och det roliga var
att bflda hade inte tankt kopa nflgot speciellt,
dom skulle bara titta in och se sig om. Ni
skulle sett nar dom gick efter nflgon timme. . .
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Servicen skots av Instrumenttjanst i
Karlsborg SM6BVG Olle.

Egna produkter ar apparatlSdor, antenner,
ljusorglar, walking lights, antennforstarkare,
transformatorer m m. En rolig sak for nybdrjare som vill upptacka DX-bandet 10 M, kan
namnas en svensk till verkad yagiantenn med
mycket fina data.

Egna agenturer ar pa gang, bl a fran Ja
pan. En svensk antenntillverkning, samt en
scanner tillsats till 2 M FM stationer med kristall IC22 IC215 osv. Mer vill Leif inte avsloja,
men vi fick en kansla av att nSgot alldeles
extra var pS gSng och det fSr vi formodligen
snart se pS annonsplats i QTC.
SM6CTQ
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For nykomlingen
Karl-Erik Nord, SM5MN
Niecaia 8
710 27 SZCZECIN 10
Polen

Vi bygger ett Antennascope
— och diskuterar vad som hander

Motto:
Nar det regnar vailing,
har den fattige hyrt
frack.
Blandaren

(Mottot Asyftar det forhAllandet, att fabrikanterna erbjuder en standigt okande mangd
avancerade "amatdr"-stationer, men svArigheten att fA ut energin i antennen tycks
kvarstA for mAnga av oss. Kanske beroende
pA att vi inte har ett Antennascope.)
I avvaktan pA att telemyndigheten i Wars
zawa intar en forhoppningsvis valvillig hAIIning till min ansokan om SP-licens, ska har
planeras antenner. Med hansyn till TVIrisken fAr det lov att bli perfekt anpassade
antenner. AlltsA mAste det hela starta med
att bygga ett "Antennascope'' d v s
W2AEF:s gamla fina klassiker, en impedansbrygga for antenner och matarledningar.
Principschemat framgAr av bild 1. R1 och R2
ar exakt lika och balans uppnAs i bryggan, dA
R3 = R4, varvid instrumentet visarO.
Bryggan ar anvandbar inom omrAdet 3 —
ca 150 MHz. D v s den dvre gransen bestams
av hur noggrant och VHF-massigt vi bygger
upp de bAda hogfrekvensrummen. 2 mb kan
sAledes komma med, men inte 70 cmbandet, beroende pA att aven korta ledningar
upptrader som induktanser och i och for sig
smA strokapacitanser kan bli katastrofala vid
sA hoga frekvenser.
Det ar nog inte vanligt, att en nykomling
forsoker bygga en sAn har matbrygga, men
varfor mAste man alltid folja gammal slentrian? Nar du andA snart mAste borja tackla
det erkant svAra kapitlet antenner, ar det en
ovanligt bra startforberedelse att sjalv ha
byggt ett Antennascope och ha lart sig hur
det fungerar samt hur det kan anvandas.
Jag bygger, som sagt, ett och ar du intresserad av att hanga med, sA kor vi tillsammans. Bryggan ar enkel, men det ar kanske
bast att redan nu saga ifrAn, att uppbyggnaden kriivor metodik och stor noggrannhat SmAproblem kommer att dyka upp. Jag
lovar emellertid att saga till, sA snart en
"slamkrypare” visarsig.

Forberedelser
Skaffa en liten gjuten aluminiumask med
lock (Elfa K430). Den har ungefar mAtten
110x60x25 mm. Vidare ett litet instrument 50
eller 100 mikroampere, som fAr rum i nedre
delen av asken (kolla mAtten noga). Vidare
tvA koaxkontakter, SO 239 (av praktiska skal
battre an BNC-kontakter) och en vanlig
koipotentiometer (liten) 1 kohm, logaritmisk
samt annu en (mycket liten) potte, 25 kohm,
okritiskt utforande i dvrigt. En pilratt for R3
behovs ocksA (jag anvander en Philips med
chuckfastsattning). Slutligen tvA mellanvaggar for asken, se bild 2 (tunn aluminium-

eller massingsplAt) och tvA lodstod (keramisk
eller teflonisolation, skruvfastsattning, ca 10
mm hoga).
Mekaniskt jobb
Inuti asken ska vi nu bygga en 3-rummare:
tvA hogfrekvensrum och ett likstromsrum.
1. Vi borjar med likstromsrummet. Ta upp
hAI for instrumenthuset. Ett trAkigt jobb som
underlattas, om du har tillgAng till en hAlsAg.
Ta upp hAI for instrumentets fastskruvar
samt hAI for 25 kohmspotten pA vanstra sidovaggen sA lAngt ner du kan komma, se bild 2.
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Antennscope i Etfa-ask KOO samt mAttskitt mellanvagg.
R1, R2 Matchade induktansfria motstAnd
100—150 ohm, 1W, se text
R3a Induktansfri pot, 1 kohm, log, se text.
R3b Induktansfritt motstAnd, 54 W, ca 450
ohm, se text.
R4 ForkopplingsmotstAnd till instru
mentet. Bor inte ha lagre varde an 10

kohm, i annat fall stdrs balansen hos
bryggan.
R5 Pot 25 kohm, linjar.
C1, C2 Matchade kondensatorer 100—150
pF, se text.
C3 HF-avkoppling for instrumentet, 1000
pF.
D Germaniumdiod, se text
I Instrument 50 eller 100 mikroampere.
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Observera att likstromsrummet ska vara sA litet som mojligt, darfor att de bAda hogfrekvensrummen kraver sA stort utrymme som
mojligt. Montera instrumentet och potte
(R6). Rita nu in var du ska placera mellanvag
gen. Montera bort instrument och potte.
Skruva fast mellanvaggen och lAt den sitta
kvartv.
2. Vi startar nu med det oversta hogfrekvensrummet. Fast de bAda koaxkontakterna.
Aterigen ett trAkigt jobb med borr och rundfil, men det mAste goras. Se upp med horngangorna for lockets fastsattningsskruvar.
Det ar inte nodvandigt med alia fyra fastsattningsskruvarna, racker med tvA diagonalt.
Borra upp hAlet for potten R3a (i linje med
de bAda skarvdonen). Montera potten med
de tre anslutningarna vanda mot dvre kortvaggen. Mark ut var den AterstAende mellan
vaggen ska sitta (ca 4 mm luft mellan potten
och vaggen). Montera bort potten R3a och
montera mellanvaggen.
Mark ut var genomforingshAlen for C1 och
D ska borras (i hojd med ytterandan av koaxkontakternas mitthylsor och mittemellen
askens botten och lock). Mark ut var de bAda
lodstoden (x pA schemat)ska sitta (mitt for
de bAda genomforingshAlen och sA lAngt ner
i rummet att R1 och R2, som ar 1 W stora,
fAr ordentligt med luft At alia hAII samt att R5,
1/4 W, inte fAr det for trAngt till sitt genomforingshAl, som kan sitta var det passar. Prova for sakerhetsskull ut placeringen av dessa
sista hAI med hjalp av tvA 1W och ett 1/4 W
massamotstAnd. Borra upp hAlen for lodstoden och montera dessa. Montera nu bort
koaxkontakterna, lodstoden och mellan
vaggarna. Borra upp genomforingshAlen i
mellanvaggarna.
3. Grada med en kniv alia hAI i asken och
mellanvaggarna, sA att vassa kanter o dyl avlagsnas. Putsa med en fin smargelduk den
del av asken som kommer att ligga under
koaxkontakternas fastsattningsflansar samt
de smala anliggningsytorna mellan asken
och de bAda mellanvaggarna.
4. FrAn och med nu fAr ingen mer spAnavskiljande bearbetning (borrning, filning,
gradning) av asken goras.

Rengdring
1. Spola ren asken, locket och mellanvag
garna med varmvatten i badrummet.
2. Tvatta prylarna med nAgra droppar
shampo och varmt vatten.
3. Spola pA nytt med varmt vatten.
4. Torka med toalettpapper (inte med en
badhanduk, for aluminium svartar och du
kommer att fA ett dystert samtal med morsan
eller xyl).
Kritiska komponenter
Vi mAste nu diskutera Cl, C2, R1 och R2.
Du frAgar kanske var C1 och C2 kommer ifrAn. Dom finns ju inte med pA principschemat. Forklaringen ar att principschemet visar

en jordsymmetrisk brygga (mycket svAr att
bygga for en amator). Den brygga vi sysslar
med har ena hornet jordat, vilket gor den
mycket lattare att handskas med. Jordningen mAste emellertid vara hogfrekvensmassigt genomford men inte likstromsmassigt, eftersom vi ska ha en likspanning till
mikroamperemetern. Darfor tillkommer C1
och C2. De kan vara av typ glimmer eller
keramik med liten temp.koefficient. Storlek
100—150 pF <ej kritisk). Kruxet ar att de
inbordes inte fAr skilja sig At mer an 1 pF.
Det gor att nAgon mAste hjalpa dig att matcha ihop C1 och C2 i en kapacitansbrygga.
R1 och R2 ska vara induktansfria massa
motstAnd pA 1 W. Storlek 100—150 ohm (ej
kritiskt). Har galler samma hArda papper som
for kondensatorerna: inbordes skillnaden
fAr inte vara mer an 1 ohm. Aven har mAste
du fA hjalp med matchningen i en motstAndsbrygga. En vanligt ohmmeter har inte den
precisionen.
Aven om de har matchningarna skulle ta li
te tid att klara av, sA ge dig till tAls. Syssla
med det ovan beskrivna mekaniska arbetet
och den foljande roliga monteringen av det
dvre hogfrekvensrummet (I) under tiden.
Montering
1. Gor iordning en skala av vit kartong och
dra upp en ca 320° cirkelbAge (de fiesta pot
tar har ungefar den vridningsvinkeln men
kolla for sakerhets skull din potte). Ta upp
hAI for potten och klistra fast skalan pA asken
med oppna anden av cirkelbAgen uppAt.
2. Montera de bAda koaxkontakterna. Placera ett lAngt lodora under ena fastsattningsskruven vid vardera kontakten (bra att ha vid
de praktiska matningarna).
3. Nu kommer vi till den intressanta frAgan
om R3 och kalibreringen av skalan. I
Rothammels "Antennbuch” (1966), som jag
haft tillfalle att titta i pA radioklubben har, anges att R3 bdr vara en induktionsfri potte pA
500 ohm, linjar, och det ar mojligt att det
stAr likadant i andra antennbocker. Enligt
min mening var det ett gott rAd for 30 Ar se
dan, dA folk korde med Zeppantenner, plexiglasstegar och liknande. I dag ar situationen
lite annorlunda. Rx:ar, tx:ar, konvertrar och
transceivrar ar gjorda for 50 ohms anslutning, priset pA koaxialkablar ar numera overkomligt for alia och matning av antenner i
lAgimpedanspunkter (strombukar) efterstravas, se nedanstAende:

Matningspunkt
Antenntyp
Z ohm
longyagiVHF, UHF
5-10
mobilant, forkortad kvartsvAg
12
3-el beam, 10—15—20
25
GP
35
50-70 olika dipoler
vissa cubical quads (tror jag)
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OmrAdet 0—100 ohm borde rimligen vara
det mest intressanta. Foljer vi Rothammels
rAd, fAr vi emellertid en skala enligt bild 3A,
och den ar iaq for min del inte intresserad av.
Jag tog i stallet en induktansfri logarrt
misk potte pA 1 kohm (vid kontrollmatning:
950 ohm) och parallellkopplade den med ett
ca 130 ohm induktansfritt massamotstAnd 14
W. Resultatet blev skalan pA bild 3B och den
passade mig battre. Nar den nya potten (se
tabellen nedan) efter ca en mAnad kunde anskaffas, visade den sig vara varken linjar eller
logaritmisk. Den uppmattes till ca 1200 ohm
och gav tillsammans med ett 150 ohms motstAnd den skala som visas pA bild 3C.
R3b ger ocksA en annan onskvard effekt:
vid hoga frekvenser kan den nastan cirkulara
kolbanan hos potten tillsammans med strokapacitanser bilda en oonskad svangningskrets. Denna eventuella risk bortfaller, dA
R3b shuntar kolbanans oppna ande.
2. Valj nu den kombination som du vill ha.
Lod provisoriskt R3b over R3a och anslut
pottens rorliga arm till ena andlaget. Monte
ra potten och ratten, anslut en ohmmeter
och likstromskalibrera skalan lost med blyerts (den ska hdgfrekvenskalibreras
senare).
3. Montera bort potten, klipp bort dess
lodanslutningar och montera bort pottens
ev. skyddskApa (for att minska strokapacitanser till jord). Nar skyddskApan tas bort
forlorar du pottens andlagesstoppar. Det gor
ingenting, men du ska lAta bli att "gena"
mellan kolbanans ytterandar. Slapkontakterna repas vid passagen over ett par skarpa
kanter. Sen kommer slapkontakterna i sin tur
att repa kolbanan. Hantera alltsA ratten som
om stopparna fortfarande fanns.
Montera potten med ett par distansbrickor, sA att den kommer upp nAgra mm
frAn askens botten, anslut till koaxkontak
terna och montera R3b. Normal lodkolv (ca
75 W) ska anvandas, annars blir det kallodningar. Jag gjorde har en tavla, som du bdr
akta dig for. Mellan potten och koaxkontakt
anvande jag mycket grov, fortent koppartrAd
(for att fA sA induktansfri forbindning som
mojligt). Nar lodningarna svalnat, hade
varmespanningar hos koppartrAdarna uppstAtt, som mekaniskt pAverkade kolbanan sA
att slapkontakterna gick mycket trogt pA ena
sidan och mycket latt pA den andra. Felet
gick inte att ratta till, sA det var bara att kasta
potten och skaffa en ny. Anvand alltsA en
mjuk trAd eller annu battre en bit mjuk
skarmstrumpa. Kolla med ohmmetern att
skalan stammer. Montera mellanvaggen.
4. Vi overgAr till hogfrekvensrum II. Byt till
liten lodkolv (ca 15 W). Montera den AterstAende mellanvaggen. Lod fast germaniumdioden D (kiseldiod ar olamplig har p g a for
hogt framspanningsfall) vid koaxkontakten
och standoff:en, C1 vid den andra koax
kontakten, R4 och C2 vid den andra stand
off: en samt C2 till chassit och R4 till potten
R5.

CO

<
Skalor for Antennascope, se text
A. R3a = 500 ohm, linjar.
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B. R3a = 950 ohm, log
R3b = 130 ohm.

C. R3a = 1200 ohm, se text
R3b = 150 ohm.
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Vid fastlodningen av R1 och R2, som kommer ha rna st, ska mycket stor forsik tighet
iakttas. Det ar namligen sS att dS ett motstSnd uppvarms (aven mSttligt) vid t ex lodning sS StergSr det efter avsvalning inte till
exakt ursprungsvarde, och det skulle har
innebara, att den noggranna matchningen
kundeddelaggas.
Gor sS har: linda forst in bSda motstSnden
i ca 10 varv toalettpapper och doppa motstSnden i kallt vatten, montera dom pS plats
och satt i tur och ordning en varmeavledande
klamma pS det ben som lods. Ett par minuter
efter lodningen kan du ta bort det vSta papperet.
Kondensatorer StergSr som regel till
ursprungsvardet efter en uppvarmning, men
det hindrar ju inte att du iakttar forsiktighet
aven vid C1 och C2.
5. Likstromsrummet. Montera instru
mentet. Satt en kortslutningsbygel mellan
instrumentet + och — (din lodkolv kan vara
statiskt uppladdad). Lod fast anslutningarna
mellan instrument, C3 och R5. Ta bort
kortslutningsbygeln.
Sanningens ogonblick
Sedan vi beundrat "masterverket" en
stund, skruvas locket pS och forberedelser
gors for hogfrekvenskalibrering av skalan.
1. Plocka ut ett antal induktansfria motstSnd med olika varden inom din skala. Mat
upp dem med en ohmmeter och anteckna
vardena.
2. Fast en tvSvarvs link i koaxkontakten for
"HF in" och koppla den till din transistor
dippa. Valj nSgon frekvens, vilken som heist,
inom 80 mb. Satt fast ett av de uppmatta
motstSnden (korta ben) i den andra koax
kontakten och stall in fullt instrumentutslag
med R5. Instrumentet ska nu g5 ner till 0, nar
du staller in vederborande motstSndsvarde
med R3a. Svep med dippan over alia aktuella
frekvenser, aven 2 mb. Forfar p3 samma satt
med de dvriga utvalda motstSnden.
3. Det kan, trots all noggrannhet vid
matchningen av C1 - C2 och R1 — R2, handa
att du vid sluttrimningen av den fardiga
produkten inte kan f3 bryggan i fullstandig
balans vid de hogre frekvenserna, d v s
mikroamperemetern vill inte g3 helt ner till
noil. Ett praktiskt tips: kolla att C1 —C2 och
R1 —R2 inbordes sitter p5 lika avstSnd frSn
chassit och gor forsiktigt erforderliga korrigeringar. I dvrigt ska vi inte gora nSgot problem
av denna detalj; Antennascopet fungerar bra
aven om du inte f3r exakt nollutslag.

Praktiska matningar
Nar detta skrivs vid nySrstid viner snostormen i svinkylan utanfor fonstret, och nSgra

TVI
En radiosandare hade stort grannarnas
TV-apparater och telefoner i flera 3r i Akalla.
Darfor kontaktade man televerket som meddelade att man haft sandaren under uppsikt
en langre tid, och nu nar klagomSlen kom,
tyckte man det var dags att gripa in.
Men i lagenheten hittade man inte bara
radiosandare utan aven en mangd TV- och
stereoapparater, hogtalare, I5s och ett
hundratal huvudnycklar.
Den lilla trevliga radiosandaren avslojade
alltsS en stortjuv.
Markligt an Expressen ej satte rubriken:
"Radioamator i Akalla avslojad som stor
tjuv". Red.
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Portabelt "arbetsbord" for antennmatningar.

antennuppsattnmgar och -matningar ar for
min del inte aktuella forran framSt vSrkanten.
Vi Sterkommer d3.
Tills dess dock nfigra ord om forberedelserna for dessa "faltmatningar". Vid hogfrekvenskalibreringen anvande vi transistor
dippan som signalgenerator, eftersom vi inte
behovde veta frekvensen exakt, men vid antennmatningarna bdr vi ha en stabilare HFgenerator. Dippan mSste namligen kopplas
ganska hSrt till Antennascopet, och d3 kan
frekvensen dra ivag ca 500 kHz. En batteridriven transistoroscillator ar bekvamare att
handskas med, eftersom vi vill ha tv3 ganska
exakta upplysningar: antennens resonansfrekvens och impedansen i matningspunkten.
Bast att "duka" p3 en bricka enligt bild 4.
De olika grejorna kan helt enkelt tejpas fast
p5 skivan. Det kostar s5 lite att ha ordning p3
prylarna och det gSr s3 mycket lattare att arbeta d3, aven om du skulle behova hanga i
krokig arm i ett parontrad.
For dvrigt anser jag att varje radioklubb
borde I5ta bygga ett Annennascope for
klubbstugans antennfarm och for utianing till
medlemma rna.

Testprotokoll over
amatdrutrustningar
Testprotokoll publicerade i cq-DL",
DARC:s klubbtidskrift:
Juli 1978 IC-245E
Aug 1978 KDK FM2015R
Sep 1978 Reis SE200XL-A, 2 m rorslutsteg
Okt 1978 FT-901 DM, mottagardelen
Nov 1978 FT-901 DM, sandardelen
IC-701, del 1, allmant
Dec 1978 Dressier D200, 2 m slutsteg
Feb 1979 KDK FM-2016E
Drake R-4C med Sherwood CWfilter
IC-701, del 2, testtabeller
790210 SM0COP

Tillagg till artikeln om Antennascopet
Efter det att manuset inlamnats till huvudredaktoren, Sven, slog det mig, att jag borde
haft med aven foljande anvisningar:
1. Vid hogfrekvenskalibreringen anvande
jag tre olika dippor (hoplSnade). Med den
ena var det ingen konst att f3 fullt utslag p3
instrumentet (100 mikroampere), med de b3da andra blev det ratt vemodiga utslag (5—
10 mikroampere). Man bdr Stminstone ha
halvt instrumentutslag for att kunna gora
sakra matningar, s5 om din transistordippa
lamnar liten output, ar det bast att ISna en
kraftigare. Med en natdriven rordippa bdr
man vara helt p5 den sakra sidan. Nar Rothammel och ev. andra antenngubbar talar
om dippor i sammanhanget, skulle jag tro att
dom menar rordippor.
2. Betraffande C1 och C2 blev mina slutvarden vid matchningen 152 resp 152,5 pF.
For R1 och R2 hade jag ett litet antal 100
ohms motstSnd, som tyvarr uppvisade for
stor spridning. Daremot fanns i junkboxen
ett par 56 ohms 1 % induktansfria precisionsmotstSnd, som jag hade tankt anvanda for
annat andamSI, och de passade naturligtvis
utmarkt. Resultatet blev mycket uppmuntrande: over hela kortvSgsomrSdet erholls vid
hogfrekvenskalibreringen skarpa utslag ner
till absolut noil pS instrumentet. 2 mb har jag
annu inte provat, darfor att ingen av dipporna gick hogre an till ca 40 MHz.
3. PS Rothammels schema over antenn
ascopet (1966 Srs upplaga, sida 359) ar dioden felvand.
SM5MN

PS
I brev den 7 februari skriver -MN att
ARRL:s handbok kommit fram och att det
var "en stor dag" for honom. "Med handboken har jag antligen en referens att tillgS
och slipper lita pS minnet och gamla tidningsklipp". For dvrigt skottar han sno i
vargavintern och han har tagit sig an tvS
herrelosa kattor som under varsta kylan bor i
kallaren tatt intill kokspannan. Dessutom la
ser han och skriver. Forhoppningsvis for
QTC. Red.
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2—8 kanal scanner
SM6GGS har hittat en beskrivning pi en
"2—8 kanal Scanner" i marsnumret av
"OZ". Artikeln ar skriven av OZ8CY som an
ger att priset for den ar 35:— Dkr + print.
Vad ar nu en "Scanner"? Det ar en enhet
som automatiskt soker sig over ett antal ka
naler och stoppar "pi forud bestemte
betingelser".
Det kan vara squelch- eller tonpiverkningar, men det bryr sej scannern inte om,
for den vill bara ha en "digitalsignal" for
stopp, d v s "O" eller "1". Och det ar under 1
volt eller over 8 volt vid 10 volts stromforsorjning.
Hastigheten vid avsokningen bestams av
en generator, en astabil multivibrator, och
har ar det en 1/4 nand-gate IC, CD4093. De
tidsbestammande komponenterna ar 330
kohm-motstinden och 1 uF-kondensatorn.
Signalen frin generatorn formas och generatorn gors oberoende av belastningen genom
att gi genom en extra grind. Darefter gir
pulserna direkt till raknar-IC:n.
Raknaren CD4022 raknar frin 0 till 7, och
gir tillbaka till 0 nar den fir en impuls pi ben
15, d v s RESET. Det ar den forbindelsen
som bestammer hur minga kanaler som skall
avsokas.
Schemat visar en 3-kanals scanner.
Transistorerna ar enbart stromforstarkare.
Utforandet ger + 10 volt till den aktiva kanalen. Man kan andra det genom att skifta
kollektor och emitter, d v s lagga alia emittrarna till jord och ansluta kollektorerna till
anslutningspunkterna. Di laggs jord till den
aktiva kanalen.

Ben 13 pi raknaren kallas "Clock inhibit"
och det betyder att denna inging kan stoppa
raknaren. Om det ar squelchen som skall
stoppa scannern miste signalen frin squel
chen goras om till en digital signal. Och den
signalen ar en likspanning. D v s den som
Stanger ligfrekvenssignalen i mottagaren.
Om "scanner-hastigheten” skall andras,
miste man andra motstindet pi 330 kohm,
men inte under 150 kohm. Kondensatorn kan
ocksi goras storre eller mindre beroende pi
om man vill oka eller minska hastigheten.

S3 kommer SM6GGS kommentar:
Jag har byggt den till min IC 240 och den
fungerar perfekt. Squelchen kopplas till
punkt A. Man kan ju ocksi koppla lysdioder
(med forkopplingsmotstind) pi varje transis
tor si att man ser vilken kanal som ar inkopplad. Satter man in en CD 4017 i stallet
for CD 4022 fir man ut 10 kanaler. Med alia
komponenter som behovs kommer man inte
over 50: — svenska kronor och det kan vara
overkomligt for en scanner.

♦ 5 -15 V
16

8 X BC •O-’B

U
CD 4022

-02

13

CD4093
RESET

• VIST SOM 3CH SCANNER

En manipulator igen
Lars-Ake Larsson, SM7BGX
Korsbarsstigen 7
571 00 NASSJO

Jag har vid flera tillfallen gjort olika konstruktioner av manipulatorer, mer eller mindre komplicerade. Tvi saker har jag efterstravat. Forst att den kravt si lite utrymme
som mojligt for att stamma med dagens sm3
komponenter och att man skall kunna bygga
ihop manipulatorn med elbuggen och fi en
kompakt enhet.

Sedan ar det bara att plocka fram nagra skruvar (jag har anvant M 3 overallt) och ett par
fjadrar. PS kontaktskruvarna lodde jag fast
ett par smi silverbitar och filade och putsade. De svarta delarna innanfor kontaktskru
varna ar gummislang i min manipulator och
skall forhindra skruven frin att andra installt
lage. S3 iterstir endast att ta upp fyra hil i

Manipulatorn bestir av en mellandel som
jag gjort av massing, den kan givetvis goras i
nigon annan metal I. Man skulle ocksi kunna
gora den av en U-bockad plit eller tv3 vinkelprofiler. I stallet for nedfrasningen pi en
millimeter som jag gjort skulle man kunna anvanda fyra stycken brickor som distanser.
Hur det fungerar vet jag inte. Det finns sakert
minga satt att variera p3, allt efter vad man
har for mojligheter.
De tv3 paddlarna gors av nigot kopparlaminat, identiskt lika, med hilet for stallskurven/kontakten forskjutet (har 3 mm ur
centrum) men bara ett hil i varje paddel. Om
du borrar tvi si finns det ingen kontaktyta
kvar. Som du ser av ritningen har jag etsat
bort det mesta av kopparn. Egentligen behover man endast etsa bort kopparn vid
distanserna, for dar fir det ju inte bli kontakt.
Var noga med fasthilens lage och storlek i
forhillande till mittdelen, de fir inte bli for
stora, c:a 01 mm storre an skruven. Dessutom fir ju kanten som ligger mot lidan inte
heller tranga pi nigot vis. Lagom ar bast.
QTC 3:1979
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Jag tycker att jag nu har lyckats med
enkelheten ocksi och vill di garna dela med
mej.

lidans sida. Se till att det blir lite spel kring
tungoma frin paddlarna och anvand en mjuk
flertridig ledare for anslutningen. Mittdelen
blir givetvis anslutning for noIlan eller jord till
chassit i buggen. Som du ser kraver
manipulatorn ett minimum av lidans inre utrymme. Mitten pi mittdelen ar 20 x 25 x 45
millimeter. Lycka till.
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kortvAgstransceivrar
NSgot magert med KV-apparater just nu
men det ar val lugnet fore stormen. Med andra ord, det ar kanske strategiskt att ligga
l£gt s3 har fore WARC 79 (som intraffar om
ett halvSr).
En nyhet finns och det ar FT101 som nu
finns aven i F-version.
VHFTRANSCEIVRAR
FT 240 har 40 kanaler, 10 watt ut, FM och
PLL. Bild se QTC 78 sid 471.

FT 280 har 40 kanaler, 50 watt ut, FM och
PLL. Bild se QTC 78 sid 471.
VHF 2031 ar en ny handapparat fr£n He
athkit med 2 watt ut, 8 mottagar och 24
sandarkanaler. Det ar 8 kanaler med ±600
KHz for repeatertrafik.
TR 7600 finns nu aven i A version.

BUBBELMINNEN
Det har varit tyst ett tag om bubbelminnen, men det betyder inte att inget han
der. D3 och dS dras ridSn if rdn och nyheter
blir synliga.
Texas bubbelminne pS 92k bit finns nu ute
pS marknaden. Det ar en ny teknik for tillverkning av minnen, dar man utnyttjar ett
slags magnetiska bubblor for minnesfunktionen. Den nya tekniken mojliggor en annu
tatare packning av minnesceller an tidigare
och TIB 0203 kan minnas 94 208 binara tec
ken (ettor och /eller nollor) i en enda kapsel.
Styckepriset vid kop av 100 st ar 100 dol
lar. Det ar i dyraste laget for hobbybruk men
som bekant ar halveringstiden for halvledar
priser ungefar ett 3r, vilket borde ge ett bra
hobby-pris om fem 3r.
Kretsen ar innesluten i en 14-pinnars kap
sel av DIL-typ.
Nippon Electric Co har utvecklat ett
bubbelminnes chips p3 135 kilobit i en 20 be
ns DIL kapa.
Chip-storleken ar 6,9x8 mm och en enda
bubbla mater 3,2 umm. AlltsS 3,2 mikromillemeter (milliondelsmillimeter). Det g3r
alltsd c:a 312 000 bubblor pa en millimeter,
om man inte raknar med mellanrummen.
Vi fcir kanske uppleva en 500 kbit bubbel
minne under 1979.

FEED BACK
Tryckfelsnisse, troligen en med rod luva i
jultider, stokade om en del i januarinumret.
Sid. 8, vanstra spalten, under rubriken
"effekttransistorer, rad 4 och 5 skall vara:
"BFQ 42/43 kan vid CW-drift i klass B avge
2w respektive 4w vid 175 MHz.”
Sid. 8, mittenspalten, har tvS snabbrepriser a la TV. Det ar ”8085 byggsats" och
"UbStsradio” som tidigare fanns med i nr 10
resp. nr 11.
Sid. 9, mittenspalten langst upp, GG405G
skall vara BB 405G.
Sid 10, vanstra spalten, rad 5, har industrin blivit helgstadad istallet for helgstangd
men det var kanske samma sak i praktiken.

Amatorradio lar har varit ett verktyg for
organisationen "Folkets Tempel” i Guyana.
For en tid sedan meddelade nyhetsbyrSerna
upptackten av en massdod vid ett lager for
Folkets Tempel i Guyana.
Den amerikanska underrattelsetjansten
(CIA) som undersoker omstandigheterna
kring blodbadet efterlyser nu uppgifter om
korda eller avlyssnade QSOn frSn Tempel
stationen.

ICM 7216, 7226
Schweber Electronics presenterar varldens
forsta 8-digit, singel-chip, fem funktions rak
nare.
Kretsarna ar kapslade i 40-pinnars DILkSpa och finns i tre utforanden vardera.
(Electronics News)
DR0MBALLONG
En sSdan har ballong ar val drommen for
varje VHF-lirare. Den finns, men den svavar
over Zurich och anvands for registrering och
utvardering av meteorologiska matdata med
instrument som tvS blivande ingenjorer i Zu
rich konstruerat. I experimentet deltar
Siemens-Albis med sandare och mottagare
for formedling av informationerna frSn bal
longen, som fortojts ovanfor staden, till
markstationen hos stadshalsovSrdens avdelning for lufthygien.
Tryck, temperatur, fuktighet och vindhastiqhet kan nu latt avlasas p3 en tabid p3
marken. Samtidigt levereras underiag for analys av luftproverna fr3n olika hdjder. Sarskilt
vid det beryktade inversionslaget, nar sparrskikten i luften hindrar fritt avflode for avgaserna fr£n bilar och varmeanlaggningar,
stiger ballongen och levererar exakta varden
pa koncentrationen av skadliga amnen i luf
ten over Zurich.

(Siemens Pressinfo)
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FREKVENSRAKNARE
Mer och mer kompakta kretsar har p5skyndat utvecklingen av frekvensraknare.
Sabtronics (USA) salufor en raknare i byggsats (modell 8100) for omrSdet 20 Hz till 100
MHz, eventuellt till 120 MHz. Pris omkring
100 dollar.
CT 50 ar en raknare frSn Ramsey Elec
tronics for omrSdet 6 Hz till 65 mHz. Med tillsatsen CT 600 utokas omrSdet till 600 MHz.
Byggsatsen kostar 100 resp. 150 dollar.
7208K fr5n Davis Electronics gSr upp till
600 MHz. Byggsats 150 och fardig 200 dollar.
Det g5r inte att ta gallande kurs och direkt
oversatta till svenska priser.
Den apparatur som eventuellt kommer hit
till SM-land fSr tillagg i form av frakt, emballage, tull, moms m m. Priset p3 raknare visar
en sjunkande tendens samtidigt som frekvensomrSdet gAr St motsatta hSIlet. En av de
mer kommersiella raknarna frSn Howlett
Packard raknar frekvenser ner till 1 mikro
Hertz, vilket innebar en tid av 11,5 dygn c:a
for att fS med en hel period!

I1

KORTISAR
— tidningen Ham Radio har lagt in sina
prenumeranter pa data, det galler c:a 50 000
namn, adresser, call-signaler m m.
— TRW har byggt en 5-bits analog till digi
tal konverter som fungerar upp till 8 GHz.
— varldens forsta monolitiska operationsforstarkare kom frSn Fairchild 1964 och bar
beteckningen uA 702.
— sm£ oscillatorer i 24 bens DIL kSpa
kommer frSn Connor-Winfield, de finns i
frekvenser frSn 500 Hz till 8 MHz med sex oli
ka tolerans- och temperaturomrSden.
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SCT-100 Video Processor

Elektriska specifikationer

I QTC nr 1/79 annonserade COMPUTER
PRESS en videoprocessor, d v s den elektriska delen av en bildskarmsterminal. Firman
har stallt dokumentation till QTC forfogande
och eftersom videoprocessorn verkar vara en
godbit for sSval RTTY- som datoramatdrer
kan det vara av intresse att titta p5 konstruktionen.
SCT-100 ar uppbyggd kring en mikroprocessor 3870 fr3n Xitex vilket har medfort
att antalet kretsar blir ISgt (31 st) och dels att
mSnga avancerade funktioner kunnat realiseras. Allt ryms p3 ett kretskort till vilket
erfordras spanning, tangentbord samt nSgon
monitor, exempelvis en TV for att man skall
ha en komplett utrustning for RTTY eller
bildskarmsterminal for sitt datorsystem.
Speciellt bdr noteras de mSnga alternativen for video vilket gor det mojligt att driva
en vanlig TV, en TV med speciell videoingSng eller en kommersiell monitor med an
tingen sammansatt video eller med sarskilda
anslutningar for video och synksignaler.
Ovriga data av intresse:
■ Serieformat,
valbart
ASCII
eller
BAUDOT.
■ 20 eller 60 mA duplex/simplex stromslinga samt V:24 spanningsinterface, samtidigt tillgangligt.
■ Displayformat: 16 rader med 64 posi
tioner vardera.
■ 1 k RAM Displayminne.
■ 128 ASCII teckenuppsattning (fullstandig
ASCII) med 5x8 matris.
■ Specialtecken, matematiska symboler
och vanligaste grekiska boksta verna.
■ Fullstandig markorkontroll inkl. tab,
backtab, upp, ned, home, etc.
■ Adressbar
markdr
med
absolut
rad/kolumnadress eller relativ adress.
■ Redigeringsfunktioner inkl. insert/delete
av tecken och EOL, EOS.
■ Omvand (svarta tecken p3 vit bakgrund)
eller normal video valbart fr3n tangent
bord eller dator.
■ Kontroll av yttre enheter fr§n tangent
bord eller dator.
■ Schottky Low Power Elektronik.
■ Direkt anvandbar for mini/mikrodatorer
med serieinterface, efter anslutning av
tangentbord och videomonitor, (ersatter
t. ex. befintlig Teletype) eller 110 och 300
Band ASCII.
■ Direkt anvandbar for RTTY, (45, 45 och
74,2 Baud BAUDOT)
■ Direkt anvandbar for mini/mikrodatorer
med serieinterface, efter anslutning av
tangentgord och videomonitor, (ersatter
t. ex. befintlig Teletype).
■ Direkt anvandbar for RTTY (45, 45 och
74,2 Baud BAUDOT) eller 110 och 300
Baud ASCII efter anslutning till FSK
demodulator/modulator, (ersatter befint
lig Teletype).
For datortillampningar kan kanske 300
Baud synas litet I3gt speciellt om man sysslar
med spel av typen "mSnlandning" etc, men
detta kompenseras i viss m£n av mojligheten
att direktadressera markdren vilket mSste
betraktas som en kul finess som normalt
Sterfinns bara i ganska dyra bildskarmsterminaler.
Dokumentationen, som ar p£ svenska, innehSller byggbeskrivning, installations- och
testbeskrivning samt en handhavandebeskrivning allt s3 pass detaljerat, att aven en
relativt ovan byggare nappeligen kan misslyckas.
Troligtvis kommer ett passande tangent
bord att saluforas, men for de som inte vill
vanta p3 det rekommenderas ett studium av
tyska tidskriften ELEKTOR nr 11 /78.
Med tanke p3 priset borde SCT-100 kunna
bli en allvarrlig konkurrent till en slamrande
RTTY-maskin.
SM5CJF

Kraftforsbrjning

QTC 3:1979

Serie In/Ut
Tangentbord

Video utgSng

7— 11 V DC, 0,75 A, oreglerad eller
8- 12 VAC, 0,75 A eller
5 V DC ± 5 %, 0,75 A, regierad
20 mA, full Duplex, (180 V max), 60 mA, Simplex, (180 V max), V:24, modifierad (sander TTL-nivSer)
6 eller 7 bitars ASCII, TTL kompatibel. Positiv logik for data och strobe. 1
ms (minimum) strobpuls.
5 V, 250 mA max tillganglig frSn SCT-100 for kraftforsorjning av tangent
bord.
EIA RS 170 standard sammansatt video 1,5 Vp_p inkluderande synksigna
ler. Separat horisontal och vertikal sync tillgangligt efter bygling. Omvand
eller normal video tillganglig.

DATORUTVECKLINGEN

EFTERLYSNING

Dator ar ett ganska ungt ord som anvands
allt oftare i olika sammanhang. Vi ar pS vag
in i en datorvarld och aven om vi tycker att
det finns mycket av den varan i dag s5 ar det
troligen bara borjan p3 en stor och omfattande dataSIder.
Omkring 1985, om sex 3r alltsS, sS skall
National Semiconductor ha en cn-chips da
tor klar som motsvarar dagens IBM 3031.
Detta sager deras VD, vilket bdr innebara att
de redan i dag har kretsen pa lab.-stadiet.

I nr 1/78 efterlystes en teknisk beskrivnmg
p5 ett "Elektroniskt kom-ihSg-block". Inga
bidrag har influtit.
SM2DYW/5 har emellertid skickat in ett
tidningsurklipp ur Electronics Weekly 25 jan.
1978, om en dylik kommersiell apparat, "om
an till ett nSgot avskrackande pris for gemene man (och kvinna). 300 eng. pund kostar
grejen.

ORDBOKEN

genevekonventionen som regierar radioamatorernas forhailanden.
Gentex = General telex.
Geoalert = nyckelord i Ursigram.
Geomagnetiska zoner = tre zoner som p3verkar F2-skiktet.
Georefsystemet = positionsbestammande
system med fyra bokstaver och fyra siffror. Systemet tacker hela jorden.
Geosol = nyckelord i Ursigram.
Germanium = rSmaterial till halvledare.
Getter = detalj i radioror.
GeV = Giga electron Volt.
GHA = Greenwich Hour Angle.
Ghost image = spokbild.
GHz = Giga Hertz, 1000 000 Hz.
Gl = General Instrument, komponenttillverkare.
GIANT RTTY flach contest = teleprinter
test anordnad av IATG Italien.
Giga = miljon.
Gilberts lag = lag for vaxelverkan mellan
magnetiska spolar.
Giorgi = Italiensk fysiker som 1901 grundade MKS (m3tt)-system.
GIUK = Gronlandoch Island (och UK).
Guiness Rekord Book = Bok innehdllande
alia mojliga rekord fr3n hela varlden.
(Aven CW).
Givare = avkannare, sensor.
GKA = stationssignal for kustradiostationen
Portishead Radio England.
GKA = Gavle KortvSgs Amatdrer.
GK-koppling = gemensam kollektorkoppling.
Glimmerkondensator (Mica) = kondensator
med dielektrikum av tunna glimmerskivor.
Glattad likstrom = rekommenderad stromforsorjning for amatorradiosandare.
(B:90, §8d).
Glattingsfilter = likriktarfilter for att minska
brumspanningen.
GM = General Motors.
GM-Radioklubb = Gallivare-Malmbergets
Radioklubb.
GMT = Greenwich Mean Time.
Gnd = ground, jord.
Gnistsandare = aldsta typen av telegrafisandare, f3r ej langre anvandas (B:90,
§8c).
Gnist = benamning p5 telegrafist.
Gnomonisk projektion = framstallningsmetod for kartor, bl a lampliga for radiopejling.
GNT = teleprintermarke, GNT automatic
A/S Danmark.

G = beteckning pa kretsingSngar mellan
vilka det rSder OCH-villkor.
G = storheten konduktans som benanms
Siemens och betecknas S.
G300 = diplom som utges av G3TNN.
GaAs = Gallium Arsenide.
Gain control = volymkontroll.
Galactic radio noise = elektriska rymdstorningar.
Galax = stjarnhop i rymden, v3r egen galax
kallas vintergatan. Det tar en radiosignal
100 000 Sr att sandas fr3n den ena sidan
till den andra. (Diametern).
Galaxy = apparattillverkare.
Galler = styrelektrod i radiordr.
Gallon (USA) = 3,7854 liter.
Gallon (UK) = 4,546 liter.
Galvani = forskare som redan p3 1890talet lyckades framstalla elektrisk span
ning med hjalp av ett galvaniskt ele
ment.
Galvanometer = typ av matinstrument.
Gamma match = metod for anpassning av
obalanserad matarledning till balanserad antenn.
Ganged capacitor = gangkondensator, vridkondensator med flera parallellt rorliga
sektioner.
GARTG = the German Amateur Radio Tele
type Group.
Gasbony = "gammal skit blir som ny"
(SM0CHH).
Gate = grind.
Gate terminal = styrelektrod p3 MOS-tran
sistor.
Gate dip meter = matinstrument for att i
grova drag bestamma frekvensen p3
oscillatorkretsar.
Gaussian noise = gaussiskt brus, normalfordelat termiskt brus.
GB-koppling = gemensam baskoppling.
GB-svepet = typ av svepgenerator.
GC-koppling = gemensam kollektorkoppling.
GDO = Gate (Grip) Dip Oscillator.
GE = General Electric, komponenttillverkare.
Geiger-Muller raknare = instrument for rakning/matning av radioaktiv straining
m m.
GE-koppling = gemensam emitterkoppling.
Geloso = apparattillverkare.
Geminiderna = meteorskur.
Genave = apparattillverkare.
Geneva award = Schweiz-diplom.
Genevekonventionens art. 41 = den del av
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\/HF Manager

VHF Contest and Award Manager

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

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

AKTIVITETSTESTEN VHFiFEBRUARI
ANROPSSIGNAL
0THL0CAT0R
1 SM3C0L
IW06F
2 SM5FRH
HT80F
3 SM3FGL
IV53G
4 SK2AU
KY25C
5 SKOLM
IT60C
6 SM3RL
I W30E
7 SK6HA/7
G045F
8 SK6CM
GS23G
9 SM7GVU
HS75C
10 SM7CMV/7
GP49C

1 1
12
13
14
I5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SM3AZV
SK4BX
SK7CE
SM4lVE
SK7EY
SK5DB
SM2GHI
SM5DYC
SK4IL
SM2IVR
SM2EJE
SM3ICT
SMOGSZ
SM4JGU
SM7EML
SM6DHD
SK7BK
SM6H0L
SM7BYV/6
SM3GHD
SM7NG
SKOCT
SM6JWH
SM3UL
SM2GC0
SMOHAX
SM0FU0
SM7IGV
SM7HBC
SL5AB

1A
HT
GP
HT
HO
IT
MZ
IT
GT
1 r
LZ
JX
IS
HS
HQ
GR
GO
GS
GR
Gh
GP
IT
GO
IV
LZ
JI
IT
HQ
HQ
IT

1331
1 326
1305
1 1 50
108 7
1085
1069
1054
925
853
771
756
655
643
634
62 1
607
607
603
563
491
476
468
460
446
435
426
41 1
369
367

ANTAL OSO
94
103
93
54
71
56
86
65
60
72

4 1 SM7CRG
42 SMOJEM
43 SM1H0W
SM4HXY
45 SM6HDY
46 SM6C0M
47 SM6CSB
48 SM4JJY
49 SM7AMX
50 SM6G0R
51 SM3I ZB
52 SM4PGS
53 SM5EBG
54 SM4BTF
55 SM5FND
56 SM4HNG
5 ? SM4HJ
58 SM4JHK
5 - SM3GBA
60 SM3DAL
61 SM3GKN
62 SM2JAP
63 SM4DHB
64 SM4IRB
6 5 SM 1 I AI
66 SMO1TS
67 SM3GHB
68 SM3GT
69 SM3IEH
70 SM3GGN

POZNG
3444
2597
2551
1677
1 569
1 530
1 529
1424
1 382
1 369

GP
IT
JR
GT
FS
GR
GR
HT
HQ
HS
JX
HT
HR
HT
HT
HS
HT
GT
Ik
HX
HX
IZ
GT
HU
JR
IT
Hk
Ik
Ik ’
HX

364
343
326
326
317
297
293
29 1
289
258
246
220
217
215
190
184
170
1 68
161
1 40
123
1 19
107
81
65
57
45
39
36
35

Aktivitetstesten gcbr forsta tisdagen
varje m^nad kl. 18-23 GMT
144
MHz och forsta torsdagen varje
mdnad kl. 18-23 GMT p3 432 MHz
och hogre band. Loggar till SM0DRV.

AKTIVITETSTESTEN UHFjFEBRUARI
ANROPSSIGNAL
0THL0CAT0R
1 SM5BEI
JU72C
2 SM3AKU
I W30E
3 SMOFFS
JT51F
4 SMODFP
IT50H
5 SM5CNF
HS49F
6 SMODYE
JT54J
7 SM1BSA
JR22E
8 SMOCPA
IT60C
9 SMOFZH
IT50F
10 SM7GWU
HS75C

1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SM3BYA
SM3EQY
SM5AII
SM5FJ
SM6CkM
SM5EBG
SMOFUO
SM3FGL
SMOGCk
SM2GCQ
SM4IVE

IV
IU
IS
IS
GR
HR
IT
IV
IT
LZ
HT

240
200
161
127
1 19
1 14
1 12
99
84
58
51

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ANTAL OSO
29
18
27
28
22
21
8
22
21
13
SM4HJ
SM4PG
SM7DKF
SM3COL
SM1 I Al
SM3DAL
SM4IRB
SMOJEM
SM3GBA
SM4BTF

POANG
527
504
446
445
338
333
267
250
247
245
HT
HT
GP
Ik
JR
HX
HU
IT
Ik
HT

46
45
42
28
25
23
20
15
1 1
10

CHECKLOGGAR:SM5ZY

KOMf'ENT ARER:
SM5BEI: C0NDX DALIGA, HcRDE 3FGL+1BSA PA 1296, MEN
NIL QSO, HOPPAS PA BaTTRE.
SM3AKk: DALIGA C0NDX OCH TYDLIGEN MANGA SOM MISSADE ATT DEI VAR 1EST DENNA TORSDAG*
SM3BYA: QTH IV06J, RIG:l40k INPUT (4X150G), A DB
FEEDER LOSS, 2+21EL 10NNA, 21MAGL, C:A 3Kk ERP,
MASTMONTERAD BFR91 PREAMP, CONV. MED AF367»2f
SCH011KY MIXER, R-4C HUVUDRX. ANTAL OSO 11,QTHRU10R 6.
SM3EOY: O.B.S. ORV 1296, VARJE TEST FRAN DEN 1/378. OBS. Q1H-LOC DEC.TEST HV70BSM5FJ: KUL AIT GRABBARNA VAR IGANG TROTS DALIGA
CONDX.
SMOJEM: F6RESLAR ATT MAN LYSSNAR EFTER SSB-STATIONER 432.300 KL 20-20.30 SNT SAMT 22-22.30 SNT.

CHECKLOGGAR:SM5ATV,SM6DUA
KOMrCNTARER.
SK4BX: KAN INTE TESTEN GCRAS 1 ELLER 2 TIMMAR K0RTARE?? VI SOM GAR I SKOLAN ELLER JOBBAR aR ••URRH"
TR6TTA PA ONSDAN.
SK5DB: QTH IT19J, RIG 300k INPUT ( 4-125A)+9EL•YAG I
22 MAGL K6RDA RUTOR 23, LaNGSTA QSO SK2AU ORB 557.
SM7CRG: DALIG AKTIVITET, DALIGA C0NDX.
SM6DHY: HUVVALIGEN! TORFTIGA CONDS AKTIVITETSTESTAKTIV ITET = TEST

vAgutbredning
Sporadiskt E

SM4AXY berattar att han for nSgon tid se
dan traffade en LA-amator som berattade att
han sommaren 1974 jobbade
en forskningsstation p3 Spetsbergen. Han lyssnade
av en tillfallighet over FM-bandet (100 MHz)
och fick hora ett flertal norska, svenska och
finska stationer! Bl a hordes ett referat av
VM-matchen i fotboll mellan Sverige och
Ungern.
Detta visar att sporadiskt E/aurora-E kan
gS s3 I5ngt norrut som till Spetsbergen pa
100 MHz och erfarenheten visar att om det ar
starka signaler pa en liten sprotantenn pa
FM-bandet s3 ar 144 MHz oppet for stationer
96

TESTLEDAREN: FIR ATT I FORTSaTTNINGEN FCRHINDRA ATT
LOGGAR JNDERKANNES VILL JAG PAPEKA ATT LOGGAR SKALL
VARA POSTSTXMPLADE EJ POSTADE DEN II. VI DARE SKALL
DET KLART FRAMGA VILKEN TEST LOGGEN GaLLER SAMT VEM
SOM KfiRT DEN. OM SM3EOF RESP. OLA BERGMAN SAKNAR
SINA RESULTAT I LISTORNA, BEROR DET PA ATT UPPGIFT
SAKNAS OM VILKEN TEST RESP. VILKEN ANROPSSIGNAL SOM
LOGGARNA GaLLER.
2 LOGGAR F6R JANUARIS VHF-TEST AR EJ MEDTAGNA P.G.A
F6R SEN POSTSTAMPLING NaMLIGEN SM7JQB OCH SM7IGV.

med god utrustning. Nu vantar vi pa en
expedition till Spetsbergen/Bjornon.
Finns det nSgon fotbollsintresserad lasare
av VHF-spalten som kan pSminna sej vilken
dag och tidpunkt matchen mellan Sverige—
Ungern gick?
Det skulle vara intressant att jamfora denna oppning med andra SE-oppningar som
maren 1974.

F2-skiktet

Den 6 februari intraffade en sak for forsta
gSngen p3 20 5r, namligen att F2-skiktet
oppnade p5 50 MHz mellan Europa och
USA! SM6PU, Olle, skriver att det sedan

dess nastan dagligen varit oppet fram p5
eftermiddagen. Det finns ett VHF-nat p5
28885 kHz sondagar 1700 GMT dar man kan
traffa motstationer for crossbandsforsok.
Olle sjalv brukar ligga pd 28450 ± kHz.
Forra solflacksmaximum 1969 orkade enligt Olle inte upp till 50 MHz och drar darav
slutsatsen att denna cykel ar mer intensiv an
den forra. Daremot forefaller det inte troligt
att den nSr upp i 1958 §rs nivS.
Enligt SM6CKU sattes nytt varldsrekord i
mitten av februari for TE-kontakter p2 144,
d£ ZS6DN i Sydafrika och SV1AB i Grekland
lyckades genomfora ett komplett QSO! AvstSndet uppges vara over 7000 km.
SM5AGM
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fOrsvunna manuskript
Vad jag fruktat anda sedan jag borjade
medarbeta i QTC 1970 har tyvarr intraffat. Namligen att hela VHF-spalten, pos
ted lordagen den 10 februari, kommit
bort pS posten. Nar jag efter drygt en
veckas vantande pS spaltavdrag ffan
tryckeriet inte fatt nSgonting visar det sej
vid ett telefonsamtal att brevet inte kom
mit fram. Nu har jag nSgra timmar pS mej
for att forsoka fa ihop det vasentligaste
sS att det over huvud taget blir nSgon
VHF-spalt imars-QTC.
varldsomfattande locator
NSgra veckor fore det att februari-QTC utkom borjade det cirkulera ett antal listor dar
VHF-amatorer erbjuds protestera mot inforandet av en varldsomfattande locator. I texten sags att det inte finns behov av nSgon
varldsomfattande locator eftersom man lika
garna kan anvanda longitud och latitud vid
forbindelser med andra kontinenter. Det havdas vidare att inget sfar att vinna pS att forbattra noggrannheten i nuvarande QTHlocator.
Det ar mojligt att artikeln i februari-QTC
gett nya perspektiv pS detta, men till den
som funderar pS att ansluta sej till aktionen
vill jag saga foljande. Den okade noggrannhet som en ny locator ger ar inget huvudargument utan endast en positiv bieffekt.
Den internationellt vedertagna mSttenheten
ar kilometer. DS ar det rimligt att locatorsystemet medger en matnoggrannhet av samma
storleksordning, sS att sista siffran kan vara
hogst en enhet fel. Detta ar ingen perfektionism, utan endast en anpassning till gallande mSttenhet. Men detta ar inte huvudsaken, utan huvudanledningen ar att ge hela
varlden den utmarkta locator-ide som vi haft
sS stor gladje av i Europa under mSnga Sr.
Jag vill stalla foljande frSgor till er som fun
derar pS att underteckna nSgon lista:
1) Vi ar val alia overens om att inforandet
av QTH-locatorn i Europa var ett stort steg
framSt jamfort med tidigare QTH-angivelser.
Varfor skulle inte en locator kunna vara till
gladje for amatdrer pS andra kontinenter, bSde vid lokala kontakter och vid QSO:n med
oss? Vad ar det som sager att endast Europa
skulle kunna ha nytta av locator-iden? Ett annat satt att stalla samma frSga: Om longitud/latitud ar losningen pS andra amatorers
positionsproblem, varfor anvander dS vi en
locator? Varfor avskaffar vi inte QTHlocatorn och infor longitud/latitud?
2) Om vi idag inte hade haft nSgon locator
och vi neutralt skulle valja system, skulle vi
d3 verkligen valja QTH-locatorn? Vem vill
stalla sej upp och saga att QTH-locatorn ar
den basta losningen pS locatorfrSgan?
3) Om du fatt din licens 1985, vilket skulle
du da foredra, att QTH-locatorn fortfarande
ar i bruk eller att ett byte skett nSgra Sr tidi
gare sS att hela varlden har en och samma lo
cator, klappad och klar?
Sammanfattningsvis, vilket skall vi valja,
basta mojliga losning for framtiden, eller
bekvamast mojliga losning for dagen?

DEBATTHORNAN

DUBUS 1979

Min Ssikt i den omdebatterade MS-frSgan
(fragorna): Jag tycker det ar OK att kora som
FJE/AED gor. Jag korde ett sadant QSO
med dom frSn ruta IC i somras, och jag tyckte det forsvarade QSO:et i hog grad. Vad
man val ska krava vid sadant forfarande ar
dock att bada operatdrerna skall vara narvarande, och att det ska galla enbart for i familj gemensamt agd station, d v s som ett ex
SM4AXY och SM4COK ska inte fa gS ihop
och kora pa det viset.
Nar det galler trafik frSn 2 separata statio
ner samtidigt med en och samma signal sa
tycker jag inte om det. Jag ar inte riktigt pa
det klara med vad man kan gora St saken,
fragan ar om man inte borde inratta en speciell klass for klubbstationer och denna typ av
trafik och att enskilda amatdrer inte tillSts
kora pa detta satt (for medverkan i topplistan). Det lar val bli ett ramaskri frSn SK6AB
om man genomfor nSgot sant, men kanhanda skulle det stimulera aktiviteten frSn andra
klubbstationer i landet med en separat lista
for dem. Jag avundas dej inte som VHFmanager nar sadana har fragor uppstSr —
HI.
Man kan ju som en ytterlighet tanka sej en
kombination av bada dessa fall. Exempel
SM4AXY och SM4COK sISr sej ihop och arbetar frSn samma QTH med tva stationer
samtidigt och med badas signaler i varje
sked. Inte speciellt rattvist eller hur? Detta vi
sar val att granser maste dras nagonstans.
Annat exempel: SM4AXY overtalar/betalar
fyra andra amatdrer att komma till sitt QTH
med sina riggar, antenner till dessa finns
uppriggade. 5 sked samtidigt vore alltsS mojligt att kora — men, inte vore val det speciellt
fair play tycker jag i alia fall?

Prenumerationsavgiften
for
DUBUStidningen 1979 ar 28 kronor (4 nr). Dmarkens stadiga uppgSng samt portohojningar i Tyskland motiverar prisokningen
med 2 kr gentemot 1978. Summan sattes in
pS p.g. 92 19 92-4. Orebro Sandaramatorer,
Dubuskontot.
"Dubus-technik-book'' ar slut sS val har
som i Tyskland. Nya bocker kommer att tryckas upp, och beraknas vara oss tillhanda om
c:a 3 — 4 mSnader. Intresserade kan lampligen forhandsbestalla redan nu. Skriv en rad
till OSA-dubus-grupp, Box 242, 701 04 Oreb
ro.

Lasse, SM4AXY

VARNINGSNAT FOR ES 1979

Es-sasongen 1979 ar snart inne och det ar
hog tid att tanka pS sammansattningen av
varningsnatet i Sverige. For den oinvigde
kan vi beratta att varningsnatet har till uppgift att snabbt far ut ett larm over landet nar
Es har upptackts eller forvantas. Varnings
natet har en A-ring med en eller flera deltagare per distrikt, vilka larmar varnadra via
telefon. A-deltagaren larmar sedan sitt lokala
B-trad om oppningen verkar lovande. Btradet kan dS bestS av 10 —20 deltagare.
Forra Sret var A-ringen lite val gles, till viss
del beroende pS for stora krav pS beredskapen hos deltagarna. I Sr har vi darfor tankt att
A-ringen skall ha foljande sammansattning
och funktion: Minst en deltagare per rut
rad (P, Q, R, S o s v. upp till SM2). Varje
deltagare skall kunna lyssna over FM-bandet
minst en gSng per timme, samt ha tillgSng till
telefon. A-deltagaren svarar ocksS for kontakten till sitt lokala B-trad.
Alla som ar intresserade att deltaga i Aringen ombeds kontakta SM4COK, Bjorn
Israelsson, per post under adressen Hjarsta
vagen 25, 703 58 Orebro, eller per telefon
019-18 44 08, fore 10 april.

73, Osa-dubus-grupp

SM7FJE:s MOTION TILL ARSMOTET

SM7FJE har i en motion till Srsmotet 1979
begart att VHF-funktionarsposten skall delas
upp. Dels i VHF och hogre frekvenser, dels
skall en sarskild spaltredaktor tillsattas.
I den sistnamnda frSgan vill jag garna saga
foljande. QTC ar foreningens fonster gente
mot medlemmama. Som SSA-medlem tycker
jag der ar en fordel att i varje nummer mota
"min" funktionar i form av en stadig spalt.
Jag har svSrt att forstS vad som kan vinnas
p3 att infora en dampsats i kommunikationen
mellan medlemmarna och sin funktionar.
Detta ar ocks£ den helt dominerande principen utomlands och endast ett fatal lander,
daribland England, har skilt dessa funktioner
3t.
SM5AGM
BANDPLANEN

Publicerandet av bandplanen som bilaga
till januari-QTC har lett till manga brev och
telefonsamtal. Ett par lasare iffagasatter om
det ar n3gon vits med att publicera band
planen sa nara inpa WARC 1979. Jag kan
haila med om detta, men det har tjatats och
tjatats sa lange att jag tyckte det var lampligt
att gora nagot. Dessutom lar det droja till
framat 1981 innan andringarna slagit igenom
bade p3 televerksniva och amatorniva.
Fragorna galler framst 145,500 och 145,550
samt R8 och R9. Detta skulle egentligen kra
va mycket mer utrymme an vi har nu nar mitt
ursprungsmanus kommit bort pa posten,
men jag ska forsoka fa med nagot. Nar
145,500 infordes for tio 3r sedan tag den pa
145,000 och pa den tiden var det nastan bara
mobila stationer som korde kanaltrafik varfor
den benamndes "mobil anropskanal". Detta
har sedan dess hangt med, men 145,500 ar
givetvis oppet for alia anrop, aven om mobila
stationer bdr ges foretrade. 145,550 ar den
internationella mobilfrekvensen och har bdr
inte fasta stationer ligga och ISngprata. Lamna kanalen for den mobila trafiken. IARU re
gion 1 har gjort en miss som glomt den. R8
och R9 skall awecklas p3 I3ng sikt for att ge
plats 5t satellittrafiken. Inga repeaterinnehavare kommer att missa sina kanaler, utan
ersattningskanaler kommer att ges. 12,5 kHz
kanalavsfand kommer att inforas i lander
som vill ha det. Mer om detta i nasta QTC.

SM5AGM

SM5AGM
EXPEDITION
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2058 - 2258
2154 - 2354
2244-0044
2326-0126
0004 - 0204
0036 - 0236
0106 - 0306
0132-0332

Day
OJ Csl CM CM CM CM CO

cm

-4
-5

GMT

GMT

0158 - 0358
1354-1554
1510-1710
1624-1824
1734-1934
1842 - 2042
1942 - 2142
2036 - 2236

I vecka 14 (31.3-7.4) Sker SM0CPA, Las
se, SM5TC, Arne och SM0CGL, Ulf med
familjer till ruta HW pS fjallsemester. Exakt
QTH ar sydostsidan av Klovsjofjallets sluttning. Vi raknar med att vara QRV pS 2 m och
70 cm samt kortvSg. Sked ordnas i forvag
med SM0CPA eller via VHF-natet pS 20 m
och 80 m. Vi forsoker ocksS nS repeatrar i
narheten (Bolinas?). Mer info kommer pS
SSA-bullen sondagen den 1.4.79.
Halsning Ulf SM0CGL

TESTRESULTAT

Vi har massor av testresultat liggande som
skulle ha publicerats redan i forra QTC. PS
grund av postens slarv far vi nu inte med mer
an distriktssegrarna i kvartalstesten 1978.
Dessa blev: SM0DBO2266, SM1 HOW 2589,
SK2AU 223, SM3DCX 1910, SM4FXR 2843,
SM5BEI 4996, SM6CJK 4099 och SK7EB
2389. SM5EJN:s kommentarer och ovriga
resultat i nasta QTC.
SM5AGM
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TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER OCH RESULTAT

MAnad
Datum

Tid i GMT

Spahredak tor

MAnadstester

Testledare

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

Ulf Thorstensson SM0GNU
Passvagen 10
170 10 EKERO

Lars Mohlin SM0GMG
Granbacksvagen 15
170 10 EKERO

Test

Regler

MAnad
Datum

Tid i GMT

Regler

Test

Mars

17-18
17
18
18
18
24-25
24-26
28

0001- 2359 ARRLDX Contest CW
1500 — 2200 SSTV del 1
0700-1400 SSTV del 2
0800-1100 Korta Tyska testen RTTY KV
0800-1100 Kvartalstesten 144 MHz FONI
000 - 2400 CQWPX SSB Contest
0200 - 0200 BARTG Spring RTTY-test KV
1815-1930 SARTG Aktivitetstest RTTY

1979:1
1978:12
1979:2
1979:2
1979:2

1800 - 2300
1800 2300
1500 - 2400
0900-1100
1600-1800

1978:12
1978:12
1979:4
1978:12
1979:3

1979:1

tn

7-

oocr>

go

April

Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
SPDX-Contest CW
Nya mAnadstesten FONI
SSA UA-test CW

SSA UA-TESTEN 1979

Traditionsenligt inbjudes harmed till SSA's
UA-test, dar vinnaren fAr sin anropssignal
ingraverad pa den vackra pokal som en gAng
skanktes av SM6UA. Over hela varlden kand
som Old John. Denna pokal ar ett standigt
vandrande pris i en arligen Aterkommande
tavling.
Tider: Pass 1 15/4 1979 kl 1600-1800
GMT.
Pass2 16/4 1979 kl 0600 - 0800 GMT.
Pass3 16/4 1979 kl 1200- 1400 GMT.
Frekvenser: Endast CW pA foljande frek
venser 3525 — 3575 KHz samt 7010 7040
KHz.
Anrop: TEST SM de SM9XYZ (Exempel).
Tavlingsmeddelande: Av typen 579246
KARLO skall utvaxlas. De tre forsta siffrorna
anger rapport i RST, samt de tre sista ar ett
lopande nummer pa forbindelsen.
Poangberakning: Under varje tavlings
pass tilAts hogst en forbindelse per station
och band. Varje godkant mottagit och av
sant meddelande ger vardera en poang, allt
sA max 2 poang per QSO.
Logger: Tavlingslogg, innehAllande sedvanliga loggutdrag samt upplysningar om
anvand station/antenn insandes till SSA
Testledare Lars Mohlin SM0GMG, Gran
backsvagen 15, 170 10 Ekerd.
Loggar skall vara poststamplade senast
den 5 maj 1979.
Testen ingAr i SSA KortvAgsmasterskap.

SM6CTQ

PACC Contest 1979
Tid: 28-29 april 1000- 1600 GMT.
Band CW: 3525 - 3585, 7010 - 7040,

14025-14085, 21040 - 21100,28050 - 28100.
SSB: 3650 - 3750, 7040 - 7100, 1415014300, 21150 - 21300, 28200 - 28700. CW
och SSB fAr koras samtidigt men EJ cross
mode eller cross-band.
Anrop: CQ PA.
Meddelande: RS(T) 4- trestalligt lopnum-

98

16 0600 - 0800 SSA UA-test CW
16 1200-1400 SSA UA-test CW
21—22 1500 - 2400 SPDX-Contest FONI
21-22
Common Market Contest
25 1815-1930 SARTG Aktivitetstest RTTY
28-29 1000-1600 PACC Contest
28-29 1500-1700 H-26 Contest
Maj
1 1800 - 2300 Aktivitetstest VHF
3 1800 - 2300 Aktivitetstest UHF
12- 13
ITU Contest FONI
12 0900-1100 Nya mAnadstesten CW
19-20
ITU Contest CW
26-27 0000 - 2400 CQ WPX CW Contest
27
SSA Portabeltest

mer med borjan vid 001. PA stationer sander
tvA bokstaver som talar om vilken provins de
befinner sig (12 stycken).
Poang: Varje QSO med PA/PE/Pl
stationer ger 1 poang och fAr endast kontaktas en gAng per band oavsett trafiksatt.
Multiplier: Varje provins ger en multipel
per band.
Slutpoang: Summan QSO-poang multipli
cerat med totala antalet multiplar frAn alia
band.
Klasser: Single operator. Multi operator
samt SWL.
Diplom: Segraren i varje land och klass erhAller ett testdiplom.
Loggar: Signeras och sandes till VERON
Contest-Manager, D.J. Hoogma, PA0DIN,
Schoutstraat 15, 6525 XR Nijmegen, Nether
lands.
Ovrigt: Tank pA att du kan komplettera
ditt PACC-diplom med test-QSO frAn denna
test. Kontakta VERON.
SM6CTQ

H26-CONTEST 1979
Tider: 28 april 1500 GMT-29 april 1700
GMT 1979.
Band: 3,5-28 MHz.
Trafiksatt: CW-CW eller FONI-FONI.
Testmeddelande: RS:T) 4- tresiffrigt lopande nummer med borjan vid 001. HBstationer sander nummer 4- Kanton. Ex:
57(9)001 ZH.
Poang: Varje QSO med en HB-station ger
3 poang. Varje station fAr kontaktas en gAng
Per band, antingen pA CW eller FONI.
Multiplier: Summan av HB-kantoner
kontaktas pA varje band, max 26 per band.
Foljande forkortningar for de 26 olika kantonerna anvands: AG AR BE BS FR GE GL GR
LU NE NW SG SH SO SZ TG Tl UR VD VS
ZDZHZG JU BL Al.
Slutpoang: QSO poang x multiplier.
Loggar: Skall poststamplas senast 30 da
gar efter tavlingen och skickas till TM

USKA, K. Bindschedler HB9MZ, Strahleggweg 28, 8400 Winterthur, Switzer
land.

1979:3
1979:3
1979:4
1979: 2
1979:3
1979:3

1978:12
1978:12
1978:12

1979:2

DIPLOM

Genom att deltaga i SPDX-Contest 1979,
kan du latt fylla fordringarna for diplomen:
SPA Award, WWA - WARSZAWA Worked Warszawa Award, Award "Olsztyn", SP-DX Club Award, QC KOS Award,
WMrC - "GDANSK” Award. Reglerna
Aterfinner du i SSA Diplombok.

PACC-PA Century Club

Veron utdelar detta diplom for verifierade
kontakter med 100 olika stationer i Holland
pA CW, FONI eller blandat trafiksatt. Alla
kontakter efter 1/6 1945 galler for diplomet
och man kan fA stickers for 200 och 300
kontakter. Aven Pl-stationer galler for detta
diplom. Avgiften ar 10 RC och for stickers 2
IRC. Ansokan med stationerna och alia QSLkorten i alfabetisk ordning skickas till Traffic
Bureau Veron, c/o PA0AAC, P.O. Box
1166, Arnheim, Holland. Om du deltager i
PACC-Contest den 28— 29 april kan jag
garantera det blir mAnga nya PAstationer i loggen.

H 28-Helvetia Award

USKA utdelar detta diplom for kontakt
med alia 26 kantoner i Schweiz. Alla amatdrband fAr anvandas. Blandade CW- och
FONI-kontakter ar tillAtna. Diplomet ar avgiftsfritt. Ansokan med QSL samt en forteckning over dessa sandes till USKA, Box
1203, St. Gallen, Schweiz. Du staller val
upp i H 26-Contest och ar med och jagar
kantoner.

11th WAEDC 1978 RTTY TOP TEN

Single op
SM6GVA
DJ2YA
I3FUE
F9XY
SM6ASD

228288
217724
215096
156702
115038

DL2XP/4X
IC8POF
DM2EDL
DLSYR
VE2QO

109956
102718
101911
99072
86352

SWL: OK1-11857

QTC 3:1979

SMbCrgf

Klubbstationen i FN-byggnaden i New York
4UIUN Klubb Stationen i FN-byggnaden
New York

SM7B0L Bengt och SM5DQC Osten har
sedan november 78 haft standiga sked med
W2IJB Ed i New York. Bengt undrar om det
ar svSrt att aktivera klubbstationen 4UIUN
och d3 berattar Ed att det ar omojligt for
n3gon utomstaende att fa tilltrade till statio
nen, men Ed lovar undersoka mojligheterna,
sked bestamdestill nasta weekend.
Nasta weekend meddelar Ed att han talat
med en kamrat som har tillstand att kora,
men det var en I3ng lista pa operatdrer som
bokat sig. Att intresset ar stort for 4UIUN beror pa att klubbstationen raknas som separat
land for DXCC, och nar den ar QRV har vi
har i Europa mycket svart att n3 fram.

Skeden fortsatter och den 19 jan kommer
da antligen det gladjande beskedet. 4UIUN
kommet att vara QRV den 24 januari, QSO
endast med stationer fr3n Sverige och fr3n
lista som skulle sammanstallas av Bengt
SM7BOL. Ja, ni forstar sjalva att gladjen blir
stor. Bengt meddelar nyheten for den lilla
DX-ringen Runt Vattern som ofta jagar DX
tillsammans och gemensamt planlaggs
operationen. DX-ringen pa 80 m fra beskedet
via SM6CVX och DX-are i hela Sverige anmaler sig till listan.
En stor lista med over 60 stationer dimper
ner hos Bengt, som timmarna fore bestamd
tid onsdagen den 24 januari kl 14z formedlar
listan till Ed som lovat bli master for operatio
nen.

Vi gratulerar
WAZ
Single Band WAZ
20MCW

Nr51 SM0CCE
20M FONI

Nr 63 LA7AH
Nr 114 SM3EVR
Nr 128 SM4ACH
40M CW

Nr 1 SM5AYY
Nr 3 SM6DHU

DXCC Honor Roll 1978
Mixed

DXCC
Nya medlemmar 1978
mixed

SM3CXS327
SK6AW 287
SM5AQD222
SM6FKF148
SM7BOL121
SM7EL109
SM0GMZ 104
SM5DY103
SM6BUV103
SM7FSV101

80M FONI

Nr 3 OH7XX
CW-FONI WAZ

Nr 4154 0H1MQ
Nr 4318 LA6OT
Nr 4335 SM0DJZ

FONI

SM6CKS328
SM5AQD200
SM3GWS 121
SM7BOL120
SM7BBV108
SM5BMD102

All Band WAZ

Nr 1448 OZ1IF
Nr 1516 OZ2QL
FONI

Nr 527 LA2ZN
Nr 539 OZ1IF
Nr 1467 0Z1WL

QTC 3:1979

Med stor skicklighet lyckas 50 SM stationer
fa kontakt med klubbstationen 4UIUN, och i
skrivande stund lar alia QSL vara p3vag till
Bengt i en bunt. Om du var bland dom lyckliga som lyckades fa QSO, sa hoppas jag du
sant QSL till Bengt, och aven bifogat IRC
och skickat med ett frankerat kuvert, sa
kommer QSL:et skall vi saga "som ett brev
pa posten". Du glommer val inte att skicka
ett QSL till master stationen W2IJB som
personligen skrivit ut alia QSL fr3n 4UIUN.
Ett stort tack till Bengt och grabbarna i DXRingen Runt Vattern som ofta aterfinns pa
repeater kanal R6-Taberg eller direktkanal
145575.

CW

SM6FKF139
SM5AQD 138
SM5AKT 120
SM5VB 104

SM3BIZ 349
SM0AJU342
SM7ANB338
SM6AEK329
SM6CKS328
SM5BHW326

SM6CTQ

CW

SM5BHW228
SM0GMG21O
SM5AKT 140
The WPX Honor Roll
Mixed

SM7TV 1016
SM6DHU 1000

FONI

SM3BIZ 347
SM5CZY 336
SM6CKS328
Endorsement Mixed 1978

SM6CWK 327
SM1CXE325
SM6CVX 321
SM3RL302
SM7BBV276
SM7DMN270
SM5AJR251
SM7BIP225
SM0GMG21O
SM0FKD2O2
SM3DMP201
SK5AA 179
SM5AKT153

CW

SM5BNX 790
SM0GMG676
The CQ WPX Program

SM5CMP850
SM6BZE650
SM0DJZ
SM6AYM300
The WPX Program

Nr 1712 SM6AYM
Nr 1719 SM0DJZ
USA-CA Honor Roll
1000

Nr 479 SM5CAK
Nr 485 SM4BNZ

FONI

SM6AEK320
SK6AW283
SM6DSS 165

500

Nr 1246 SM5CAK
Nr 1258 SM4BNZ
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DXSPALTEN
Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen9
546 00 KARLSBORG

14 OSO

1

A

11)111
14 COO

)

14 200

Hdrt och Kort

SPLATTER

A35RB
QRV 14220 SSB 0730z. QSL till
Box 844, Nuku Alofa, Tonga Island.
A51PN Bhutan QRV 14230.
A7XAH QRV 14300 SSB 16z.
BY1AA
QRV fr3n China, hord pa 14012
CW17z.
FH8CL Mayotte har varit flitigt QRV runt
14120 SSB 18z.
FP0DI QRV 3 veckor i februari genom
VE1DI.
FR7ZL/T Ar nar detta skrivs flitigt QRV
fr3n Tromelin. Etter Tromelin skall han forsoka bli QRV fr3n Europa Isl. (Juan de No
va).
H5.. H5AA och H5FXT var QRV hela
januari. QSL for H5FXT via VE3DPB.
HZ1AB QRV genom WB5VIH i borjan av
mars.
HS1ABD QRV p5 3.517 CW samt 7.005
CW. QSL via K3EST.
IY7EX Prefix. Kommer att anvandas i Mar
coni Contest. QSL via I7DPO.
JA7JT/JD1 QRV 21030 CW 10z.
KA1NC Aterfinns ofta i Pacific DX nat.
LU3ZY South Shetland hors ofta pS
sondagar.
S9 .. D4CBS kommer att bli aktiv frSn S9
Sao Thome nSgon gSng i mars.
TU2FH Hors ofta p3 CW 7MHz 06-07z.
VP8PL Aktiv fr3n Falkland Island i borjan
av februari.
VQ9JJ Chagos. QRV 14225 SSB 13z.
QSL via W5RU. I QSO sager han att han
kommer att stanna p3 Chagos 1 3r.
VR6TC Samt VR6BJ kommer att bli QRV
4 dagar i april.
VU4ARC Expeditionen avbruten.
YA .. Kommer att aktiveras 3 veckor i april
genom OZ1CRH.
YV0AA QRV 7 april - 14 april.
YI1BGD QRV med ny sandare. Hors ofta
p5 142 14210 eller 14305 SSB mellan 1416z.
ZM7AT Kommer bli QRV i april genom
5W1AT.
1S1B Spratly Island QRV frSn den 29
mars, operatdrer blir VK2BJL och ZL1ADI.
3Y I brev fr3n Norge meddelas: QSL till
3Y1VC skall g3 via LA1VC eller LA5NM.
3Y5DQ via LA5DQ. QSL kommer att skickas
ut tidigast i april. 3Y1VC ar endast QRV pS
CW, och har aven varit flitigt aktiv p3 10M.
3Y5DQ korde totalt 600 QSO.
3V8AA QRV 7005 20z. QSL via IS0LYN.
3D6AC Lyssna sondagar 18z runt 28480.
8Q6 QRV genom HB9TL med borjan i
mars.

LU3ZY south Shetland Har i skrivande
stund inte blivit godkant for DXCC beroende
p5 att han kort fr3n Brittiskt territorium och
inte haft licens frSn England. Uppgifter frSn
W-stationer sager dock motsatsen, s3 ARRL
f§r val losa tvisten.
K5CO
Har blivit inbjuden till China som
olje expert. Som krav for att han skall Ska ar
att han fAr licens och kan bli QRV.
DX-Ringen Runt Vattem har genom
SM7BOL och SM5DQC utrattat ett enastSende arbete, och lyckats fS sked med
4U1UN.

CQ DX Honoroll SSB

SM6CKS310
SM6CWK 307
SM5SB307
OZ3SK 307

100

QSL-ADRESSER

CW

Nr 319 SM0DJZ
Konditionerna pS 80 och 4CM ar otroligt
goda
Hdrt och Kort:
80 meter 1842 VK3VJ 3503, 2215 JA5CPL

3503, 1819 UG6GAI 3503, 1856 VK3MR
3503, 2313 SU1IM 3508, 2319 D4CBS 3795,
0653 ZF1SV 3790, 0012 FP8DX, 2310
F6DXE/TU2 3795, 0005 EP2TY 3795, 0613
TU2FH 3791, 2110 9K2EX 3795, 2357 5B4HD
3788,
0540
7X2DG
3795,
0614
W6KG/TI5 3506, 2001 WA7JRL/SU, 0425
KV4KV/Vp2L.
40 meters: 0553 N4UM/C6A 7005, 0853
CM2HY 7071, 0137 FG7AS/VP2D 7001,
2310 PA0BBC/PJ2 7080, 2310 HI8XJD
7080, 0703 HC1HV 7063, 0728 5T5CJ 7056,
1054 HM0S, 0859 KH6XX, 0327 TI5CMA
7046, 0355 YS9RVE 70850337 HI7RRE 7046,
0631 TU2EW0600 TU2FH 7059, 0001
3V8AA 7012, 027 4S7NW, 0425 AJ60, 2335
HS1ABD 005, 0530 KV4KV/VP2L 005, 0740
HK0BBDO75.

A9XCE Box 5750, Bahrain.
BY1AA Pyng Kym, no 1163 L 26, Pecinng,

People's Rep of China.
CT2CP P.O. Box 171, Ponte Delgado.
DJ9ZB QSL Mgr. F. Langner, Carl Kistnerstrasze, 19, D.7800 Freiburg/Brsg.
DK6JP QSL Mgr. J Muller, Seyffardtstrasze 12, 4510 Krefeld.
FK8CC S. Deramane, 88 bis. Rue de Pa
peete, Noumea. N.C.
FM7WO Box 287, Fort de France.
FP8DX Box 41, St. Pierre.
F6DXE/TU2
Box 520, Abidjan.
HI8XPV P.O. Box 1368, Santo Domingo.
HK0BBC Box 484, San Andres.
HK6DVA Box 65, Manizales, Colombia.
H44TP P.O. Box 222, Honiara, Solomon
Islands.
IS0LYN M.S' Lambau, Via Sardegna 16,
07100 Sassani.
JT1BG Box 639, Ulan Bator eller via
I8YGZ.
JY5ZM Box 1247, Amman Jordan.
J28AN Box 758, Djibouti.
K4UTE W.R. Hicks, 8201 Cassie Road,
Jaksonville Fl, 32221.
KC6GF P.O Box 419, Poanape, E. Caroli
nes.
SU1DP Box 138, Ismalia.
TA1MB Box 1167, Istanbul, Turkey.
TF0DF Via TF3AC Box 1006 Reykjavik.
VS6FI Box 541, Hong Kong.
W2KF QSL Mgr. K.K. Miller, 309 Cherry
Hill Blvd, Cherry Hill, Nj 08034.
WA4AKU QSL Mgr. M.G. Johnsson, 100
Woodlawn Dr NE, Marietta, GA, 30060.
W4ORT QSL Mgr. G.J. Werner Jr., 1045
Le Brundim Jacksonville, FL, 33187.
W5RU QSL Mgr. Box 73, Metairie, LA,
70004.
YS9RVE Box 05-43 San Salvador.
5Z4RLP.O. Box 59351, Nairobi.
7X2KAR B.P. 2, Alger, Algerie.

10 meter:

1035 UK8XBD 28535, 1055 VS6FI 28480,
0939 AP2TN 28475, 0955 UH8BBJ 28530,
0845 5Z4PD 28595, 0845 VK6LV 28487, 0853
UH8HCE 28540, 0909 RJ8JCU 28540, 0932
VK7NAT 28573, 1254 EP2TY 28500, 1450
JY5ZM 28450, 1445 XE1EFT 28490, 0742
TA1MB2802, 1613 VP2LGB 28495.

QSL INFORMATION
A9XBS
via G4GOH
via G4BHJ
C5ABM
via EI2CA
EJ2CA
via ZL2TX
EP2BQ
via F6FLZ
FB8XU
FB8XV
via F5VU
via F5CY
FH8CY
via F6FKY
FM7BF
FR7BJ
via WB9MFC
via F6BWX
FW8AC
via F6BFH
FY0EOG
GJ3MBS
via GU3MBS
GU5CAA
via WA3ZAS
via F6AXY
HH2CL
via W40RT
HH2CQ
(CQWW CWTEST)
via HI8MFP
HI1RCP

HK0COP
HL9VY
HP1PJ
HW7G
HZ4GNA
J20BL
JT1BG
JW1IJ
JW5ZJ
KA1MI
KG6JIQ
KP4D
SV1JH
PJ8NUT
PJ9CG
TF0DF
TR8AC
TR8GDC

via W9UCW
via WB7DXM
via WB1EJI
via FG7AS
via WB4LFM
via F6BFN
via I8YGZ
via LA5NM
via LA5NM
viaWBIGXU
via W3HNK
via W3HNK
via DJ9ZB
via W5NUT
via WA1AHQ
via K4SAK
via W5RU
via W5RU

The CQ DX Award Prgram
SSB

Nr 566 SM4ACH
Nr 593 LA6OT

VK9CCT
VP2LFZ
VP2MS
VP2MBD
VP2VI
VP8PL
VP8SB
VQ9LN
VR1O
XT2AT
XT2AV
YZ4A
ZB2EM
ZD9GH
ZF2BY
ZF2CI
ZK2AZ
ZS3LK/3

via VK5QK
via WB1CRG
via W7VR0
via W7VR0
via W1GNC
via G3LIK
via G3ZMF
via K4GLA
via ZL2BKD
via OE8ENK
via VE2DFR
via YU4EJC
via G3JXE
via ZS1Z
via K4VYN
via YASME
PIRATE
via DJ4rt

via WA1UVX
ZS6N
via PY5WD
ZX5WD
via HB9ATF
3B8CI
3D6BA
via WA4HNL
via LA1VC
3Y1VC
via LA5DQ
3Y5DQ
4N2EC
via YU1JAS
via DC2JH
5N2JHK
5W1BP
via ZL1W
via W4BAA
5T5CJ
via DK6JP
9G1MP
9J2JN
via WB2IZN
via SM7CZJ
9K2EC
9K2FS
via SM7CZJ
via K1VSK
9Q5MA
via ON8RA
9X5AB
PIRATE
9X5AE
790131SM5CAK
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Sandning av dvningstelegraf i

CW-spalten
CW-spalten
SM5ACQ, Donald Olofsson
Slaggkastargatan 7, 7 tr
722 41 VASTERAS
Tfn 021-33 08 28

Redaktorsskapet for CW-spalten

Hur det ska bli med det uppdraget ar i skrivande stund osakert. Att det blir en spalt
aven i fortsattningen hoppas jag dock. Vem
som skriver den, fAr vi se!
SM5ACQ, Donald

SSAs CW-ovningar

Sandningstider: Lordagar kl 14.00—15.00 svensk tid

Frekvenser: KortvAg 3520 och 7020 kHz frAn SK5SSA i VasterAs samt 2 m FM via

repeatrarna i Helsingborg (SK7REE kanal R2) och VasterAs (SM5RHQ kanal R7),
allt samtidigt.
PAskuppehAII: Lordagen 14/4 (PAsklordagen) sander vi naturligtvis intel

Lyssnarrapporter sandstill SK5SSA, Box213, 721 06 VASTERAS.

SSAs CW-prov 10 dec 1978
Godkanda
60-takt

80-takt

100-takt

125-takt

150-takt

175-takt

SM5ANY
SM7JKQ
SM4IKL
SM5IAH

SM5IM0
SM5IAH
SM6JHO

SM5IM0
SM3FQK
SM5IAH
SM4GTB
SM1ATP
S Larsson

SM5IM0
SM4GTB
SM1ATP
SM7IUN

SM3FQK
SM7FYK
SM7BKH
SM1ATP
SM7IUN

SM7FYK
SM7BKH
SM1ATP
SM5ZI
SM0EHA
SM0FSE

(8 prov)

(6 prov)

(8 prov)

(8 prov)

6 prov)

(11 prov)

VRK-ordforanden SM5ATW tar bl a hand
om en del korrespondens sAsom t ex utsandning av texthaften till dem som anser sig behova sAdana. Och tur ar val det, for den detaljen har jag ju tyvarr slarvat med pA sistone.

Melleruds Radioklubb (SK6CM) sander
SL5BO:s nyborjarkurs tisdagar och torsdagar kl 18.00—18.45 via SK6RFP pA kanal
R4.
Karlskoga Radioklubb sander SL5BOkursen via SK4RKD pA kanal R6 tisdagar och
torsdagar kl 19.00 och kl 20.15, alltsA tvA lektioner per kvall. Varje sandningstillfalle inleds
med repetition av foregAende kvalls sista lektion. Samtidigt med repeatersandningarna
bedrivs undervisning i klubblokalen. Kontaktman SM4AMJ.
Hudiks vails Sandareamatorer sander
SL5BO-kursen via SK3RHU pA kanal R7 tis
dagar kl 19.00—19.45 och 20.00 — 20.45.
Kontakt man ar SM3HFC.
Ostersund och SollefteA har planer pA att
starta telegrafikuser via repeatrarna SM3RIA
resp. SK3RHH.
VasterAs Radioklubb sander SL5BO-kursen via SK5RHQ pA kanal R7 mAndagar och
onsdagar kl 19.00—19.45 och 20.15 — 21.00.
TvA lektioner per kvall och den forsta ar alltid
repetition av forra kvallens sista lektion. Kontaktman SM5JBM.
Ornskoldsvik bedriver kurs i lokal (ej ra
dio) 2 ggr per vecka. Gavle har kurs i samarbete med FRO och ABF och i Edsbyn pAgAr
en kurs med 12 deltagare.

Nordvastra SkAnes Radioamatbrer i
Helsingborg sander SL5BO-kursen via

Lyssnarkommentarer:
SM7JKQ i Helsingborg: Jag hade ratt

ma"? (ja, men alia klarade det!)

mycket QRN och en dAlig antenn (10/15 m
dipol). Signalstyrkan 559 och en Heathkit
HW-100. Hoppas jag klarat godkant.
SM5ANY i Uppsala: Forsta fbrsoket!
Sandningen mottogs pA 80 m med 599 + + .
Riggen ar en FT901 och antennen W3DZZ.
SM5IM0 i VingAker: Sandningen gick
fram 599 trots den ryska uppvaktningen.
SM5IAH i (Kilo) Wattholma:
Det har
var ju skojigt, har inte varit med forut, men
garanterat lika nervost som mottagningsproven for cert — och lika svArt att fA motoriken med pA noterna. Fin mottagning 599 +
utan QRM, sA nar som pA en ost-stn som lat
som en vasande, retad kobra.
SM7FYK i Malmo: For ovanlighetens
skull hande inga maldrer under provet (inga
QRM pA Fq, ingen tfn som ringde, ingen
varmepanna, elvisp eller annat otyg som
startade) och dA SK5SSA dessutom var ca
10 dB over S9 har i Malmo, fanns ju yttre
forutsattningar i alia fall.
SM7BKH i Malmo: Signalstyrkan och lasbarheten var perfekt 599 + 10 dB pA 80 me
ter.
SM1ATP i Visby: QSA 4 och QRK 4-5
pA FArb. UK2RAX passade pA att vadra en
gnistsandare, men jag var kanske inte ensam
lidande?
Stefan Larsson i Sala: Hoppas jag klarade
det. Jag har fortfarande inget cert, men avlade prov 7 dec. Mottagare National NC-2-40D
och 200 m lAng "Beahvert". RST 599.
SM&JHO i Halmstad: RST 599 + 20 dB
med 10 m QUAD och HR1680. Det var nastan osportsligt med ".Euphorbia pulcheri-

som vanligt 599 + 20 dB. Relativt QRM-fritt
utom under 100-takten dA jag bara fick nAgot
enstaka ord. Ar inte efter endast ett Sr som
amator mogen for 175, och det marktes. Jag
hann fatta vad det rorde sig om, men hann
inte skriva sA fort. Riggen ar Argonaut 509
och inverted Vee 5 m upp, hogt och fritt.
(Meddela din adress sA kommer diplomet!)
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Texthaften

Telegrafikurser landet runt

30 min. 55-takt foljt av 30 min. 75-takt
30 min. 60-takt foljt av 30 min. 80-takt
30 min. 65-takt foljt av 30 min. 85-takt

17/3 och 24/3
7/4 och 21/4
5/5 och 12/5

10/3,
31/3,
28/4,

SM5FDD, Willi har Atagit sig att ansvara
for sandningarna under vAren 1979. Eventuellet kommer han att skaffa nAgon medhjalpare inom VRK. VArens sandningar ar en
repris av hostens.

SM7IUN nAgonstans (??): Fina styrkor

Textforfattar ens kommentarer:

Texterna inneholl tyvarr ett par sprAkliga
fel och eventuellt ocksA en felstavning. De
fiesta har dock klarat sig igenom dom "fallorna" och vid rattningen har darfor fel markerats for dom som skrivit nAgot annat an
vad som stod i manuskriptet.

Prov nr 27,10 mars 1979.

Du som deltog i provet, glommer val inte
att sanda in din "losning" till SSA,
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA. Glom
inte heller att betala in granskningsavgiften
som ar 3:— per insand takt, till postgiro
5 22 77-1. Ange pA talongen vad betalningen
avser.
Diplomutskickning

P g a bristande tid, har jag mAst lamna
over sA gott som alia mina uppdrag till andra
personer. SM5TK har t ex lovat ta hand om
rattningen av CW-provet fr o m mars. Han
tar aven hand om utfardandet av diplom och
stickers samt resultatlista. All korrespondens ska dock som tidigare gA till SSA:s
kansli.

SK7REE pA kanal R2, mAndagar kl 18 och 19.
Kontaktman ar SM7ANL. Under hosten ha
de man i genomsnitt 14 incheckade deltagare
efter sandningarna.
Siljansbygdens

Sandareamatorer,

SK4KO har ocksA planer pA att starta sand
ningar vid Orsa-repeatern (redan startat?),
och har tillgAng till SL5BO-kursen. Kontakt
man SM4DFH.

CW Highspeed

Har i spalten forsoker vi "puffa" for okad
CW-kunnighet, d v s for att man ska lara sig
beharska hogre och hogre CW-takt.
Att kora ett CW-QSO i lagom "high
speed" ar en njutning, om bAda operatorerna
beharskar den hoga takten och ar smarta
nog att anvanda de forkortningar som finns
och de finesser som moderna riggar har. Det
blir verkligen tai om konversation aven pA
telegrafi!
Men det ar viktigt att tanka pA att alltid anpassa sin sandningshastighet efter motstationens formAga. Vare sej Du kor ett vanligt
QSO eller deltar i en test, tjanar bAde du och
din motstation pA att sandningshastigheten
anpassas efter den lAngsammaste. Varfor
"spurta" ivag din information i 175-takt och
bli tvingad att upprepa den kanske bAde en
och tvA gAnger nar du lika bra kunde ha sant
den i 80- 100-takt, utan omfrAgning! En
hansynsfull och rutinerad operator sanker
alltid sin sandningshastighet till den nivA
hans motstation beharskar. Den som trots
omfrAgningar kommer tillbaka i samma hoga
takt visar bara att han ar orutinerad.
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INBJUDAN TILL

Frekv:

3660 - 3700

och

7060-7090

KHz.
4th SCANDINAVIAN SWEEPSTAKES SCAG SS 1979.

Denna contest — ett SCAG-arrangemang
— ager rum 7 — 8 april och ar avsedd som en
traning i att umgSs med inledningen (pre
amble) i ett radiogram. Testen ar OPPEN
FOR ALLA, alltsS aven icke SCAG-medlemmar.
Du fSr kontakta samma station en gdng
pa varje band och sandningspass.
Testen uppdelas i en SSB-del och en CWdel.
SANDNINGSPASS:
SSB Lordag 7 april kl 09-11 och 13-15
UTC.

Preamble:
Sand:

Exempel:

Nr
Ldpande
nr
*)
1

Klass
Input
Lagre/
Hogre
an 10
watt
B

CW Sondag 8 april kl 09—11 och 13—15
UTC.
Frekv: 3525-3575 och 7020-7040
KHz.
TESTANROP: "SCAG SS de . . . ."
TESTMEDDELANDE: QTC enligt foljande:

Forklaring av SCAG SS contest-QTC:

x) Anvand en nummerserie for SSB och
en for CW! (Borja pS 1 i bSda fallen).
xx) Bostadsorten kompletteras valfritt for
LA-stns med kommunkod, SM-stns med forsamlingskod, OH-stns med kommunkod och
OZ-stns med amtkod.
Avsandare
Din egen
stationssignal

Ordantal
Ersattes
med RS(T)

SM3BP

589

SANDARNE/X1005

Eskilstuna Sandareamatdrer/ESA

SM5-natet varje kvall kl. 22.00 SNT pS

3575 kHz.
BSda naten med SM5BMK/Anders som
natmanager/ NM.
Kanal S21 sondagar kl.
Natmanager SM5IQ/Alf.

20.30

SNT.

Studs viksrepeaterns lok al trafik nat

Nattrafik ar inte alls sS ensidig eller sallsynt. Tvartom rymmer den ett otal aktiviteter
och forekommer ofta tom aven har i SM. Vi
har SSA bulletinsandningar med bulleopera
torerna som trafikledarenatkontrollstationer.
Vidare tillkommer dS de spontana nat for
mobil kommun- och fdrsamlingsjakt pS 80
och 40m SSB under ledning av en natkon
trollstation eller "Master". Naten foreter inte
minst under veckosluten (aven vardags
kvallar) en livlig aktivitet med god trafik
disciplin (= samarbete). Man kan verkligen
tala om trafikovning.

tisdagar kl. 21.35 SNT pa kanal R4.
Natkontrollstation/NCS SMOHUK/Bernt (f.
n. mest Internationellt nytt)
Eskilstuna och Studsvik kan ta emot radio
gram.
SM4AJV ar forbindelse-opr for radiogram
KV-drebrorepeatern/OSA.
QTC provtrafik pSgSr i SM7 pa 2m FM:
SM7ASQ och SM7IUN visar.

SCANTRAF ELLER Scandinavian Traf
fic System, bestdende av elva CW-nat
och ett SSB-nat, har knutit forbindelse
med ett vasttyskt CW-trafiknat pS 80m
mSndagkvallar under ledning av DK0TU

3710 kHz SSB. Natmanager SM2AHJ Per i
BredSker och natkontrollstation (NCS) ar
SL2ZYK Ahti i Malmberget.
Tackningsomrdde:
SM2- och OH6distrikten samt Norge frSn Bodd och norrut.
Natets motto: "For information, QSOservice och utvaxling av meddelanden."
Natet ar anknutet SCANTRAF for radio
gramtrafik till och frSn omradet.
Bitradande NCS sokes, vand dig till - AHJ.
Diplom SVERIGE CW-nat: Lordagar och
sondagar kl. 1400 SNT pS 7030 kHz.
Natmanager: SM5TK (temporart).
Natkontrollstation (NCS): SM3BP/Olle
Anrop: CQSMFNET"
Q- och QN-signaler anvands (se diplom
SVERIGE RECORD BOOK 1:a upplagan. El
ler sand sjalvadresserat frimarksforsett kuvert 1:15 kr till SCAG, Box 13, 150 13 Trosa
far du bSde Q- och QN-forkortningar i brevlSdan).
Information om QSP-trafik (radiogram)
har nyligen skett infor Orebro Sandareamatorer/OSA genom SM4AJV/lngemar, som
ar forbindelseoperator (FOP) mellan KVnaten och lokaltrafiknatet pS Oreborrepeatern.
Information har ocksS agt rum om QSPtrafik infor Nordvastra SkSnes Radioamatorer
/NSRA
via demonstration av
SM7ASQ och SM7IUN over SK7REE.

manhAllande stomme.
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Tid
UTC

Datum
MSnad
och
dag

0901

Apr 8

SCANTRAF CW TRAFIKNAT

Infor vSrsasongen 1979 ar foljande lokaltrafiknat kanda:

Taby Sandareamatdrer/TSA

som NCS. Natet har hog trafikdisciplin med
Stfoljande effektiv radiogramtrafik. DL natet
QSPar radiogram till amatdrer i Vasttyskland
och SCANTRAF formedlar samma trafik for
SM (i sinom tid hela Skandinavien hoppas
vi). Radiogramtrafiken med DL har lett till in
formation om nordtyska amatdrers fram
gSngsrika insatser pS 2m FM i Flensburgom
rSdet under snokaoset nySret 1979 med
EMERGENCY trafik, dS el- och tfn-nat slogs
ut.
SCAG eller Scandinavian CW Activity
Group anvander sig av SCANTRAF-naten
for att halla kontakten med bade medlemmar
och funktionarer via QSP-trafiken. Alla kan
ju inte vara med overallt.
EUROPEAN CW ASSOCIATION eller
EUCW formades under hosten 1978 och
blev verklighet den 1 jan. 1979 via samarbetsavtal som undertecknats av de sjalvstandiga CW-trupperna SCAG, AGCW-DL
(Arbeitsgemeinschaft CW) och G-QRP-Club
om sammanlagt 1000 CW-fans. SCAG
EUCW-manager ar SMOIX/'Sven. Har kommer Snyo nattrafiken in som en tankt sam-

LYCKA TILL!

**)

Kanal S18 tisdagar kl. 21.30 SNT samt
Kurt Franzen, SM5TK,
Box 13
W 13TROSA

SCAG Contest Manager, SM3BP
Box 2110, S-820 22 SANDARNE.

Avs. QTH
Din egen
bostadsort

LOKALTRAFIKNAT

MATT RAFIK

KLASSINDELNING:
A = Input under 10 watt.
B = Input over 10 watt.
POANGBERAKNING: 2 poang for ratt
QSO. Ev. fel i QTC = NIL poang.
MULTIPLIERS: Den totala QSO-poangen
multipliceras for station i Klass A med 2,5
och i Klass B med 1.
TESTLOGGAR i datum och tidsfoljd innehillande:
Datum, tid i UTC, kord stn, band, sant
QTC, mott. QTC insandes senast den 30
april till:

SCANTRAF-trafik utvaxlas via SCAG
trafiknat. Via naten, som utgor regelbundna
moten pS bestamda tider pS en viss frekvens, utvaxlas meddelanden eller ges tillfalle till informell samvaro s. k. "lumptuggning".
Meddelandena kan utgoras av radiogram
(QTC) eller muntliga meddelanden (informella meddelanden, forkortas MSG =
message) antingen direkt utvaxlande pS na
ten eller ocksS, att nSgon hjalper till att fS
fram dem till adressaten genom overforing
till ett annat nat (forbindelseoperator =
FOP) eller via slutligt overlamnande per tfn
eller per post (QMT).
En natkontrollstation (NCS) dirigerar trafiken pS anropsfrekvensen och anvisar dvriga
stationer till ev. sidofrekvenser (QNY) for ut
vaxling av meddelanden. NCS uppgift ar
ocksS att kunna ge information om vilka som
ar med i den pSgSende natsessionen (QNS).
En trafiksession gSr till pd foljande satt:

NYA NAT
Nordkalottnatet fredagar kl. 1800 SNT

1. Under de forsta fem minuterna kallar
NCS "CQ SCAG TFC NET F" (varje nat har
en identitetsbokstav) och tar emot incheckningar (QNI). Anropen avslutas med "QNI
K".
N3gon svarar d3 med "IE" (som NCS
returnerar med "I") och denne nSgon fortsatter sedan med "DE SM3XYZ QNI QTC 2
SM7AAA K". SM3XYZ ar nu incheckad och
noterad for QTC 2 till SM7AAA.
2. Efter de inledande ca fem minuterna
sander sedan NCS listan i sammandrag
(QNS) ev. Stfoljt av nSgot meddelande till
natet (natbulletin — QNC). Deltagarna ropas
darefter upp med foretrade for dem som har
QTC. P3 NCS direktiv t ex "SM3XYZ
SM6BBB UP 4 K" svarar och bekraftar "DE
SM3XYZ R UP 4 9" och "DE SM6BBB R UP
4 =". Atskillnadstecknet anger just sjalva
forflyttningsmomentet (NU QSYar jag). PS
eller i narheten av den angivna arbetsfrekvensen ager trafikutvaxlingen rum.
Den som skall ta emot meddelandet ropar
FORST eller, om man vaxlar QTC, sS foljer
man den ordning NCS givit: SMXYZ ropar
forst och bestammer darmed arbetsfrekvensen.
3. Om en station onskar lamna natet, sa
bryter (IE) han natet och fSr klartecken av
NCS (I) samt framfor sedan "DE SM3XYZ
QNX K". NCS kvitterar med "QNX" och avfor honom frSn listan. Detta ar nodvandigt,
for att NCS skall kunna hSila ordning pS naQTC 3:1979

tet, som kan innehSlla mSnga deltagare.
Naten har i regel ett minimum oppethSHningstid om 30 min. Men tiden kan forlaggas
t ex genom avlosning av NCS (QNG).
Under oppethdllningstiden, kom ihAg:

A

Atervand alltid frSn arbetsfrekvensen till
anropsfrekvensen och anmal dig till NCS
(QNI). En NCS bdr ha god signalstyrka for
att horas ordentligt hos natdeltagarna och
heist ha full break-in (QSK). En tillgSng ar
split VFO for att kolla upp lediga sidofrekvenser och sedan snabbt Ster komma igSng pS
anropsfrekvensen.
Dagens moderna utrustning har god frekvensupplosning varfor det inte ar problem
med QNY-trafik (sidofrekvenser). Genom
detta arrangemang klaras QTC-trafiken av sS
snabbt som mojligt och natet darefter forklaras fritt (QNF) och de som sS onskar kan
soka partner for lumptuggning pS en frekvens de sjalva valjer.
I regel undviker man ren "ragchewing"
(RC) pS naten. Blir det informell trafik sS ror
det sig om MSC t ex natangelagenheter: I
SCANTRAF system ar alia nat beroende av
varandra for QSP-trafik.
CW-takten bestams av den incheckande.
NCS foljer dennes hastighet (Gentlemen's
agreement), som dock kan variera mellan 75
till 125-takt. Sarskilda Slow Speed Nets san
der i 50-takt och ger nyborjar-info.
All trafikrutin gSr icke att lasa sig till, prak
tik mSste till. Las QTC forra nummer i
NATTRAFIK-spalten om nat och tider. Prova. Q- och QN-kod kan rekvirers mot SASE
(1:25 i frim) till: SCAG, Box 13, 150 13 Trosa.

Erfarenheter av
nattrafik
Undertecknad har sedan September 1977
kort ett trafiknat p5 3555 KHz. Natet har varit
igSng fredagar 1800 UT och under 3r 1978
kordes 46 sessioner. Trafiken har undan for
undan okat och over natet utvaxlades totalt
41 radiogram. 92 stationer checkade in. Na
tet ar som regel oppet endast en halvtimme
varje gSng varfor resultatet fSr anses som
gott. Erfarenheterna visa att deltagarna i na
tet snabbt lar sig den speciella rutin som anvands och efter ett par ganger till fullo beharskar trafikhanteringen. Antalet radiogram
har okat avsevart under hosten och det ar
tydligt att deltagarna har upptackt fordelen
av att kunna fS fram ett meddelande till en
amatorkollega aven om denne inte deltar i
natsessionen. QSP-forfarandet fungerar all
deles utomfortraffligt tack vare att det som
regel ar ett n3t igSng varje dag under veckan.
Aven om det finns de som inte gillar nat
trafik, radiogram mm sS visar aktiviteten att
det ar ett fint komplement till den vanliga
amatorverksamheten.
SM3BP/Olle

Tack Donald
Av personliga skal s5 har SM5ACQ/Do
nald avsagt sig CW-spalten. Jag Sterintrader
tillfalligt eller I3t oss saga under vSrsasongen
till nSgot annat amne till spaltredaktor dykt
upp. Alternativet blir annars den icke sardeles originella losningen, att spalten laggs
ned. Men har vi det s3 klent med formSgor
bland de laskunniga? Sjalv besitter jag inte
nSgot sarskilt anlag for skrivkonsten, men
forsoker s5 gott jag kan. Att man skjuter p3
pianisten d3 och dS hor till bilden och visar
att Stminstone n^gon/nSgra laser stoffet.
Det bdr inte avhSlla dig frSn att stalla upp for
gemenskapen/amatorradion.
Tyvarr ISter vi alltfor ofta nSgra f3 dra veven for flertalet — det s k "jarnganget” eller
"the iron men”. Funktionarerna som holler
grytan kokande. Tyvarr ser deras antal ut att
minska — vart har den ideella installningen
tagit vagen?
Ett tack till Donald for hans osjalviska
arbete p3 bSde riks- och lokalplan till amatorradions fromma under mSnga 3r.
Frasse-TK

15 000 kronor
till SM5HJG

Den kanske storsta beloning som SJ delat
ut till enskilda "uppfinnare" har Goran Eriks
son, SM5HJG i Linkoping erhSllit. Och det
for en sak som egentligen harstammade frSn
hans radiohobby.
Goran jobbar som reparator vid SJ teleavdelning i Norrkoping och dar fann han att vid
felsokning p3 SJ fasta basstationsnat for
driftradio Sterkom ofta att avgora, i ett visst
skede, p5 vilken av tv3 basstationsplatser felet fanns. De fiesta basstationsplatserna ar
av forklarliga skal, d v s krav p3 stort tackningsomrSde, belagna p5 hoga berg, oftast
omojliga att ta sig anda fram till med bil. Att
till fots slapa pci tunga instrument och s3 vid
framkomsten konstatera att det ar den andra
basstationen det ar fel p5 var ju inte sarskilt
nojsamt.
Det behovdes alltsS en mottagare dar man
bcide kunde lyssna pS lankfrekvenserna och
basstationsfrekvenserna kring 370 och 470
MHz och nSgon kommersiell sSdan fanns
inte.
Goran loste problemet pS "amatorvis”.
Han byggde en konverter som kunde ta alia
aktuella frekvenser inom omrSdet. Efter tvS
3rs praktisk anvandning och efter vissa modifieringar uppskattar Goran att felsokningstiden formodligen ar halften eller mindre an
tidigare.
Slantarna — som tyvarr beskattas — skall
anvandas for familjen, frun och barnen. Men
skulle det bli nSgot over skulle han garna vilja
han en hemdator.
Vi gratulerar till beldningen.
(Foto: SJ-Nytt)
SM3WB

48.100 QSO under 1978
Med en "sista-minut-spurt” den 30
december 1978, som gav 540 QSO, kom
Dick, KV4AA upp till 48.100 kontakter. Un
der Sret var det i genomsnitt 131 kontakter pr
dag dar varje QSO tog 11 minuter.
Ungefar 65 % av QSO-na har varit pS CW,
resten p3 SSB. Det har blivit totalt 199 lander
under Sret.
Dick ar 73 Sr och tick sin licens sS sent som
1976. Under dessa tre Sr har han avverkat
115.280 QSO. Det ar kanske nSgot for Guiness rekordbok.
Uppgifterna kommer frSn ett brev frSn
Dick till SM5BBC. Red.

KV4AA (AJ3AA) i "CW-position".

QTC 3:1979
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AMSAT FAS 3

AMSAT

AMSAT-DL har meddelat att uppskjutningen av AMSAT FAS 3 har angivits till juli
1979. SSval upp- som nedlank kommer att ha
hogervridande cirkular polarisation. -WB.

Lennart Arndtsson SM5CJF
RAgvagen 12
190 60 BALSTA

Ekvatorpassagetider

for OSCAR 7

Varv
Dag
20 mars 19869
21
882
894
907
927
944
957
969
982
995
31
20002
014
april
032
045
057
070
082
090
102
120
132
145
157
165
177
190
202
220
233
245

RS

for RS1

for OSCAR 8

TidZ

1624
1718
1617
1712
0730
1605
1659
1558
1652
1747
0711
0611
1640
1734
1633
1728
1627
0747
0646
1715
1614
1709
1608
0727
0627
0721
0620
1649
1744
1643

°W

302
321
306
320
174
303
317
301
315
329
170
155
312
325
310
324
309
179
164
321
306
319
304
174
159
172
157
315
328
313

Daq Varv
20 mars 5300
5314
21
5328
22
5342
23
5350
24
5364
25
5384
26
5398
27
5412
28
5426
29
5440
30
5448
31
1 april 5462
5482
2
5496
3
5510
4
5524
5
5537
6
5546
7
5560
8
5579
9
5593
10
5607
11
5621
12
5629
13
5643
14
5657
15
5671
16
5691
17
5705
18
5719
19

TidZ
1557
1603
1608
1613
0559
0604
1629
1634
1639
1645
1650
0636
0641
1705
1711
1716
1721
1543
0712
0717
1559
1604
1609
1614
0600
0606
0611
0616
1641
1646
1651

°W
282
284
285
286
133
134
290
291
293
294
295
142
143
299
301
302
303
279
151
152
283
284
285
287
133
135
136
137
293
295
296

Varv
1740
1752
1764
1776
1783
1795
1812
1824
1836
1848
1860
1867
1876
1896
1908
1920
1932
1944
1951
1963
1979
1991
2003
2015
2023
2035
2047
2059
2075
2087
2099

TidZ
1553
1558
1603
1607
0610
0615
1621
1626
1631
1635
1640
0643
0647
1654
1659
1703
1708
1713
0715
0720
1526
1531
1536
1540
0743
0748
0753
0757
1604
1608
1613

W
332
335
338
340
192
195
348
351
354
357
359
211
214
007
010
013
016
018
230
233
356
359
002
004
246
249
252
254
018
021
024

OSCAR 7

OSCAR 7 har problem med batterispanningen och lyder ofta inte kommandon. Darfor har inget modschema angivits. BSde for
0 — 7 och 0—8 galler emellertid att onsdagar
ar reserverade for speciella experiment och
att QRP med max 10 W ERP skall anvandas
pS mSndagar.
0 — 8 gSr normalt i mod J pS lor- och sondagar och med mod A i dvrigt.
Foljande banparametrar fanns angivna i
QST nr 12/78 och har anvants for berakningarna.

Omloppstid

I decembernumret av den sovjetiska
amatortidskriften "RADIO" fanns ett pressstop-meddelande om de i oktober uppsanda
satelliterna. Artikeln Sterges i utdrag efter
oversattning av SM5AZO.
Om satellitbanorna for
"RADIO 1", "RADIO 2"
och "KOSMOS-1045"

Meddelande frSn TASS.
Den 26 oktober 1978 forverkligades i
Sovjetunionen uppskjutandet av de veten
skapliga jordsatelliterna "RADIO 1", RADIO
2" och "KOSMOS-1045".
Satelliterna har gStt in i en bana med parametrarna:
— omloppstid 120,4 min.
— storsta avstSnd frSn jordytan (apogeum) 1724 km
— minsta avstSnd frSn jordytan (perigeum) 1688 km
— inklination 82,6°
I de bSda forsta satelliterna har installerats
utrustning for radioamatdrforbindelser och
for genomforande av tekniskt-vetenskapliga
experiment och studiearbete for elever vid
militara laroanstalter.
I "KOSMOS-1045" har utrustning for fortsatt utforskning av den kosmiska rymden.
"RADIO 1" och "RADIO 2" har den internationella registreringssignalen "RS".
De militara skolelevernas och DOSAAFis
radioamatorers skapande kollektiv, som
Sstadkommit satelliterna "RADIO 1" och
"RADIO 2" samt mottagar- och kommandostationer pS marken, tillagnar detta kosmiska
experiment Sr
Leninkomsomolets 60Srsjubileum.

AMSAT PHASE III En bild ur AMSAT
Newsletter, december 1978. WB.

0-7
0-8
114,945255 103,229831

Ekvatorfdrskjutning 28,737647 25.808409
RS

For de ryska RS-satelliterna anges for narvarande omloppstiden med tre decimaler till
120,389 minuter och ekvatorfdrskjutning till
30,227°. Se aven uppgifterna som lamnats
frSnTASS.
Den som vill rakna sjalv kan foljande referensvarv tjana som utgSngspunkt. Varv 1109
den 26 januari 2148 min. 17 sek. UT pS 339 °
W langd. RS2 ligger ca 35 minuter efter RS1
men skall endast anvandas for vetenskapliga
andamSI. RS1 :s transponder ar enligt uppgift
tillslagen dS satelliten ar solbelyst.
CJF

I QTC 4/79

kommer en artikel med alia data om de sov
jetiska RS-satelliterna. -WB.
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Fran distrikt och klubbar
Herrljunga Radioklubb
Herrljunga Radioklubb bildades i april
1976. Klubben har i dag ett 50-tal medlemmar. Det stora problemet vid klubbens
start var att fi en lokal att hilla till i. Med
fritidsnamndens hjalp tick man disponera
nigra byggnader som tidigare anvants sisom spannmilsbyggnader. Fritidsnamnden
stallde ocksi valvilligt upp med medel for att
iordningstalla lokalerna. Med medlemmarnas
hjalp inreddes magasinet till en trivsam
klubblokal med flera rum. Genom medlemsavgifterna har man kunnat finansiera inkop
av instrument och verktyg.
Bred verksamhet

Amatorradio, privatradio och elektroteknik
ar en del av det breda register som klubbens
verksamhet spanner over.
Eftersom kommunen har kopt garden
Orraholmen for att utnyttja sisom fritidsomride fick man inte satta upp antenner pi
magasinet!
Allt skall till det yttre, se ut som det gjorde
forr. For de andra foreningarna, som ocksi
har byggnader pi garden som samlingslokaler, var det inga problem. Det ar namligen faltbiologerna och orienteringsklubben
som har ett hus vardera.
Men efter det att radioklubben forklarade
att antenner var det viktigaste for att klubben
skulle kunna kora radio fick man kompromissa och i skogen bakom klubbstugan stir
nu en fin antennmast.

Forra iret medverkade klubben i Jam
boree on the air med signalen SK6XAB och
det var en lyckad aktivitet. S3 det blir sakert
Jota frin Orraholmen i Sr ocksi.
73 de SM6BUV

Ju mer vi ar tillsammans, ju gladare
vi blir!
Att si ar fallet, nar radiosandaramatorer
och privatradioutovare, tillsammans fir syssla med radio, kan vi i Herrljunga Radioklubb
och Radioklubben VHASA intyga.
Att komma pi en aktivitet, som ar intres
sant for de fiesta medlemmarna i foreningen
ar inte alltid si latt.
Det brukar i allmanhet bli styrelsen, eller
kanske en utvald arbetsgrupp, som fir i uppdrag att komma med forslag.
Pi vilket satt kan vi fi en trevlig aktivitet,
och samtidigt erhilla pr for klubben?
Virt huvudsakliga intresse ar ju att
kommunicera via vira radiostationer. Darfor
ar det helt naturligt att denna form av aktivi
tet skall finnas med.
Vi beslutade att sanda ut en liten skrivelse
till de olika foreningarna i kommunen, dar vi
erbjdd oss att anordna radiosamband vid tavlingar m.m.
Ganska snart fick vi svar frin Kullings
Motorsallskap. Motorklubben anordnar varje
ir ett minirally for bilar.
Tidigare ir har en annan forening haft
hand om radiosambandet. Tyvarr har inte
sambandet fungerat tillfredsstallande. Efter
som man staller hirda krav pi sambandet ur
sakerhetssynpunkt, vill motorklubben prova
hur vi klarar av uppgiften.
Detta var ett utmarkt tillfalle. For sakerhets
skull, onskade vi iterkomma, nar vi praktiskt
hade provat om det hela gick att genomfora.
Radioklubben bestir till stdrsta delen av
privatradiomedlemmar. Darfor var det gan
ska naturligt att 27 MHz bandet skulle anvandas. Pi grundval av tidigare erfarenheter,
ifrigasatte flera av styrelsens ledamoter, om
det gick att genomfora sambandet med bara
27 MHz stationer. QRM och skip har tidigare
gjort det omojligt att hora motstationerna.

Efter ett praktiskt prov konstaterades att
farhigorna var riktiga. Ordforanden, Pelle
Johnsson SM6GPR, sekreteraren SM6GDR
Bosse Johansson samt undertecknad framholl att en kombination med amatorradiostationer pi 2-metersbandet och 27 MHz sta
tioner var att foredraga.
Inom klubben fanns inte tillrackligt med 2
metersstationer. Om vi frigade Radioklub
ben VHASA, om dom var villiga att hjalpa till
si skulle det hela sakert ordna sig.
VHASA (Virgirda Herrljunga Sandaramatdrer) ar en radioklubb som endast be
stir av sandaramatorer och SWL.
Dom var positive till forslaget och lovade
att stalla upp.
Darefter meddelade vi motorklubben att vi
var beredda att skota om radiosambandet vid
minirallyt "Kullingstrofin" och vi fick narmare information om hur motorklubben hade
tankt sig vir medverkan.
Tavlingen var upplagd med nio stycken
fartstrackor. Vid en plats som heter Tinga
Hed vid Virgirda inrattas ett baslager med
basstation. Vid borjan av varje fartstracka
skall finnas en radiostation som har forbindelse med basstationen.
Forbindelsen mellan start och bas beslutades att hillas pi 2 m FM via SK6RIC Virgir
da repeatern. Forbindelserna mellan start
och mil pi fartstrackorna utfores pi 27
MHz.
For att i handelse av fel pi nigon av stationerna upprattades en rorlig mobil station,
som hade mdjlighet att kora bide pi 2 meter
och 27 MHz.
Si kom antligen dagen D. Klockan tolv pi
middagen samlades alia vid basen for narmare information. Oj vilken rora! Hundatals med
bilar av olika marken var samlade.
Tavlingschefen halsade oss valkomna!
Puh! Tillstindet att kora hade kommit frin
televerket samma dag som tavlingen gick av
stapeln. Z1 MHz tillstindet var klart tidigare.
Men det var si att saga gront vi hade blivit
tilldelade XA signaler.
I arbetsgruppen var vi lite spanda pi hur
samarbetet mellan de olika klubbarnas medlemmar skulle gi. KI. 15.30 var samtliga
fartstrackor utrustade med radiostationer.
Vilken syn! Tank er, en kohage med blommor och allt. En liten smal grusvag. I hagen

Klubbens antennmast bakom klubbhuset pi Orraholmen.

Tyvarr har vi bara en A-amator for narvarande men det kommer snart flera hoppas
vi. Di skall klubben ansoka om en klubbsignal. For narvarande finns foljande sandaramatorer med i klubben. SM6BUV, Per-Olof,
SM6GPR,
Pelle,
SM6HJC
Tommy,
SM6GDR Bosse och SM6JNZ Thor. Men
nar CW- och teknikkurserna blir klara hoppas
vi att det skall blir flera hams.
BUV:s gamla Autofon fungerar som
"Klubbstation" pi tvi meter FM. En riktig
kortvigsstation skall anskaffas si snart som
mojligt. Klubbmoten anordnas sista mindagen i minaden. Pi torsdagarna ar det kurskvallar. Och pi de ovriga mindagarna har vi
byggkvallar.
QTC 3:1979

Ordforanden SM6GPR, Pelle trimmar stationerna infor Kullingsstrofin.

Foto: -BUV.
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star tva bilar parkerade alldeles intill varann.
Bak p3 den ena kvartsvSgsantenn for tv3 me
ter och p3 den andra en svajande PR-antenn.
Intill vagen finns ett bord med papper och
grejor. En brandslackare ligger lutad mot
bordet. P3 stolen finns strackchefen med sin
gula mossa lysande i solen. Idyllen brytes
plotsligt av att en hog rost fr3n den ena av bi
larnas hogtalare "SK6XAA detta ar SK6XA
p3 T3nga Hed som anropar "Kom!" Va nu
d3? Nervos? Ja kan man tanka. "SK6XA fr3n
SK6XAA kom." Hur uppfattar ni mina sig
naler? Det g3r bara fint 59 plus via repeatem.
Prova forbindelsen via 27 MHz med m3let,
rapportera sedan till basen. Nu borjar den an
dra bilens hogtalare att spraka.
Fr3n basstationen hors "Detta ar Radioklubbarna Herrljunga Radioklubb och VHASA som svarar for radiosambandet vid minirallyt Kullingstrofen enligt specialtillst3nd
fr3n televerket".
Samtliga forbindelser ar provade och fungerar tillfredsstallande. 16.01 passerade
sakerhetschefen. Banan ar klar for start. Nu
kom bilarna i en standig strom. Vi rappor
terade endast bilar som av en eller annan anledning brutit tavlingen.
En liten malor intraffade efter tv3 timmar.
En av stationerna p3 2 meter svarade inte p3
anrop fr3n basstationen. S3 dar ja nu har val
TX-en pajat! Den ambulerande bilen med
SM6HQL Leif anropades. Han fick order att
kora ned till starten vid stracka 3.
En mycket anf3dd rost hordes d3 i hogtala
ren. O vad skont hordes trafikledaren kom
mentera. "Vad d3"? "Jo att du svarade. Vi
har ropat dig flera g3nger." Aj jag glomde
visst att namna att jag var tvungen att kila
runt knuten en stund." Dar ser man, hur det
kan g3. Nu ordnade det hela sig och reservbilen kunde 3terg3 till basen.
Tavlingen avlystes kl. 23.30. Vid samlin
gen efter tavlingen, fick vi hora hur bra det
hela hade g3tt. Ledningen for motorklubben
var mycket ndjda med v3r medverkan och
beslutade p3 st3ende fot att anlita oss nasta
3r igen.
Vi var ndjda over lag. B3da klubbarna fick
en utmarkt PR i ortspressen och allman
heten fick tillfalle att se att vi kan vara till
hjalp. Om det till aventyrs skulle vara n3gon
som lyssnat till samtalen over V3rg3rda repeatern under namnda tavling, och undrat vad
som fdrsigg3r, s3 har du forklaringen nu.
Tack ni som inte anvande V3rg3rda repeatern under tavlingstiden! Vi kanske var forst
att utnyttja v3r repeater i detta sammanhang? Roligt var det och vi hoppas att aven
andra klubbar kommer att f3 samma tillfalle
SM6BUV Per Olof

SK2RHI i Boden

UTIFRAN

"Det finns en plats p3 jorden
dar solen aidrig ler
den platsen heter Boden.. "

CQ fr<bn Bishop Hill

Hur m3nga av oss radioamatdrer med sandare i halvkilowattsklassen minns inte den 13
januari 1979 kl. 20.46.
Det var d3 som nara nog halva landet
morklades till foljd av ett tel i ett stallverk i
Vargfors i Vasterbotten.
Det tog timmar innan strommen kom tillbaka och mest drabbade var folk, d v s SM2or, kring Pite3 som tick vanta fram emot kl
04.00 innan det blev n3gon "ljusning".
Tv3metersamatdrerna med batteridrivna
apparater kunde emellertid gladjas St Bodenrepeatern SK2RHI. Den ligger i narheten av
en av TVt:s lankstationer och tick reservkraft
darifrSn inom loppet av nSgra sekunder.
Nar allt annat var morklagt kunde vi kora
QSO:n fr3n SkellefteS i syd till Kalix i norr.
Alla var ense om att: "Det finns en plats p3
jorden, dar solen alltid ler. Den platsen heter
Boden. . ."
SolstrSlen i detta fall var SK2RHI!
Hur har du det med reservkraften sjalv?
Undrar ett antal SM2-or kring SK2RHI.
SM2GNY/Sterling

SK2RHI intill tvt lankmast i Hednoret, 6
km SV Boden. Foto: SM2GNY.

I staten Illinois USA finns en ort Bishop
Hill som har mycket stark anknytning till Sve
rige.
Bishop Hill grundades Sr 1846 av en
svensk religids sekt ledd av Erik Jansson frSn
Biskopskulla i Uppland. Sekten bildades i
Alfta i Halsingland och efter forfoljelser frSn
myndigheterna kom Erik Jansson pS idSn att
emigrera till Amerika och lyckades formS ett
stort antal anhangare att salja sina gSrdar
och resa vasterut. De vandrade 250 kilometer
inSt landet frSn Chicago. PS den plats de utsSgo byggde de innan vintern kom primitiva
hyddor men mSnga dog den forsta vintern.
Kolonin utvecklades snabbt och fler immigranter kom frSn Sverige. Religidst liv,
gemensamt arbete och agande rSdde under
de 15 Sr kolonin existerade. "Profeten" Erik
Jansson ledde egenmaktigt all verksamhet.
Han blev ihjalskjuten av en kusin infor ratten
Sr 1850. Styret overtogs sedan av ett sjumannarSd. Bishop Hill, som man kallade
platsen, blev centrum for jordbruk och handel i vastra Illinois. Kolonin i sin ursprungliga
form upplostes och tillgSngarna delades mellan medlemmarna 1861. Nu ar Bishop Hill ett
statligt historiskt reservat oc kolonins kyrka
har blivit museum. Dar finns bl a en samling
mSIningar av en kolonist Olof Krans som nStt
en viss ryktbarhet.
Vad har nu detta med amatorradio att gdra? Jo, en grupp amerikanska sandaramatdrer, WA9AQN John, W9FKC Mike m
fl avser att ha en field day i Bishop Hill den
26 — 27 maj. DarifrSn vill de garna ha kontakt
med "det gamla landet".
Sigtuna MalaregSrdens radioamatdrer,
SK0MG, amnar uppratta en station i
Biskopskulla under dessa dagar for QSO
med Bishop Hill. Planerna ar att de som kontaktar bSde Bishop Hill W9FKC/9 och
Biskopskulla SK0MG skall fS ett gemensamt
QSL frSn bSda stationerna.
SM5FY Nils, som skott kontakterna med
Bishop Hill-teamet sager att de ej vill
"organisera" trafiken allt for mycket. Man
kommer att vara QRV pS KV-banden allt ef
ter som konditionerna till3ter. Tider och frekvenser kommer att anges i bulletinen. Mestadels kommer man att kora CW, men mikrofoner kommer att medforas. En 2 m-station
kommer ocks3 att vara i luften.
S3 varfor inte ta tillfallet i akt och traffa
svenskattlingar i Illinois den 26 — 27 maj.

Nya telemuseet invigt

SM0EKG och SM0IMT monterar
antennerna p3 Telemuseets mast.
Foto: SM0DZL.
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Den forsta mars i Sr invigdes Telemuseets
avdelning for trSdlos kommunikation pS Norra DjurgSrden i Stockholm och darmed
oppnades officiellt aven Telemuseets och
SSA:s amatorradiostation SK0TM.
Inflyttningen till Telemuseet skedde redan
i mars forra Sret och antennerna kom pS
plats i juni. Utrustningen bestSr av Drake
R4B + T4XB + L4B for KV samt en FMtransceiver.
Museet ar oppet for allmanheten,
mSndag —fredag 10—16 SNT lordag —
sondag 12—16 SNT. PS vardagar finns
SM0AS Janne pS museet kl 10—14. For dvriga tider kommer verksamheten att organiseras under vSren. Ar du intresserad kan du
kontakta SM0DZL Anders 08—771 01 45
(kvallar).
Telemuseets adress ar: Museivagen 7,
115 27 Stockholm. Tel 08 — 63 10 85 anknytning 74.
SM0DZL

Koloniens kyrka i Bishop Hill, numera museum.
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QTC i relation till
nyborjaren

OM QSO:n
Baste Red. och QTC-lasare

QSO:n av den typ SM5TK, Frasse i Trosa,
uppvisar i ett trafikexempel i QTC nr 9, 1978,
passar sakert utmarkt i QSO:n mellan amatorer som ej nyttjar ett gemensamt spr3k eller
vid QSO med DX, pile-ups o.dyl., dar korta
och effektiva QSO:n kan vara motiverade.
Att tv3 svenskar (skandinaver) skulle tala
med varandra pa exemplets torftiga satt tycker vi ar helt befangt.
Som amatdrer behover vi inte vara effek
tiva i den meningen att vi p3 kortaste tid ska
avverka s3 m3nga QSO:n som mojligt. Vill vi
det s3 deltar vi i en test.
L3t oss undersoka -TK:s trafikexempel lite
narmare. S3 har ser det ut:
1. CQ CQ CQ de SM5XYZ SM5XYZ
SM5XYZK
2. SM5XYZ SM5XYZ SM5XYZ de SM5TK
SM5TK SM5TK K
3. SM5TK de SM5XYZ = HEJ ES TKS
CALL = UR RST 589 589 I X-KOPING XKOPING = NAMN OLLE OLLE = HW ? K.
4. (ev. de SM5TK) R = HEJ OLLE ES TKS
= UR RST 569 569 569 I TROSA TROSA
TROSA = OPR FRASSE FRASSE FRASSE
= RIG 200 WATT etc.
5. Avslutning: TKS FB QSO ES CUL 73
GL SK SM5TK DE SM5XYZ.
Varfor inte ta steget fullt ut och skrapa allt
kott fr3n benen? Har kan m3nga "onddiga"
tecken strykas. Varfor saga "HEJ ES TKS
CALL"? Sjalvklart och onodigt! Likas3 "UR
RST 589 589 589" skulle kunna dras ned till
"8 8". Att det ar UR RST och ingen annans
det ar fr3gan om ar val ej nodvandigt att p3peka. Vidare ar lasbarhet och ton i 99 fall av
100; 5 resp. 9 — kvarstSr allts3 "8 8”. Dessutom skulle "i" framfor QTH samt "opr"
framfor namn kunna utelamnas (s3vitt forvaxling ej kan uppst3). Man skulle ocks3
kunna stryka hela frasen "TKS FB QSO", for
det ar ju inte fr3gan om har (!), samt "ES
CUL 73 GL". Det vore ju enkelt att I3ta det bli
regel att om inlednings- och avslutningsfraserna utlamnas, s3 ar de underforstSdda!
Ett verkligt effektivt och tidsbesparande
QSO skulle d3 kunna utspinna sig enligt foljande:
1. CQDESM5EUFK
2. SM5EUFDESM5BRGK
3. SM5BRG DE SM5EUF = 88 FINSPANG = URBAN = K
4. R = 9 9 FINSPANG = ULF = 200 W
LW = K
5. R = 100 W DIP = SK
6. R = SK
( i positionerna ovan ar forvaxling mellan
rapporter och andra forkortningar mindre
sannolik).
Har har vi foljt -TK:s rekommendation in
extenso "ingen omstandlig inledning och
avslutning", utan rakt p3 sak. Tack och farval! Loggen fylls kanske snabbt, men var tar
amatdren bakom nyckeln vagen? Ar det
inte honom eller henne vi egentligen ar
intresserade av?
Nej, fram for manskligare QSO:n — med
inneMII, inte bara de gamla vanliga ramsorna med rapport, namn, QTH, 73 och QSL
SURE. S3 brSttom har vi ju egentligen inte
eller hur?
Skram inte bort folk fr3n CW-delen med
s3dana har hemska trafikexempel!
SM5BRG, SM5EUF, SM5CBC
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Efter en slitsam formiddag satter jag mig
vid koksbordet, avnjutande en kopp kaffe
och lasande QTC 1/79 som just kommit.
Jag fSr plotsligt for mig att ge mig till kanna vad jag, i egenskap av nyborjare inom
"sandaramatorernas krets", f3r ut av att lasa
denna "v3r egen tidning". Egentligen vander
sig tidningen till den "garvade sandaramatoren". Som nyborjare f3r man noja sig
med att, i likhet med den blinda honan, finna
ett och annat korn.
N3ja, det ar inte QTC-redaktorens fel att
man r3kar vara nyborjare, men det skulle nog
inte skada om man i tidningen hade en standigt 3terkommande nyborjarspalt.
Dessa elandiga forkortningar — kombinationer av bokstaver och siffror — ter sig
for nyborjaren som ett otydbart mysterium.
Hamannonserna som exempel. Har f3r
man reda p3 att folk vill salja diverse saker.
Annonsorerna forutsatter att lasaren beharskar vokabularen (och nomenklaturen). Det
hjalper inte att han ar kopsugen och ager en
spackad pl3nbok — han har and3 ingen
mdjlighet att finna det han soker, ty han beharskar inte spr3ket.
En ljuspunkt i nyborjarens dunkla trevanden i tidningen utgor dock "Ordboken".
Komer den i tryck, "fix och fardig", vill jag
promt kopa den. Kanhanda kan jag dar finna
en forklaring till en myckenhet sv3rtydda forkortningar.
En och annan sak som ocks3 borde
behandlas i "Nyborjarspalten" ar de m3nga
forkortningar som man f3r sig till livs i QSOsammanhang. Publicera garna en samling
"standard-QSO" med massor av forkortningar, men forklara sedan i klartext vad som
egentligen menas.
En nyborjare, som saknar tillg3ng till en erfaren van, som kan forklara amatbrforkortningarnas mysterium, soker garna forklaringen i sin tidning, — tyvarr finner han
sallan vad han soker.
SM7IVU

Kare Gunnar -IVU. Var glad att vi inte
standardiserar QSO-na genom exempel i tid
ningen. QSO-n skall vara spontana. Och
man lar sig mycket om hur ett QSO skall
genomforas genom att lyssna. Efter n3gra
timmars lyssning p3 80 metersbandet s3 upptacker man att mycket ar "bludder" och s3
lar man sej att anvanda sitt QSO p3 ett helt
annat satt.
-WB

NOMIRA
NOMIRA ar troligen ett okant begrepp for
m3nga radioamatdrer. NOMIRA betyder
Nordic Missionary Radio-amatdrnatet, och
ar en sammanslutning av kristna radioamatorer i Norden.
NOMIRA startade 1971. En kristen som
nyligen blivit radioamator, Steinar Aabo,
onskade f3 kontakt med missionarerna ute
p3 missionsstationerna via amatorradio. Han
kom i kontakt med andra kristna amatorer
och med tiden utvecklade det sig till ett infor
med samarbete med over ett hundra kristna
radioamatdrer.
Merparten av aktiviteterna g3r ut p3 att
via amatorradion Mila kontakt med mis
sionsstationerna och hemlandet.

NOMIRA:s folk ar idag nastan dagligen i
kontakt med missionarer over hela varlden.
De har ofta kontakt med missionarer i Sydamerika och Afrika.
NOMIRA ar ingen organisation i vanlig
mening utan mera en intresseorganisation.
En g3ng om 3ret samlas NOMIRA-folket till
fdreningsmote. 1978 holls samlingen i Morokulien p3 gransen mellan Norge och Sverige.
Hur arbetar d3 NOMIRA?
NOMIRA har ocks3 ett kontaktnat. Varje
morgon kl 0623 GMT mots de som har anledning till ett samtal via etern. Varfor d3 kl
06.23? Det ar valt ur bibelordet fr3n Efesierbrevet 6:23. Fred vare med broderna . . .
Den frekvens vi mots p3 ar3623 kHz s3 talet
623 g3r igen aven har.
OvanstSende ar fritt oversatt fr3n norska
ur Norea Radions tidning "NOREA".
God DX & 74 fm
Sivert Johansson, Grand, 576 00 SAVSJO

Svar fr3n redaktoren

Nar man blir sandaramator m3ste man lara
sig minst tv3 spr3k. Dels m3ste man lara sig
telegrafispr3ket — Morse — och dels m3ste
man lara sig det kryptiska "radiospr3ket" d v
s alia forkortningar som kommersiell- och
amatortrafik ror sig med. Forkortningarna
harror sig fr3n telegrafiepoken d3 det gallde
att overfdra en mangd information p3 kortast
mojliga tid. I dag, nar vi "pratar" borde det
racka med "klart spr3k". Men tiden ar annu
inte mogen till det for ca en halv miljon
sandaramatdrer som tanker i Q--.
Forkortningarnas betydelse finns i alia
amatdrradiohandbocker. Aven i de som utgetts av SSA.
Som jag ser QTC:s uppgift ar den inte att
rekonstruera amatorradion fr3n dess borjan
utan att folja upp teknikens utveckling.
Rekonstruktioner finner man i aldre litteratur
som man forhoppningsvis aven kan hitta p3
biblioteken.
I Hamannonserna hittar man naturligtvis
en massa knepiga saker. Annonsorerna vill f3
in det mesta mojliga for sin tia d v s de forkortar sin transceiver till "trc". Jag medger
att det ar sv3rfdrst3eligt. Men ar man kopsugen och penningstark s3 borde det inte vara
omojligt att oversatta texten.
"Ordboken" kommer i sinom tid att — ef
ter omredigering — ges ut som ett litet hafte.
Om mojligt kommer jag att forcera utgivningen.

RATTELSE
Det ar SK0RIX som sander bulletinen
p3 kanal R1 (kl. 10.30). Red.

Silent key

Skaraborgs Sandaramatdrer
Skovdeamatdrema

vill hedra sin medlem
Kenneth Roding SM6JYV

Lordag den 20/1 nSddes vi av det tragiska
meddelandet, att du genom en olyckshandelse hade ryckts bort fr3n oss endast 28 3r
gammal. Som amator var du ganska ny. Du
erholl ditt certifikat en vecka fore din bortg3ng och foljaktligen s3 fick ej s3 mSnga
amatdrer mojligheten till att traffa dej Ken
neth. Men som en gammal van till dig Ken
neth, vill jag gora mig hord. Vi alia dina van
ner kommer att sakna, det fina kamratskap
du s3 frikostigt bjod oss p3. Du var en s3dan
van som alia vill ha men som f3 av oss kan
bliva. Du har for alltid intagit en plats i v3ra
hjartan Kenneth.
Skaraborgs Sandaramatdrer

Vannen Arne Nohlberg SM6HAB
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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 mfinaden fore
inforandet. Namn och/eller signal mSste an

ges.

■

SALJES

BYTES

Raritet for samlare!
TELEGRAFAPPARAT med originalnyckel
(Oller o Co Stholm) av televerkets modell dnskas byta mot 2-meters rig. Ring Arke
SM0IXI 0760-517 55 efter 17.00 vard.

Nya medlemmar
och signaler
Nya signaler per den 27.12 1978
SM7FAC

Per-Olov

Carlsson,

Valhallagatan

22. 352 35 Vaxjo . .

T

SM7JQB

Bengt

SM7JUT

Rolf Ryrholm, Stationsvagen 9 B,

Samuelsson,

Nydalavagen

10 A, 352 48 Vaxjo

T

740 40 Heby
SM2JVO

T

Rolf Ivarsson. PI 123, 920 70 Bia

viks|dn
SM2JVV

Roy

T

Magnusson,

PI 990,

930 60
T

Norsjb

1,

SM0JWL

Lars

SMOJWS

Jan Sabelstrom, Taggsvampsvagen

SM2JWT

Tore

Sturevagen

Borjesson,

186 00 Vallentuna

T

173, 141 46 Huddinge
Norman,

T

Jarvtrask,

930 81

Glommerstrask

SM6JWY

T

Paul Clausen, Skogshojden 1

A,

T

660 11 Billingsfors
SM0JXA

Christer Streiffert, Edsviksvagen 96.

SM2JXB

Birger Klingstedt, Baverhult, 930 67

SM3JXC

(ex-6308) Bjorn Hoflm, Storgatan 8,

191 43 Sollentuna

T

Norsjovallen

T

880 30 NasSker

T

SM5JXD

Herbert Falkner, KrSkrisvagen 40 B,

SM4JXE

Jan Persson,

T

591 00 Motala
Dikeskanten

14

B,

790 80 Alvdalen

SMOJXH

SM2JXI

T

Sanny Jensen Holm, Skarpbrunnavagen67, 5tr., 145 64 Norsborg . . A

(ex-5670) Inger Karlsson, Rortrask,
930 55 Jorn

SM2JXL

Arne

T
Planetvagen

Lundgren,

9,

930 60 Norsjd

SM2JXM

T

(ex-5671) Mats Karlsson, Rortrask,
930 55 Jorn

SM0JXN

T

Lauri Niva. Adilsvagen 21, 161 54
Bromma
Owe Frisk, Meteorgatan 42, 415 20

SM5JXP

Goteborg
Sven-Arne Olsson, Ortugsgatan 84,
603 79 Norrkoping

SM4JXS

Staffan Askemur, Grankottevagen

227 B, 702 21 0rebro

KOPES

Ham 3 rotor och Fritzel-Beam 5-element
3-band. Tel. 0534-113 81 efter kl. 17.00 Ha
rald Sauer SM6-6255.
Mindre QTH med hogt och fritt lage kopes eller hyres. SM5EKE. Tel. 0589-119 14.
Enklare Oscilloscop. SM6GFR Staffan,
0340-851 26.
DRAKE R4C med PS eller B-line i gott
skick. SM6JGP Nils, tel. 0501-145 34.

SM6JXT

Benno Thiel,

T

Sjobottenvagen 23,

302 53 Halmstad
SM2JXU

T

Ulla-Britt Nilsson, Fack 26, 920 27

T

Vagsele

SM6JXV

<

SM6JXO

H
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Begagn. KV-beam (10, 15 ev. 20 m.) El
ler Vertical
do.
Efter
1900
0321119 74/lngo SM6CQV.
Mobil KV-rig:ATLAS el. likn; XF9Bfilter;
HW100/101
onkas
kopa.
SM3NJ/Hans 026-25 69 38.
Wersatower eller liknande onskas kopa
SM4VA. Leif 0554-136 13.
— OmgSende ELBUG. Katsumi electronic,
SQUEEZE etc key mod. EK 150. Ny el beg.
SM0ELX Peter 46 30 76kvall, 21 34 31 dag.
IC 215 med alia rep.kanaler och heist
laddningsagg. kopes direkt om priset ar ratt
+ vill komma i kontakt med en TRS 80-agare
SM7FHJ, Mats. 042-14 84 80.
Aldre beg. DX-mott. ev surplus. Billigt.
SM1-6265 Kenneth. Tel. 031-29 10 83 eft.
17.00.

<

■ Mottagare DRAKE 2-C, Noiseblanker +
kalibrator i nyskick. Pris 1500 kr. SM3GXX
Hans Ohlsson, LSnggatan 64, 881 00 SollefteS. 0620-117 27.
■ DRAKE SSR-1 KV-mottagare 0,5-30
MHz. Pris 1.100 kr. Telefon 0764-631 03 efter
18.30. George SM05O65.
■ Collins KW2 hela 10 mtr bandet med
CW-filter 3.500: —, nattagg. + hogt. 500: — .
SM7CMY. 046-13 35 95 eft. 18.
■ IC-211E 2m 3850: —. Tonna 16 el 200:. Antennrotor AR-40 260: — . Utrustningen
endast ett 3r gammalt. SM2IGJ Bertil, tel,
0941-107 10. PS. priserna kan diskuteras.
■ TS700 med Vox, CW-medh och 25 Kc
calib. 2.900: — . 2 m PA Greystone 7202, IW
in 25W ut 350: —. 70 cm conv. enl. DJH i 13da med PS. 200: — . Fabriksbyggd preamp.
70 cm 50: — . 2 m conv. 75: — . Varaktortripplare med BAY96 144 — 432 100: — .
SM5EVK, Hans-Erik tel. 0155-893 28.
■ Fabrikstillverkad fakverksmast, hojd 32
meter. Saljes med staglinor och allt. Masten
saljes p3 grund av flyttning i befintligt skick.
Koparen forutsattes montera ned masten.
Pris 3.000: — . SM0CVI Tor Bergstrom 08755 18 97 bost 018-35 01 OOarb.
■ TR4-CNB, IC-202, Swan 55 mobilant.
80—10. motoravst., traf 2500 V/1,4 A samt
LF-PA 400 W. Ring Torsten, SM6ETO. Tel.
031-45 34 95 e. 19.
■ HW-100 med CW-filter och Power HP23A samt antenn 12 AVQ 1400: -. SM6DFX
Rustan. Tel. 031-88 18 04 eft. kl. 17.00.
■ 2 st 432 me Jaybeamantenner 175: —
/st. Forsilvrat 432 PA for 2 st 2C39 150: -. 10
GHz Gunnoscillator med ny CXYIIC 200: — .
10GHz
hornantenn
25
dB
75: — .
SM6HYG/Carl-Gustaf tel. 0523-409 90.
■ Quadbyggare — fina glasfiberror saljes.
SM0EQG Goran, 08-758 98 76.
■ YAESU FT-221R 2 m Transceiver
2500: — . Leader Lac-895 Antenna coupler,
80-10 m. 600:-. YAESU FV-301 External
VFO 500:-. SM0IVX Jorgen. Tel 08778 39 11 eft. 18.00.
■ SSB-200 i nyskick 2300:-. SM5IDR,
Gunnar Ernelid. 018-35 53 65.
■ TS-515 S med power och CW-filter 2 m,
70 cm SWR/Powermeter, 10 W 2 m Konverter Greystone T701 Telefonlur m SM omk
och hSIlare. PS 12 V 4 A TRAFO 220V115V.
Griddippa Teach,
ring Johan
SM0HJV kl 8-12 el. 18-22 p3 08766 45 03.
■ N-kontakter for RG17, nya Amphenol
50: —/st. MMC converter 432/144 250: — .
Preamp 432 m FMT4575 a la W1 JR 200: - . 2
st nya 4CX250B 150: —/st. Socklar SK-650
50: —/st. Preamp 144 m U310 a la W6P0
150:-. Ring till SM6CKU 0300-443 89.
■ Slutsteg, Ramsey's mini PA for 2 m 1 /8
W, 2/16 W osv. Max 30 W ut, PL 259 koppling. Byggsats 270: — , fardigt 365: — .
DJ6HPS RTTY Autostart-antispace fardigt
print 50: —. Frako Printlytar (sockerbit) 25 st.
1 u/70 V. Till 100 W/12 V 10:-/p3se. Key
switch rela 12 V 2-pol skift. Med sockel 8: —
/st. Ring SM7FHJ, Mats. 042-14 84 80.

■ FM
kanalmaskin
typ
STORNO
CQM 24 V DC rorbestyckad 10w ut. Kanalxtals S20, R1, R2, och R8. 200:— nattrafo
medfoljer. SM5TK Kurt Franzdn, tfn 0156 —
125 96 efter kl. 18.
■ Tx for 144 MHz enl. QTC 1974, i form av
fardigmont. kretskort. 800:— SM3AXV Ulf,
0620 - 700 06 el. 063-12 83 62.
■ HW-8
QRP-transceiver
950: — .
SM3AXV Ulf, 0620 - 700 06 el 06312 83 62.
■ Tillfalle, ICOM IC 402, 432,0 - 4,
432,8-433, 435,0-,2, 435,0-,2, ny i orig.
emb., Kr 2.250: — . NATIONAL mottagare
RV 2800 LBS (DR 28), ny i orig. emb., Kr
1.000:-. SM0EBP, Borje, tel. 08 - 86 45 87
e. 19.00.
■ Eddystone EC 958, hogstabil kommersiell rx med 10 band omr, 10 KHz — 30 MHz,
14.980:-. TS 520 2.700:- RTTY: HAL
DKB 2010 keyboard 3.500: - HAL RVD 1002
videoomvandlare 2.800:— . TMC TV monitor
12" 1.300:-, RTTY TU MSK 10 B, 1900:Bug Squeeze key 200: —. Dentorn matchbox
super tuner 500:— Tx TMC GPT 750, 2 — 30
MHz 1 kw output all modes 3.000: — SM0CVI Tor Bergstrom, tel 08 — 755 18 97 bost.
018-35 01 OOarb.
■ SB 400, Med Boostertrafo och likstromsmatad vfo-glod, 1700: —.
SWAN 500 C med hembyggt kraftagg.
1800: — . Signalgenerator Modell 80, 2 — 400
MHZ, likstromsmatad oscillatorglod, 600: — .
Signal och Svepgenerator HP 686, 8,2—12,4
GHz, 500: —. Pulsgenerator Philips GM 2314,
0,75 mikrosek - 40 millisek, utspanning 0—
40V, 300: — . Selektiv voltmeter (matmottagare) Bruel o Kjaer 2002, 100 kHz —30 MHz,
10 mikrovolt—10V, 700: — . Spaningsmottagare AN/APR4Y, med insatser 38 — 95,
300-1000, 975 — 2200, 2200 - 4000 MHz,
insatserna helt ok, men moderchassiet delvis
demonterat, 600: — .
Hamtpriser.
Rolf
Folkesson, 08/756 79 38 el. kl. 19.00.
■ IC 225 Med inbyggd repeateroppnare
1500:-. 08 - 44 66 35 eft 18.00 SM0GGQ
Tomas.
■ IC 215 R0-R9 + 500 550 FM 3 watt
1400:-. IC202 144-146 SSB CW 3 watt
1400: — . B3da i UFB skick som nya. SM4VA
Leif 0554-136 13.
■ 2m FM-rig IC245 10W inkl helt ny ICRM2 fjarrkontroll med minnen, scanning.
SM50R/Bosse 08 - 89 16 15.
■ Beam typ Frontier SH 502 21—28 MHz
ny i originalkartong, kr 700: SM7DNBIngvar tel 0491 — 199 40 eller bost. 0491 —
167 41.
■ Viking Ranger 90 W CW, AM. C:a
700: — . Ring och bjud fre. o. son. 0910602 93. FrSga efter SM2IVG, Ralf (eller Har
ry).
■
Jag slutar med min hobby! Saljer
KWM-2 transceiver med natagg. o. hogt.
samt KWM-2A med orig. pwr samt 312-B5
PA. Heathkit SB220. Ant. 203 BA. Rotor
Ham-M. GP 12AVQ. Hasse SM5LM. Tel.
08-83 85 27
■ PDP12 DATOR, 8K 12 BIT KARNMINNE, SKIVMINNE DF32, EAE, SNABB
REMSUTRUSTNING, TELETYPE ASR33,
PRINTER SV40, TESTPROGR, SYSTEM
OCH SPELPROGRAM, PLUS KOMPLETT
DOKUMENTATION. SM0DNU, Bertil 0860 06 34 DAGTID.

(ex-6406) Peter Hansson, Trakilsgatan 41,416 78 Goteborg

SM0JXW

Erik Winlof, Vikbyvagen 59, 181 43

SM5JYA

Lidingo
Roland Gardh,
723 41 Vaster^s

Granstigen

4

B,

B

QTC 3:1979

Thure Carisson, Fridhem PI 5540,

SM6JYC

462 00 Vanersborg

T

Bernt Wennberg, Kallehult, 360 30

SM7JYD

B

Lammhult

SM4JYE

(ex-6386) Klas-Erik Koster, PI 5262,

683 00 Hagfors

SM5JYG

Arne

SM4JYH

Martin

SM6JTB
SM7JTZ
SM7JUB

T

Gustavsson,

Jardalavagen

102, 5 tr., 582 59 Linkoping

C

Hallanningsgatan

Larsson,

9 B, 691 00 Karlskoga

T

Kerstin Stuart, Hornsgatan 72/Sjd-

SM0JYK

SM2JSN
SM7JSX

stedt, 117 21 Stockholm

T

Birgitta Olsson, Postangsvagen 60,

SM6JYM

Marianne Schuldt, Bergangsvagen

J>

SM0JYL

—
I

145 52 Norsborg

1 B, 302 58 Halmstad
SM7JZA

Monica

SM7JZF

Stefan Svensson, Norrebo, 330 30

Brolin,

3203,

PI

291 90

Kristianstad

T

Gnosjd

T

SM4JWI
SM5JWX
SM0JXA

SM2JXJ
SM6JX0
SM5JXP
SM6JYC

SM7JYF
SM7JYO
SM4JYR

SM7JYS

Gunnar Andersson, PI 2281, 260 84

SM7JZG

SM0KAK
SM0KAZ

Hjarnarp

SM5JZI

Ingmar

Paulsson,

Riksdalergatan

26, 582 66 Linkoping

SM6KBK

SM0KAA

Leif

SM7KAB

137 00 Vasterhaninge
Jan-Ake Moberg, PI 608, 283 00

SM6-6437

Osby
Mats Nordstrom,

SM6-6438

SM0KAC
SM0KAD

Nordstrom,

Villavagen

202,

Akervagen

2,
SM6-6439

137 00 Vasterhaninge
Staffan Eriksson, Hornsgatan 67,
CD

5 tr., 116 49 Stockholm

SM7KAE

Anders

SM3KAF

PI 896, 262 00 Angelholm
B
(ex-6202) Bo Engh, Midalvsvagen

Helmersson,

Karragarda,

44, 852 48 Sundsvall

SM5-6441

C

SM0KAG

Thor-Inge Nystrom, Ringvagen 63,

SM0KAK

137 00 Vasterhaninge
T
Lars Melin, Majvagen 6 A, 191 40
Ssollentuna

h

921 00 Lycksele
Stefan Larsson, PI 8214, Ekebyang,

n

SM5KAS

SM0KAU

733
00 Sala............................................
Ulf Hallgren,
Nordmarksvagen 11,

B

4 tr., 123 51 Farsta
SM6KBK

Ted Eriksson,

SM3-5442
SM4-6443
SM4-6444
SM0-6445
SM3-6446

SSngspelsgatan

422 41 Hisings Backa

SM7-6447
SM4&448
SM4-8449
SM5-6450
SM0-6451
SK7MU

1,
T

SM4-3987
Nyamedle mmar per den 8.2.1979

SM0EU
SM3ADR
SM7AMX

SM7DJX
SM6EAU
SM6EPG
SM5EUY

SM4EXH
SM7FAC

SM7FIH
SM7FSP
SM7GCZ

SM7G0W
SM0HDZ
SM4HOB

SM0IEG
SM7IFK

SM0JGZ
SM0JMN

SM6JMZ

SM&JOM
SM4JPB

SM0JSH

Jan Petersson, Idunvagen 4, 136 42 Handen
Nils Nilsson, Baverstigen 8, 803 58 Gavle
Alf Pedersen, Romerska vagen 1, 291 65 Kris
tianstad
Trond Thorman, Formarevagen 2, 230 30 Oxie
Nils Bjdmstrom, Floxgatan 3, 421 68 Vastra
Frolunda
Sture Elliot, Klippgatan 17, 502 54 Bords
Sven-Arne Gudmundsson, Dyarnevagen 13,
190 60 BSIsta
Rolf Briskans, Skapplandsgatan 13, 703 46
Orebro
Per-Olov Carisson, Valhallagatan 22, 352 35
Vaxjd
Goran Billsten, PI. 942, 260 30 Valldkra
Per-Stefan Hallberg, Plogvagen 27, 352 53 Vax
jd
Bdrje Nilsson, Hantverkargatan 9 B, 231 00
Trelleborg
Lennart Arcombe, Berguvsgatan 13 A, 214 59
Malmo
Bjorn Demant, Nyodlingsvagen 8, 191 40
Sollentuna
Hans Burman, Alkvettervagen 38, 691 00 Karlskoga
John Norberg, Viveka Trolles grand 12, 162 3;
Vallingby
Magnus Krampell, Hogstorpsvagen 101, 352 42
Vaxjd
Bengt Erninger, Drogvagen 12, 125 33 Alvsjo
Bernt Andersson, Krogarvagen 14, 2 tr., 145 52
Norsborg
Per-Goran Svensson, VastergSrdsvagen 24,
302 40 Halmstad
Bo Gustafsson, Angemyrsgatan 22, 666 00
Bengtsfors
Per-Ake Ericsson, P11492, 660 10 Dals-LSnged
Kurt Bjorklund, Granrisvagen 7 N, 702 35 Oreb
ro
Birgitta Hall, Savstaholmsvagen 209, 125 36
Alvsjo

QTC 3:1979

SM6-5708

Kare Sjdholm, Haggenas 3, 243 00 Hoor
Eddie Forsdn, Pellasgatan 10, 792 03 Famas
Sigurd Asp, Kungsgatan 2, 774 00 Avesta
Sune Gavelin, Bjorkvagen 9, 613 00 Oxelosund
Bjarne Larsson, Tvillingarnas gata 303, 136 63
Handen
SMU:s Radioscoutgrupp Sodra Gotaland c/o
Mats Gunnarsson, Baldersgatan 6, 341 00
Ljungby
Karl-Goran Korsgren, Tvisegatan 20. 781 00
Borlange
Sven-Goran Johansson. Fjallsyran 3. 424 48
Angered

Goran Larsson, Sparrisvagen 24, 961 00
Boden
C

SM6JXX
SM7JXY

Stig Berglund, Pl. 1801,450 30 Brastad . .
T
Stefan Alm, Nobbelovstorg 25, 222 52
Lund
T
Mats Karlsson, Stenhogsvagen 4, 222 48
Lund
T
Kenneth Fager, Nitvagen 7, 290 62 Vilshult
B
Bo Johansson, Sternovagen 6, 292 00
Karlshamn
T
Gert Kristland, Rodhakevagen 8, 290 72
Asarum
T
Arne Olsson, Fridhemsgatan 16, 1 tr.,
292 00 Karlshamn
T
Ingvar Petersson, Malmavagen 9, 752 47
Uppsala
T
Reidar Gustavsson, Grankottevagen 159
D, 702 21 Orebro
T
Gosta Svensson, Smala vag 4. 290 72
Asarum
T
Inge Johnson, Hallbybacken 11, 163 70
SpSnga
B
Kenneth Roding, Vallavagen 10, 540 50
Moholm
T
Sven Pettersson, Bldklintsvagen 21,
360 40Rottne
T
Rolf Fritsche, Prastgatan 4, 520 50 Stenstorp
T
Jan Svantesson, Asklyckevagen 12,
544 00 Hjo
T
Per-Erik Bengtsson, Korpgatan 6, 342 00
Alvesta
T
Arne Castlin, Jonstorp Brl 1960, Berg
540 16 Timmersdala
T+ C
Bo Eklind, Fredriksberg pl 5069, 545 00
Toreboda
T
Nils-Ake Pehrsson, John-Hedinsvag 21,
542 00 Mariestad
T
Karin Sundlof, Uddarpsvagen 106:3,
291 92 Kristianstad
T
Tomas Rundstrom, Nasbychaussden 106
V, 291 36 Kristianstad
T
Ingmar Lagerhem, Kalkestadsvagen 130,
291 94 Kristianstad
T
Carl-Gustav Nilsson, Gronbetesvagen 75,
III, 291 42 Kristianstad
T
Hans Hjarner, Pl. 9071, 281 00 Hassleholm
T
Sven Agren, Hasse Ivagen 26, 291 60 Kris
tianstad
T
Karl-Erik Skarstedt, PI. 1562, 940 15 Rok-

SM7JXZ
SM7JYF

SM7JYI
SM7JYJ

SM7JYO

SM6JYP
SM4JYR
SM7JYS
SM0JYU

SM6JYV
SM7JYW

SM6JYY

SM6JYZ

SM7JZB
SM&JZC

SM6JZD
SM6JZE

SM7JZH

SM7JZJ
SM7JZK

Bo Scheja, Barnhemsvagen 106, 162 42 Val
lingby
SM0RV
Sven Aldrin, Sorselevagen 2, 162 12 Vallingby
SM6BHK Gerhard Weijnblad, Vastra Vagen 54, 546 00
Karlsborg
SM3CKD Bengt Eriksson, Enbergsgatan 12, 827 00 Ljusdal
SM2DAF Evert Jonasson, Lingonstigen 79, 951 55 Luled
SM0DGU Bengt-Eric Ericson, Forvagen 35, 145 51 Nors
borg
SM4-3987 Karl-Goran Korsgren, Tvisegatan 20, 781 00
Borlange
SM6-6708 Sven-Goran Johansson, Fjallsyran 3, 424 48
Angered
SM5OR

Nya signaler per den 27 febr 1979

SM0PC

SM3ADR
SM6DNM
SM6DSQ
SM6EPG
SM6EZA

SM4GTM
SM6HQA
SM3JOS

SM7JVC

SM7JXF
SM2JXJ

SM4JXK

Anders Lundqvist, Harjedalsgatan 4,
162 23 Vallingby
Nils Nilsson, Baverstigen 8, 803 57 Gavle
Sven-Goran Johansson, Fjallsyran 3,
424 48 Angered
Dag Stranneby, Redbergsvagen 3, 416 65
Goteborg
Sture Elliot, Klippgatan 17, 502 54 Borfis
Sven-Erik Storm, Karlsro, pl. 4610, 530 50
Axvall
(ex-5716) Ase Ysdn, Box 171, 790 22 S3gmyra
Anders Astrom, Johannelundsgatan 5,
5Q2 35Bord$
Rend Joos, Ballstavagen 33, 860 10 Matfors
Lennart Svensson, Wandsvagen 19,
280 61 Knislinge
Roger Svensson, Helgevallsvagen 6,
280 61 Knislinge
Thure Eriksson, Flodvagen 16, 961 00 Bo
den
Tommy Granberg, Bjorkvagen 10, 780 50
Vansbro
T

SM7JZL

SM7JZM
SM7JZN

SM2JZO

SM6JZP

Sune Wallner, Hdstensgatan 38, 432 00
Varberg

SM4JZQ

Lars-Erik Johansson, Box 1215, 783 02
Stora Skedvi
Goran Polhede, Karrgatan 17A, 640 30
Halleforsnas
SM5JZS
(ex-6351) Thomas Kassling, Gransgatan 3,
633 42 Eskilstuna
SM1JZT
Tilman Thulesius, Box 41, 620 20 Klintehamn
SM6JZU
Eva Sjostrom, Lillegdrdsvagen 23, 541 00
Skdvde
SM6JZZ
Roland Persson, Havstenavagen 44,
541 00 Skdvde
SM5KAH Kenny Andersson, Flensvagen 22, 640 30
Halleforsnas
SM2KAM
Ingemar Hallgren, Slapptrask, 930 70 Mal3

SM5JZR

A terin trade per den 8.2.1979

SM7KAN
SM0KAP

T
B

SM7KAQ

SM0KAV
T

SM0KAX
T
B

SM5KAY

T

SM0KAZ

A

SM7KBG
SM6KBI
SM7KBL

T

<

SM6JOD

SM2JXQ

T

Inger Hallestig, Brobackavagen 11,

SM2KAR

SM5-6440

Ivan Lundh, Alstigen 4, 940 45 Vidsel
Ingvar Tholin, Kohagsgatan 112, 561 10 Huskvama
Lars-Goran StSlstrand, Hogshult, 510 20 Fritsla
Tomas Sdreke, PI. 554, 360 32 Gemla
Nils-Olof Jonnervik, Alb. Engstromsgatan 33 C,
575 00 Eksjd
Bo Carisson, Marschgatan 28, 781 00 Borlange
Rikard Sohlberg, Svartbacksgatan 5, 753 20
Uppsala
Christer Streiffert, Edsviksvagen 96, 191 43
Sollentuna
Thure Eriksson, Flodvagen 16, 961 00 Boden
Owe Frisk, Meteorgatan 42, 415 20 Goteborg
Sven-Arne Olsson, Ortugsgatan 81, 603 79
Norrkoping
Thure Carisson, Fridhem, PI. 5540. 462 00
Vanersborg
Kenneth Fager, Nitvagen 7, 290 62 Vilshult
Arne Olsson, Fridhemsgatan 16, 292 00 Karls
hamn
Reidar Gustavsson, Grankottevagen. 159 D,
702 21 Orebro
Gosta Svensson, Smala Vagen 4. 292 02 Asa
rum
LarsMehlin, Majvagen 6 A, 191 40 Sollentuna
Thord Malmberg, Vinterbrinksvagen 15, 133 00
Saltsjdbaden
Ted Eriksson, SSngspelsgatan 1, 422 41
Hisings-Backa
Bo Ericsson, Konvaljegatan 1 C, 417 18 Goteborg
Elon Persson Frideberg, Box 2023, 463 02 Lilia
Edet
Christer StShl, Naktergalsvagen 10, 734 00
Hallstahammar
Petri Helmros, Katrinelundsvagen 14 D, 722 19
Vasterds
Margareta Wigzell, Karl Hovbergsgatan 31 B,
633 53 Eskilstuna
Lars Nilsson, Mosstigen 41,871 00 Harnosand
Lars Johansson, PI 44496, Prasttorp, Narkes
Kil, 705 90 Orebro
Lars-Ake Jansson, PI. 3653, 781 00 Borlange
Andrd Caldenius, Fasanvagen 5,135 68 Tyreso
Lennart Selin, Sodra Vagen 65, 871 00 Harno-

SM4KBM
SM7KBN

B
SM0KBT

T

B

SM8KBU
SM7KC0

Ingemar Eriandsson-Leek, Madvagen 1,
352 49 Vaxjd
Johan Gustafson, Ankdammsgatan 5 D,
171 43 Soina
Goran Appekjuist, Storgatan 58, 573 00
Tranfls
(ex-5513) Per Ewerlof, Egnahemsvagen
12,172 04 Sundbyberg
Ingvar Spets, c/o Rosmar Viveka Trolles
grand 10, 162 30 Vallingby
Karl-Ake Persson, Humlegatan 18 C,
722 26 VasterSs
Thord Malmberg, Vinterbrinksvagen 15,
133 00 Saltsjdbaden
Kjell Eldh, PI. 7112, 281 00 Hassleholm...
Inger Lilja, Hentorp 2092, 541 00 Skdvde .
Lars-Eric Magnusson, Gardesvagen 6,
360 20 Tingsryd
Mats Olin, Styraregatan 24, 791 00 Falun .
Kent Lennartsson, PI 2557, 360 20 Tings
ryd
(ex-6278) Magnus Tengstedt, Lackovagen
28, 121 50 Johan neshov
Urban Lilja, Hentorp 2092, 541 00 Skdvde
(ex-6380) Carlos Rodriguez, Vanortsvagen
2 B. 352 46 Vaxjd

T
T

C

B
T

C

C
T
T
T
C
T

C
T

B
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ROTHAMMEL
ANTENNHANDBOK

KRISTALLER
FOR 2-mb

6:e utokade upplagan, 678 sidor, 630 teckningar, 90 tabeller samt en mangd foton och di
agram.

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

KAN DU UNDVARA DEN?

Pris: kr 180:— inkl moms och porto.
Vid postforskott tillkommer extra avgifter.

Forsaljningsdetaljen

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

SM6ETR
L. WESTERLUNDS
ELEKTRONIK
Gulsparvsgatan 63 F, 412 67 G0TEBORG

SSA, Ostmarksgatan 43

Telefon 031/83 10 71 efter 1730

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

OBS! Ny adress fr o m 1 februari 1979:
Stabbegatan 17,416 80 G0TEBORG
Tel. 031-21 83 23 eft. 17.30

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.

ALTERNATIV
till en bra antenn finns inte, valj darfor en antenn gjord just
for det band du vill kora.
Vi har 15 monobandsyagiantenner pS programmet allt frSn 2
element 7 MHz till 7 element 28 MHz. Dessutom 2 olika
duobandsyagiantenner som i kombination med en monoyagi ger ett kompromissfritt trebandssystem.
Prisexempel:
CUE DEE 37
CUE DEE 414
CUE DEE 421
CUE DEE 628
414 fi duo1 treband

2940:—
1195:—
930:—
1045: —
2280:-

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

moms.
moms.
moms.
moms.
moms.

Vi saljer aven EMOTATOR ROTORER, Hy-Gain antenner,
CUE DEE master m m.
Hor med oss nar det galler antenner.

DMU/HTF
Aterforsaljare sokes over hela landet.
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

RY Elektronik

HELEKTRON RADIO

PI 3178
910 40 Robertsfors
0934/151 68

Box 58, 901 02 UMEA.Tel. 090-13 44 00
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SSB - CW

Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga 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

Dentron — slutsteg & tuners
DTR 2000 L

1 kW kontinuerligt CW, SSTV, RTTY
2 kW pep SSB. Eimac 8877
7.995:—

MLA 2500

1 kWCW, SSTV, RTTY. 2 kW pep SSB

V > G O < /> < /> G O < /> G O G O G O G *> < /> < />

2 st Eimac 8875

SPR-4 150kHz-30MHz
R4C 160-10 m
T4XC 160—10m 200W pep
L4B 2kW pep
TR4C 80- 10 m 300W pep
TR4CW RITo. CW-filter
RV4C VF0(medTR4C)
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4
W4 2 — 30 MHz Wmtr (via Postpaket)
MN2000 ant.anpassn.enhet
SSR-1 0.3-30 MHz SSB, CW, AM

670
670
670
999
580
747
125
163
157
70
253
340

(2.915:(2.915:(2.915:-:
(4.350:-;
(2.525:-I
(3.250:-I
(545:-I
(710:—I
(685:-:
(305:—]
(1.100:-l
(1.480:—I

Atlas Radio - "State of the Art" (heltransistor.)
210X
635 (2.765:-) 210X/NB
$ 675
215X
$ 616
21 OX +- typ200natagg
$ 667
210X + typ220natagg
$ 730
350-XL Dig 350W pep 10-160 m
$ 1.105

(2.940:—)
(2.680:—)
(2.905:-)
(3.175:-)
(4.810:-)
240 (1.045:-)
172 (750:-)
135 (590:-)

GO

AC PS
$
Digitalskala
$
Remote VFO
$
Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)
Triton IV
645 (2.810:—)
Digital
S 695 (3.025:-)
med PS + VOX
tillagg
$ 150
(655:-)
OMNI A 10- 160m 200W PEP
$ 810 (3.525:-)
OMNI D 10-160 m 200W PEP
$ 960 (4.180:-)
220V PS
$ 160 (700:-)
Rotorer-115V ac (med postpaket)
HAM IV $ 153/183 m. 220V trafo
$ (665: —/800:—)
CD-44
$ 115/129 m. 220V trafo
(500: —/565:—)
CDE HAM X 110/220V trafo
e 270 (1.175:-)
HAM III for 220V

170

(740: — )

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

2.595:2.395:-

MT 2000 A

3 kW tuner

1.495:-

Junior

300 w minituner

545:—

Microwave — for 144 & 432
T rans vertrar.

Convertrar.

Slutsteg:

895: —

144/28

432/28/S (432-436)

1.295 -

432/144/S (432 - 436)

1.545:—

144/28, 432/28,432/144
144 MHz, heltransistor. 100 w ut

1.695:—

432 MHz, heltransistor. 100 w ut

2.395-

Datong — f inurliga tillbehor
ASP — helautomatisk RF-clipper

845: —
1.395:—

Up-converter — ger heltackande rx
FL1 — audiofilter (peak eller notch)

695 -

Antenner, Rotorer, Master
Fritzel, HyGain, Telo, Tonna; CDE, Fukner, Emotator; Versatower
G-whip, mobilantenn, alia band
490:—

Och s5 forstAs ICOM, Yaesu, Kenwood, etc, etc . . .

OBS!

BOCKER

OBS!

Amerikanska, engelska, tyska radiobocker. T.ex.:
239:—

I

I
I
I
I

Radio Amateur Call Book, 2 delar
(USA delen 129,50, ”DX delen” 119,50)
Radio Amateur Handbook, ARRL
Radio Communication Handbook, RSGB, 2 delar
ARRL Antenna Book
All About Qubical Quads
Beam Antenna Handbook
Wire Antennas
VHF Handbook for Radio Amateurs
VHF/UHF Manual
RTTY Handbook
Getting to know Oscar
Rothammel: Antennenbuch

I

Priset Du betalar ar i dollar.

(6LQ6)
3 kW tuner, SWR, PWR, ant.omk.

I

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

MT 3000 A

I

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED
DELANDE.

1 kW CW, 1 kW pep SSB. 4 st D-50 A

I

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

3.995:—

4 st 572 B

GLA1000

I

Antenner-Master:

5.995:-

1 kW CW, SSTV, RTTY. 2 kW pep SSB

I

Pris pA forfrAgan.

CLIPPERTON L

Satt in beloppet p3 postgiro 435 57 83-4 och ange p5 talongen vilka
bocker bestallningen avser. Fraktfritt!

Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela verlden.

ORGANS and ELECTRONICS

Allt
for
amatdrradio

CAB-elektronik
Box 4045
550 04 JONKOPING
tel 036-16 57 60. Nils, SM7CAB

Aven
kvallstid

P.O. Box 117
Lockport. Illinois 60441 USA

MICKEY
- DEN INTELLIGENTA ELBUGGEN •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagrar 200 morsetecken
Mandvreras via paddeln
Sjalvkompletterande squeeze-keyer
Inbyggd medhoming
Brytpunkter for indelning av minnet
HastighetsomrSde: 12 — 300 tecken/min
Sex funktionskommandon
Kretskortets storlek: 114 x 80 mm
Beskriven i RT nr 5/78
5 V drivspanning
Pris: fortfarande bara 355: — + moms och frakt
(byggsats)

uCD, Micro Computer Development
Box 5014
163 05 SpSnga
Tel: (kvallstid) 08/761 63 77

QTC 3:1979

Hur mycket ar din
mobil-station vard?
Tors du lamna din bil utan tillsyn en langre stund utan att vardefull
utrustning i bilen forsvinner? SVAR: Nej.

Montera darfor ett trAdlost tjuvlarm som vid ett inbortt i bilen sander
ut en tonkod till en liten mottagare som du har i fickan eller i din nar-

het.
For ytterligare information ring:

PR-Kontakt
SdgArdsg. 4, 891 00 ORNSKOLDSVIK

Tel: 0660/833 00

111

the
BENCHER
ULTIMATE
PADDLE. ..a dual lever,

• Marknadens absolut fornamsta manipulator.
• Separat justerbara kontaktavstSnd, justerskruvarna ar
ISsbara.
• Fjadertrycket ar justerbart inom ett stort omrSde, aven
individuellt justerbart tryck.
• Sjalvjusterande nylonnSllager, eliminerar all form av glapp
och kontaktstudsar.
• Kontakter av massivt silver garanterar mycket I3ng livslangd.
• Paddlar tillverkade av maskinpolerat plexiglas med myc
ket fin finish.
• Precisionstillverkade mekaniska detaljer i massiv forkromad massing, ger ett lika gott intryck som funktionen.
• Tung (1,36 kg) massiv fotplatta som inte glider omkring,
forsedd med gummifotter.
• Tillverkas i svart eller forkromat utforande p3 fotplattan.
• Storlek 9,5 cm x 10,2 cm x 1,6 cm (fotplattan) vikt 1,36 kg
Pris: Svart lackerad platta: 295:— Forkromad: 395:—
Inkl. moms.

iambic keyer paddle that
will increase your speed,
accuracy & operating comfort.

Aktiebolaget

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

Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.

VHF/UHF-prylar
fran Holland
144 MHz Converter
144 - 28 MHz. NF2,8dB. Forstrakning 25 dB.

432 MHz Trans verter
312:00

432 MHz Converter
432 — 144 MHz. NF 3,5 dB. Forstarkning 12 dB.
Mixer med Schottkydioder.

335:00

336:00

10 Watt in vid 40 Watt ut. Linjart. SWR-skyddat.
13,8 V, 5,5 A.
505:00

144 MHz Transverter
670:00

168:00

432 MHz Preamplifier
NF 1,9 dB. Forstrakning 14 dB. Kretskortet ar
forsilvrat.

144 MHz Slutsteg

Alla trafiksatt. 28— 144 MHz. Erfoderlig
driveffekt 1 Watt. 1 Watt uteffekt. NF 2,8 dB
Forstarkning 25 dB.

144 MHz Preamplifier
Forsedd med J-FET. Gatejordad. NF2,2dB.
Forstarkning 12 dB. Kretskortetar forgyllt.

144 MHz Slutsteg
1 Watt in vid 10 Watt ut. Linjart. SWR-skyddat.
13,8 V, 1,3 A.

Alla trafiksatt. 144 - 432 MHz. Driveffekt 0,025-1
Watt.
1 Watt uteffekt. NF 3,5 dB. Forstarkning 12 dB. 795:00

168:00

Alla enheter har 12—15 V strdmfdrsdrjning.
Levereras med 1 3rs garanti mot felfabrikation.
Alla priser inklusive moms.
Vill du veta mera s5
0300/126 56. (kvallstid).

ring Ulf

Bergstrdm/6GXV

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY HR
P.O. BOX 33 — S-430 33 FJARAS, SWEDEN
Tfn: Bosse/6FPG 0300/423 61. (kvallstid)
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IC-211E:2m 10W SSB CW FM
Digitalavlasn VOX, NB. RIT
Tonoppn. SWR-DISC-S-meter
Entoppstation1 (12 220V).

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

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara
kanaler
RO 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)

MU I LAGER:
IC-701: 10 160m 100W SSB CW
FSK Digitalavlasnmg. 2 st VFO. LSI
PLL. RF proc, var selektivitet. VOX.
MB Klar for yttre keyboard . mic.
(12 220V)

ICOM YAESU NAG
TONO DAIWA KLM
EMOTATOR JAYBEAM
m.m.
[ STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER

NAG144XL 2m SSB CW FM
500W pep SSB 400W CW F M
Inb SWR meter Ror 4CX350F
Ett kvalitetslutsteg (220V)

• TILLBEHOr"]

FT 901D 10 160m 200W. SSB CW
FSK AM Digitalavlasnmg. Elbugg. var
CW filter, var bbr 100Hz 2.4KHz.
Rejectiontuning. RF proc. Frekv min
ne. VOX, NB. (220V)

Hor med oss
SM2ALT
a
SM2ALS
.det lonar sig!

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

3

■!

Vi leveranstrimmar
alia apparater!
— en trygghet for Dej!

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

JXJ NORD TELE
KOMMUNIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

BUTIK a
SERVICE

Ojagatan 75
940 20 OJEBYN
Tel: 0911/659 75

HEATHKIT • 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 pci vanligt papper.

HD 1234, hjalper Dig att skifta

3890:-

90: —

mellan 4 olika antenner.

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

mb.
990: —

Basta 73 fr3n Heath-ganget

HEATH

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

QTC 3:1979

Box 12081
Norr Malarstrand 76
102 23 STOCKHOLM
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TILL DIG SOM INTE VET VART DU
SKALL SANDA DIN TRASIGA
RADIOUTRUSTNING ELLER DINA
TRASIGA MATINSTRUMENT FOR
REPARATION
Ring till INSTRUMENTTJANST 0505-123 00
eller skriv till oss under adress:
INSTRUMENTTJANST O. Lillieskold
Vastra Vagen 84
546 00 KARLSBORG

FranWc/tefft electronic/ (uh) ltd
Fackverksmast heft i Aluminium

SUJOUJ

inkl.

1.485:

9 — 75 m i 3 m sektioner
Latt att montera och resa
Inbyggda steg
Portabel
Ostagat eller stagat (over 12 m)
9 m vager endast 33 kg
Du reser den ensam

9 meter mast typ 375/ PSS 3 kr 1.785: —
inkl moms
Extra 3 meter sektioner typ 375/PSS/1
kr 595:— pr sekt. inkl moms
Vikt per sektion: 11 kg

DX 32, 2 elem ent
D X-33, 3 elem ent
DX 34, 4 elem ent

WESTERN PENETRATOR
1 0 - 1 5 -2 0 m beam ar

SUJOUJ

SUJOUJ

9 3 0 : — inkl.
1 .1 8 5 :- inkl.

/

■
■
■
■
■
■
■

Lisa kan lyfta den (hon ar bara 8 ar)

(PS bilden visas DX-33)
Alla priser inkl moms.

^^adio
Box 27 Kungsgatan 54 440 20 VARGARDA - Tel. 0322 205 00
114
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QRVIOGHz?

MA-87127-ELECTRICAL SPECIFICATIONS 10.250 GHz

RF Center Frequency

T uning

±100 MHz

Mechanical

Electronic

60 MHz Min.

1 to 40%
-350 kHz/°C Max.

Linearity
Frequency Stability

6 dB Max.

RF Power vs. Temperature
and tuning voltage

15 MHz/V Max.

Frequency Pushing

Nu har du verkligen chansen aft komma igAng pA de
lite hdgre frekvenserna. Du som tidigare har funderat
pA att forsoka komma igAng pA 10 GHz, men som tvekat p g a att det mekaniska arbetet varit for svArt. Nu
behover du inte tveka langre. Allt det svAra mekaniska
ar klart. Till en Gunnplexer transceiver behover du bara
ansluta en FM-radio, mikrofon med modulator och matningsspanning 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 repeatermottagaren och sandaren och ni behover inte bekymra er over
sandarblockering, korsmodulation och oxiderande
kaviteter.

Input Requirements
+ 10.0 V Typ

DC Gunn Voltage

500 mA

Maximum operating current

+ 1 to +20 Volts

Tuning Voltage
2
Noise Figure
RF Output Power1

< 12dB

MA 86556

Model
MA-87127-1
MA-87127-2
MA-87127-3

NOTES:

MA 86555

P out (mW)
15

MA 87127-1
MA 87127-2

25
40

MA 87127-3

MA 87140-1

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.
Gunnoscillator
MA 86801
24 GHz. 15 mW mek. avst.
Gunnoscillator
MA 87803 24 GHz. 15 mW mek. B el. avst.
Gunnoscillator
MA 87144 WA6EXV ROCLOC 11 Kretskort (2)

MA 87140-2
MA 87140-3

527:00

MA 87141-1

1315:00

MA 87141-2

3065:00
180:00

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 Bergstrdm/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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SWTPC:s datorsystem, billigt bara till priset.
Folj garna kopraden i boken "Privatdatorn din dator": Finns det terminaler, minneskort, program,
floppy, serieinterface, parallellinterface, interrupttimer, kalkylatorinterface, EPROM-programmerare.
m. m. — om det finns till nagot system, till vilket pris?
SWTPC:s parallellinterface kostar ca 265: — SWTPC:s mini-floppy med tva drivrar, kontrollkort samt
BASIC och operativsystemet FLEX kostar ca 6.245:- SWTPC:s 32 K minneskort ca 4.550:— Som
extra tillbehor kommer ett nytt CPU-kort med "Superchipen 6809" till varen. Detta var nagra exempel pa tillbehor som finns till SWTPC. Obs alia priser INKLUSIVE MOMS.
Programvara, service och ett trevligt bemotande ingar i vart produktsortiment.
Boken "Privatdatorn din dator" kan bestalias fran oss genom att satta in 62:— pa pg 44 15 51-9.
Kilobaud mikrodatortidningen med artiklar for bade nyborjare och experter, provex 23:— Ps vi har
aven ett stort sortiment datorlitteratur.

-Suwfek

Staoiics kb

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

RIGGAR OCH

.

0
a

L

Digital

IC-280E: 2 m 10 W FM Digital Delbart
utforande. 3 minnen. 80 kanaler 125 kHz
step.

3.750: —

2.695:-

IC-211E: 2 m 10 W SSB CW FM. Digi

tai. VOX, RIT. dubbla VFO. 12 220 V

Mobilrigg. 12 Volt DC.

• at

aaa

4.975: —

IC-245E: 10 W SSB/CW/FM

aaa
aaa

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

IC-240: 2 m FM. 10 Watt. 22 kanaler,

programerbara. Diodmatris. Klar for
RO-R9 500/525/575. 12 Volt.
2.050: —

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

IC 202/215/402: Barbara stationer for 2

m/70cm. FM/SSB.

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

1.650:-

925 -

10 160
SSB CW/FSK/AM
CW-filter m m.
FT-901:

Emotator rotorer Finns i 4 storiekar.

3 elements beam 10 meter.

For 220 volt.

Rotor Fukner FU-400: 200 kg last.

425:—

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

Dubbla kullagringar

m,
200
W
Digital. Elbugg,

775:—

FrAn 780:-

7.990: —

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

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

3.670: —

I
I

FRG-7: Mottagare 0,5-30 MHz. For

FL-101:
Sanda re
10-80
m.
CW/FSK/SSB/AM. Matchar FR 101
4.800: —

CW/SSB/AM. LAsning av varje MHz.
Installningsnoggrannhet i kHz.
2.150: —

FRG-7000: Mottagare 0,5 30 MHz. Di
gitalskala.
Inbyggt
digitalur.
For
SSB/CW/AM. 12/220V.
3.890:-

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

M

3.325 -

1R
FT-227R: 2 m FM. 20/2 watt. Digital.

PLL 5 kHz steg. Tonoppnare. 12 volt
DC.

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

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

2.350: —

5.595c—

1.350: —

YC-500: Frekvensraknare till 500 MHz
FrAn 1.850: —

Fullt sortiment
av HY-GAIN antenner
FT-280: Ny 2 m tvcr FM. 50 watt uteffekt. PLL 40 kanaler.

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

2.500: —

1.900:-

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

QTC 3:1979

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

©Svebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKdVDE 1
TEL 0500 800 40
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0856
Nu ar det slut pa slitgorat efter VHF/UHF-testerna. slut
pa avstandsmatande pa svarhanterliga kartor och slut
pa ett invecklat raknande pa kalkylator! Med var nya
datalista kan Du i overskadliga tabeller latt hitta det
exakta avstandet till Din motstations QTH-locator
Listan upptar samtliga avstand inom en 1000 kilome
ters radie Iran det egna QTH-et. men kan aven fas for
ett storre tackningsomrade. Om listan gors som bestallningsarbete hos en datafirma blir priset drygt
3000:—. exklusive program, men trots detta kan vi erbjuda den till det facila priset 375:—!Leveranstidcirka
3 veckor. Gor testkorandet mindre slitsamt — anvand
datalista!

swmnmmHHi

Marknadens enda QRO-slutsteg for 432 MHz tillverkas av en liten elektromekanisk verkstad i Tyskland.
Hitintills har huvudvikten legat pa specialelektronik
till Max Planch Institut (agareav SK4MPI. DLOPR mm)
och tekniska institutioner / Vasttyskland. Osterrike
och Schweiz Nyligen har man startat en tillverkning
av slutsteg for 144 MHz och 432 MHz och dessa kommer att lagerforas i Sverige
Bada versionerna tillater maximalt 800 Watt input med
2—20 W drivning och ar mycket valbyggda. Slutstegen ar valdimensionerade och innehaller manga sakerhetsfunktioner. Levereras i april.

TANK tfttR TORT TANK TONNA

Utan tvekan ar det pa antennsidan man gor de storsta vinsterna per krona raknat. Valjer man dessutom de franska TONNAantennerna far man ett par dB pa kopet Se sjalv!

432 MHz

144 MHz
4
9
9
9
16
16

el
el
el
el
el
el

yagi
yagi
portabel yagi
kryssyagi
yagi
portabel yagi

7.5
14.0
14.0
14.0
17.8
17.8

dBi
dBi
dBi
dBi
dBi
dBi

0.5 kg
1.9
1.7
2.0
4.4
4.4

1.4 m 155 kr
186 kr
3.3
3.3
210 kr
3.5
339 kr
6.4
379 kr
6.4
413 kr

19 el yagi
21 el yagi
19 el kryssyagi

17.0 dBi
19.0 dBi
17.0 dBi

1.1 kg
2.6
1.8

3.2 m 225 kr
4.6
319 kr
3.3
359 kr

18.5 dBi

2.6

4.6

438 MHz
21 el yagi for TV

319 kr

144 432 MHz
9 19 el kryssyagi

se ovan

359 kr

Fraga Din handlare efter fargbroschyr och datablad. han salier ocksa TONNA!

VALKOMMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE!

PDLB RQDID CO
Ostervarnsgatan 10
212 18 MALMO
Tel. 040-29 24 20
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Oppettider:
Tisd-fred
12-19.00
Lordag
10-13.00

TONNA
SM7 FJE

QTC 3:1979

500 MH PA 144 OCH 432 ffffz
dressier—d 200
T

I

55.

RRF^^IFR^
UIILUuLLIIU slutsteg ar ytterst vabyggda och valdimensionerade med god mekanisk
stabilitet. De innehaller koaxrela, flaktoch natdel samt sakerhetskretsar for skarmgallerspanning, styrgallerspanning samt anodstrom.

Tekniska data:
Benamning
Max. ineffekt.......
Drivning
Slutror
Anodspanning ... .
Storlek
Vikt
Stromforsorjning .
Instrument
HF-VOX
Indikeringslampor

Exciteringang . ..
Antennutgang ...
Modulationstyper
Pris: D200
D70

........................... D200 (144 MHz) samt D70 (432 MHz)
800 W
.............................2—20 W, variabel inbyggd dampsats
..................................................................... Eimac 4x150A
................................................................. 2280 V, tomgang
................................................................... 85x290x375 mm
...................................................................................... 12 kg
.............................................................................. 220 V/4 A
anodspanning, anodstrom, gallerspanningar, uteffekt
................................................................................ variabel
sandning, overload samt ready
(korklar, ca 1 minut efter tillslag)
.............................................................................. BNC-jack
................................................... ...UHF (D200), N (D70)
AM, FM, CW, SSB

4995:—
5295:—

Levereras i april

VALKOMMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE!

PDLB RROIO j^fl
Ostervarnsgatan 10
21218 MALMO
Tel. 040-29 24 20

QTC 3:1979

Oppettider:
Tisd-fred
12-19.00
12-19.00 ■■■■■
-------------------Lordag
10-13.00 SM7 FJE
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^KENWOOD Varjedag. I minsttioar.
TS-520S. . . varldens popularaste Amator Radio transceiver

FYND!
4-kanals miniscanner

(SK3LA Klubbstn.)

145-170 • 70 - 80 MHz

398:-

s.__________________ -

Handla utan
handpenning
VFO-820S

KrtPKORT
SK3LA, SM3ATX

JpFinaxIwnto:
-konto

ALLA PRISER MED MOMS
NORRLANDS MEST VALSORTERADE HAM1SHOP
□■

t.ii
nqa,
»"•. n.-*
’^tnao«- n«. »■

•■National

Panasonic

J,, „■ <n,»
A.0-»9<
•.* bat.ln.n9t
T*«hnirsa^

Ring sS be rattar vi mera om
kontokop
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seJ

Nyheter fran Daiwa @

VHF- och UHF-amatorer!
Eliminera kabelforlusterna med linjara masttoppsforstarkare med inbyggd preamplifier.
Exempel pa kabetforluster

Resterande effekt i de vanligaste
kablarna, med 10w fran transceivern och 30 meter kabel
144 Mhz
432 Mhz
RG 58
2,7 W
RG8
5,4 W
2,7 W
Siffrorna galler kabel av god
kvalitet utan hansyn tagen till
cildring och kontaktforluster.

DAIWA Masttoppsforstarkare
X-144M
X-430L
Frekv.omr.
144-146 Mhz
430 - 435 Mhz
Ineffekt
4-10W
3-10W
30W
Uteffekt max.
15W
Preamplifier
13dB
12dB
Strdmfors.
13,5V 5A
13,5V 3A
Vikt. C:a
1,1kg
1,1 kg
Pris
1450:1750:Levereras komplett med mastfaste skruv samt kontrollenhet.

DAIWA RX-144XS
Preamlifier for mastmontage. Gain 12dB matas med
13,5 VDC. Uttag for tv3 antenner vilket mandvreras
med kontrollenheten. Maximal effekt 100W "switchar"
automatiskt vid sandning.
Pris 1025:—
DAIWA RX-430XS
Preamplifier for mastmontage. Gain 10dB matas med
13,8 VDC. Uttag for tv3 antenner vilket mandvreras
med kontrollenheten. Maximal effekt 100W "switchar''
automatiskt vid sandning.
Pris 1195:—

CX-2L och CX-2H
Sm3 vattentata antennvaxlare for masttoppmontage,
anslutningar for tv5 antenner, matas med 13,5v ex.vis
fr3n manoverboxen till X-144M el. X-430L vilka har
knappar for detta andamSI.
Pris: CX-2L 144Mhz 250:Pris: CX-2H 432Mhz 325:-

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

QTC 3:1979
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NYHETER FRAN DAIWA

I

CN-620

SWR, Effekt, refl. effekt matare
FrekvensomrSde: 1,8—150Mhz
Korsvisande instrument (Patenterat)
MatomrSde: 20w 200w 1Kw
Fwd
4w 40w 200w Rfl
SWR: 1:1-1:10
Mycket hog kvalitet och god noggrannhet.
Pris: 495:— inkl moms

Fickscanner for 2mb.
Frekv.omr. 130—170Mhz
Scannar 10 kanaler
storlek 69 x 112 x 33 mm
Inbyggda laddningsbara batterier.
Laddas med 50 mA i 14 timmar
Lev. med dronmussla och trfidantenn.
Pris: 575:— inkl moms

Scanner for 2mb.
Frekvomr. 144—146Mhz
Scannar 6 kanaler eller VFO.
Kanslighet 10db S/N 1 uV
Drivspanning 12—13,5v
Storlek 135 x 45 x 155 mm
Lev. med mobilfaste skruvar och dronmussla.
Pris: 695:— inkl moms

POWtR

OFF

Moot i OC«7OO-»

DAIWA DR-7500 ANTENNROTOR

Rotationstid: 60 sek/varv
Vertikallast......................................................
Vridmoment....................................................
Bromsmoment...............................................
Rotorspanning...............................................
Mastrorsinfastning.........................................
Antal ledare....................................................
Vikt utan kontrollenhet..................................
Kontrollenhet..................................................

Aktiebolaget

200Kg
500Kg/cm
2000Kg/cm
24 volt
38 — 63mm
6
4,5Kg
220V AC

Finesser
• Indikatorenheten ar utrustad med motordriven visare.
Kalibrering gors vid kontrollenheten.
• For synskadade personer ar denna indikator ypperlig.
Frontglaset kan avmonteras s5 att visaren kan avlasas med handen.
• Antennens riktning kan aven lasas av med natspanningen frSnslagen.
• Overbelastningsskydd for motor och kontrollenhet.
• Alla detaljer ar tillverkade av rostfritt syrafast stSI.
• Centrering av mastfasten, enkelt genom markerad
gradskiva ingjuten p3 rotorn.
• For den som vill ha sydcentrerad skala, gores detta
med en enkel omkalibrering.
• Pris 1100:— inkl moms

SWEDISH RADI O SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.
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TEL 054-18 96 50
0900-1700
054-18 96 75 (Service)
QTC 3:1979

ICOM tillbehOr
.......

Mobilfaste
IC701, IC211
Pris: 110:-

IC-EX1 IC-EX2

Relabox IC-245, IC211, IC-701 for anslutning
av slutsteg etc. IC-EX2 har inbyggd kalibrator.
Pris: IC-EX1 247:-

Dynamisk handmik., passar alia ICOM
Pris: 125:-

IC-EX2 295:-

CK-28

IC-FA1

IC-3PE

Delningskit IC-280 med forlangningssladd och
monteringsdetaljer.
Pris: 200:—

Gummiantenn
IC-215, IC202
Pris: 75:—

Nataggregat 13,5v, 3 amp. inb. hogt. Lampl.
for IC-245 IC-240etc.
Pris: 696:-

IC-S M2

IC-20L IC-30L

IC-3PS

Bordsmikrofon av elektret condenser typ.
Inbyggd forstarkare.
Pris: 240:-

10 wans slutsteg till IC-215, IC-202, IC402.
Pris: IC-20L 630:-

Nataggregat 13 ,5v 3 amp. Avsett for IC-202,
IC-215, IC-402 tillsammans med IC-20L eller
IC-30L.
Pris: 676:-

IC-30L 925:—

BC-20

Laddningsbara batterier till IC-202, IC-215,
IC-402. 900mAh 12V.
Med laddningsaggregat for 12vDC.
Pris: 395:—

IC-HP1

Mobilfaste for IC-202, IC-215, IC-402.
Pris: 110:—

Specialhorlurar for IC-701, IC-211 eller andra
apparater med standard 6 mm jack. 4-16
ohm.
Pris: 230:-

Alla priser inklusive moms.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1.

QTC 3:1979

TEL. 054-18 96 50
0900-1700
054-18 96 75 (Service)
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1979 Ars NYHET
TONO -7000

Communication computer med allt inbyggt

★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

En av marknadens mest utvecklade kommunikationsdatorer.
Sandning och mottagning av CW, RTTY, ASCII, i alia hastigheter.
Anslutningarfor mic. hogtalare, nyckelingSng fr^n 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-ingSngar: 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 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054-18 96 50 0900-1700 Tel. Service 18 96 75
124
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SRS TOWER
• Tillverkad av trekantiga 6 meter Icinga fackverksektioner, av varmgalvaniserat rundstSI.
• Kan vinschas fr^n 7,5—18 meters hojd.
• Masten levereras som standard med rotorfaste, toppror (3 meter
61 mm diameter 3,25 mm gods) samt nylonlager i toppen.
• Masten har ISsanordning som kan sakras med hanglas for sektionerna
och vinschen. "Barnsakert".
• Stolpen for resning av masten kan plockas bort efter antennarbetet
den behover inte kopas utan kan ISnas for sjalvkostnadspris.
• Bergfaste eller jordpale efter onskemal.
• Tillverkas i normalt eller forstarkt utforande.
• Masten ar forsedd med nylonrullar, och kan saledes vevas ned under
hard vind utan att den laser sig, detta forhindrar att sektionerna skrapar mot varandra och forstor galvaniseringen.
Vindstyrka 30m/sek

Normal
Forstarkt
0,2 m2
0,5 m2
Vindstyrka 30 m/sek
1,0 m2
0,4 m2
„
20 m/sek
4,0 m2
1,6 m2
„
10 m/sek
200 kg
Totalvikt inkl. fundament 160 kg
Vardena galler max antennyta med masten helt uppvevad och en meter
ovanfor toppsektionen.
SRS TOWER en mast som verkligen tai att jamforas . . .

>

18m

AB Swedish Radio Supply
BOX 208, 651 02 KARLSTAD 1
SAGVERKSGATAN 22, 651 00 KARLSTAD
Tel. 054-18 96 50 0900-1700
054-18 96 75 (service)

Vippsektion
■jkuiif.ni
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Fundamentsektion

Nyit fran

TS 120 V
$K£NWOdO

SS8 TfiANSCClVffi TS-12OV

Frekvensomr&de .... 80 m band 3,5-4,0 MHz
40 m band 7,0-7,3
20 m band 14,0-14,35
15 m band 21,0-21,45
10 m band 28,0-28,5
28,5-29,0
29,0-29,5
29 5-29 7
WWV
15^0-15,5
(endast mottagning)
Trafiksatt................... SSB: (A3J), CW (A1)
Input.......................... SSB:20WPEP

Mottagarkanslighet .. S/N 10 dB eller battre vid 0,25pV
Mottagarselektivitet .. SSB: 2,4 kHz (-6 dB)
4,4 kHz (-60 dB)
CW: 0,5 kHz (-6 dB)
1,8 kHz (-60 dB)
med extra CW-filter YA-88C
Strbmfbrsbrjning .... 12-16 V DC
Sandning: 5 A
Mottagning: 2 A
M^tt(BxHxD)......... 241x94x235mm
Vikt............................ 4,9 kilo

Lagerfors av generalagenten

Elektronikhuset i Soina

08-7300700

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 • 08/730 07OO

