
1980 Nr

153 SSA:s arsmote 1980
153 Sammantrade med televerket
154 Provisorisk immunitetsnorm
156 "The Annaboda Story"
161 Om mikrovagssystem
162 Styrkristaller
163 16 kanalers scanner
164 En enkel raknare
165 Antennswitch
166 PA for KV-QRP-stationen
167 Kapacitansmeter
169 Byggfragor
170 VHF
174 Testkalendern
175 DX-spalten
179 AMSAT
180 QRP
181 Radiopejlorientering
182 "Traffic”
183 Radiotrafikprognoser
183 RTTY
184 Fran distrikt och klubbar
185 Utifran
186 Insant
187 Hamnannoner
188 Nya medlemmar och signaler

FORENINGEN 

SVERIGES 

SANDAREAMATORER

Innehall

SK5LW visar amatorradio pfi stadsbiblioteket i Eskilstuna. Sid. 184.

o



ANTENNER 
HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m.
FB 23 2-el2,5 m bom o2" 5/5,5/5dB 1.175:-
FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2'' 8/8,5/7 dB 1.815: -
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5dB 2.225:-
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040 560: —
Balun p3 ringkarna for beam 135: —
VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA-30 10-15 20 hdjd3,55m2kW 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.:
NYHETI
W3-2OOO 80-40 (20-15-10) 2 kW PEP 495:-
80/40 dipol 2 kW PEP 258:-
FD 4windom80 - 40 — 20 10 500 W PEP 265:-
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
5/8 ground plane 145: —
4 el vert 1,1 m bom 7 dB 85: —
10- el hor 2,8 m bom 11 dB 160: —
5 + 5 elements kryssyagi 210: —
Filter Et kablar for 10(4) over 10(4) + 3dB 85:

D:o for 70 cm:
25-el. horisontell 3,1 m bom 14dB 170: —
11- el. horisontell, 1,1m bom, 11 dB 140: —

KW Electronics:
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP 540:
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-40 inkl undre mastfastet 425: —
CD-45 Inkl undre mastfastet 860: —
HAM-IV inkl undre mastfastet 1.390: —
T2X TAIL TWISTER exkl undre mastfastet 2.175: —
T2X mastfaste, heavy duty 250: —
Dessutom koaxialkabel, baluner etc. Alla priser inkl. moms fritt Lidingo
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HUVUDREDAKTOR
Sven Granberg, SM3WB 
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ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4GL
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HAM ANNONSER, PRENUMERATION
SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88-8 resp. 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06

SSA:s arsmote 1980
inleddes med att Goteborgsamatbrerna via nyblivne DL6, SM6CVE overlamnade en 

vacker blomsterkvast till Margareta som en senkommen gratulation till hennes fodelse- 
dag.

Till cirsmotesordforande valdes SM5FA och till motessekreterare SM0CWC. 
Rostlangden upptog 124 narvarande medlemmar och 274 fullmaktsroster, till- 

sammans 398 roster.
Valberedningens forslag till styrelse och DL klubbades. Till ledamdter i styrelseval- 

beredningen for 1981 valdes SM4COK, SM4CWV och SM0BDS med SM5ASE och 
SM5TC som suppleanter. §

Motion 1 bifolls, motion 5 avfordes fr3n dagordningen. Ovriga motioner avslogs. 
Motion 10 med forslag om sektionsledare for sambandsverksamheten foil med 252 
roster mot 127. 19 avstod. Narvarordsterna visade 62 mot motionen, 54 for denna och 
8avstod.

Styrelsen fick i uppdrag att komma med forslag till Srsavgift for 1981 under hosten 
1980.

Arsmotet 1981 beslot man forlagga till Goteborg.
Supdn p3 lordagskvallen samlade ca 100 deltagare.

SM3WB

Utdrag ur protokoll fort vid sammantra- 
de med televerket 1980-02-28.

Dagordningen hade foreslagits av SSA.

Certifikatprov och kunskapskrav.
Samtliga var overens om att det mSste sat- 

sas mer p3 b3de tekniska och operativa kun- 
nandet och att hogre kunskapskrav fr3n tvt 
sida skulle kunna medfora ett positivt resul- 
tat. Nuvarande teknikprov ar under gransk- 
ning. Eftersom sandaramatdrerna ar ensam- 
ma om att f5 anvanda sandarutrustning som 
ej godkants av tvt, ansSg motet att kravet 
p3 hogre tekniskt kunnande skall beaktas vid 
utformningen av proven.

Aven hastighetskravet i telegrafi diskutera- 
des. Ett forslag att sandaramator som vill an
vanda telefoni p3 kortvSg, skall klara antingen 
60-takt + teknikprov motsvarande klass A el- 
ler 80-takt + teknikprov motsvarande klass B. 
60-takt skulle ocksS kunna underlatta info- 
randet av en nordisk licens. Gunnar Malm- 
gren tvt informerade frSn WARC att "nSgra 
reella lattnader p3 kraven p3 telegrafikun- 
skap gick konferensen inte med pS".

WARC. Den nya frekvensplanen kan trada 
i kraft tidigast 1 januari 1982. Tvt skall gora 
en sammanstallning med eventuella kom- 
mentarer over vilka frekvenser som kommer 
att kunna tas i ansprSk i de olika amatorban- 
den samt tidpunkten nar de kan upplStas.

Tilldelning av anropssignaler. Tvt beslot 
foljande: Anropssignal delas ut i lopande 
foljd. Anropssignal kan ej reserveras ej heller 
kan signal hfillas vilande. Tilldelad anropssig
nal kan ej bytas. Vakant tvS-stallig anropssig
nal kommer ej att delas ut i fortsattningen. 
De tvSstalliga signalerna kommer successivt 
forsvinna. Klubbar kommer som tidigare att 
tilldelas tvS-stalliga signaler med undantag 
av relastationer och fyrar.

TFS, Serie B:90. Forslag till nya bestam- 
melser beraknas bli klart for remiss under 
maj-juni innevarande 3r.

Reciprocitet. SSA undrade om inte kra
vet pS polisintyg kunde slopas vid sokande 
av tillfalligt tillstSnd for utlandsk medborga- 
re. Tvt kommer att ta kontakt med berorda 
myndigheter med forslag att frSngS kravet p3
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sSdant intyg likasci undersoka om giltighetsti- 
den kan utokas for tillfalligt tillstfind. For nar- 
varande galler det tre mSnader. SSA ansSg 
att avgiften 70: — pr tillstSnd ar for hog jam
fort med andra lander. Tvt kan ej gS med p3 
att sanka avgiften.

Televerkets Radiodivision 
normeringsgruppen

Alarm via SOS Alarmering AB (SO- 
SAB). En radioklubb hade begart att via 
klubbens relastation f3 samarbeta med SO- 
SAB pS orten. Tvt kommer att vara ytterst 
restriktiv i dylika frSgor aven om syftet ar 
samhallsnyttigt. Initiativet och ansvaret for 
en eventuell verksamhet av denna art skulle 
komma att helt laggas pS SOSAB.

Lokal bulletinsandning. Tvt har medgivit 
klubbar tillstSnd att sanda lokal bulletin i di- 
rekt anslutning till riksbulletinen. Onskemcil 
har aven kommit till tvt om att f3 sanda lokal 
bulletin p3 andra dagar och tider. Tvt har in
get att erinra men staller krav p3 att manus 
skall finnas i behSII. Ansvarig ar distriksleda- 
ren i resp. distrikt. Samma riktlinjer skall till- 
lampas som vid bl a telegrafitraning via rela
station.

I sammantradet deltog fr§n SSA, SM0- 
OX, SM4GL, SM7JP, SM3AVQ och 
SM5AGM.

SM3WB

Kungl Patent- och 
registreringsverket

har meddelat SSA att SSA:s marke ar in
fort i varumarkesregistret den 14 mars 1980. 
Registreringen galler i tio 3r och foreningen 
har icke gjort ansprSk p£ ensamratt till bok- 
stavskombinationen SSA.

har tagit fram en ''Provisorisk norm for 
immunitet hos FM-rundradiomottagare mot 
storningsspanningar p3 anslutningsledningar 
(instromningsimmunitet). (Daterad 1980-03- 
13). Den ar provisorisk i avvaktan p£ erfaren- 
heter frSn dess tillampning och foljer i huvud- 
sak paragraf 5 i kungdrelse 425/1979 "Tek- 
niska foreskrifter for ljud- och TV-rundradio- 
mottagare," utgiven av ministem for post 
och televasendet i Forbundsrepubliken Tysk- 
land. Matmetoden foljer i huvudsak den pre- 
liminara, tyska normen DIN 450305, del 301, 
dock med vissa forenklingar.

I inledningen sager man att det helt domi- 
nerande antalet stomingsfall dar amplitumo- 
dulerade sandare stor FM-mottagare orsakas 
framforallt av privatradiosandare i 27 MHz- 
bandet men i viss mAn ocksS av amatorradio- 
sandare. De storda mottagarna har separata 
hogtalare, och ibland grammofon och band- 
spelare, som ar forbundna med mottagaren. 
Samma stdrningsproblem drabbar aven If- 
forstarkarenheten i stereoanlaggningar. Or- 
saken hartill torde vara att anslutningsled- 
ningarna ar direkt forbundna med If-stegen 
som innehSller transistorer som dS kan fun- 
gera som detektorer.

Immuniteten mot storningsspanningar p3 
ledningar till mottagaren eller forstarkaren 
betecknas instromningsimmunitet och ar ett 
mStt p3 mottagarens fdrmciga att undertryc- 
ka sSdana storningsspanningar. Immunite
ten uttrycks som den stdrsta storningsemk i 
dB (uV) vid vilken den erhSllna tonfrekventa 
uteffekten ar 40 dB under standardeffekten 
50 mV.

I avsnitt 4 redogors for matmetoderna vil- 
ket det skulle ta for mycket plats att Sterge. 
Det torde val ocksS vara i undantagsfall som 
en enskild amator foretar matningar p§ stor- 
da apparater.

Vid angivandet av matresultaten skall for 
varje funktionslage hos mottagaren och varje 
anslutningssatt for storningsspanningen an- 
ges immuniteten i dB (uV) som funktion av 
frekvensen. Immuniteten f£r inte understiga 
de i tabellen angivna storningsemk-vardena.

Hur apparatfabrikanterna skall agera fram- 
gar ej av handlingen.

SM3WB

Nordiska
Radioamatdrunionen

NR AU hade mote i Helsingfors den 22 — 23 
mars. Fjorton delegater frSn de nordiska lan- 
derna deltog. Sommartidens inforande i Sve
rige medforde vissa testproblem och om bl a 
det berattar SM5AGM pa VHF-sidorna.

Rapporter fr£n de ovriga forhandlingarna 
kommer s3 snart som protokollet ar utskrivet 
ochjusterat. Red.

Tvd allvarliga svenska delegater. Fr v 
SM4GL, SM3AVQ.

FrSn NRAU-mdtet i Helsingfors. Fr v: SM0GMZ, SM5AGM, 0Z9SW, 
0H5NW, OZ5DX, SM0COD, SM4GL, LA9IL, LA2PT, OH2QV, OH2BEW, 
OH2KH och OH5NZ. Foto: SM3AVQ.

Inkoppling av 
storning pA

Funktionslage Gransvarde 
dB(uV)

3-20 MHz 20-30 MHz
Grammofoningang 
(kristall) band-spelaringSng

Grammofon resp. 
bandspelare 120

Grammofoningang
(magnet)

Grammofon 90-120 
(linjart 
stigande)

120

Hogtalar- eller 
hortelefonutgcing, 
natingSng

Grammofon,
bandspelare, 
FM

130

154 QTC 5:1980



i 1 - fJ()O 
-^-#400*

Q

Svenska Telegrafverket
utgav pS 70-talet en bokserie om sin verk- 

samhet. Band nr 5 (1974) inneholl "tele- 
historia". I kapitel V sidan 624 stSr bl a! "Ef- 
ter krigsutbrottet 1939 utfardades generellt 
forbud for privatpersoner att anvanda radio- 
sandare. Till foljd av detta forbud i vissa fall 
overtratts men ocksa att svenska amatdrers 
anropssignaler blev anvanda i de krigforande 
landerna, vilket gav sken av att sandare inom 
Sverige nyttjades i strid mot gallande be- 
stammelser, sAg sig telegrafstyrelsen nodsa- 
kad foresla Kungl. Maj:t att dra in alia ama- 
tortillstand med 1940 Ars utgAng, samtidigt 
varmed styrelsen erbjdd sig att ta hand om 
och forvara materielen i den man den inte be- 
hovdes for militara behov.'' Sa nu vet vi det!

Postverket
ar ett foretag som vi har vissa bekymmer 

med. Tidningen gar ju ut som "utgivarkors- 
band" d v s B-post. Tidningen postas nume- 
ra regelbundet den fredag som bestamts 
som utgivningsdag. Mandagar bars normalt 
ingen B-post ut, men en del mindre orter, dar 
man inte har anhopning av post bars den 
aven ut mandagar. Darav en spridning pa 
upp till fyra dagar. Och det gar ut over dem 
som svarar pa hamannonser anser man. Sa 
en amator i Pajala kan faktiskt fa nys om en 
grej fore amatdren i Spanga.

Inte alltid
ar jag ndjd med de schemaritningar som 

forekommer i tidningen. Men infor valet att 
senarelagga en artikel i vantan pA "profes- 
sionella ritningar" sA valjer jag "hemma- 
gjorda skisser".

I detta nummer
I detta nummer debuterar en professionell 

scemaritare Ivar Wasikkaoia frAn Vidsel i 
SM2.

Byggfragor
heter en ny spalt dar SM6BVG kommer 

att ge svar pA aktuella tekniska frAgor.

En del forfattare
vill att honoraret for artikel skall gA till 

"Minnesfonden". Aven ett blygsamt hono- 
rar pci ett par hundralappar kan belasta deras 
deklaration negativt. For att tala om nar for- 
fattaren vill att honoraret skall gA till minnes
fonden kommer vi i fortsattningen markera

Betraffande honorar har vi inga standard- 
regler. Fotografier betalas sarskilt med han-
syn till att man i deklarationen dA kan ta upp 
"utgift for inkomstens forvarvande". Men 
nAgra "stjarnhonorar" har vi inte.

Nu har det antligen ha nt!
En dagstidning har lyckats skilja pA radio- 

amatdrer och privatradioutovare. I Kvalls- 
posten den 23 mars berattas om "Razzia hos 
radioklubb". "Televerket lade inte fingrarna 
emellan". Sju av medlemmarna fick ett 20-tal 
olagliga apparater beslagtagna.

Radioklubben har kopplat in advokat och 
amnar polisanmala televerket for hemfrids- 
brott, missfirmelse och stold. Klubbmed- 
lemmarna erkanner att man anvant olag
liga apparater, men "dom borde ha gett en 
varning innan en polisman och tvA experter 
frAn televerket slog till". "Vi har anvant olag
liga apparater for att det varit allt for trAngt 
pA de tre kanaler vi fAtt tillstAnd att sanda 
pS".

Myndigheten som gjort beslaget forklarar: 
"Hos Aklagaren fanns beslut om husrann- 
sakan. NAgon varning skickar vi inte ut nar vi 
genom avlsyssning kunnat konstatera att det 
ror sig om klara brott mot radiolagen. Appa- 
raterna ar sadana som over huvudtaget inte 
fAr saljas i Sverige. Agarna mister sina privat- 
radiotillstAnd och kommer att Atalas. Det kan 
ge fangelse upp till ett Ar, men som regel ut- 
doms dagsboter. Nar man soker tillstAnd for 
privatradio forbinder man sig att slappa in 
televerket for att kontrollera utrustningen. I 
sodra Sverige pAgAr ett ganska omfattande 
missbruk av privatradioanlaggningar".

PR-funderingar

Ur en specialtidning for den schweiziska 
privatradioorganisationen lases foljande: "Vi 
vill leva med sandaramatorerna i fredlig sam 
varo och unnar dem den gladje med sin hob
by, som de forhoppningsvis unnar oss. Vi 
vill tillkannas vissa privilegier, som till foljd 
av vissa prov beviljas oss, men det forefaller 
oss oproportionerligt, att a ena sidan tusen 
talet medborgare kan fa forfoga over 40 MHz 
bandbredd medan a andra sidan nagra tio 
tusentals (som ocksa betalar skatt och gor 
militartjanst!) for nastan lika stor licensavgift 
blir ihoptryckta pa 0,12 MHz!" (Ur "Old 
Man" via SM6CVE).

JamnAringar 1980
I QTC 4/80 presenterades ett antal "SSA- 

profiler" (eller stofiler) som har fyllt eller 
fyller jamna cir 1980. Endast en "jamnAring" 
har hort av sig. Det ar SSA.s utrikessekre- 
terare som anser att redaktoren undervar- 
derat en del av hans inrikes insatser. Utan 
kommentarer infores darfor denna bild for att 
ge honom rattvisa. Foto: SM3WB.

Att kopa slutsteg
kan inte anses vara fult langre. Genom ut- 

gAngen av folkomrostningen kommer vi 
hadanefter aidrig att fA nagra energiproblem 
utan nu kan vi samvetslost "tuta och kora"! 

"Slosa utav bara katten
vi har gott om kilowatten".

(Okand tankare 1980)
SM3WB

QTC
Det sags

att huvudparten av dagens radioamatdrei 
ar av typen "kopierare eller konsumenter". 
For att fa det bekraftat har jag tittat tillbaka li- 
tet i skrifterna. 1926 fanns det i Sverige 200 
licensierade signaler. 150 av dem tillhorde 
"fysiska personer", 50 var klubbar och fir- 
mor. (Ab Nordiska Kompaniet i Stockholm 
hade t ex signalen SMZC och Ab Ferdinand 
Lundquist Er Co i Goteborg SMSK). Antalet 
medlemmar i SSA var ca 50 st.

Pa 20-talet var vi i det forsta "bygghisto- 
riska skedet", och det fanns Atminstone en 
radiotidning — Radioamatdren — dar "de 
banbrytande amatdrerna hade tillfalle att 
producera sig", d v s tala om for omvarlden 
till vilka resultat de kommit. Vid genomgang 
av nAgra argangar fran 20-talet har det visat 
sig att det bara var ungefar 15 personer som i 
skrift redovisade sina konstruktioner, alltsa 
ungefar 10 % av sandaramatorerna. Resten 
var nog "kopierare eller konsumenter" redan 
da. En prestation var det givetvis att med 
hjalp av de ofta knapphandiga beskrivningar- 
na fa "kopiorna" att fungera.

I dag har vi over 5000 sandaramatorer, 
1 % av dem hor av sig i QTC med bygg- 
beskrivningar. Men nAgra hundra till berattar 
i spalterna om sina resultat fran tester och 
andra prov.

I aprilnumret av QTC refererades en artikel 
ur Modern Elektronik dar det sades att en del 
svenska amatorer varit banbrytande inom 
datoromradet och dess koppling bl a till ama- 
torradion. Vi maste nog acceptera att fler- 
talet aven i fortsattningen blir "kopierare eller 
konsumenter".
En "kopierare"

Anders Hammargren skrev i juni 1925 en 
artikel "TvA ar som radioamator: "Den som 
nu for tiden tanker bygga sig en radiomot- 
tagare har det ojamfdrligt battre stallt an vad 
landets forsta radioamatorer hade det. Det ar 
nastan ofattbart, att endast ett par Sr forflutit 
sedan den tid, da envar fick soka sig fram pa 
egen hand, utan moderna apparatdelar, utan 
litteratur och utan nagon god radiotid- 
skrift. . ."

Litet langre fram i artikeln blir han mycket 
ledsen. Han hade lockats att pa postorder 
kopa en "forstklassig vridkondensator" for 
18 kronor och den fungerade inte. Sen var 
det ett ror som lade av efter 10—15 timmars 
drift "men inte pa grund av min egen oforsik- 
tighet". Sedan han byggt och grejat ett par 
mAnader fanns fran den ursprungliga 
beskrivningen endast panelen kvar.
FrAn Motala Radiomuseum

visades i QTC 3/80 nAgra bilder fran radi
ons barndom. I Falun bildades i borjan av 20- 
talet en radioklubb av bl a ingenjor Ove 
Mogensen, SMZO. Mogensen ansAg att 
faluborna borde fa hora svenska roster i 
etern och byggde en sandare enligt ovan- 
stAende ritning. Roret var ett Philips Z1 och 
vAglangden var ca 500 meter. Sandningarna 
uppfattades med enrorsmottagare pA nio 
kilometers avstAnd. "En svaghet med 
sandaren ar den synnerliga noggrannhet, 
med vilken avstAndet mellan de tre spolarna 
raSste utprovas. Ett avstAnd av 14 mm mel
lan 150 och 50 varvs samt 22 mm mellan 50- 
och 25-varvsspolarna giva det basta resul- 
tatet".
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varierar da

for antennapparaturen A (den ekvivalenta 
antennytan). Vi ser att A okar med gainet. 
Om vi vill mata antenner med gain uppSt 20 
dBi (100 ggr forstarkning) f2r vi

begrunda noga fig 
ligt den streckade

faltstyrkan? Beskada och 
3. Har vi en situation en- 

kurvan kan vi ju inte fci en

2°o.x
4 TT

10 A

Fig. 2: Anvandning av nat for att minska 
markreflexerna. Prickad linje: Praktfull 
markreflex utan nat. Streckad linje: Ned 
bojning pga diffraktion.

En bra metod for att minska reflexerna ar 
att anvanda en i 45° lutande matstracka, en s 
k "slant test range". Sandarantennen pla- 
ceras i toppen p3 en hog mast riktad 45° 
nedcit och matobjektet strax over marken 
riktat snett uppSt. Reflexerna kommer att 
hamna "bakom" matobjektet. Nackdelen ar 
att det kravs en hog mast for att inte hamna i 
antennernas narfalt. Metoden ar dock myc- 
ket anvandbar p3 t ex 1296 MHz.

Sandarantenn Mottagarantenn

Mindre markreflexer

a =

Sandarantenn

100X2
4 TT

broadside array (collinear) ar apei 
ngefar lika stor som den fvsiska an- 
a^, dvs vi har A = a^.

Hojd
mott.ant.

Relativ 
faltstyrka

Da tar vi nasta problem — markreflek 
tioner. I fig 2 visar den prickiga linjen en 
praktfull markreflex. Med hjalpav ett nat kan 
vi forhoppningsvis skapa ett omrSde med 
mindre reflexer mitt emellan antennerna. Na- 
tet ar emellertid inte helt HF-tatt och dess- 
utom r^kar vi ut for kniveggsdiffraktion vid 
natets overkant som bojer ner faltet och okar 
risken for att mottagarantennen kan "se" en 
markreflex via en sidolob eller annu varre via 
huvudloben om denna ar valdigt bred.

och

For en 
turen A u 
tennytan 

Vi f3r

G X2

4 TT

a

Broadside
array

P

Fig. 1: Geometri vid harledning av narfal- 
tets utstrackning.

Med lite geometri f3r man latt fram att

ar-------o m 6 << r
86

Vilken fasskillnad kan man dci tillAta i punk- 
ten P? En fasskillnad p3 22,5°, dvs = 
/16 ger en nogrannhet pa battre an 0,1 dB. 
Vi f3r dA

r > i >>)>> 7 > r

Fig. 3: Antennmatningens ABC — motta- 
gen faltstyrkas variation med hdjden. 
Heldragen kurva: Sandarantenn med ga
in. Streckad kurva: Sandarantenn utan 
gain.Z 16 A, avrundat 20 A

Antennlitteraturen ger vidare

antenn eller stackade antenner med skapligt 
avstcind mellan antennens olika aktiva delar. 
Av fig 1 ser man att faltet frSn olika delar pA 
antennen inte tillryggalagger samma stracka 
— de olika faltkomponenterna kommer alltsA 
inte i fas tillpunkten P.

Forberedelser och 
bedrovelser i Motala

Den ursprungliga tanken var att anvanda 
referensantenner med forstarkning (gain) av 
samma storleksordning som matobjekten 
och att bestamma referensantennernas gain 
med den s k absolutmetoden. Metoden gAr 
ut pA att tvA identiskt lika antenner monteras 
upp pA lampligt satt i fria rymden, utsand 
resp mottagen effekt och avstAndet mellan 
antennerna mates. Alltihop stoppas in i en li- 
ten formel. Metoden funkar jattefint i teorin 
men i praktiken. . .

Problemet ar den fria rymden. Den finns 
inte ens i Motala — vi fick haftiga markreflek - 
tioner som yttrade sig som en kraftig andring 
av mottagen effekt vid andring av antenner
nas hojd. Efter en helgs jobb var humdret ne- 
re pa minst —100 dB: Inga referensantenner, 
hur tamja reflexionerna, en vecka kvar till 
Annaboda.

Tack andA Sven, SM7DTT, for att du lat 
oss lAna inte mindre an nio stycken antenner 
att leka med — tre for vardera bandet.

Referensantenner
I detta prekara lage fick SM5CCY, Bosse, 

ett av sina ryck. Under den kvarvarande vec- 
kan tillverkade han referensantenner pA lo- 
pande band. "VadA, tillverka?" undrar ni 
kanske. Jo, National Bureau of Standards 
(NBS) i USA har namligen utvecklat en an- 
tenntyp med reproducerbar forstarkning, d 
v s byggs den pA angivet satt vet man ocksA 
vilken forstarkning man fAr. — CCY till
verkade en NBS-antenn for 432 resp 1296 
MHz och trimmade matchningen med hjalp 
av en natverksanalysator.

Tanken pA en NBS-antenn for 144 MHz 
overgavs pga storleken — 2 m i fyrkant! Istal- 
let valdes en referensdipol. Att tanka pA: En 
referensdipol mAste ha lAga forluster annars 
kommer man att mata for hogt gain hos mat
objektet. Elementen tillverkades darfor av 10 
mm ror. Vidare mAste fasen hos vardera ele- 
mentet vara korrekt sA att man fAr en helt 
symmetrisk lob. Detta forutsatter en bra ba
lun, i detta fallet en Pawsey-stub. Antennen 
finns beskriven i en gammal VHFer.

Matplatsen — lite teori om
fjarrfalt och markreflektioner
Vid alia slags antennmatningar ar det tvA 

fundamentala villkor som mAste vara upp 
fyllda, namligen:

— avstAndet mellan antennerna mAste va 
ra sA stort att antennerna befinner sig i resp 
fjarrfalt.

— faltstyrkevariationerna i en volym kring 
mottagarantennen (matobjektet) mAste hAI- 
las under kontroll.

Det forsta kravet har att gora med fasskill- 
naden mellan faltkomponenter frAn olika de
lar av antennen. Tank dig en stor collinear

Nu nar skidforet borjar bli samre ar det dags att borja tanka pA antenner igen — kanske t o m pA antennmatningar. Den har berattel- 
sen om Annaboda-matningarna kanske kan inspirera dig.

Det finns mAnga metoder for matning av antennforstarkning och minst lika mAnga fallgropar. Den enklaste och mest praktiska 
metoden for amatdrer ar jamforelse mot en s k referensantenn med kand forstarkning.

"The Annaboda Story" 
— Antennmatningarna vid VHF-motet 
i Annaboda juni 1979

P-0 "Oscar" Backman, SM5CHK 
Borensvagen 81
591 62 MOTALA 
GASTARTISTER: 
Leif Asbrink, SM5BSZ 
Bo Lindqvist, SM5CCY
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jamn ''belysning'' av matobjektets apertur, 
dessutom andras belysningen om vi flyttar 
omkring matobjektet lite. Det blir battre med 
en sandarantenn med gain i vertikalplanet. 
Mark att det finns ett omrSde p£ samma hojd 
som sandarantennen som har ett ganska lik- 
formigt fait. Dar skall vi ligga med matobjek
tet! Anvander vi daremot t ex en dipol som 
sandarantenn varierar faltet haftigt som den 
streckade linjen — bevare oss val!

Proffsen anser att 0,25 dB variation av fal
tet over matobjektets apertur ar tillfreds- 
stallande.

De praktiska slutsatserna blir
— For stort avstSnd mellan antennerna ar 

inte bra. Antennernas huvudlober har da 
chans att "se" en stor gemensam markyta.

— Se upp for alltfor smS avstSnd, kontrol- 
lera sS att antennerna inte ligger i varandras 
narfalt.

— Anvand en sandarantenn med skapligt 
gain for att fS ned nivSn pS markrefletio- 
nerna.

— Montera antennerna sS hogt som moj- 
ligt (anvand garna tvS skyskrapor) och pS 
ungefar samma hojd.

— PS de hogre frekvenserna kan med for- 
del en "slant test range" anvandas.
Antennmatstracka pS 144 MHz 

upprattas. . .
Som sandarantenn provades forst en 6 el 

yagi (modell SM7DTT), avstSnd 60 m och 
hojd 10 m. Vid kontroll med referensdipolen 
pa varierande hojd konstaterades haftiga 
markreflektioner. Honsnatet monterades 

upp. Pessimismen lattade nSgot men. . .
TvS stycken 6 el yagis stackades vertikalt 

Sci att dippet mellan huvudloben och forsta 
sidoloben hamnade ungefar mitt emellan 
masterna — stackningsavstSnd 1,5 X. Lite 
positiv tiltning pS sandarantennerna forbatt- 
rade det hela. Dags att borja mata? Kanske!

Plotsligt sSgs antennologie professor Leif, 
SM5BSZ, springa omkring mellan masterna 
med antenner i navarna och min rutiga keps 
pS huvudet. Den yviga skaggvaxten, den 
stirrande blicken och det ivriga hojtandet 
gjorde att han sSg ut som en urtidsvilde pS 
jakt, aven om spjuten sSg lite konstiga ut.

Efter en stund visade det sig att han fak- 
tiskt var pS jagarstrSt — villebrSdet var mark
reflektioner. Hans "spjut" var avslutade 2 m- 
antenner. (Visste du att "antenn = spjut" pS 
2 m FM i SM0?) NSval, antennerna pla- 
cerades framfor mottagarmasten pa utprovat 
stalle, ca 1 m over marken. De fungerade 
som gigantiska vSgfallor som fSngade upp 
energien innan den nSdde marken. Smart, 
vah? Vid det har laget sken alia i kapp med 
solen — dags att borja mata!

Med matstrackan utformad enligt sam- 
manstallningsskissen i fig 4 hade vi reducerat 
markreflexerna sS mycket att variationerna i 
faltstyrka var mindre an 1 dB vid kontroll 
med referensdipolen inom en avsevard vo- 
lym runt mottagarpunkten. Eftersom mat- 
objekten har mer gain an referensdipolen 
(forhoppningsvis) ser de ocksS betydligt 
mindre markreflektioner, varfor matnog- 
grannheten blir betydligt battre, nSgon eller 
nSgra tiondelsdB.

Matstracka for 432 och 1296 MHz
Som sandarantenn pS 432 MHz anvande vi 

-7DTT's 16 el yagi. I dvrigt var forhSllandena 
lika som pS 144 MHz. En kontroll av markre- 
flexionerna visade en variation pS 0,6 dB nar 
NBS-antennens hojd varierades + / — 0,4 m 
(0,6 X).

PS 1296 MHz anvandes en "slant test ran
ge", dvs lutande matstracka. Sandaranten
nen var Jaybeams 15 d 15 slot pS 10 m hojd. 
Matobjekten placerades 1,45 m over marken 
pS 13,75 m avstSnd frSn sandarmastens fot. 
Faltstyrkevariationerna runt "mottagarpunk
ten" var 1 dB matt med NBS-antennen.

Till saken- RESULTAT!
Tabell 1, 2 och 3 redovisar beloningen for 

alia mddor. En liten bruksanvisning ar nog pS 
plats:

Kolumn 4: SWR
Anger beraknat SWR vid antennens 

matningspunkt. Berakningarna grundar sig 
pS en noggrann matning av SWR i anden av 
matningskabeln och alia matningskablars 
dampning inkl ev kabel monterad pS anten- 
nen. Ett litet datorprogram gjorde resten. 
Mark att vi matt SWR med hjalp av en preci- 
sionsriktkopplare (utlSnad av HP) och 
spektrumanalysatorn. Detta garanterar kor- 
rekta matresultat aven for smS SWR, vilket 
inte normala (amatormassiga) SWR-meters 
klarar av pga for ISg direktivitet och miss- 
anpassning.

Fig. 4: Matplats for 144 och 432 MHz (for 1296 MHz, se texten). Matmasten, vars hojd latt kan andras for kontroll av mark 
reflexer, hissas upp med block och lina och ar ledbart upphangd (elevering och azimut) pS den grova hjalpmasten.

TABELL 1

Publ G Anmarkning
dBd
7 8

Nr Agare ANTENNTYP 144 MHz 
Matfrekvens 144,100 MHz

1 2 3

SWR G/50 
dBd

4 5

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

SM5CCY
SM7DTT 
SM5ERW 
SM5EOZ 
SM4ANQ 
LA8YB 
SM7FJE 
SM5IDM 
SM5EOZ 
SM5GZG 
SM7DTT

Referensdipol enl K7AAD, med balun
6 el yagi, bom 1,1X , design -7DTT
6 el yagi, bom 1,1 X, design -ERW
6 el quad, bom 1,2 X, Jaybeam Q6/2M 
HB9CV, bom 0,1 X, tillv-ANQ
363 yagi, bom 0,4 X, stackningsavst 1,6 m, tillv -YB 
16 el Tonna, bom 3,1 X
2 st dubbel hybridquad enl DL7KM, tillv -IDM
10 el extended Quagi, bom 2,9X, tillv -EOZ, prov.
10 el quad, bom 1 ,8\ , tillv -GZG, felaktigt matad 
ny matning av nr 2

1,3 -0,07 0,0 0,0 Referens
1,2 8,8 8,8 ca 10 Enl matning av -7DTT
1,6 8,9 9,2 ca 9 Enl -5ERW
1,9 9,1 9,5 12,0 Jaybeam datablad
1,5 4,5 4,7 5,5 Enl HB9CV, se komm
1,7 8,8 9,1
2,1 11,3 11,9 15,7 Tonna datablad
1,2 9,4 9,4 12,0 enl brev fr DL7KM
1,4 10,7 10,9 se kommentarer
1,5 9,1 9,3
1,2 8,8 8,8

to
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D 
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Agare

5,1
6,5 
12,0

15,8
13,2

19,0 
12,1 
14,5

7,7

1,6
1,6
1.4

1,3
1.7

1.5

1.8

G/50 
dBd

5

7,5 
11,8

13.2

12,0
7,5

11,1
7,9

11,7
12.2
7,5 
8,8

SWR

4

1,5 
1,3

1,3
1.5
2.6
1,3 
1,3

1,98
9 

10
11

SM4AXY
LA8AK
OZ7IS 
SM5CCY 
SM3FGL 
SM5EOZ 
SM7DTT 
SM4IVE
SM5CCY 
SM4AKU

21 el Tonna, modifierad for 50 ohm, bom 6,6 X 
7 6 7 slot yagi, J-Beam, felaktig anpassn.
19 el tonna, bom 4,6 X
NBS referensantenn, ny matning
25 el yagi, Telo, bom 4,4^, vikt, dipol, 4:1 balun 
Quagi 8 el, bom 2,1 X .
16 el yagi, design -DTT, bom 3,5 X
Nr 2, men med natreflektor
Ny matning av 1
The Backfire Monster

SM5CCY 
SM4IVE

SM4ANQ 
SM5CCY 
SM5FND
SM4EGB 
SM0CGL

NBS referensantenn
17 el yagi enl W0EYE, bom 4,2 tillv -IVE, darfor 
1 mm for korta element pga fel bomdiameter
4 x 2 el quad omraknad till 432 MHz, tillv -4ANQ 
NBS referensantenn, ny matning efter paus 
Dubbel hybridquad enl DL7KM, osymm matad
16 el yagi med balun, KLM, bom 5,3 X
46 el J-Beam, modifierad enl SM5LE, bom 3,7 X

ANTENNTYP 432 MHz
Matfrekvens 432,100 MHz

3

Nr

1

7,7 Referens
15,0 enl Jaybeam
15,0 enl Jaybeam

13,1 matn. av W1IMU 

se kommentar

sidolober — 20dB ner
13,1 matn.avWIIMU

gain vid cirkular polari
sation

7,7
10,7
11,5
6,0

4.9
6,3

11.9

15,7
13,0

18,9
12,0
14,2

7,7

1 SM5CCY NBS referensantenn
2 SM7DTT 15 d 15 skeleton slot D15/1296, Jaybeam
3 SM7DTT Dito, annat exemplar
4 SM5DJH 10 el yagi, bom 1,6X, gammamatch, massing, 

oxiderad, egen design
5 SM5CCY 4 el yagi, bom 0,5X massing, oxiderad
6 SM0CPA 4 el yagi, bom 0,5X» farsk massing, gammam.
7 SM0EJY 13 el yagi med ett el borta, bom 3X, farsk massing, 

vikt dipol resp 4:1 balun jordade till bommen
8 SM5CCY 27 el loopyagi, bom 8,6 X
9 SM3EQY 26 el loopyagi enl VHF Comm, bom 8,3X, loopar med 

tjockare plat, spacers mellan loopar och bom
10 SM0DFP Parabol dia 1,2 m, dipolmatad, discreflektor
11 SM0EJY Ny matning av nr 7
12 SM5CCY Helix 4 x 10 varv

13 SM4CSK Helix 4x12 varv, felfasad
14 SM5CCY NBS referensantenn, ny matning av nr 1

Agare ANTENNTYP 1296 MHz 
Matfrekvens 1296,100 MHz

SWR G/50
dBd

G/Za Publ G 
dBd dBd

Anmarkning

G/Za Publ G Anmarkning
dBd dBd

7 8

7,7 7,7 Referens
11,8

7,1 ca 8 enl DLlBU-matning
7,7
6,9

14,0 15,0 KLM datablad
11,3 15,5 dBd i originalutf enl 

Jaybeam
13,6 16,9 Tonna datablad

12,5 14,7 Tonna datablad
7,7 7,7

11,2 14,0 annons Pergus
9,4 ca 12 se kommentar

11,8 12,0 matning av SM7DTT
12,2 15,0 enligt PA0JMV
7,7

11,4

Kolumn 5: Antennens forstarkning i dB 
over dipol (dBd) och vid 50 ohm belast 
ningsimpedans. Det korrekt avslutade mat- 
systemet (50 ohm kablar, 50 ohm in pS 
spektrumanalysatorn) medfor att vi inte fSr 
nSgon reflekterad effekt (SWR 1:1) vid mat
ning av mottagen effekt oavsett vilken impe- 
dans generatorn, dvsantennen, har.

Kolumn 6: Gain i dBd vid optimal anpass 
ning.

For att vara bussig mot antennerna och for 
att spegla det verkliga forhSllandet har gainet 
vid optimal anpassning beraknats. En klok 
amator avstammer ju sitt HF-steg resp san- 
dare med antennen ansluten, dvs han till- 
godogor sig Gain/Za minus kabelforluster 
och extra kabelforluster pga SWRet. I 
berakningen av Gain/Za ingSr i SWR i mat- 
nmgspunkten, Gain/50 ohm och spannings- 
delningen mot matsystemets 50 ohm. Efter- 
som vi inte matte faslaget kan vi inte berakna 
Za (= antennens impedans). Vi vet bara att 
beloppet Za forhAller sig till 50 ohm som 
SWRet i matningspunkten. Inget att vara 
ledsen for — mer behovs inte for att berakna 
spanningsdelningen.

Vid berakning av Gain/50 ohm och Ga- 
in/Za har matning 1 anvants som referens 
genomgaende. Genom flera matningar pS 
referensantenner kunde matuppstallningens 

drift kontrolleras. Pa 432 MHz var driften 0,6 
dB mellan matning 1 och 11. Antagligen be- 
roende pS sjunkande uteffekt frcin den varak- 
tortripplare som anvandes som sandare. Pa 
144 MHz kunde ingen drift upptackas, pS 
1296 MHz var den 0,1 dB. Korrektion for drift 
ar inkluderad i koi 5 och 6 under antagande 
av en i tiden likformig drift. Det ar darfor som 
fornyade matningar p3 en antenn alltid visar 
samma resultat.

Kolumn 8: Av tillverkare angivet resp i 
litteraturen publicerat gain i dBd.

Detta ar avdelningen for "skamt".

144 MHz-kommentarer
Ant 4:

Enl SM5BSZ borde quaden ha varit 1 —2 
dB battre an ant 1 och 2.
Ant 5:

Enl HB9CV's egna uppgifter i UKW- 
Berichte 3/1969: Gain 5,5 dBd. Rothammel 
anger 6 resp 7 dB?. Enl matningar av DJ- 
hams publicerade i UKW-Berichte: 4,5 dBd. 
Vad skall man tro om publicerat gain?
Ant 8:

En besvikelse! Gainet borde ha varit ca 12 
dBd. En singel hybridquad anges i brev frSn 
DL7KM till 9,0 dBd — sags ha matts pa mili- 
tar matplats i DJ-land. Proffsen tyckte att 

konstruktionen var optimal med tanke p3 
forhSllandet gain/dimensioner, materialcit- 
gcing. Enl -5BSZ ar konstruktionen klart 
olamplig! 16 st har dock EME-kapacitet — 
det har SM5FRH bevisat. Konstruktionen ar 
toppen om man vill ha vridbar polarisation 
och det vill man ju med tanke p§ bl a aurora. 
SM5CHK har uppgifter om optimalt stack- 
ningsavstcind (publ avstSnd ger ej max gain) 
och pSbyggnad med direktorer och fler 
reflektorer ( + 2 dB).

Ant 9:
Quagin ar avgjort en intressant konstruk- 

tion med sitt matade quadelement och quad- 
reflektor. Originalbeskrivning finns i QST 
4/1979 och 2/1978 av N6NB. Originalet har 8 
el p£ trabom, SM5EOZ har modifierat till 10 
el. Vid 3 olika Antenna Contests, med be- 
toning p3 "contest", har 144 MHz-Quagin 
uppnStt 11,5—14,2 dBd — forsta placering 
varje gang. Spridningen skyller N6NB pa 
osakra referensantenner. Men metoden da, 
undrar vi. Vilka andra antenntyper deltog? 
N6NB sager ocksS att 16 el log-periodic 
(KLM?) och 20 el collinear troligen ar 1,5 — 
2,0 dB battre men betydligt storre och dyra- 
re. Se upp lite med N6NB's Ssikter och pS- 
stSenden. Hans artiklar innehSlIer en hel del 
tveksamheter enligt SM5BSZ.

TABELL2

1 2 4 5 8
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Kommentarer till resultat
p3 432 MHz

Ant 2:
W0EYE- konstruktion omarbetad av PA- 

0JMW och misshandlad av Lasse, -4IVE (fel 
bomdiameter). Tva reflektorer bar adderats 
enligt Rothammel, skall ge 0,75 dB extra. 
Referenser: Ham Radio, Dubusboken, Rot
hammel.
Ant 3:

Enligt UKW-Berichte 4/1970 och 4/1974. 
Originalet for 2 m har raknats om for 432 
MHz. DL1BU har matt 8 dBd pA 144 MHz. 
Originalartikeln 1970 angav 11 a 12 dBd. Ytt- 
re matt for 432 MHz: hojd 688 mm, bredd 
186 mm, djup 172 mm — en behandig an- 
tenn!
Ant 8:

21 el Tonna matte iagt jmf. med 19 el. Kan 
det bero pa att 21 el var korroderad och 
modifierad?
Ant 13:

N6NB sager att 16 el KLM ar 2,8 dB battre 
(metod?). 8 el quagi bdr alltsa ha ett angivet 
gain pa 12,2 dBd.
Ant 17:

En f d hammock med uppenbara anpass- 
ningsproblem! Monstret ar en s k Short 
Backfire-antenn (SBF) — en ytterst intres
sant antenn som borde kunna ge betydligt 
mer gain. Vi hoppas pS fler antenner av den- 
na typ nasta gang. Den stdrsta antennen 
som deltog.
Kommentar till resultat 1296 MHz

(avSM5CCY)
Ant 5 och 6:
Tva sma yagis i massing. Skillnaden i gain 

beror sakert pa hogre forluster i nr 5 som var 
kraftigt oxiderad. Den satt pa taket for flera 
cir sedan, TV-antenn for miniatyr-TV enl 
grannarna!
Ant 7.

Originalbeskrivning i Ham Radio 5/1972 av 
W2CQH. En proffsmatning pa industriell 
matplats gav dar 13,1 dBd. I Annaboda mat
tes 12,0 dBd. Skillnaden beror antagligen pa 
att -EJY anvant massing, som har c:a 2 — 3 
ggr hogre resistivitet an koppar som i ori
ginalet. Dessutom saknades ett element vil- 
ket kan ha gjort nagon tiondels dB.

Forlusterna ar ett problem i antenner med 
hoga Q-varden (som Yagis) p.g.a. stora 
cirkulerande strdmmar. Enligt W2CQH som 
ocksa integrerat strSIningsdiagrammet och 
fcitt fram en direktivitet p3 15,45 dBd ar alltsS 
forlusterna i kopparyagin 2,5 dB. Dvs se upp 
med materialvalet pa 1296 MHz.

Slutsats: En bra antenn, men anvand for- 
gylld koppar!
Ant 8:

Loop-yagi enl G3JVL. (RSGB VHF/UHF 
manual + modif. i Radio Comm. July -76 + 
extra direktor).

En intressant och god antenn med Icigt 
vindmotstand. Enligt engelsmannen skall 
denna antenn kunna ge 22 dB (i?) = 19,9 
dBd vilket ifrAgasattes starkt. De har emeller- 
tid nStt goda m^nstudsresultat med 4 styc- 
ken.
Ant 9:

Motsvarar nr 8, dock modifierad med tjoc- 
kare element och modifierad bom (spacers) 
utan andring av elementdiametern ( = lang- 
den).
Ant 10:

Denna antenn bdr ha en aperturverknings- 
grad av c:a 50 % pga spilloverforluster vid 
dipolmatning. Detta ger en teoretisk forstar- 
kning av 19,1 dBd dvs en mycket god over- 
ensstammelse med matningens 19,0 dBd. En 
hogre verkningsgrad c:a 60 — 65 % (dvs 
0,8—1 dB hogre gain) skulle man kunna fa 
vid annan matning. Dock ej vid en sSdan har

Central States VHF Conference
Dallas, 17—19aug 1979 

144 MHz
K1WHS 17 el Cushcraft, bom 4,2 A 14,4 dBd
K1WHS 17 el Cushcraft Boomer, bom 3,2 X 14,1
W5UPR 19 el F9FT, bom 3,2 X (typ?) 14,1
WA5HNK 16 el Tonna, bom 3,1 X 13,2
N4PZ 14 el homebrew, bom 3,4 A 13,0
K1WHS 14 el Cushcraft, bom 2,2 A 13,1
K4PKV 20 el Cushcraft collinear 13,0
432 MHz
WA5HNK 21 el Tonna, bom 6,6X 14,5 dBd
WB0YSG 19 el homebrew 13,9
Matmetod, markreflexioner etc har ej redovisats. Ta darfor resultaten med en nypa salt. 
Ta garna till en skapligt stor nypa darfor att av vissa rapporter och bilder fr3n amerikanska 
Antenna Contests att doma sa verkar det som om man mater vid den hojd som ger max 
mottagen signal for antennen i fraga (olika for olika antenner). Man tavlar alltsS om att fA 
stdrsta mojliga utslag pA sitt matinstrument - det ar n^'t helt annat an antennmatning 
det! Hoppas jag har fel!
Kalla: World above 50 MHz, QST 12/1979

liten parabol da ett horn skulle ge for stort 
blockage.

En mycket valbyggd och val fungerande 
antenn. Antennen finns avbildad p3 om- 
slagetavQTC 1:80.
Ant 12:

4 st helixar hopkopplade med taperade 
ledningar. Beskrivning av K6UQH finns i 
QST aug -63.

Observera att helixar ger cirkular- 
polarisation varfor man forlorar 3 dB om man 
kor en motstation med linjarpolariserad an
tenn. Numera korju de fiesta linjarpolariserat 
pa 1296 MHz. Annars ar helixar mycket snal- 
la antenner pga sin bredbandighet.
Ant 13:

Motsvarande som nr 12 men felfasad vilket 
gjorde att den hade flera kraftiga lober.

FrSgor och svar eller
"Hur man sticker ut skaggiga hakor"
SM5CHK: Leif, vilka ar dina kommentarer 

till resultatet pa 144 MHz? Stammer de med 
dina tidigare matningar?

SM5BSZ: Jag kan inte tanka mig att felet i 
Annaboda ar storre an 0,2 dB. For nSgra ar 
sedan gjorde SM5LE, Sven och jag en serie 
matningar pS Televerkets matplats. Vi an- 
vande en helt annan metod — vi beraknade 
antennernas direktivitet genom integration 
av strSIningsdiagrammen. Antennerna mon- 
terades vertikalt och strSIningsdiagrammet 
fick vi genom multiplicering av strSIningsdia- 
grammet fr3n en dipol med det vertikala — 
det stammer mycket val for yagiantenner. 
Med hjalp av SM0DNU och hans PDP-8- 
dator beraknades sedan direktiviteten. For 
att fa fram gainet mSste man dra av for de 
ohmska forlusterna (verkningsgraden). 
Resultaten av vcira matningar framg^r av ta- 
bell 4. Mark att tvci antenntyper ar uppmatta 
aven i Annaboda — 16 el Tonna och -5ERWs 
6 el yagi. Hur stammer d£ matningarna in- 
bordes?

I tabell 4 ar direktiviteten angiven — vi 
mSste alltsS uppskatta de ohmska forluster- 
na for att komma fram till gainet eftersom 
"gain = verkningsgrad x direktivitet".

Ett halvvSgselement pa 144 MHz av 0 4 
mm aluminium ar ekvivalent med en teo- 
retiskt ideal (forlustfri) dipol i vars mitt ett 
motstcind pa 0,15 ohm sitter inkopplat. Impe- 
dansen hos parasitelementen ar ca 20 ohm 
hos en yagi. Hos Tonnan, som har 16 el, blir 
d3 forlusterna (16x0,15)/20 = 12 % om vi 
forutsatter lika strom i alia element. Om man 
matar in 100W kommer sSledes 88W ut som 
straining medan 12W blir varme — detta sva- 
rar mot 0,55 dB. Direktivitetsmatningarna 

enligt tabell 4 gav 12,5 dBd, dra ifr^n for- 
lusterna 0,55 dB och vi far gainet till 12,0 
dBd/Za (avrundat). I Annaboda uppmattes 
11,9dBd/Za.

SM5ERW's 6 el yagi har 2 % varmefor 
luster motsvarande 0,1 dB. Gainet ar alltsa 
9,4 —0,1 = 9,3 dBd/Za enligt mina mat 
ningar — att jamforas med Annabodaresul- 
tatet 9,2 dBd/Za. Detta styrker min uppfatt 
ning om noggrannheten 0,2 dB i Annaboda.

SM5CHK: Vad sager du om Tonnan ca 
12,0 dBd i Annaboda mot 15,7 dBd enligt 
F9FT, Marc Tonna.

SM5BSZ: OK, Tonnan hade mest gain 
bland deltagande 144 MHz-antenner i Anna 
boda — det ar alltsS en bra antenn, men inte 
alls sb bra som fabrikanten vill paskina. Detta 
skapar forvirring och leder till felaktiga beslut 
nar amatorer planerar och drommer om nya 
haftiga antennsystem.

Fabrikanternas gladjesiffror och i amator- 
pressen publicerade matningar med otill- 
forlitliga resp. rent felaktiga metoder far mig 
att se rott! Ta t ex The VHF Handbook eller 
Beam Antenna Handbook av Orr, W6SAI 
dar finns formein

32027 (ggr over dipol) 
°e * °h

som inte ar korrekt! Gain skall bl a utbytas 
mot direktivitet! For dvrigt ar formein harledd 
under alltfor idealiska antaganden om kons- 
tant effekt mellan 3 dB-punkterna, lag sido- 
lobsnivci etc.

Enligt F9FT ligger —3 dB-punkterna for 16 
el Tonna vid ±16°. Enligt mina matningar 
vid ±19°. —6 dB-punkterna ligger daremot 
vid ±25° precis som F9FT anger. Anvander 
man mina ±19° i den felaktiga formein fcir 
man direktiviteten 13,5 dBd att jamforas med 
datorintegrationens direktivitet 12,5 dBd.

Stoppar man sen in F9FT's felaktiga ± 16° 
i den felaktiga formein far man dir. 14,95 dBd 
= 17,1 dBi. Jamfor med F9FT's fantastiska 
17,8 dBi = 15,7 dBd. Bra nara en tanke — 
nar F9FT anvant den felaktiga formein?

SM5CHK: Intressant! Du vill alltsa pasta 
att F9FT's uppgifter inte ar korrekta. Vad sa
ger du om tillforlitligheten hos antennmat- 
ningar i allmanhet.

SM5BSZ: Det finns manga matningar med 
substitutionsmetoden (som i Annaboda) 
publicerade. Deras ojamna resultat kan for-
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Jaybeam 10 el + 1 el 
Jaybeam 10 el + 2 el 
Wisi 10 el yagi

10. 10 el enIVHF Handbook (SM5AGM)

11. 13 el enl VHF Handbook (SM0FFS)

1. SM5ERW's 6 el yagi

2. Hygain 8 el yagi

3. Hygain 8 el, modifierad 1 *
4. Tonna 9el yag£)
5. Telo 10 el yagi
6. Jaybeam 10 el yagi

Direk- Optimal Stackat
tivitet stackn gain
dBd X dBd

9,4 1,15 12,3
9.9 — —

10,8 1,8 14,3
11,4 1,8 14,6
11,5 1,8 14,8
9,8 — —

10,6 1,7 13,9
10,3 — —
10,6 1,65 13,9

— 1,75 14,1
— 1,85 14,7
— 1,85 14,9

10,7 1,7 14,1
10,8 — —

— 1,8 13,7
10,5 1,75 14,0

— 2,6 17,0
12,8 2,7 16,0
12,5 1,8 15,8

— 1,9 16,0
11,0 1,7 14,3
16,0 — —
12,6 — —
14 (uppsk.)

gainet dok haftigt!

144,4 
146,0 
144,0
145.1
146.1
144.3
144.4 
144,4 
144,0
146.2 
144,0 
144,0
144.4
145.4 
144,0 
143,0 
142,6
144.4

12. 16 el Tonna 144,5
146,0

13. Cushcraft 10 el 144,4
14. Tonna 21 el yagi 432,0
15. Telo 25 el typ 7002 432,0

470
16. FUBA Color X (XC391 A), TV-antenn 516 

432
b Kapad enligt ELFAs anvisningar. SWRet blev battre men
2) Enligt Tonna 11,9dB.

Antenntyp Mat- 
frekv 
MHz

SM7FJE, Bosse, for att antennerna kan- 
ske gAr att rata ut efter fulltraff med fotboll 
— skyll inte pa nattens morker!

SM4COK, Bjorn, for ihopsamling av allt 
fint material till beercan-baluner.

LUXOR och HP for I3n av utrustning. 
ALLA for ett minne for livet!

SM5CCY:s helixantenner for 2304 MHz. 
Foto: SM4AXY.

Resning av SM5BSZ:s 
tenn". Foto: SM4AXY.

"kaninbursan

TABELL4
SM5BSZ's antennmatningar och berakningar av stackningsavstand och gain

— Quagis
— DL7KM-beam med hybridquadmatning 

(finns nA'n i OZ?)
— DL7KM hybridquad igen

432 MHz
— Dual rombic enl W8DMR, publicerad i 

73 Mag. Sags ha 26 dB gain!!! SM0CGL har 
nastan lovat bygga en.
1296 MHz

— En litet mer nykter backfire-antenn 
(-AKU/-BSZ?)

Diskussioner p^g^r om att i Annaboda 
1980 anvanda en natverksanalysator for an- 
tennmatningarna for att kunna svepa upp 
forstarkning och SWR. Kurvorna kan foto- 
graferas med Polaroidkamera. Separat mat- 
plats for matning och trimning av matnings- 
impedans (Smith-diagram) ar ocksa tank- 
bart.

Du som tanker stalla upp med antenner, se 
till att ha med

— grejor for matchning av antennen
— fullstandiga uppgifter om antennen 

(dimensioner, publicerat gain, litteraturrefe- 
renser etc)

— mastfaste for 38 mm mast pa antennen
— BNC eller N-kontakt, heist ingen koax 

p3 antennen.
SM5BSZ har planer pa matning av sid- 

bandsbrus pS 144 MHz. Ta med din station, 
sarskilt hembyggen.

Ett STORT TACK till. . .
SM5CNQ, Arne, for forberedelser och hart 

arbete och huvudvark under Annaboda- 
dagarna.

SM5CCY, Bosse, for referensantenner, 
kunskap och synpunkter/kommentarer till 
denna artikel.

SM5BSZ, Leif, for idder, stor antennkun- 
skap och annu storre mod.

SM4ANQ, Ulf, utan vars insats inga an
tenner kommit upp i luften.

SM7GWU, Stefan, for haftig QRM (s k 
timmerstockar) och fika i taltet.

klaras dels med att man misslyckats med att 
eliminera markreflexer, dels med anpass- 
ningsproblem. Man mSste alltid ha klart for 
sig vilken impedans man mater mot. I Anna
boda s3g vi till att mata mot 50 ohm genom 
anvandning av koaxkablar RG8 av god kvali- 
tet och en professionell spektrumanalysator 
med 50 ohms ingangsimpedans.

Normalamatoren gor nog ofta jamforande 
matningar med hjalp av sin ordinarie mot- 
tagare. Det ar vanligt/fulit normalt att motta- 
garens forstarkning andrar sig kraftigt om oli- 
ka antenner med SWR ansluts. Matresul- 
tatet kan bli helt felaktigt! Botemedlet ar en 
50 ohm dampsats i kabeln.

SM5CHK: Tonnan har 3,lX, bomlangd
— vad ger den bomlangden teoretiskt?

SM5BSZ: Teoretiskt optimalt gain vid 3,1^\ 
bom pa 144 MHz ar 13,4 med forsumbara 
ohmska forluster (grova element). Det verk- 
liga gainet hos Tonnan ar 12,0 dBd/Za. Av 
skillnaden p3 1,4 dB beror

— 0,5 —0,6 dB pa ohmska forluster pga 
tunna element

— resterande ca 0,9 dB ar priset man far 
betala for att slippa sidolober och en smal 
huvudlob.

Den teoretiskt optimala antennen har 
namligen ett trakigt strSIningsdiagram med 
smal huvudlob och starka sidolober. Tonnan 
ar kand for att ha god sidolobsundertryck- 
ning, den har bredare huvudlob an en teore
tiskt optimal antenn med samma gain som 
d3 ar 2,4X lang. Ett annat satt att se det ar 
att man far betala 0,7 X bomlangd for att fa 
ned sidoloberna.

SM5CHK: Ar du saker pa det dar med max 
13,4 dBd for 3,lX bom?

SM5BSZ: Tamligen! Sa sags i litteraturen
— bl a fran NBS.

SM5CHK: Detta innebar att Crushcraft 
A —3229 Boomer med 3,2 X bom och an- 
givet gain pa 16,2 dBd ocksa ar suspekt! 
Hoppas att vi far tillfalie att mata en Boomer 
vid Annaboda 1980.

En annan fraga — i din tabell 4 har du an- 
givit optimalt stackningsavstand och stackat 
gain. Forklara!

SM5BSZ: Det optimala stackningsav- 
standet ar datorberaknat utgaende fran strai- 
ningsdiagrammet med kriteriet "max gain". 
Berakningarna tar lang tid aven med dator 
varfor vi for vissa antenner bara checkat gai
net med 3 — 4 olika stackningsavstand. 
Resultaten stammer utomordentligt bra med 
praktiska erfarenheter.

Lagg marke till att antenn nr 2 och nr 4 i ta
bell 4 ger mer an 3 dB gaindkning vid stack
ing. Antenn 1 daremot ger nagot mindre an 
3dB.

Orsaken till detta ar
— ca 60 % av effekten ligger i huvudloben 

hos en optimal yagi
— stackninggen ger halvering av huvud- 

lobens bredd, vilket ger 3 dB
— har man tur kan sidoloberna ocksa ut- 

slackas genom stackningen — da tjanar man 
mer an 3 dB.

For att belysa ovanstaende — tank dig tva 
korslagda dipoler matade 90° ur fas. Anten
nen blir rundstraiande med —3dBd gain. 
Stacka sedan tva stycken — gainet blir +3 
dBd. Alltsa 6 dB vinst vid stackningen!

Min erfarenhet visar att just antenner med 
1,7 A optimalt stackningsavstand ger mer 
an 3 dB stackningsvinst.

Nasta gang. . .
vid Annaboda 1980 vill vi garna mata

144 MHz
— 7 el quad enligt GW4CQT (SM7BUX, 

staller du upp med en?)
— Cushcraft Boomer
— 14 el Parabeam
— PA0MS
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Faktorer som pdverkar ett 
mikrovAgssystems mdjligheter

Joakim Johansson, SM6GPV 
Hand GSrd PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD

♦P
Vid konstruktionen av ett transceiver

system ar det viktigt att veta vilka parametrar 
som pSverkar rackvidder, signalstyrkor etc. 
For oss amatdrer med en begransad budget 
ar det ju bra att veta vilka komponenter i ett 
system som ger basta utbyte i DX-QSO per 
krona.

Jag ska har redovisa en matematisk mo- 
dell for ett mikrovSgssystem som hjalper oss 
att fa en uppfattning om storleksordningen 
pa rackvidder m.m. Det bbr dock klargdras 
att alia modeller ar just bara modeller och ger 
darfor en ofullstandig beskrivning av verklig- 
heten.

Modeller!
Studera figur 1. Antag att vi har en sanda- 

re med effekten P som matar en antenn med 
forstarkningen Gy. Matarledningen har 
dampningen Ly. Da signalen nSr mottaran- 
tennen har den dampats med en raktor. ex’. 
Vid mottagarens antenn forstarks signalen 
med Gr innan den via en matarledning med 
forlusten Lr nSr mottagarens HF-steg. I 
mottagaren har vi p g a diverse omstandig- 
heter en medelbruseffekt Pn. Fore detektorn 
har vi signal-brusforhSllandet CNR (Carrier- 
Niose Ratio). Om vi mater alia faktorer i dB 
(P och Pn relativt 1 Watt) fSr vi formel 1: 
CNR = P —Ly + Gy — 0(.+Gr —Lr — Pn 
(dB)

Brus
P g a elektroners slumpmassiga rorelser 

och andra fenomen i var mottagare fSr vi ett 
brus. Som alia vet brukar vi ange en brus- 
faktor for en mottagare som anger hur myc- 
ket brus mottagaren sjalv genererar. Om vi 
nu har brusfaktorn F (ej i dB, omvandla forst). 
och bandbredden B i vSr mottagare fSr vi vSr 
bruseffekt ur formel 2:
Pn = - 174,0 + 10 IgB + 10 Ig (F-1) 
(dB rel 1 W)

- <x

FIG 1 DIA 1

B ar i kHz. I diagram 1 har jag ritat nSgra 
kurvor for bruseffekten som funktion av 
bandbredd och brusfaktor. Man tjanar alltsS 
pa att fS ner bandbredden.

Utbredningsdampning
Om mottagare och sandare befinner sig i 

fria rymden med fri sikt mellan antennerna 
har vi foljande formel 3 som ger utbrednings- 
dampningen:
o<= 92,4 + 20 Igf+ 20 Igr(dB)

f ar frekvensen i GHz och r ar avstSndet i 
km. I diagram 4 ser ni hur dampningen ar for 
10 GHz (kurva markt fri rymd).

Atmosfaren
Nere pS jorden kan vi anvanda formel 3 pS 

samma satt som for fri rymd om vi lagger till 
en term for dampningsfenomen i luften. I 
diagram 2 ser vi hur tillaggsdampningen for 
syret (O2) och vattenSngan (H2O) varierar 
med frekvensen. Konstigt att dampnings- 
toppar och amatorband sammanfaller. . . 
HI.

I diagram 3 ser vi hur regnet pSverkar 
dampningen vid olika nederbordsmangder. 
OmrSden med over 25 mm/h som ar storre 
an ca 5 km ar dock mycket ovanliga i vSrt 
land, sS situationen ar inte sS katastrofal som 
den verkar i diagrammet. I diagram 4 har jag 
ritat in kurvor for olika vadersituationer for 10 
GHz. Som synes inte sS stort vaderberoende 
pS kortare strackor.

PS VHF-UHF-SHF-EHF intraffar ibland 
fenomen i atmosfaren som utokar rackvid- 
den kraftigt. Vi kan fS en s k superrefraktion. 
RadiovSgoma foljer dS jordytans krokning 
och kan nS ISngt bottom horisonten. Vi fSr 
ocksS mycket starkare signaler an om vi hade 
fri sikt till motstationen vid normala CONDX.

Modula tionsform
I diagram 5 ser vi hur signal-brusnivSn ar 

efter detektering. Det inmatade forhSllandet 
ar C/N och det utmatade S/N. CW och SSB 
fSr samma forhSllande ut som in (linjara 
modulationssatt). Ovan ca 10 dB C/N fSr vi
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Fig. 2 Kristallens reaktanskurva.

Fig. 3. Kristalloscillator.

ar mojligt att trimma kristallens svangnings- 
frekvens med en kondensator parallellt over 
Cq. I praktiken ar detta inte mojligt, vid fs blir 
kondensatorn oandligt stor, vid fa blir den 
noli. 10 till 60 pF brukar anses som praktiska 
gransvarden for trimkondensatorn. For hog 
kapacitans medfor ofta att oscillatorn slutar 
svanga, med liten kapacitans blir stabiliteten 
lidande.

Fig. 1. Kristallens ekvivalentschema.
Komponentexempel
(1 MHz):
C-| 0,02 pF,
Lq 1H,
R-] 900 ohm,
Cq 5pF,

O

Kristallspecificermg
Vi ar nu framme vid ett nyckelproblem nar 

det galler att specificera en kristall. Man m3s- 
te vid bestallningen ange om den onskade 
frekvensen galler vid serieresonans (fs) eller 
vid parallellresonans med en bestamd kapa- 
citiv last (ncigonstans mellan fs och fa). Det 
rSder ofta oklarhet om detta, det marks pa 
manga forfr^gningar fr^n kunder. Man talar 
ofta om serieresonans, men menar egent- 
ligen den typ av aterkoppling som utnyttjas i 
oscillatorn man anvander. Ett forslag har 
framlagts om att betrakta kristallens svang- 
ning over fs som positiv svangningsmod och 
som negativ svangningsmod under fa.

Om vi betraktar oscillatorn i figur 3, sa fin- 
ner vi kristallen i en Sterkopplingsslinga mel
lan kollektor och bas. Trimkondensatorn i se
rie med kristallen forflyttar laget pa reaktans- 
kurvan dar kristallen svanger och gor det 
mojligt att trimma frekvensen och kompen- 
sera de ofrSnkomliga tillverkningstoleran- 
serna. Kondensatorn har negativ reaktans, 
sa det stammer foljaktligen att kristallen skif - 
tas in i den positiva reaktansmoden.

En kondensator i serie med kristallen inne- 
bar alltsa inte att kristallen arbetar pA serie- 
resonansf rekvensen.

Den svanger i parallellresonans med en be
stamd lastkapacitans (ungefar lika med serie- 
kondensatorns varde). En omvandling av 
oscillatorschemat visar att kondensatorn i 
sjalva verket utgor en parallellbelastning over 
C0-

Enda sattet att fa kristallen att arbeta i den 
negativa reaktansmoden ar med hjalp av en 
induktans i serie med kristallen. Eventuellt 
kan induktansen kompletteras med en serie- 
kondensator. Nar dessa yttre komponenter 
ar i resonans, sa svanger kristallen p3 den 
verkliga serieresonansfrekvensen fs. Med 
induktiv last kommer man da under fs, med 
kapacitiv reaktans blir svangningsfrekvensen 
over fs. Problemet med dessa losningar ar att 
en for stor p^verkan av yttre reaktanser 
vanligtvis medfor att oscillatorn slutar svan
ga eller borja svanga pa en frekvens som be- 
stams av de yttre reaktanserna. Ett satt att 
testa oscillatorns stabilitet ar att kontrollera 
frekvensen under varierande temperatur och 
matningsspanning. FrSn/tillslag av span- 
ningen brukar avsloja om kristallen verkligen 
bestammer oscillatorns frekvens.

Till sist
Genom att analysera oscillatorkopplingens 

ekvivalentschema kan man ganska snabbt 
avgora hur kristallen bor specificeras och vil- 
ka justermojligheter som star till buds. (Ofta 
lagerfors kristaller med standardspecifika- 
tioner for parallellresonans vid 30 pF last. 
SM4AWC).

Denna artikel ar hamtad ur "Fer- 
tronic display" nr 1 /80. Den ger for- 
klaring om vad som menas med 
serie- och parallellresonans i kristall- 
sammanhang.

Ek viva ten tsc he ma t
En platta sSgad ur ett kvartsamne kan fas 

att vibrera genom att applicera ett varierande 
elektriskt fait mellan plattans sidor. Egenska- 
per ar ocksa reversibel, plattan genererar ett 
elektriskt fait om den utsatts for en mekanisk 
kraft (kristallmikrofoner fungerar p3 detta 
satt). Styrkristall-tekniken ar baserad pa den
na piezo-elektriska egenskap som aven vissa 
andra amnen med kristallstruktur besitter.

Stabila oscillatorer innehbller nastan alltid 
en kvartskristall som frekvensbestammande 
nat. Q-vardet ar i storleksordningen 100.000, 
medan en LC-krets sallan nar battre Q-varde 
an 300. Detta innebar att kristallens svang- 
ningsfrekvens paverkas mycket mindre av 
yttre reaktanser an en LC-krets. Trots kristal
lens hoga Q-varde g£r det att till en del pa- 
verka svangningsfrekvensen, och med allt 
hogre krav pa stabilitet och noggrannhet blir 
kristallens temperaturdrift och aldringsdrift 
mer markbara.

Figur 1 visar den vanligaste presentationen 
av kristallens elektriska ekvivalentschema. 
C-] och L-] representerar kristallens mekani- 
ska egenskaper nar plattan svanger, funk 
tioner av elasticiteten och massan. R-| mot- 
svarar de forluster som uppstSr i kristallens 
(Q-varde ar ju inte oandligt stort). Cq utgors 
av kapacitansen mellan plattans elektroder 
och strokapacitanser mellan anslutningarna.

Av figuren framg^r att kristallen har tva 
resonansfrekvenser, dar reaktansen hos tv3- 
polen ar noli. Den lagre av dessa ar seriereso
nansfrekvensen f (If, C-| och R-j i serie). Im- 
pedansen vid denna frekvens ar tag, lika med 
R-] som brukar kallas den ekvivalenta serie- 
resistansen ESR. En liten fasvridning for- 
orsakas av Cq, men detta kan ofta for- 
summas, vilket framg^r av de typiska 
komponentvardena i figur 1.

Den hogre resonansfrekvensen kallas 
kristallens antiresonansfrekvens f eller paral- 
lellresonansfrekvens (Cq och C], i serie, pa 
rallellt over L-j och R-|). Impedansen ar myc
ket hog vid f och bestams av kristallens Q- 
varde. Antiresonanspunkten ar relativt insta- 
bil, eftersom yttre kapacitanser (parallellt 
med Cq) har avsevard inverkan pa svang
ningsfrekvensen. Frekvensomrcidet mellan fs 
och fa kallas ofta kristallens naturliga band 
bredd (se figur 2). Man kan betrakta denna 
bandbredd som det omrSde, inom vilket det

Styrkristaller
NSgra tips om funktion och anvandning

en mycket stor forbattring vid FM. Under 
denna troskel sjunker dock signalen snabbt 
ner i bruset.

Exempel
Efter dessa torra formler tar jag n^gra 

exempel med amatoranknytning.
1. Tva amatbrer har varsin EME-station 

med foljande data: Effekt 1 kW ut (Special- 
licens), HF-steg 0,5 dB brusfaktor och en pa- 
rabol med forstarkningen 28 dB. De kor 70 
cm. Pci hur ISngt avstcind kan de nu hora var- 

andra? Vi far P = 30 dBW, Gy = Gr = 28 dB, 
forluster i kablar forsummas, ur diagram fas 
Pn= —193 dBW vid 100 Hz bandbredd. Vid 
precis 0 dB CNR fas: O = 30 + 28 — 0< + 
28 + 193, vilket ger —DC = —279 dB. Detta 
motsvarar enligt formel 3:5 miljarder km!!! 
Det kan man kalla DX. . .

2. Normala data for en amatorrig pci 10 
GHz FM ar: Effekten 20 mW, 12 dB brus
faktor och 200 kHz bandbredd. Antennerna 
ar tva paraboler med 0,5 m diameter (30 dB 
Gain). Vi f3r P = -17 dBW, Gy = Gr = 30 
dB, forsumbara ledningsforluster och

Pn= —140 dBW. For FM m£ste vi ju ha 10 
dB CNR, sa vi har: 10 = —17 + 30 — OC + 
30 + 140, vilket ger — = —173 dB. Detta
motsvarar enligt diagram 4 ungefar 300 km. 
Inte sa pjakigt. Tank pa att ni har ett hog- 
kvalitativt Hi-Fi duplexsystem, om ni bygger 
en rig med dessa data.

Till slut vill jag uttrycka en forhoppning; att 
fler amatbrer blir QRV pa vara mikrovags- 
band.

Kallor: Reference data for radio engineers, 
ITT. CCIR XIII Plenary Assembly, Vol V, Re
port 233-3, Geneve, 1974.
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16 kanalers scanner Olle Lillieskold, SM6BVG 
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For att styra scannern sa att den stanner 
nar det kommer in en signal i mottagaren 
skall du anvanda styrspanningen till SQUEL- 
CHEN. Denna spanning kan vara negativ el- 
ler positiv. Scannern styrs av en positiv span
ning. Skulle styrspanningen vara negativ 
(noli) kan du anvanda samma koppling som i 
fig 3 for att vanda polaritet. Du anvander s3- 
ledes transistor 2 N2222 (BC548). Positiv 
spanning p3 basen gor att collectorn fSr 
spanningen noil (0). Noll p£ basen ger d3 
positiv spanning pci collectorn.

Om du vill ta bort viss kanal under scan- 
ningen, t ex vid stadigvarande barvSg p3 n3- 
gon av kanalerna, kan du gora som i fig 5. Du 
satter helt enkelt in omkopplare i styrled- 
ningarna till kristallerna fr3n 74154.

Om du har frSgor angSende inkoppling av 
scannern till din apparat (2 meter, polis/flyg 
scanner eller PR-radio) kan du skriva en rad 
till mig. Har du schema till apparaten s3 med-

4). Har du plusomkoppling m§ste du an
vanda dig av en inverter (2N2222) for att an- 
passa styrkretsen SM74154 till X-talomkopp- 
lingen. Styrkretsen SM74154 ger 0 (jordas) 
vid kanalinkoppling.

Som du ser i schemat s3 klarar scannern 
16 kanaler. Detta innebar att du gor din gam- 
la 10 kanalersstation till en 16 kanalers scan
ner. Scannern kan du fa att stanna pA upp- 
tagen kanal med omkopplare S1 i lage A, le- 
dig kanal med omkopplaren i lage B, och 
rundscanning med omkopplaren i lage C. 
HSIltiden efter barvcigsbortfall kan du andra 
med att variera vardet pS C1. Lampliga var- 
den for C1 ar 0,47 uF—3,3 uF. Du kan aven 
lagga in en omkopplare som kopplar in olika 
varde pS C1. Detta gor att du f3r Icing eller 
kort hSIltid efter barvcigsbortfall.

Med omkopplaren S2 stannar du scan
nern, och med tryckknappen SKIP stegar du 
fram scannern manuellt.

1 1 ? 

7^90
3 .o

Denna gang skall jag presentera en appa
rat som gor din gamla X-talstyrda tvci- 
metersstation till en modern apparat med 
digital scanner. Denna digitala scanner gjor- 
des till en borjan St mig av -5IAM for anvand- 
ning till polisscanner. Detta for att apparaten 
inte skulle synas nar den var monterad i bilen 
och eventuellt fresta ISngfingrade personer.

Denna scanner kan med fordel anvandas 
till alia X-talstyrda apparater. Inkopplingen ar 
mycket enkel. Du ser i fig 2 hur man kopplar 
in den i en apparat med jordande X-talom- 
kopplare. Och i fig 3 och fig 4 ser du hur man 
kopplar in den i en diodstyrd omkopplare. 
Fore inkoppling mSste du i schemat pci din 
apparat gora klart for dig om du har plusom
koppling (fig 3) eller minusomkoppling (fig

• '-E:
:? /? ,'f o q /5 w
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En enkel raknare
100 kHz eller 10 kHz

Denna nedan beskrivna raknaren g3r till 
100 kHz (dvs 99,99 kHz) eller 10 kHz (9,999 
kHz). Vill man bara mata till 10 kHz tar man 
bort IC3.

Den anvander natfrekvensen som tid-bas 
och om natet avviker fr3n 50 Hz s3 gor det 
sig gallande p3 matnoggrannheten.

Transistorn Q1 styr kommatecknet, Q3 — 
Q5 ar katoddrivare. Alla komponenter ar 
standardgrejor, sm3signal kiseltransistorer 
och kiseldioder. Den anvanda displayen ar 
''gemensam-katod-multiplexad'' men om

Thorleif Svanholm, SM0JGT 
Frejs Vag 4
145 71 NORSHOLM 

man vill kan man ta fyra separata sjuseg- 
ments display och koppla samman alia seg
ment "a", som d3 blir pinne 13, alia segment 
"b" som dci blir pinne 12 osv. Observera att 
katoden skall vara gemensam. Katoden p3 
vanstra displayen kopplas till kollektorn p3 
Q2osv.

Insignalen m3ste vara C-MOS-kompatibel 
vilket innebar att den g3r mellan 0 och 5 volt. 
En C-MOS Schmitt-trigger eller liknande kan 
anvandas for att forma signalen till fyrkant- 
v3g.

i

Fig. 4.

Fig. 5.
kanal

sand detta. Komponenter till denna apparat 
kan du kopa hos Svebry i Skovde. Fardigt 
kretskort kan du bestalla hos mig.

Efter mina byggbeskrivningar ar det m3n- 
ga som har hort av sig med problem av olika 
slag. T ex byggbeskrivningar av enklare 
apparater och tillbehor.

Har du problem med nagon elektroniklos- 
ning eller n3gon fardig apparat som du vill 
dela med dig till andra, s3 skriv till mig s3 
skall jag forsoka ta upp dessa saker i en spe- 
ciell spalt i QTC.

Lycka till 6BVG

CW-filtret i QTC 2/80
Den figur 1 som forfattaren 3beropade r3- 

kade falia bort. S3 har ser figuren ut.

o-

220 V -

5n

1 000 aj

10/j

UT

1980-04-07 II Wo

80m QRP-transceiver
I denna artikel i QTC 3/80 forekommer det 

en del fel p3pekar forfattaren. Det var emel- 
lertid for sent att f3 med korrektionerna i det
ta nummer, varfor ev. byggare uppmanas ta 
kontakt med SM5TA. Rattelserna kommer i 
juninumret. Red.

SVAR PA 'KRISTALL-NOT'
Ratt svar p3 noten i aprilnumret ar A = 50, 

B = 32, C = 5, D = 10 och E = 49.
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Fig. 3. Ma no ver box, natdel och 
omkopplardel. Drosslarna ca 1 mH. Av 
kopplingskondensatorerna 1 nF.
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Fig. 1. Overkopplingen av relakontak 
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Fig. 2. Relaboxens koppling. Fig. 4. Displaydelen i diodversionen. En diod till vardera segmentet i displaysiffrorna.

Jord-^
FF 7n *<— 

HF -jt

Relaerna maste byggas in i en vader- och 
vattentalig metallbox. Forbindningarna till 
jord och nasta rela gores med grov koppar- 
trSd s3 som fig. 1 visar. Relaer med rund 
sockelinfattning ar mindre lampliga utan de 
bdr se ut som figuren visar. In- och ut- 
gangarna for koaxkablarna bdr placeras i bo- 
xens botten. Lampligt med chassikontakter 
av den typ man foredrar. Boxen bdr forses 
med "draneringshSr.

Placerar man relaerna i rad underlattas 
byglingarna eftersom den inkommande 
effekten och jord ar gemensamma for alia re- 
lan. Det blir da tvci lAnga byglingar over alia 
fem relaerna. Det bor observeras att om man 
skall switcha mellan olika quadelement sa 
mSste aven jordforbindelserna brytas till de 
loopar som ej anvands.

Sa till indikeringen. Jag har gjort den i tva 
versioner, en dar displayen har glodindi 
katorer och en dar man anvander LED indi 
katorer.

Till den forra gar det at totalt 49 dioder 
1N4148 och de kopplas som fig. 4 visar. 
Forkopplingsmotstanden utprovas sa att siff 
rorna lyser lagom starkt. De maste tala minst 
4W.

LED-versionens koppling visas i fig. 5. Ge- 
nom att man anvander ett antal CMOS-kret- 
sar slipper man de manga dioderna. LED- 
indikatorerna skall vara sAdana med gemen- 
sam katod. Forkopplingsmotstanden till dem 
ar p3 1 kohm. Forslagsvis skaffar man tv£ st 
motstSndsnat a 1k i DIL-utforande. 
"Pulldown-motstanden" pa ingangarna ar 
pci 100 k, dessa ocksS lampligen i DIL-ut-

Den har konstruktionen tillkom for ungefar 
ett halvSr sedan i samband med sanering av 
matarkablarna till mina antenner. Den kan 
kanske intressera dem som har ett storre an
tal antenner i tradgarden och dessutom en 
hel "drose” koaxialkablar som slingrar sig in i 
schacket frSn styrbord och babord.

Anordningen ar en relastyrd antenn- 
omkopplare som mandvreras frSn en liten 
box i schacket. Indikering av inkopplad an- 
tenn kan ske pa olika satt, fr^n en pilratt till 
elektroniskt styrda LED-indikatorer. I dag ser 
det onekligen "proffsigare" ut med LED- 
display.

Det jag onskade var endast en koaxial- 
kabel ut frSn shacket. Det blev en koax och 
sexdelig mandverkabel mellan manover- 
boxen och relaboxen.

De relaer jag anvant ar s k industrirelaer. 
12 V spole och tre vaxlingar som vardera tai 
tio ampere. (Finder 6043, 12 V DC, krets- 
kortsfattning. Ca 25 kr st. Electrona, Phoe
nix, 08 - 83 42 75).

Antennswitch med elektronisk 
indikering

Thomas Rylander, SM3DMP 
Nyhamn 1164
870 26 BJARTRA
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forande. Da blir hela konstruktionen upp- 
byggd av IC sa nar som p3 dioderna som kan 
vara 1N4148. For att hindra att indikatorn 
"stressas" av HF bdr alia spanningar och in- 
g^ngar torses med en liten drossel i serie, av- 
kopplad med en kondensator till jord. Lamp-

liga varden 1 mH/1nF.
Anordningen har anvants over ett halvSr 

och forutom den snabba antennskiftningen 
s3 ar mandverboxen ''en prydnad for schac- 
ket".

Rubriken ar missvisande, for om man re
dan har en Heathkit DX-60 eller liknande san- 
dare stSende, s3 blir PA:et nastan gratis. An- 
nars kostar ett Scidant 3 — 400 kr. Om SSB 
onskas, ombygges den till linjar drift, vilket 
jag har gjort och fStt hjalp med r3d och d3d, 
oscilloskop- och "on-the-air"-tester etc — 
mni tnx. Dessutom m^ste neutraliseringen 
kontrolleras.

Fordelama ar, jamfort med transistor- 
PA:n, att detta blir billigt eller gratis; platar- 
bete, nataggregat, pi-filter etc finns redan. 
12V 8-10A behovs ej. Aven dciliqt anpassa- 
de antenner duger utan sarskild tuner. Ris- 
ken for dyra transistorers ibland ultrasnabba 
hadanfard ar eliminerad. Outputen torde bli 
renare med rdr Gott om plats for ombyggna- 
den och ev extra tillbehor som nataggregat 
till QRP-stationen finns. Avstamningen ar 
snabb och enkel, sarskilt om man skriver upp 
eller marker ut, hur kranarna ska sta p§ olika 
band. Testandet ska sa langt som mojligt aga 
rum p3 konstantenn, och det borjar man med 
da TXen ar i originalskick, varvid output'en 
mates och antecknas. Tro bara inte for myc- 
ket pa wattmetrarnas exakta utslag.

Sa har gjorde jag se'n, men atskilliga varia 
tioner pa temat kan tankas. Modulatorn revs 
bort, i dvrigt ar DX-60:an s a s latt aterstall 
bar, och fran junkboxen sattes roren OA2 
och ECL82 dit istallet samt lite motstand en- 
ligt schemat, s3 att stabiliserad skarmgaller- 
(g2) spanning erholls. Rorsocklarna ar ritade 
sedda underifran, och stiften raknas medsols 
fran stora mellanrummet. DX-60:an hade 
forut forsetts med antennrela och RX-uttag 
bakpa. Hur omkoppligen ska ske kan variera, 
men i princip behover QRP riggen, som i mitt 
fall ar en Yaesu FT-7-transceiver med nomi- 
nellt 10W ut, SSB och CW, kopplas dels di- 
rekt till antennutgangen, dels, nycklande

PA:et, till "drivning in". Effekter ner till VFO- 
niv3 kan styra DX-60:an, men jag sjalv har ju 
hela 10 W, s3 jag tog bort 1 :a 6CL6:an 
(Xtalosc-input) och satte en storre trim
mer i serie med HF-ing3ngen, som sedan 
ev bdr ha en spanningsdelare med t ex 330 
ohm till jord och 820 ohm till 2:a 6CL6:ans 
styrgaller. S3 fick jag ett reservror dessutom. 
En liten konstantenn med 2 st 100 ohm ev ar 
battre for lAngtunare. Fran FT-7:ans span- 
ningsplugg g3r en tat fr3n stift 4 till en pho- 
no-hona p3 ett bleck bakpa DX-60:an med 
12V spanning vid sandning, till ett 3-poligt 
Clas Ohlson-rela. Blecket rymmer ocksci konst- 
antennen och HF input (TV-koaxhona). 
HF-en kommer fran FR-7:an via en bit RG- 
58.

Ska man kora SSB andras drivsteget till 
klass A genom att katoden kopplas via 270 
ohm 2 W, med 5nF i parallell, till jord, och 
6146:an lagges i klass AB1 genom att den far 
stabiliserad spanning till g2 och negativa for- 
spanningen andras tills man har en tom- 
gSngsstrom av 25mA. G2-spanningen till- 
fores drivsteget via befintligt motstAnd pS 
6,8 kohm 2W och "drive level"-potentiome- 
tern pa 25kohm, 4W. Fore 6,8 kohm brytes 
befintlig ledning, och stabilisatorns spanning 
kopplas in vid sandning, liksom den da ska 
ga direkt till PA-roret. Kolla att denna ar ca 
225V. Det kan vara ide att fr3n ECL82:ans 
stift 2 istallet for 100- och 180kohms-mot- 
standen satta en 100k-trimmer fran stift 2, ar- 
men till 270 kohm och bottenanden via 
120kohm till jord. Ovriga andringar i DX60:an 
jag gjort: Ledningen fran botten av 6CL6:ans 
motstand 18kohm (under drossein till g1) 
brots upp och motstandet jordades. Pci sam- 
ma satt brots PA:ets g1-ledning, som forr 
gick direkt till negativa gallerforspanningen, 
och armen pa en 10-kohms-potentiometer

tillkopplades istallet. I dess ena ande kom ne- 
gativspanningen, medan den andra gar via 
10kohm 2W till jord. Den installes enligt 
ovan. Taltopparna bor inte ga over 75mA pa 
instrumentet. Gallerstrom ska forstas inte 
forekomma. Den gamla nycklingen brots 
bort vid g1-motstandet. Outputen blir 40 — 
50W, nagot mindre pa 10 m-bandet, men 
okas givetvis nSgot, om man blir kvar i klass 
C (CW-trafik).

Det 3-poliga relaet nycklar g2-spanningen, 
drivning input/befintligt RX-uttag samt DX 
60:ans forut ditsatta relaer. Bakpa anvander 
jag inte uttagen VFO input, mute, kristallhal- 
larna eller octalsockeln.

Pa panelen ser det nu ut sa har: Natspan- 
ningslampan har ersatts med en liten strom- 
brytare, sa att "PA eller QRP direkt" swit
ches, eftersom nycklingsspanningen fran 
FT-7:an gar via den. Funktionsomkopplaren 
har kvar "off", "tune", "st-by" och "AM". 
Sistnamnda ar sandningslaget, medan 
"CW" har avskaffats. "Tune" bestar av ett 
motstand pa 47kohm 2W, som lagges i serie 
med g2-spanningen till 6146:an men kortslu- 
tes i "AM" lika med sandninqslaqe. Det om- 
besorjer H — % effekt. "Drive level" regierar 
g2-spanningen till drivsteget, och "Xtal" ar 
nu pot'en for negativa forspanningen. "Drive 
tune" fungerar som forut, liksom forstcis 
bandomkopplaren och hogspanningslam- 
pan. Nyckeljacket anvandes inte.

Detta var ett satt att gora det pa, kanske 
inte det basta. Till de fci mA:en till g2 kunde 
man ha zenerdioder i serie. Input-arrange- 
manget kan behova anpassas till tillganglig 
driveffekt, och switch-d:o mSste ev modifie- 
ras. Vid ev rorbyte kan man tanka sig 6146B, 
men att, om man har likriktarror som i DX- 
40, byta det mot dioder, qer noq minimal ut- 
delning, men elektrolyterna kanske inte gillar 
det.

Men ar da detta vart besvaret? Har man re
dan 10W ut, sS tjanar man ju knappt mer an 
en S-enhet, vid 2,5W 2 S-enheter etc teore- 
tiskt. I praktiken fcir jag 2—3 S-enheter battre 
rapport med an utan PA, i genomsnitt, och 
kvaliteten bedoms av motstationerna vara 
densamma med som utan PA. Om man utan 
PA ar sSdar S9 eller mer och QRMen ar mStt- 
liga eller inga, Sci lonar sig inte PA-inkopp- 
lingen. Hur Du an gor, lycka till, och glom in
te ratt vilostrom samt sakerhetsforeskrifter- 
na!

Billigt pa for KV-QRP-stationen Erland Belrup, SM7COS 
Hjortshog 4540
260 34MORARP
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laminat med kopparlamellerna stAende pa 
hdjden, och med en komponentplacering en- 
ligt fig. 2. Pa kortet finns ocksA med kompo- 
nenter for lysdiod och spanningsreglering 
(7805). Den senare kan eventuellt ersattas 
med senerdiod och dithdrande motstAnd.

1/4 W 5 % motstAnd ar tillrackligt, men 
for god noggrannhet pA det fardiga instru- 
mentet bdr R-3 till R-8 vara 1 %. C 1 bor ej 
ha storre tolerans an 10 %. (R-3 i prototypen 
bestir av 3 seriekopplade motstand.) Texten 
pci instrumenttavla och lAda ar latt att gora 
med "gnuggisar", men for att de skall sitta 
kvar mAste man efterat spreja med fixativ tre 
till fyra ganger i mycket tunna lager. Fixativet 
loser namligen upp den ditsatta texten for att 
den skall fastna ordentligt. Sprutar man frAn 
borjan ett tjockt lager flyter bokstaverna ut 
och man fdrstor hela jobbet. Fixativet torkar 
fort, men ar mycket omtaligt for repor innan 
de hArdnat ordentligt. Detta brukar ta flera 
dagar. Instrumentet som i mitt fall ar pa 100 
uA, kan lika bra ersattas med ett pci 1 mA om 
motstAndet R 12utesluts.

Medtaget ar alternativ utvandig span- 
ningsforsbrjning. Den kan vara bra att ta till 
om man skall gora nagra matningar pa en 
gAng. Strdmforbrukningen ligger mellan 
30 — 45 mA beroende pA valt matomrAde och 
belastar darfor ett litet 9 V batteri val kraftigt.

Kopplingstradarna fran kretskortet till test 
poler och till omkopplaren S 3 bor goras sa 
korta som mojligt for att fA lAg strokapaci 
tans.

Panelen med hAltagning och text.

Injustering och kalibrering
Med testpolerna obelastade, 0-justeras 

matomradena med P 2— P 5. Darefter kan 
instrumentet kalibreras med en kondensator 
av kant varde, och med snav tolerans — %. 
Jag anvande sjalv en pa 9280 pF 1/2 % som 
fanns i junkboxen. Med instrumentet installt 
pa matomrAdet 10.000 pF = 0.01 uF justera- 
des trimpotten P 1 sA att kondensatorns 
varde stamde overens med matutslaget. Dar

Nils Martin, SM6DVY 
Lilia Danska Vagen 12
412 74 G0TEBORG

I mAnga Ar har jag letat efter ett schema pA 
kapacitansmatare sA att jag kunde mata alia 
mina trimkondensatorer och andra konden- 
satorer som under Arens lopp samlats i junk
boxen.

1976 fick jag i en tidning tag pA ett sAdant 
med tvA transistorer i vibratorkoppling. Med 
detta instrument kunde jag mata ned till c:a 
10pF. DA instrumentet inte kunde 0-stallas 
blev vardena osakra, dessutom varierade det 
uppmatta vardet bAde med temperatur och 
spanning.

I marsnumret 1980 av Ham Radio Maga
zine kom sA ett schema med tvA IC 555 och 
en mycket enkel koppling till dessa. Jag 
byggde ett instrument enligt anvisningarna, 
och det fungerade sA bra att jag tyckte det 
kunde vara vart en artikel i QTC.

Teori
(fritt oversatt frAn Ham Radio)
1. Pulsbredden frAnNE 555 ar en linjar 

funktion av vardet pA den kapacitans som 
ansluts till den.

2. Triggas 555-an med en konstant frek- 
vens, blir det resulterande pulstAgets genom- 
snittsspanning en linjar funktion av pulsbred
den. Utnyttjar man dessa bAda fakta, fAr 
man en linjar indikation pA ett kapacitans- 
varde nar en de amp. meter ansluts till ut- 
gAngen pA 555-an. Med andra ord. IC 2 fAr 
sin konstanta frekvens frAn IC 1, och den 
kapacitans som ansluts till IC 2 ger ett linjart 
utslag pA amp.metern som motsvarar kapa- 
citansvardet.

Spanningen mellan pulserna gAr inte helt 
ned till 0. Dessutom uppstAr alltid en del stro- 
kapacitans i byggkretsen. Detta gor att noll- 
justering mAste finnas.

Den konstanta triggningsfrekvensen erhAI- 
les frAn IC 1 och bestams av kondensatorn 
C 1.

Nagra byggtips
I Ham Radios artikel finns avbildat ett 

kretskort avsett att fastas pA amp.metern. 
For min del anvande jag perforerad koppar-

Fig. 1. Kopplingsschema.

En lattbyggd kapacitansmeter
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Kretskortets undersida.

Fig. 2. Komponentplacering pS perforerat kopparlaminat.

Kretskortet sett frSn ovansidan.

Placering i ISdan

1 st chassikontakt 2:50
2 st chassikontakt 1:60
1 st Ratt 4:50
4 st skruv med mutter 0:40
Kopplingstrad 0:15
1 st 9 V batteri — 11: —

20:15 
167:30

Slutsumma kronor 187:45
Till detta kommer kostnaderna for kretskort 
eller kopparlaminat.

0
10 

0

41 SI

20 30 '"/////,, 101

PF 50

Skalan. Tavelstorlek 75 x 105 mm.

med ar kalibreringen klar for samtliga 
matomrciden. Kalibreringen bor goras sa na- 
ra fullt skalutslag som mojligt.

Anvandningstips
Har man en kondensator med okant varde, 

m^ste man alltid borja matningen pl 1 uF- 
skalan. Orsaken till detta ar, att om konden- 
satorn har storre varde an installt matom- 
rade, sa upphor linjariteten och man fSr ett 
helt felaktigt skalutslag.

Anslutningen till 4- -polen skall vara kor- 
tast mojlig, sarskilt pa 50 pF matomrAdet, dar 
man genast far utslaq om bara en krokodil- 
klamma fast pa en banankontakt anslutes. 
Utslaget blir mellan 2—3 pF vilket man maste 
ta hansyn till vid matning av de ISga kapaci- 
tansvardena och om en krokodilklamma an- 
vands for att hSIla kondingen pa plats.

Kor man ned kondensatorns ben i kontak- 
terna och sedan halier den pa plats genom 
att trycka pa toppen med ett finger, blir ut
slaget ocksa felaktigt.

Ref. Ham Radio Magazine n:o 11, 1978 
och n:o 3, 1980.

Tillagg

Omkopplama S1 och S2 fungerar enligt 
foljande: S1 skall sta pa ''ON'' vid kapaci- 
tansmatningar, men i "OFF” vid batteritest. 
S2 skall sta i vansterlage vid kapacitansmat- 
ningar och i "B-test” vid batterikontroll.

Laminatkortet har storleken 37x95 mm. 
Kopparstrimlorna ar kapade med hjalp av en 
liten elektrisk hobbymaskin och ett "tand- 
lakarborr” vars spets har formen av en reff- 
kula. Aven etsning eller "knivskarning” ar 
givetvis mojlig.

Skalan ar fr3n instrumentoriginalet med 
vissa tillagg. "Fixativet" som anvants pa 
"gnuggisarna” heter "Lettracote". 103 for 
matt och 102 for blankt resultat.

Utbytes i trimpotten P1 mot en 10-varvig 
potentiometer underlattas injusteringen.

Komponentforteckning
R 1 220 Ohm R 12 180 Ohm
R 2 150 K R 13 100 K
R 3 10M P 1 10K
R 4 4,7 M P 2 220 Ohm
R 5 470 K P 3 100 Ohm
R 6 47 K P 4 100 Ohm
R7 ■4.7 K P 5 100 Ohm
R 8 470 Ohm C 10.01 pF
R 9 390 Ohm C 20.01 pF
R 10 270 Ohm C 30.01 pF
R 11 1 K C 410uF

IC 1 o. 2 NE 555 el. MC 1455 P
Spanningsregulator 7805
Lysdiod CQY 26
Meter 100 uA storlek 110 x 80 mm 
Vridomkopplare 2 pol. 6 lagen
Omkopplare S 1 1 pol
Omkopplare S2 2 pol
Lada 200 x 100 x 50 resp 25 (lutande front) 
Chassihona for batterieliminator
2 st chassikontakter
4 st skruvar med mutter
Kopplingstrad, lodoron
Kopparlaminat perforerat

Materialkostnad
1 st lada 37: —
1 st Meter 100uA 71: —
3 st omkopplare 23:75
2 st NE 555
1st 7805
1 st LED CQY26 1:50
13stmotstand 4:50
5 st trimpottar 6:75
4 st Kondensatorer

Kronor 167:30
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IC1 IC2
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--------/ + 5v

Sand7 PTF- 
fot> kt ion

Fig. 1.

IC5. FrSn IC4 gSr aven pulsen till transistor 
T1, som drar PTT i sandningslage under ton- 
sandningstiden. IC1 ar blockerad under lang- 
re tid (puls fr3n IC3) an tonsandningstiden. 
Detta villkor gor att apollopipet ej Sterstartar 
efter tonsandningen.

Komponenter till dessa byggsatser kan du 
kopa hos Svebry i Skovde och kretskort kan 
du bestalla hos mig 0505/123 00.

Lycka till -6BVG

7
+5V

Byggfragor
Med anledning av den mangd frSgor som 

har inkommit till mig ang^ende byggtips, 
kommer en del av dessa att besvaras i denna 
artikelserie.

Denna frSgespalt kanske ej kommer regel- 
bundet i varje QTC. Utrymmet i tidningen ar 
som ni forst^r begransat.

Det finns en hel del byggbeskrivningar pci 
tongeneratorer for inbyggnad i radiostatio
ner, men for den som ej ar tekniskt kunnig 
kan det vara svSrt att koppla in den i statio- 
nen.

CW MEDHORNING

APOLLOPIP
Nar det galler apollopip har det inkommit 

mSnga frSgor, om ett apollopip, som ar latt 
att ansluta till radiostationen.

De apollopip som jag har sett har varit val- 
digt besvarliga att koppla in i olika radiosta
tioner.

Sedan en tid anvander jag sjalv ett apollo
pip, som ar latt att ansluta och passar till alia 
radiostationer. Anslutningen till radiostatio
nen gors namligen direkt i mikrofonkontak- 
ten.

Fig. 1 och 2 visar den enkla inkopplingen 
till mikrofonkontakten. Om du har en station ■ 
som saknar sand/mott rela, s3 ar den med all 
sakerhet diodstyrd. Dei m£ste du anvanda in
kopplingen enligt Fig. 2.

som ger en startpuls till tongeneratorn

,-ffi

Den CW-generator som visas p5 bilden i 
Fig 1 behover ej anslutas till radiostationen. 
Den reagerar namligen pci dina utsanda CW- 
signaler. Det enkla principschemat har du i 
Fig 2.

Den CW-generator som visas pci bilden i 
Fig 1 behover en anslutas till radiostationen. 
Den reagerar namligen pa dina utsanda CW- 
signaler. Den enkla principschemat har du i 
Fig 2.

Generatorn ar uppbyggd kring en tonge- 
neratorkrets (555), som styrs av dina utsanda 
CW-signaler. Dioderna D1 och D2 likriktar 
HF-signalerna till CW-pulser, som i sin tur 
styr IC1. D v s att varje g£ng du trycker ned 
nyckeln, s3 startar tongeneratorn, och du f5r 
en ton, som motsvarar det du sander p3 nyc
keln.

FrekvensomrSdet for CW-tongeneratorn 
ar 2Mhz — 500 Mhz.

Det stora frekvensomrSdet gor att du aven 
kan anvanda generatorn for 144 Mhz och 432 
Mhz.

Uppbyggnad
Detta apollopip ar uppbyggt p3 tv3 mono- 

stabila vippor IC3 och IC4. IC3 startar nar 
PTT-knappen slapps. Pulsen fr^n IC3 startar 

' IC4,

C @- 
prr

Fig 1. T1-T2.
D1-D2. OZ597

D3- L^/Sc//oc/

IC 1 555
Fig 2. Principschema for CW-medhorningsgenerator.

IC1
IC2

Principschema for Apollopipet.
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VHF UHF Manager 
Folke Rdsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50 
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0764 276 38 
Ej efter kl. 19

SHF-EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV 
Henci GSrd, PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD 
Tel. 033 860 21 
(MSnd.-fred. 031 16 87 54)

VHF-UHF SHF EHF Contest and Award 
Manager
Lars Gustavsson, SM0DRV
Gransdngarvagen 7
161 40 BROMMA
Tel. 08 26 09 41

AKTI V1TE1STESIEN VHF:APRIL

1
ANROPSSIGNAL
SM3C0L

QTHLOCATOR
I W06F

ANTAL QSO
91

POaNG
2462

2 SKOLM IT60C 1 10 2434
3 SM7IXU GP49H 1 1 3 2021
4 SM7CMV/7 GP49C 87 1985
5 SM5BUZ HS26A 83 1881
6 SM6KCZ GS70H 87 1753
7 SM6KIW/6 GR1 3E 86 1 664
8 SM7GWU HS75C 68 1416
9 SM3FGL IV53G 59 1272

10 SK7EY HQ73J 68 1239

1 1 SMOTW I T 1 197 49 SM7JGI HQ 406
12 SM6IHF GS 1151 50 SM 3K I F IU 392
1 3 SM6K0K/6 GR 1117 51 SM4BTF HT 388
1 4 SM6JWH GQ 1 106 52 SM4HJ HT 383
1 5 SK7 JC HQ 1101 53 SK3LH JX 382
1 6 SM7GEP HR 1 022 54 SKONZ/O IT 350
1 7 SMOKCR JT 989 55 SM4HBQ HU 329
18 SMOGSZ IS 942 56 SM2GCQ LZ 327
1 9 SM3JAW JX 922 57 SM2JDU KX 298
20 SK6HA/7 GQ 858 58 SM7JLT GQ 297
21 SM5DSV I T 820 59 SMOHAX JT 29 1
22 SK4I L GT 804 60 SM4KYN HT 286
23 SM2ILF KY 778 61 SM3IVB/2 JX 282
24 SM4GGC GT 763 62 SM4D0G HU 264
25 SM2IZ0 KY 7 32 63 SM3GBA I k 257
26 SM7JUQ GP 724 64 SMOJEM IT 232
27 SMOKFJ/OP I T 681 65 SM6ANW GR 230
28 SM2JCP KZ 657 66 SMOGZT JT 220
29 SK7JD IR 651 67 SMOGWX IT 21 1
30 SM4AMP Hl 626 SM2JAE KZ 21 1
31 SK4EA/4 HT 616 69 SM6KXE GR 193
32 SM7HMW GQ 601 70 SM4FME GT 192
33 SK6HD GS 592 71 SM4PG HT 174
34 SM5HYZ IU 588 72 SM6CWM GR 1 58
35 SL3ZB/3 IW 586 73 SM5FKY IT 1 56
36 SM3ICT JX 581 74 SM4JKF 61 147
37 SM2GHI MZ 566 75 SM7FGG/7 HQ 1 42
38 SM3GJK IU 540 76 SM3DAL HX 122
39 SM2JUP JY 499 77 SM4KJN GT 1 17
40 SM7ACN GP 497 78 SM3GHB HW 1 1 4
41 SM7HFW GQ 493 79 SM3AST IW 1 13
42 SMOKAX JT 488 80 SM3FEH HW 88
43 SM7KOJ GQ 480 81 SM3IEH IW 76
44 SM2JF0 KY 478 82 SM3UL IV 67
45 SM6KKX GR 440 83 SM4FWY HT 57
46 SM7NG GP 42 7 84 SM3GGN HX 31
47 SM4KIB HT 409 85 SM2BLD JX 26
48 SM3KJ0 JW 407 86 SM6JNW GS 15

CHECKLOGGAR: SM7KUG* SM5FNB# SM3AXV/3

KOMMENTARER.
SKOLM: CONDS 6VER DET NORMALA I BST-VXSTLIG RIKT-

NING • ANNARS GANSKA NORMALT • VXLDIGT LITE QRM FRAN 
ANDRA STATIONER.QRM:EN DENNA GANG HUVUDSAKLIGEN FRAN 
T-BANA OCH LIKNANDE- NYCKLINGSSTEGET YTTERLIGARE MO
DI FI ERAT.BYTE AV RX-KORTET PLANERAT F6R ATT F6RBXTT- 
RA MOTTAGAREN = MINDRE INTERNSTBRNINGAR (FBRHOPPNINGS- 
VIS) 73 DE SKOLM/OFSK, 0IME> OBYC-

SM7GEP: FoR ALLT I VXRLDEN FLYTTA TESTEN TILL KL
19 SNT.VI HAR JU SOMMARTID I NXSTAN HELA EUROPA.DET 
FINNS FA HAM:S SOM ORKAR SITTA UPPE TILL KL 01 OCH 
SEDAN DAGEN EFTER SK BTA ETT JOBB. AKTIVITETEN XR RE
DAN NU DALIG SA VAD TROR NI HANDER IFALL MAN MASTE 
SITTA UPPE TILL KL 1? PERSONLIGEN KOMMER JAG ISAFALL 
ATT SLUTA KBRA TEST DA MAN EJ KAN KBRA HELA TIDEN . 

SM7KOJ: KUL ATT KBRA TEST • HAR ENDAST LYSSNAT IN- 
NAN. F6RVANAS ATT SA MANGA STATIONER QRV , 73 DE JAN 

SM4HJ: GANSKA EGENDOMLIGA CONDS.MYCKET LANGSAM QSB 
/VARFBR EN DEL POXNG MISSADES- -4HJ

SKONZ/O: PREMIXRTEST MED KLUBBCALLET. 25W+9EL.0PE- 
RAT6RER 0JXA,0KAK OCH OKVL. PLOCKADE XVEN QSO PA FM- 
DELEN. N6JE MED KVXLLEN, 73-

SM4HBG: MIN FBRSTA TEST NAGONSIN, HAR VARIT QRV PA 
LAGA DELEN 2 VECKOR. ENDAST SSB-TRAFIK FBREKOM . KOM 
PA SENT PG.A.MITT JOBB. RIG=SEMCOSET 30W INPUT ANT-= 
8 EL QU AG I ..22 QSO=NBJD MED FBRSTA RESJ LTATET* VI HBRS 
DE SM4HBQ* HANS-HU45B.

SMOJEM: AKTIVITETEN BLIR MINDRE OCH MINDRE- LOKALA 
QRM BLIR KRAFTIGARE OCH KRAFTIGARE- 73 DE LARS.

SM5FNB: KUL ATT KBRA TEST IGEN.VAR VXL EN 6 AR SE
DAN JAG VAR QRV PA LAGA DELEN SIST.NUMERA RIG HW-1OO 
SSM TRANSVERTER OCH 8 6VER 8: EL • SOM VANLIGT BLIR

JAG IBLAND FBRVXXLAD MED SM5FND,BOSSE I VINGAKER. 73 
DE G6RAN I VXSTERAS.

SM6JNW:KBR BARA MED VERTIKAL QUAD MEN KOMMER SNART 
MED BXTTRE ANTENNERI • HAR HELLER INTE KUNNAT FA I 
ORDNING PA DATORPROGRAMMET MEN DET KOMMER SNART JNk/ 
MIKE.

SM7KUG:HOPPAS TIDEN FBR TESTEN FLYTTAS SA MAN SLI- 
PER KBRA TILL KL 01 DA MAN MASTE JOBBA DAGEN EFTER • 

RaTTELSE-
SM4FME FICK AV MISSTAG DISTRIKTSSIFFRA 7 (PLATS 57) 

I MARS TESTEN PA VHF (SKRIV TYDLI GT).SM3DQU FICK LOG 
GEN FBR MARS VHF F6RDR6JD PG • A. FELSKICKNING MEN 
SKALL MEDRXKNAS MED 227 POaNG.

AKTIVITETSTESTEN UHF:APRIL

1
ANROPSSIGNAL
SM5DWC

QTHLOCATOR
IT50G

ANTAL
43

QSO POXNG
1262

2 SMOFFS JT51F 37 879
3 SM5BEI JU72C 33 845
4 SM3AKW I W30E 23 796
5 SMOFZH JT54H 30 577
6 SMOCPA I T60C 20 394
7 SM5EBG HR08B 18 377
8 SM2GGF KZ02J 1 3 298
9 SM6CWM GR12C 9 261

10 SM7DTE HR61 J 10 249

1 1 SM3BIU HX 223 20 SM5GJB IU 92
12 SM7GWU HS 212 21 SM3UL IV 90
1 3 SM2GCQ LZ 1 84 22 SM4PG HT 67

SM7GEP HR 1 84 23 SM4HJ HT 39
1 5 SM6HYG FS 180 24 SM4BTF HT 32
16 SMOBYC I T 1 70 25 SM3JAW JX 20
17 SM5AII IS 161 24 SM2JCP KZ 19
1 8 SM1BSA JR 1 1 5 27 SM4FWY HT 1 5
19 SM5FJ I S 1 1 3

QRV 432: SAMI LI GA
QRV 1296: SM5FJ,SM5BEI, SM6HYG,SM5DWC,SM5EBG* SMOFFS, 
SMOFZH, SMOCPA.

KOMMENTARER.
SM3BIU: TaMLIGEN DALIGA KONDS, MEN LITE MER EFFEKT 

FRAN PA:T GAV XNDA NAGRA QSO:N ! 73 DE BASSE/SM3BIU 
SM7GEP: DET XR DAX ATT PLOCKA FRAM 70-PRYLARNA UR

GARDEROBERNA I SM6, SM7-LAND ELLER OXO FAR VI MINSKA 
TESTTIDEN MED EN TIMMA (1900-2300SNT). RIG BFT66 ES 
2C39BA ANT 21 EL TONNA PSE SMO ES SM3 BEAMEN HXR AT 
NAGON GANG UNDER KVXLLEN. 73 DE HAKAN/SM7GEP

SM4HJ: VXLDIGT DALIG AKTIVITET IN0M SM4 • VISSERLI- 
GEN STUNDADE PASKHELGEN, MEN-------- RYCK UPP ER GRABBAR

KVARTALSTESTEN NR UMARS 1980

1
ANROPSSIGNAL
SM4IVE

QTHLOCATOF
HT68D

? AN TAL
57

QSO POaNG
1 541

2 SM5BEI JU72C 50 1445
3 SK4BX HT57E 61 1 1 68
4 SM6JWH GQ26G 38 1 1 62
5 SM7IXU GP49H 41 116 1
6 SM7GWU HS75C 39 1045
7 SK7CQ 9 9 9 9 9 43 1 037
8 SM3JAW JX56F 33 830
9 SM7.JKD 9 9 9 9 9 39 774

10 SM5HYZ IU67G 29 748

1 1 SM4JGU HS 747 2 1 SM3KIF IU 486
12 SM5DSV IT 700 22 SM6KKX GR 461
1 3 SMOHAX JT 69 1 23 SM6KCZ GS 435
14 SMOFPT IT 576 24 SM3HYA IU 427
1 5 SM7AAC GP 572 25 SM3IQC IV 343
1 6 SK7JC HQ 565 26 SM3IZB JX 303
17 SM6KMJ/6 GR 554 27 SK2AT KX 296
1 8 SM2JUP JY 548 28 SM2IZ0 KY 294
19 SM6DLG HS 529 29 SM7HIA GP 105
20 SM7JUQ GP 493

KOMMENTARER.
SM5BEI: 6NSKAR NY TID 07-10 

MORGONKONDITIONER. 2. SLIPPER 
(MED TANKE PA FAMILJEN. ETC).

SNT . F6RDEL 1. BXTTRE 
F6RST6RA EN VACKER FM.
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Ordforanden i Uddevalla amatorradioklubb 
SM6DPF Stig Hansson (till vanster) overlam- 
nar SRS-priset till basta SM6:a som blev 
SM6EUT Anders Tengquist Billingsfors.

UTMANINGEN SM4/SM6 - 
RETURMATCH
Dell VHFoktober 1979 
Resultat:

SM4 81.630 poang 
SM6 190.287 " 

Individuella resultat:
SM4, klass 1 (12 deltagare)

1. SM4FPF 22.475
2. SM4JKF 11.594
3. SM4KJT 10.075
4. SM5JHK 9.145
5. SM4KBC 6.453

SM4, klass 2
1. SK4IL 812

SM6, klass 1 (51 deltagare)
1. SM6EUT 40.207
2. SM6JWH 22.599
3. SM6KFF 15.066
4. SM6EDH 9.072
5. SM6BVB 8.280

SM6, klass 2
1. SK6NP 216
2. SK6LU 108

SL6ZYH 108
Antal deltagare:

SM4: 16, varav 3 diskvalificerade 
SM6: 54

Del 2 UHF november 1979
Resultat:

SM4 0 poang
SM6 960 "

Individuella resultat:
SM6, klass 1

1. SM6EUR 960 p
Antal deltagare:

SM4: 2, bSda diskvalificerade
SM6: 1.

"Utmaningens" returmatch
Returmatchen blev en revansch for sjatte 

distriktet, som vann VHF-delen med 190.287 
poang mot 81.630 poang for SM4. Deltagar- 
antalet var stort i VHF-delen, 70 st, men i 
UHF-omgSngen deltog endast 3 stationer. 
Aven har vann SM6: 960 poang mot 0.

I VHF-avdelningen diskades 3 deltagare, 
tvS pga att de ej skickat in testlogg utan ndjt 
sig med en utrakning av slutresultatet och 
trott att det skulle racka. Den tredje disk- 
ningen berodde pS att testloggen var olaslig. 
Samma deltagare som sant in endast slut
resultatet diskdes i UHF-avdelningen av sam
ma anledning.

De tre basta frSn vardera distriktet i klass 1 
kommer att fa var sitt diplom sa snart som

mojligt. Segraren, SM6EUT, kunde i sam- 
band med att Uddevalla Amatorradioklubb 
boll sitt Srsmote hamta det pris som Swedish 
Radio Supply i Karlstad skankt till basta 
SM6-a: 1 st IC-202S. I vSromgSngen fick 
basta SM4-a en likadan station i pris.

SM6EUT Anders berattade att testen var 
jobbig, han var igSng varje dag under test- 
mSnaden fran 7 till 23 z. Anders rakade dess- 
utom ut for sandningsforbud mo slutet av 
testen pga "hysterisk TVI" och fick fullfolja 
med mobilkoming med en PA0MS pS bil- 
taket!

SM6CPO

mikrovAgor
Hej Amatdrer!
For de amatdrer som ar intresserade av att 

veta mer om hoga frekvenser kan jag rekom- 
mendera foljande litteratur: DUBUS-Hand- 
boken (Distribueras av Orebro SA), RSGB 
VHF-Manual, diverse nummer av Ham Ra
dio, UKW-Berchte (VHF-Comm.) och DU- 
BUS. RSGB:s Radio Communication har 
ocksS en mikrovSgsspalt som har en hel del 
intressant att ge. Ar ni osakra pS var ni kan 
hitta lamplig litteratur kan ni ju alltid kontakta 
mig sS skall jag forsoka hjalpa er.

Nar detta trycks har det avhSllits ett SSA- 
Srsmote och ett VHF-Manager-mote. Vad 
detta fStt for konsekvenser for mikrovSgor 
fSr ni se i senare nummer.

Till de amatdrer som planerar bygga, byg- 
ger eller har byggt en rig for mikrovSgsfrek- 
venser: SKRIV!!! Undertecknad och mAnga 
andra Hams vill veta hur laget ar i SM.
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CANADENSISK FYR
Med anledning av det sensationella forsok 

som agde rum forra sommaren mellan Eng
land och Canada pS 144 MHz via meteorer 
har VE1VE i Nova Scotia (locator?) satt igSng 
en fyr riktad mot Europa for fortsatta studier. 
Fyren kor 600 watt ut till en 19 el. Cush Craft 
Yagi och ligger pa 144.9025 MHz. Nyck- 
lingen ar A1 och signalen VE1VE. Tyvarr 
stangs fyren av varje going VE1VE ar igSng 
personligen och dS ligger han runt 144.200. 
Skulle nAgon hora fyren gSr det bra att ringa 
Canada - 902 — 477 - 1283 sS kanske det 
kan bli ett QSO. VE1VE heter Dave Oldridge.

SM5CHK:S och SM5BSZ:S
ANTENNUNDERSOKNING

I detta nummer av QTC publiceras resulta- 
tet av den antennmatning som gjordes pa 
VHF-motet i Annaboda forra Sret. Detta ar 
en synnerligen valkommen artikel som jag 
hoppas att alia laser med stort intresse. Re
dan i QTC nr 1 1970 forsokte jag rikta upp- 
marksamheten pa dom ofta starkt overdrivna 
siffror som cirkulerar nar det galler antenn- 
forstarkningar. Det trSkiga ar att om en till- 
verkare borjar med att lagga pS ett par dB sS 
mSste andra folja efter for att inte forlora 
kunder. Pci den tiden var det framst en an- 
tenn frSnHy-gain som lag ISngt over det moj- 
ligas grans och idag ar det Tonna som over- 
tagit den rollen.

Jag hoppas att artikeln fSr stor internatio- 
nell spridning och SM5CHK lar redan halla 
pS med en engelsk oversattning.

En annan valkommen artikel fanns publi- 
cerad i Radio&Television nr 3 1980. Dar har 
SM5BSZ och SM0DIS gjort en ingSende un- 
dersokning av vSra vanligaste kommersiella 
amatdrstationer for 144 MHz. Jag hoppas att 
artikeln framst lases av tillverkare av amatdr
stationer, men aven anvandarna kan har fa 
mSnga intressanta upplysningar infor valet 
av station. Artikeln ar pS sammanlagt 13 si- 
dor och rekommenderas varmt till alia som 
vill ISta rent pa bandet.

SM5AGM

vAgutbredning
Sporadiskt E

Under den sensationella sporadiskt E opp- 
ning som tog plats 5 januari blev det trots allt 
ett QSO aven frSn Norden! OH2RK horde 
forst I1BXT ropa CQ, som tyvarr blev alltfor 
ISngt och han forsvann. Sedan blev det QSO 
mellan OH2CX (MU) och F0CZG (DG). 
OH2DV horde bSda stationerna. OH2BMO 
horde en tysk repeater pS R6. OH1ZAA/2 
som normalt bor i Holland berattar att han 
varje Sr i borjan av Januari brukar ha SE opp- 
ningar pS TV-kanalerna och rekommenderar 
hogsta beredskap infor nasta Sr.

Nar detta nummer av QTC kommer ut ar 
det dags for Srets sasong. Passa omrSdet 
40—120 MHz (framst TV-kanalerna 2—4 och 
FM-bandet) minst en gSng i timmen under 
dagtid fram till slutet pS augusti efter opp- 
ningar.

SM7FJE:S FORSTAFORBINDELSER
SM7FJE-GC3YIZ (GU), T, 75-10-26
SM7FJE-GC8AAZ (GJ), T, 75-10-26 
SM7FJE- M1C, M, 76-01-04
SM7FJE-C31OK, M, 77-08-04
SM7FJE- HB0BDF/P, T, 77-10 18
SM7FJE-4U1ITU, M, 79-06-04
SM7FJE- CT1WW, M, 79-08 12
SM7FJE-DF2ZC/3A2, M, 79-11-02

Annaboda 1980
OSA VHF-group inbjuder alia intresserade 

till stort VHF-UHF-SHF meeting i Annaboda 
(HT55b, 250m asl). Datum blir 13-14-15 
juni. Annaboda ligger i Kilsbergen och ar ett 
fritidscentrum i Orebro kommuns regi. I om
rSdet finns campingplats, friluftsbad, mat
servering, vandringsleder och en naturskon 
mil jo.

Camping med sjalvhushSII pS den narbe- 
lagna campingplatsen. Viss hjalp med for 
medling av hyr-husvagnar kan ges.

Motet ar framst avsett att ge hams mojlig- 
het att traffas och umgAs, men en del andra 
aktiviteter ska vi dock bedriva t ex: Antenn- 
matningar pS 144, 432, o 1296. Matningar av 
brusfaktor, effekt o frekvens pS 144, 432, o 
1296 ev. hogre band. Rackviddsprov pS 10 
GHz. ATV demonstration. Tekniska fore
drag. Grillpartys (aven for barn). Festkvall 
med mat och dryck pS lordagkvallen. Trafik 
pS hoga och andS hogre fq:s via allehanda 
vSgutbredningsfenomen. Plus dina egna 
ider! Reservation for andringar.

Tag med xyl-yl overtoner, antenner, rig- 
gar, HF-steg, ditt QSL-kort, och ett glatt hu
mor! Inlotsning pS R2, RU2, .550, 144.300. 
Vi ar tacksamma for din forhandsanmalan for 
att fS en uppfattning om antalet deltagare. 
Skriv en rad till: O.S.A., Box 242, 701 04 
OREBRO. Eller Sis en signal till: Christer, 
SM4FXR 019 -14 47 40, Lasse, SM4AXY 
019 -942 35.

HJARTLIGT VALKOMNA!! 
OSA VHF Group.
SM4COK, SM4IAX, SM4CSK,
SM4JCJ, SM4AXY, SM4FXR.
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NR AU-MOTET I HELSINKI
Infor VHF-managermotet i London 26—27 

april holls ett forberedande mote for Nordens 
VHF-managers i Helsinki 22-23 mars dar frSn 
svensk sida aven SSA:s repeaterfunktionar 
SM0COD deltog. Trots att finlandsbSten pS 
grund av ishinder var narmare tvS timmar 
forsenad lyckades vi komma igenom dagord- 
ningen med nod och nappe.

LocatorfrSgan
En stor del av tiden gick St till att diskutera 

frSgan om inforande av en varldsomfattande 
locator. Danmark, Finland och Sverige ar 
positiva till inforandet av en varldsomfattan
de locator, medan Norge varken ar positivt el- 
ler negativt utan neutralt. Norge hSIler med 
om att flera skal talar for dess inforande, men 
vill inte aktivt arbeta for att infora en varlds
omfattande locator.

Samtliga nordiska lander, Danmark, Fin
land, Norge och Sverige anser att om en ny 
locator skall inforas bdr den vila pa 
SM5AGM - G4ANB:s grund. G4ANB har 
gjort en omfattande och noggrannt genom- 
ford studie av hela locatorkomplexet och i en 
sextonsidig artikel gjort detaljerade jamforel- 
ser mellan olika system och darvid kommit 
fram till en locator som ar praktiskt taget 
identisk med den kompromisslocator som 
publicerades i QTC nr 11 1979. Norge lovor- 
dade aven EA8EX:s forslag som publicerades 
i QTC nr 2 1979.

TestfrSgor
En besvarlig situation har uppsStt angaen- 

de aktivietetstesten i och med att politikerna i 
Danmark, Norge och Sverige beslutat infora 
sommartid. Finland och Sverige anser att 
testen skall gS fast i forhSlllande till universell 
tid (UT) medan Danmark och Norge i Sr 
komr.ier att flytta testtiden tvS gSnger i takt 
med den rorliga sommartiden. Under maj, ju- 
ni, juli, augusti och September kommer dar- 
for testen att borja och sluta en timme tidi- 
gare i Danmark och Norge ar i Finland och 
Sverige som ISter testen gS samma tid Sret 
runt.

Eftersom mSnga testdeltagare kanske 
upplever det som sent att behova sitta uppe 
till "klockan ett” (som alltsS i verkligheten ar 
midnatt) beslutade vi att infor 1981 under- 
soka mojligheten att ISta testen gS vid sam
ma fasta universella tid Sret runt med slut vid 
kl. 22 UT. Testdeltagarna ombeds darfor pS 
nytt att ta stallning till testtiden. (Den gamla 
undersokningen gjordes ju utan vetskap om 
politikernas sommartidsplaner.) TvS forslag 
foreligger: 1) 18-22 UT Sret runt och 2) 17-22 
UT Sret runt. Forslag 1) innebar alltsS 19-23 
svensk normaltid pS vintern och 20-24 
svensk sommartid och forslag 2) innebar 
18—23 svensk normaltid pS vintern och 19—24 
svensk sommartid. Sand era synpunkter till 
SM0DRV. Danmark, Finland och Norge 
undersoker samtidigt stamningen bland sina 
testdeltagare.

Betraffande ovriga testfrSgor kan namnas 
att det gamla bekymret med inbjudningar nu 
bdr vara ur varlden sedan vi kommit overens 
om gemensamma och i forvag fastlagda reg- 
ler angSende vSra subregionala tester. Regi
on 1 har pSbjudit att fyra veckoslut per Sr 
skall vikas for subregionala tester och efter
som vi ar fyra lander ar det naturligt att varje 
land tar sin test. EDR (Danmark) har mars- 
testen, SSA har majtesten, SRAL (Finland) 
har julitesten och NRRL (Norge) bdr ta no- 
vembertesten som nu handhas av UK7. UK7 
kommer att kontaktas i frSgan.

Samtliga deltagare var overens om att den 
naturliga losningen pS sikt betraffande 
mikrovSgstester ar att ISta VHF-UHF utgora 
en enhet och SHF-EHF en enhet, d v s en na- 
turlig grans for 3 GHz. Tills vidare omfattar 
dock UHF-testerna alia band under 30 GHz

FrSn vanster: SM0COD, SM5AGM, OH2BEW, OZ9SW och LA2PT. Foto: SM3AVQ.

med foljande skala: 1—3 — 6—9—12—15 
gSnger for banden frSn och med 432 MHz.

Finland tog upp frSgan om overgSng till 1 
poang per 10 km i dom subregionala tes- 
terna, men motet ansSg att reglerna sS ISngt 
som mojligt borde dverensstamma med Regi
on 1-reglerna. Daremot enades vi om att in- 
om Region 1 arbeta for dess inforande. Moti- 
veringen ar att det dels blir farre siffror att 
handskas med och dels att varken det nu- 
varande QTH-locatorsystemet eller den san- 
nolika utformningen av en varldsomfattande 
locator medger kilometernoggranhet, efter
som minsta rutan ar av storleksordningen 5 x 
5 km.

RepeaterfrSgor
Det faktum att WARC 1979 slutade med o- 

forandrat band 430-440 MHz inom Region 1 
innebar att det torde bli mycket svSrt att 
Sstadkomma ett gemensamt repeatersystem 
for Europa. Motet diskuterade mojligheterna 
att i varje fall fS ett gemensamt nordiskt sys
tem. Laget ar det att Danmark, Finland och 
Norge hSIler fast vid Region 1:s 1.6 MHz- 
system, medan Sverige som bekant genom 
ett Srsmotesbeslut 1976 i huvudsak tillampar 
4.6 MHz. Motiveringen for 4.6 MHz var i 
huvudsak att amator-TV drabbas av mindre 
storningar. Motet ansSg dock att det blir mer 
och mer olampligt att en sS bredbandig mo
de som TV ligger pS 70 cm varfor denna i 
stallet bdr upp till hogre band. I vissa lander 
har man redan borjat kora ATV pa t ex 10 
GHz. Under forutsatting att TV:n flyttar bort 
frSn 432 MHz-bandet bor det vara mojligt for 
Sverige att overgS till Region 1-system. 
Sverige lovade att arbeta i den riktningen. 

FrSgan om inforandet av 12.5 kHz spacing 
mellan kanalerna pS 145 MHz diskuterades 
ocksS. Samtliga lander ansSg att frSgan inte 
ar aktuell for Nordens del. Vad som gett frS
gan okad aktualitet ar en uppgift om att det 
pS nasta Oscar-satellit kommer att finnas en 
telemetrikanal pS 145.805, alltsS mitt i R8- 
groten. Motet uttryckte sin forvSning over 
att ett sSdant beslut ensidigt fattats av AM- 
SAT utan att frSgan om repetaertrafikens 
flyttande forst avklarats. FrSn dansk sida 
meddelades att man heist vill losa problemet 
sS att repeatrarna fSr dela pS kanalerna R0- 
R7 samt vad som finns pS 433 MHz, hellre an 
att gS ner i 12.5 kHz. Motet insSg att 12.5 
kHz spacing kommer forr eller senare, men 
ansSg inte frSgan aktuell for dagen.

PS 433 MHz ansSg motet att antalet kan- 

aler bor utokas till 15 stycken genom att man 
bygger ut systemet upp till 434.975. Detta 
kan krava uppflyttning av RTTY-kanalen pS 
433.300 som lampligen skulle kunna ligga pa 
433.400.
MeteorfrSgor

FrSgan om system for 144.100 diskutera
des. Motet uttryckte sympati for det belgiska 
forslaget om att via tilllaggsbokstav ange var 
man vill ha svar, men ansSg att aven den tidi- 
gare diskuterade geografiska uppdelningen 
fortfarande ar-vard att ha med i bilden. 
Motesdeltagarna undersoker stamningen in- 
forkommande Region 1-konferens.

Falska lyssnarrapporter
Ett gammalt problem som egentligen bor

de ha behandlats for lange sedan, men som 
det antligen ar dags att rikta strSIkastarljuset 
pS, ar frSgan om falska lyssanarrapporter. 
Under Srens lopp har mSnga VHF-amatorer 
bSde i Norden och pS andra hSIl fStt lyssnar
rapporter som varit alltfor bra for att vara 
sanna. I extrema fall ar det frSga om avstSnd 
pS over 3000 km. Merparten av rapporterna 
forefaller komma frSn ett visst land. Enligt 
uppgift mSste en lyssnaramator i det landet 
samla ihop ett visst antal QSL frSn sandar- 
amatdrer for att fS sandarlicens. Eftersom vi 
sandaramatorer ofta ar mycket lata att be- 
svara (korrekta) lyssnarrapporter forefaller 
det tyvarr som om vissa lyssnare tar till extre
ma metoder for att fS ihop det erforderliga 
antalet QSL. Det bor pSpekars att vi natur- 
ligtvis inte med sakerhet vet att sS ar fallet. 
Men det mSste val finnas nSgon forklaring till 
att en lyssnare skickar en rapport vars 
sanningshalt mSste anses hogst tveksam. 
Ofta kommer namligen dessa rapporter ISngt 
i efterhand och galler ofta beromda oppnin- 
gar som tidigare rapporterats i DUBUS.

Eftersom en av amatorradions viktigaste 
sidor ar vSgutbredningsstudier ar det av 
yttersta vikt att alia rapporter, sSval frSn san- 
dareamatorer som lyssnare, ar hederliga. 
Skulle namligen nSgon lyssnare skicka en 
korrekt rapport som galler ett sensationellt 
ISngt avstSnd ar risken stor att den auto- 
matiskt avfardas som "annu en falsk rap
port”.

For att fS material till en motion i amnet 
beslutade motet att i respektive amatortid- 
ningar efterlysa information. Nar tillrackligt 
mSnga tveksamma rapporter inkommit gors 
en sammanstallning som oversands till Regi
on 1.
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AKTIVITETSTESTEN gSr sam-
ma tid Sret runt =
18— 23 UT(GMT) =
19— 24 svensk normaltid =
20— 01 svensk sommartid 

debatthOrnan

SVENSK/SKANDINAVISK 
BANDPLAN FOR2M?

Denna frAga mSste aktualiseras nu nar satellittra- 
fiken borjar gora intr^ng p3 Vcira repeaterkanaler. 
Jag har inte alls nSgot emot satellitverksamheten 
utan anser att den bdr finnas och detta aven p3 2m 
s3 att Sci mSnga som mojligt ska kunna lyssna pS 
den trafiken och senare kanske bli intresserade av 
den och investera i en sandare for upplanken pci 
hogre band. Daremot ar frekvensvalet i 2m-bandet 
mindre lyckat for europeiskt vidkommande. Det har 
ju kommit forvarningar om att kanalerna R8 och R9 
skall avskaffas p g a dkning i satelliternas frekvens- 
uttrymmesbehov. For att inte repeaterkanalantalet 
d§ skall bli for litet forests 12.5 kHz-separerade re
peaterkanaler vilket jag anser vara fullstandigt oac- 
ceptabelt eftersom v3ra radioapparater inte klarar 
av detta vid nSgorlunda hyfsade signalstyrkor. Det 
ar nog de fiesta overens med mej om. Betraffande 
satellitverksamheten vet jag att "de som bestam- 
mer” har vissa skal att forlagga satellitlanken hogst 
upp pa 145 MHz aven om det skulle varit vettigare, 
frekvensutrymmesmassigt sett, att ha satelliterna i 
omrSdet 144.500 — 144 — 800 MHz vilket skulle givit 
ett bredare satellitband och ingen konkurrens med 
repeaterkanalerna. Satellitverksamheten ar emel- 
lertid av s3 omfattande natur att vi fcir finna oss i r3- 
dande forhSllanden. Istallet kan vi moblera om lite i 
v3r egen FM kanaldel for att fS battre fdrhcillanden.

Region 1 bandplan kan faktiskt, for svenskt vid
kommande, modifieras nSgot utan storre olagen- 
heter. Personligen kor jag mycket p3 2m laga delen 
och har funnit att det dar finns gott om utrymme 
som skulle kunna anvandas for FM-trafik istallet ef
tersom den moduleringstypen blir allt vanligare till- 
sammans med okat repeateranvandande. Den dcili- 
ga planering som for narvarande rSder, ex dci satel- 
lit och repeaterband konkurrerar med varandra, har 
tydligen aven W1HR/Jim tankt pS dS han i Ham 
Radio Magazine juni/79 uttrycker att amatorradion 
liknar ett hus dar man bygger till rummen allt efter
som de behovs utan att tanka p3 det totala utseen- 
det eller framtida behov. Jag foreslSr darfor att vi 
initiativrika svenskar tanker till i den har frSgan och 
inte bara passivt Aser en negativ utveckling och tin
ner oss i nodlosningar som ex 12.5 kHz mellan re
peaterkanalerna. Jag redovisar nedan att tankbart 
alternativ till en svensk bandplan for 2m. Den har 
forvisso nackdelen att en hel del f^r skaffa nSgra 
nya kristaller men som daremot innebar pStagliga 
fordelar. For dvrigt mSste ju andci de fiesta kopa 
nya kristaller om 12.5 kHz separation mellan repea
terkanalerna infors. Dessutom medfor mitt forslag 
att vi till vissa delar bryter oss ur region 1 bandplan 
men varfor skall vi okritiskt finna oss fullstandigt i 
den bandplanen nar det, enligt min mening, kan 
finnas battre varianter.

Fordelarna med mitt forslag ar:
1. Vi slipper minskat repeaterkanalantal p g a sa

tellitverksamheten.
2. Vi f3r beh^lla 25 kHz separation aven i repea- 

terdelen.
3. Vi fcir tvci nya repeaterkanaler d v s totalt 12 

stycken.
4. Vi fcir storre avstcind mellan in- och utfrekvens 

vilket medfor mindre duplexdampning i repeatrarna 
alternativt forenklade kavitetsbyggen.

5. Vi f3r 6 nya simplexkanaler d v s totalt 20 styc
ken.

6. Satellitlank kan finnas kvar i 2m-bandet vilket 
ar en fordel eftersom m3nga dci kan lyssna p3 satel
literna och f§ upp intresset.

7. Trots allt detta racker andci "Iciga delen” for 
skandinaviska fdrhcillanden, for l£ng tid framover, 
och alia viktiga internationella frekvenser dar ar 
ororda.

8. Resultatet blir dessutom att vi f3r en symmet- 
riskt "snygg" bandplan.

Jag hoppas jag har vackt en tanke hos den 
svenske 2m-amatoren och jag ar medveten om att 
forslag till nydaningar alltid vacker visst motstcind 
sd kom garna med synpunkter, konstruktiva sSda- 
na, antingen har i tidningen eller i ett privat brev.
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* TDRPLISTAN 1980-03-31 *

144 MHZ QTH SQRS 432 MHZ QTH SQRS 2.3 GHZ QTH SQRS

SINGLE-DPERATDR SINGLE-OPERATOR SINGLE-DPERATDR

1 SM0FFS JT 276 1 SM7BAE GP 113 1 SM6ESG GR 4
2 SM7NT GP 260 2 SM5DNC IT 108 2 SM6HVG FS 3
3 SM5CUI IT 254 3 SMOFFS JT 98 3 SM5CCV HS 3
4 SM4CDK HT 246 4 SM5CPD IT 94 4 SM5DJH HS 3
5 SM3BIU HX 242 5 SM3AKN IN 87 5 SM6CKU GR 1
6 SM4AXV HT 238 6 SM6CKU GR 86
7 SM5BSZ JT 233 7 SM6FVU GQ 84
8 SM6CKU GR 212 8 SMODFP IT 81
9 SM5EJN IT 212 9 SM6HVG FS 78 5.7 GHZ QTH SQRS

10 SMODJN IS 211 10 SM0DVE JT 75
11 SM5CNF HS 208 11 SMOCPA IT 71 - - -
12 SM7GNU HS 207 12 SM7CFE HQ 70
13 SM4ARQ HT 202 13 SM5CUI IT 68
14 SM3AKN IN 201 14 SM5DSN IT 60
15 SM3DCX IV 201 15 SM5LE JT 59 10 GHZ QTH SQRS
16 SM5CHK HS 198 16 SM6FHZ GQ 50
17 SMOBVC IT 195 17 SM4AXV HT 45 SINGLE-DPERATDR
18 SM5AQJ JT l9i 18 SM0AGF IT 42
19 SM5AGM JT 190 19 SM4DHN GU 41 1 SM5DWC IT 4
20 SM4FXR HT 184 20 SM5EVK IS 32 2 SMODFP IT 4
21 SM5FND HT 179 21 SM5CCV HS 30 3 SMOEJN/O IT 4
22 SM5LE JT 178 22 SM5AII IS 30 4 SM5QA/0 IT 4
23 SMODFP IT 172 23 SM6PF GS 28 5 SM5AQJ/0 IT 2
24 SM0AGP IT 172 24 SM2CKR KX 27 6 SM0DVE JT 1
25 SM5CNQ HS 169 25 SMOFOB JT 26 7 SM5CPD IT 1
26 SM0DRV/5 HR 168 26 SM6FBQ GS 21 8 SM6GPV/4 FT 1
27 SM5CPD IT 167 27 SM5FND HT 16 9 SM6GUS/4 FT 1
28 SM2CKR KX 166 28 SM5DJH HS 14 10 SM5DJH HS 1
29 SM4DHN GU 151 29 SM5BSZ JT 12
30 SMOCPA IT 145 30 SM4CMG HT 12
31 SM0DRV IT 144
32 SM5CJF IT 142 24 GHZ QTH SQRS
33 SM4FVD GU 141
34 SM7BEP HR 140 - - -
35 SM4EBI GT 138
36 SM6FBQ GS 136
37 SMOFDB JT 133
38 SM2BVC MZ 132
39 SM6CVZ/7 GQ 132 RATTELSE ■■ SM3EIUS
40 5M6PF GS 131 1.3 GHZ QTH SQRS NOTERINGAR I FORRA
41 SMOIDT JT 130 LISTAN BLEV EJ KOR-
42 SM4PG HT 130 SINGLE-OPERATOR REKTA. AURDRAAVSTAN-
43 SM5BKA IT 127 DET SKA VARA 1890 KM
44 SM5AII IS 125 1 SM5DHC IT 37 DCH SPDRADISKT E-AV-
45 SM5DIC IT 124 2 SM6ESG GR 32 STANDET SKA VARA
46 SM5DWF JT 118 3 SMODFP IT 29 1850 KM.
47 SMOHAX JT 115 4 SM6HVG FS 28
48 SM6GDA GR 113 5 SMOFFS JT 21 NASTA LISTA VISfiR
49 SM7BVU GP 112 6 SM5CPD IT 16 LAGET 1980-06-3C KL.

7 SM6FHZ GQ 13 24 UT DCH BIDRAG SKA
MULTI-OPERATOR 8

9
SM6CKU GR 13 VARA SM5AGM TILLHAN-
SM0DVE JT 12 DA SENAST 1980-07-04

1 SK0LM IT 130 10 SMOCPA IT 11 FUR ATT HINNA MED.

144.000-144.500 Oforandrat med undantag av att anropsfrekvenserna for
RTTY och SSTV mojligen kan sl3s ihop till 144.400 eftersom
dessa trafiksatt ar tamligen sallsynta.
Repeaterkanal SR 1 infrekvens SR = svensk repeater
Repeaterkanal SR2 infrekvens

Repeaterkanal SR 12 infrekvens
Oforandrat
Simplexkanal SS13 SS = svensk simplex
Simplexkanal SS14

Simplexkanal SS32 
Repeaterkanal SR 1 utfrekvens 
Reapeterkanal SR 2 utfrekvens

Repeaterkanal SR 12 utfrekvens
Satellitband

144.500
144.525
osv
144.775
144.800- 145.000 
145.000
145.025 
osv
145.475
145.500
145.525 
osv
145.775
145.800- 146.000

Kommentar
Bandplanens utseende skall alltid vara dp- 

pen for diskussion. SM0JXA:s inlagg ar dar- 
for valkommet. I sjalva sakfrdgan vill jag 
dock gora nSgra kommentarer.

Att Sverige ensidigt skulle bryta med re
gion 1:s bandplan mdste anses uteslutet. Vill 
vi andra den mdste vi forst fa en majoritet for 
en andring, Sci att den fdr officiell status.

Oavsett var in- och utkanalerna ligger upp- 
lever jag det som sloseri med utrymme att ha 
sa stor spacing som 25 kHz mellan kanaler

na. Det ar visserligen sant att dagens utrust- 
ning blir omodern, men det var samma pro
blem nar vi gick ner frdn 50 till 25 kHz. Aven 
dci protesterade mdnga mot att 50 kHz-ut- 
rustningen blev omodern. Den tekniska ut- 
vecklingen gdr standigt framdt och det kan 
inte vara fornuftigt att avstd frdn framsteg 
for att aldre utrustning mciste ersattas med 
modernare.

Se aven rapporten frdn NRAU-motet i Hel
sinki.

SM5AGM

Simplexkanal SS32
Repeaterkanal SR 1 utfrekvens 
Reapeterkanal SR 2 utfrekvens

Repeaterkanal SR 12 utfrekvens 
Satellitband
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1087
628
197
140
101 
93

375 
286
113
105
78
77
74
50 
32 
27
32

9

897.375
431.860
33.674
33.390 
13.026 
12.859
11.100
4.250
3.072
2.187
2.048 

207

1830
1050

25
14792 

2304

1. SM5CSS
2. SM5DSF
3. SM5RE
4. SM0BDS
5. SM5BDV
6. SM7AIO
7. SM7TV
8. SM0CGO
9. SM5CLE

10. SM1CXE
11. SM7FSV
12. SM4DQE

1. SM5CSS
2. SM5IMO
3. SM5AAY
1. SM6CMU
2. SM0ATN

RESULT AT CQ WW WPX SSB CONTEST
1979

UM8/UK8M, N
VS6
VS9M/8Q 
vu
VU (Andaman Ft Nicobar Is.) 
VU (Laccadive Is.)
XU
XV, 3W
XW
XZ
YA
Yl
YK
ZC4/5B4

Asiatisk land lista:
A4
A5
A6
A7
A9
AP
BV
BY
CR9
EP
HL/HM
HS
HZ/7Z
JA-JR
JD1 (Ogasawara Is.) IS (Spratly Is.) 
JD1 (Okino tori Is.) 4S
JT 4W
JY 4X/4Z
OD 70 (S. Yemen)
S2 70 (Kamaran Is.)
TA 8Z4
UA/UK/UV/UW9-09K
UD6/UK6C, D, K. 9M2 (W. Malaysia)
UF6/UK6F, 0, Q, V.9N
UG6/UK6G 9V
UH8/UK8H (Abu ail)
UI8/UK8A-G, I, L, O, T-Z
UJ8/UK8J, R
UL7/UK7

Resultat all AISA DX Contest 1979—FONI 
1. SM5ARR 7 13 8 104

MAnad
datum TWiGMT Test

Juni
14-15 0000 - 2400
Juli
- 6 

0800-1100 
0800-1100

ALL ASIAN DX Contest FONI

IRAU Championship? 
SCA Sommartest FONI 
SCA Sommartest CW

Nar dessa rader skrivs ar det med bAde 
gladje och sorg jag tagit del av testkorandet 
de senaste 4 mAnaderna.

Testaktiviteten har okat ganska rejalt pA 
sista tiden och ett flertal svenskar har visat 
framfotterna i diverse internationella 
sammanhang. Aven de lite "farskare" ama- 
torerna! Det ar jattekul att Ni hanger pa grab
bar!! Efter att ha avverkat ett NRAU-mote i 
Helsingfors den 22 — 23 mars och efter att ha 
tagit del av en del mindre beundransvarda 
loggar som Ni skickat till OH2QV sA ar det sA 
jag skarns att represented SSA i testf rAcjor!!

Att det har med dupes o dyl existerar vet 
tydligen bara ett fAtal.

Man var tvungen att satta upp en 3% 
grans for att hcilla loggrattningen inom rim- 
liga granser. En del loggar inneholl anda upp 
till 8% dubbletter!! Skarpning!

ARRL testens bada delar har avverkats 
och har enligt de fiestas uppfattning (aven 
utanfor SM) varit "en vanlig test som alia 
andra".

Fullt medhAII frAn min sida! Denna test var 
nAgonting speciellt forut och skilde sig gans
ka avsevart frAn ovriga tester. Ett litet "pro- 
testbrev" har skickats till ARRL's Contest 
Committe och nu ar det bara att vanta och 
se...

Till de nykomna kan jag saga:
Om Ni ar intresserade av det har med tes

ter, sA skriv en rad till mig sA skall jag skaffa 
fram en liten broschyr om hur det gAr till att 
kora tester, hur man skriver loggar etc. 
Adressen finner Ni hogst upp till hoger under 
vinjetten.

AterstAr: Lycka till med kommande tester, 
var aktiva, stryk dupes, visa framfotterna 
samt trevlig vAr...!

73 Peter, SM0GMZ

TYVARR!!
Ett fel har uppstAtt i resultatlistan for SAC- 

79 Single op/AII bands! Eftersom det var fel- 
skrivet i listan jag erholl frAn SRAL, Stager 
jag mig bara 50% av "klanteriet". AlltsA:
32. SM7GUY 186 58 428 24824

Hoppas ingen lidit alltfor mycket...!!
SM0GMZ

ALL ASIAN DX CONTEST 1980
Datum: FONI 0000 GMT 21 juni - 2400 

GMT 22 juni 1980.
Band: 3.6-28 MHz.
Klasser:
1. Single op. 3.5 MHz
2. Single op. 7 MHz
3. Single op. 14 MHz
4. Single op. 21 MHz
5. Single op. 28 MHz
6. Single op/Multi band
7. Multi op/Multi band
Anrop: "CQ TEST...... "
Meddelande: For OM's RS (T) + opera- 

torens Alder. FdrYL'sRS(T) + 00.
Poang: Kontakt med asiatiska stationer 

(se lista) forutom U.S. — baser i Japan (KA- 
stationer) ger:

3.5/3.8 MHz................................ 2 poang
Andra band......................................................

Multiplier: Antalet olika asiatiska prefix 
korda pS varje band. T ex SM0, JA1, JA2 = 
3 olika prefix.

Slutpoang: Summan av antalet multipliers 
x summan av antalet QSO-poang.

Loggar: Skall innehSlla de vanliga informa- 
tioerna samt vara separata pS varje band.

Diplom: Kommer att utdelar pS bSde CW 
och FONI till de basta i varje klass i varje 
band. Till den bast placerade stationen i varje 
kontinent (Single op) kommer det att utdelas 
en medalj samt ett diplom signerat av "The 
minister of Posts and Telecommunications 
of Japan". Den Multi op/Multi band statio
nen som kor ihop mest poang i varje konti
nent kommer att erhSlla en medalj.

Stoppdatum: Loggar och sammanrak- 
ningsblad mSste vara J.A.R.L. tillhanda se-
nast:
FONI.............................. 30 September, 1980
CW..................................30 november, 1980

Diskvalifikation: Overtradande av test- 
reglerna. Att forsoka tillgodorakna sig poang 
frSn dupe-QSO'n overstigande 2% av det to- 
tala antalet.

Resultat: Kommer att publiceras i QTC dS 
dessa anlant, enligt J.A.R.L.:
FONI......................................... februari 1981
CW..................................................april 1981

Adress: J.A.R.L., P.O. Box 377, Tokyo 
Central, Japan.

VIKTIGT MEDDELANDE: I A rets Portabeltester galler tiden som angivits i 
GMT. Ni fAr sjalv rakna ut SNT, efter nu gallandet sommartid. Lycka till.

Regler

1980:5

1980:6
1980:6

MAnad
datum TidiGMT Test Regler

Maj
10-11 ITU Contest FONI
10-11 2100-2100 CQ-M DX Contest 1980:4
17-18 ITU Contest CW
17 0600 2400 Common Market CW 1980:4
18 0600 - 2400 Common Market FONI 1980:4
24-25 00002400 CQ WW WPX Contest CW 1980:2
25 0700-1100 SSA Portabeltest CW 1980:4

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER OCH RESULTAT

Spaltredaktor
Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

SSA Testledare
Peter Arninge SM0GMZ
Grandvagen 207
151 64SODERTALJE

Q CO 
O

) 
CT) 

o 25 cn c
m rb
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4S7OL Har varit mycket aktiv CW 14 MHz, 
QSL skall skickas via Manager DF30L.
8Q7AP Har horts pA 21 MHz CW/SSB. Han 
onskar QSL via eget call N6NI.

??? Du som ar aktiv pa DX-frekvens skic- 
kar val in uppgift pA egen aktivitet. DX-red ar 
tacksam for uppgifter varje 25:e i manaden. 
Tack pci forhand.
Splatter

John KP2A som varit aktiv med callet 
4S7DX befinner sig i skrivande stund pA 8Q7. 
Han planerar aven att bli QRV frAn 9M6. J0- 
hn har lovat att aktivera 80 och 40M mellan 
23-00z.

JE6NEM och JE6NLL meddelar att det 
finns stort hopp om att de blir QRV fran Oki- 
no Torishima i borjan av maj.

VK0 Hears Island. Enligt Jim P29JS kor- 
des endast ett f Atal QSO. Den medforda TS 
120 stationen klarade inte trafik pa den provi- 
soriska antenn som monterats pa bAten. Vid 
framkomsten visade det sig att slutsteget ej 
fungerade, sA ett fAtal QSO kordes med 
reducerad effekt. Stationen var ej horbar i 
EU.

Bill K1MM hade stor framgAng med sin 
operation frAn FO0DX, han korde 2800 
QSO. Bill har aven varit aktiv som VS5MM 
dar det blev 2500 QSO.

D4CBS som varit aktiv frAn J5 planerar nu 
att bli QRV frAn S9 juni eller juli.

VS6DO planerar att en kort tid bli QRV 
frAn Maco. Lyssna efter honom i borjan av 
maj.

I0AMU meddelar att han sant ut 3000 
QSL for 3V8ONU operationen.

KB0U meddelar att Kansas City DX Club 
operation frAn VP1A Belize resulterade i 7500 
QSO. QSL skickas till WB0TNY.

Erik SM0AGD befinner sig pa en tripp i 
Afrika. Rakna med att han kommer QRV frAn 
olika lander. Alla QSL skall skickas via 
SM3CXS.

HS4AMI har lovat att bli QRV med callet 
XZ0ONU. Han beraknar vara i luften fran 15 
april och 2 mAnader framat.

JA8BNK kommer att besoka 9N1MM i 
maj. Han har lovat bli flitigt QRV.

N2KK expeditionen som tidigare annon- 
serats kommer ej att bli QRV.

D68AM har nu Akt hem. Han ar nu QRV 
med callet F2ZG.

Jordanien gruppen som aktiverade 8Z4A 
skall i sommar bli QRV frAn Kamaran VS9K. 

Om du hor nAgot splatter sA meddela 
DX-red.

DX-prognos Aterfinns pA annan plats i tid 
ningen.

W0WTZ

14 000 14 050 14 150 14 200

DXSPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9 
546 00KARLSBORG

W0WTZ John R Eriksson Missouri. Jag tankte jag skulle skriva till DX-spalten och beratta 
om mitt stora intresse att jaga svenska diplom, men jag kan forsakra Er om att det ar en sak 
som jag satter mycket hogre. Jag ar glad over att tillhora Elitgruppen av svensktalande ama- 
torer harute, som ar stolta over deras kara modersmAI.

Hort pA banden
A7XD Qatar har den senaste tiden varit 

mycket aktiv pA varierande frekvenser. Han 
meddelar att han ar intresserad av kommun- 
diplomet och lyssnar ofta efter SM-stationer. 
QSL skall skickas direkt, och eftersom han ej 
kan utnyttja IRC sA bifoga 1 US Dollar. Hans 
adress ar P.O. Bos 4747, Doha Qatar.

BV2B Taiwan Rep. of China. Tim BV2B 
har en langre tid regelbundet haft sked med 
I0MPF och SM7BOL 15z pa 14216-18 SSB. 
Han ar aven rapporterad QRV lordagar 23z 
och sbndagar03z. Favoritfrekvenser ar SSB: 
28530 14218, CW: 28030 samt 14025. QSL 
skall skickas till Mr Tim Chen, Box 30547 Tai
pei, Taiwan Rep. of China.

C6.. Barbados WD9DEE/C6A som var ak
tiv fran Barbados i slutet av mars onskar QSL 
till WD9DEE K. Clearbout, Box 344, Cedar 
Grove, Wis 53013 USA.

DJ7SB/TJ1 Cameroun meddelar att han 
stannar 10 mAnader, och han hors regelbun
det 21-22z 21330 SSP QSL skall skickas via 
DL6KB.

EA0JC Ar callet for Kung Juan Carlos, 
och inte som tidigare meddelats EA1JC

FH8CL Mayotte Gerhard hors ofta 16-18z 
21167-70 SSB. Han onskar QSL till Box 37, 
Mayotte 97610 via Reunion Indian Ocean. 
FH8 kommer aven att aktiveras av 5 DL 
operatdrer i borjan av maj.

KB7JX Meddelar att han den 18 april star
tar en 18 mAnaders segel tur i South Pacific. 
Han kommer bl a besoka ZM7. Han vill fram- 
hAlla att det inte ar nAgon DX-expedition, 
och han vill inte vara med pA nagra listor eller 
bestamma sked.

KH6CF Forsoker dagligen vara QRV for 
EU 1730z 28550 SSB.

LH Lord Howe Island LX1BW och 
DJ5CQ som under april var QRV frAn FK och 
VK9N har nu kommit till Lord Howe Island. Alla 
QSL skall skickas till DJ5CQ Rudi Mueller, 23 
Alter Main, D-8601 Ebing, FRG. SAE + 3 
IRC eller 1 US Dollar.

OT Ar ett special prefix i Belgen.
T2.. T2AAA och T2XYL hors ofta 06z pa 
14290 SSB.

VP8.. VP8ZR S. Orkneys Dennis skall 
stanna 2 Ar, och vi hoppas han blir flitigt ak
tiv. VP8SO ar nu QRT. VP8PP Falkland Is
land kommer att stanna nAgon mAnad han 
onskar QSL till P.O. Box 224 Stanley Falk
land Island.
VR6TC Har vid flera tillfallen haft sked med 
DK8FL 14150 SSB sdndagar07z.

Yl... Iraq Har en langre tid varit sparsamt 
QRV. Nu meddalas han dock i luften QRV 
med callet YI1BGD och YI4SC. Muhammed 
har under pAsken varit QRV varje dag som 
YI4SC och han meddelade att The Kansas 
DX Club skankt honom nya QSL kort. QSL 
skall skickas till R.C. Baghdad Scientific 
Center P.O. Box 5864 Baghdad Rep. of Iraq. 

3B9AE Rodriques kommer att bli QRV. 
Han skall stanna 2 Ar, och han kor endast pA 
frekvens 14240 SSB. QSL skall skickas via 
Moossa Atchia, 7 Napier Broom Street, Be
au Bassin, Mauritius.
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diplom

SM6DEC

OLYMPIADA -80 AWARD
Nil har jag antligen fcitt fullstandiga regler 

direkt frdn utgivaren. Tyvarr tick jag ingen 
diplomkopia.

Reglerna i QTC 2/80 galler med foljande 
andringar och tillagg.

Av de stationer som kontaktas for att er- 
hSIla 40 poang skall minst 2 vara olympiska 
klubbstationer (RM30, RT20, RL10, RK50el- 
ler RM20). Dessa ger 5 poang var. Ovriga ger 
1 poang var. Stationer i oblast 170 utan 
specialprefix raknas ej. Diplomet ar gratis. 
QSL behovs ej. Loggutdrag verifierat av 2 
andra amatorer racker.

CRC Krenkel ar tillsammans med sovje- 
tiska idrottsforbundet diplomutgivare men 
ansokan skall sandas till Central Radio Club, 
P.O. box 88, Moscow.

RNARS MERCURY AWARD
PS grund av inflationen och hojda portoav- 

gifter ar diplomavgiften hojd till 6 IRC fr o m 
1980-04-01. Reglerna i dvrigt ar oforandrade.

MARL AWARD PROGRAM
Dip-Med

Kontakt med minst 15 av nedanstSende 26 
lander vid Medelhavet. Av dessa ar Malta 
obligatoriskt.

Malta, Spain, Balearic isls, Ceuta & Melil
la, France, Corsica, Marocco, Algeria, Nuni- 
sia, Monaco, Italy, Sicily, Sardinia, Greece, 
Cyprus, Crete, Dodocanese isls, Gibraltar, 
Yugoslavia, Albania, Israel, Lebanon, Egypt, 
Turkey, Syria och Libya.

Jag ar fodd den 21 /3 1949 i Bell-Lloc (pro- 
vinsen Lerida) och sedan femtonSrsSIderna 
har jag varit "hallSa" vid en kommersiell 
radiostation omvaxlande med mina studier. 
Jag tranade telegrafi tillsammans med van- 
nen Clement och som en konsekvens av det- 
ta gifte vi oss i Montblac (provinsen Tarrago
na) den 20/3 1970. Foljande Sr fick Clement 
signalen EA3VM och darefter ansokte jag 
om och fick licens som andra operator med 
denna stationssiglan. Vi korde med en sta
tion som Clement byggt och varje QSO var 
ett aventyr, trots svSrigheter och bara en en-

kel vertikalantenn lyckades vi dock kora ihop 
DXCC och nSgra andra diplom som var av 
speciellt intresse for oss. Sedan 1976 kor vi 
med Drake utrustning pS alia fem banden, 
bSde CW och SSB och f n har vi kort 274 lan
der. Jag har inga speciella tider for min akti- 
vitet utan kor dS jag har tid ledig. Jag anvan- 
der ett kortregister dar jag nu har mer an 
15500 anteckningar och detta ar till stor nytta 
for oss. Andra hobbies ar frimarkssamling 
och myntsamling. Min forsta kontakt med 
Sverige var SM7DQC den 9/9 1971 och den 
svenska station jag haft flest kontakter med 
ar SM0FKD, 7 kontakter med 7 QSL.

9H Diploma
Kotakt med 9H-stationer sS att 10 poang 

uppnSs.
9H-station ger 1 poang.
9H4 (Isl of Gozo) ger 2 poang
9H1MRL (MARL klubbstn) ger2 poang.
Dessa tvS diplom kostar 12 IRC per styck. 

Gratis for handikappade. Sand GCR-lista till: 
MARL, PO Box 575, Valetta, Malta.

HI AWARD
Kotakt med stationer i Dominikanska 

republiken (HI). For lander i Europa ar diplo
met indelat i 4 klasser.

HI-100 100 stationer
HI-75 75 stationer
HI-50 5 stationer
HI-25 25 stationer.
Alla band. AM, SSB, CW, SSTV eller 

RTTY.
Alla kontakter frein 1962-01-01 galler.
Detta diplom ersatter det gamla HI-100 

RCD Award. Sand GCR-lista och 7 IRC till 
Award Manager, Ernesto Desangles, 
HI8CW, Radio Club Dominicano Inc, P.O. 
box 1157, Santo Domingo, Dominican Re
public.

YDXC The Yokohama DX Club Award.
For att erhllla detta diplom erfordras for- 

bindelser med minst 3 medlemmar i Yoko
hama DX Club, eller 9 stationer frein Yokoha
ma. For att fa diplomet skall du ha 9 poang.

QSO med medlem i YDXC raknas som 3 
poang

QSO med station frSn Yokohama raknas 
som 1 poang.

QSO efter den 1 januari 1970 galler, och 
det ar tillcitet att blanda CW och Foni. Avgif- 
ten ar 10 IRC.

Sand ansokan med forteckning over kon- 
takterna till: Yokohama DX Club Award 
Manager JH1JGX Tetuo Tanaka 5-23-20 
Mori Isogo, Yokohama, Japan.

DX-Topplistan
DX-Topplistan har i DX-spalten har motta- 

gits mycket positivt. For att oka spanningen 
Sci kommer vi till nasta nummer andra Sci att 
rangordningen blir den att alia som finns p3 
Honor roll listas forst, och darefter ovriga en- 
ligt nuvarande. Detta gor att alia gamla s3- 
som nya DXare kan n3 i topp. Vi tackar Swe
dish West Coast DX gang for forslaget.

Adressandring
Rolf T. Salme Swedish Embassy, P.O. 

Box 1072 Colombo SRI LANKA. Rolf ar QRV 
med callet 4S7MX, och onskar QSL via 
SM3CXS.

DX Nat.
Mcinga har tillskrivit mig och fr^gat om fre- 

kvenser och tider for olika DX-nat. Jag har 
geitt tillbaka i olika DX-informationer och for- 
sokt att gora en sammanstallning, men jag 
har sakert glomt en del. Du som har uppgi- 
fter pci fler DX-nat kan val skriva nSgra rader 
och beratta.

Franskt DX-info nat 21170 SSB 1730z.
VK-Europa DX-nat 21183 SSB varje dag 

12z.
Pacific MM nat 21404 SSB 23z samt 

14313 0530z.
DX-DX nat 21280 17z mSndag, onsdag, 

fredag.
Radio Crystal nat 14305 15z samt ons

dag 14290.
DK2OC nat 28750 SSB 12z varje dag.
P29JS nat 14220 SSB 06z.
Artic nat 28570 SSB sondagar 11z samt 

lordagar 14z p3 21345 SSB.
Valkommen med fler uppgifter.

Ny DX Bullentin
QRZ-DX P.O. Box 494, Howe Texas 75059 

USA

Orebro Sandaramatorer meddelar
NY DXCC LISTA

kan erhSllas mot 5 kr i frimarke. Bifoga 
SAE C5-format till SM4AMP Leena.

BDXC
For att erhcilla detta diplom skall du kon- 

takta 5 medlemmar fr3n Brisbane DX Club. 
Du behover inte ha QSL kort, men du skall 
sanda dina egna QSL kort till dom stationer 
du haft kontakt med tillsammans med an- 
sokan.

Diplomet utdelas kostnadsfritt, men vill du 
ha svar med flyg bdr du bifoga IRC tackande 
portokostnaden.

Vi har inte erhSIlit nSgon medlemslista, s3 
du f§r frSga de VK4-stationer du har kontakt 
med om dom ar medlemmar av Brisbane DX 
Club.

Ansokan tillsammans med QSL till VK4 
stationerna skall sandas till: The Brisbane DX 
Club, P.O. Box 117, Albion 4010-Brisbane, 
Queensland, Australia.

EA3VM Rosa Maria

F3r du nSgra Nya Dplomregfer s3 skicka 
dom till spaltred.
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QSL INFORMATION
A4XID via G8HOR
A4XVK via G3TTC
A7XE via DF4NW
AH8A via WB6FBN
C5ACG via K4YT
C6ACY via K4ZGB
CT2CB via KB5GL
D68AP via WB20HD
D68AR via F6ACB
FG0FJD via W2GHK
FK8DD via WB3JUK
H44BP via VK4WIZ
HH2A via AJ9D
HL9TN via WA8DHK
HL9UG via N4CPR
HP2XSG via WA2DCP
HS4AMI via VE3DPB
HS4AMJ via VE3DPB
HS5AID via AG6D
HV3SJ via I0DUD
J3ABX via DF3GX
J6LET via WB2MMV
J6LIM via VE2EWS
J7DAY via KB4SA
J7DBB via W6KG
KC4USR via K9VFY
KZ5BU via W0PAH
P29DI via W4KXC
PP0MAG via PY1MAG
PY0AH via PY2AH
PY0BW via PY2JO
PY0JY via PY2JO
TA2FM via VE1BBS
TG9ML via K5BDX
TL8JM via W5RU
TN8AJ via Y25LO
VK9NS via P29JS
VK9XS via P29JS
VK9XT via WA3HBC
VK9YS via P29JS
VP1A via WB0TNY
VP1GB via W7TE
VP1KT via WB4INC
VP1SAR via WB0ISW
VP1SWC via KA0BCW
VP2A via K4PJ
VP2EES via W5IJU
VP2EEU via W5IJU
VP2KAH via W6KG
VP2KAM via WB8LDH

VP2MFC via K1ZZ
VP2MFW via W1FB
VP2MOC via W2KF
VP2VDU via WD8BVG
VP2VEJ via WB3KGY
VP2VFI via K1IJU
VP2VFS via W6IGG
VP2VFT via K1IJU
VP2VFU via K1IJU
VP2VFV via K1JIU
VP2VFW via K2TJ
VP5EE via WA4FBH
VP5MHX via WA4FBH
VP5NHX via WA4FBH
VQ9DM via K1BZ
VQ9KJ via K0DJ
VS5MM via K1MM
VS5SS via JA4ENL
VU2XX via VE3HDC
VU2RAK via WB0TNY
XT3AA via ON5GN
ZB2BL via W9JVF
ZD8TC via N2CW
ZF1DA via VE4JK
ZF1MT via K9XJ
ZF2CM viaW0PAH
ZK1AC via G3RWU
ZK1CI via G3ZXD
3C1HJ via EA4HJ
3D6BW via G4AVA
4S7DX via WB2VFT
4S7RM via DL6IG
5L1A via WA4DPF
5Z4YN via W0PAH
5Z4YW via VE3ACY
6W8AR via DJ3AS
7Z2AP via I8YCP
(op Alfred)
7Z2AP via G3STP
(op Philip)
8P6JS via WA20GR
8P6NX via W0SA
8Q7AP via N6NI
8Q7AQ via DL7EM
9G1AP via I0LCJ
9H3BA via G3DOG
9Q5GB via W7KTI
9Q5VT via K5VT
9X5LG via DL8AO
9Y4LL via WB4RRK

For en tid presenterade jag DXpeditionen till Annabon Island. Nu har vi genom vanligt till- 
motesg^ende fr£n Fernando EA8AK f£tt ytterligare info och bilder frSn denna handelserika 
DXpedition.

Fernando berattar att utan hjalp fr3n TR8CR TR8DX TR8GM TR8PC TR8PO TR8RS och 
Daniel samt Asturias och Murcia DX-groups, Northern California DX Foundation och myn- 
digheterna pa Rep of Ecuatorial Guinee Sci hade denna expedition ej kommit till stcind.

Pagalu ar en vulkan d i atlanten. Belagen 1°35' S och 5°25' 0. Ytan ar 17 KM och dar lever 
cirka 2000 manniskor. Noterbart ar att huvuddelen av befolkningen ar kvinnor. On har en verk- 
sam vulkan och en sjo som enligt legenden har forbindelse genom Oceanen till huvudon Mala
bo. Befolkningen lever pa frukt (Kokos och bananer) samt fisk. Sedan 1971 har inga flygplan 
eller bStar kommit till on.

800321/SM5CAk

MSnadens mottagna QSL
Manga QSL har influtit denna mSnaden: 

A22GJ, A9XCF, A9ZBD, CO2FR, 
D4CBS/J5, D68AM, D68AR, D68AP, 
DL1GK/HB0, DF6CL/KC6, EA9HU, EL7H, 
F6FFQ/TT8, FR7BX, FH80M, FK8CL, FM0- 
EVT, FY0RE, FR0MM, HC8EE, HM0U 
HK0AZV, HP1XJU, HZ1TC, J6L00 J27BA, 
J6LGK, JW5IJ, K1CO/PJ7, K1MM/3B8, 
KC6SX, LU7X, N0TG/6Y5, N7CW/VP2A, 
OD5LX, 0X3GW, OE2WSL/YK, TG9GI, 
TO8FC, S8AAP, SV5JH, W4MAT/SV9, 
VE3BVD/ST2, VP1KS, W8NMK/KH0, 
WD4CEM/KH4, VP1HE, XT2AT, VP2MCK, 
VP2ML, VU2LO, VU2OF, W1BIH/PJ2, 
W4UY/PJ7, ZB2BL, ZD8KM, 4K1A, 
3C1AB, 3C0AB, 3V8AA, 4S7VG, 4S7KG, 
5W1BZ, 5T5CM/2, 6T1YP, 7Q7LB, 8P6AZ, 
8Q7AM, 9M2AV, 9Q5WH, 9Y4VU.

3C0AB Operator Bill EA9EO
Bill EA9EO berattar: Vi avgick fran Libreville (Gabon) den 27 oktober kl 08z. Efter I3ng van

tan fick vi efter manga strapatser ett nytt flygplan (se DX-spalten QTC Nr 12) Detta nya flyg
plan kunde ta 4 personer och 250 kg mtrl. Vi som fick plats var EA3XO Walter EA4LH George 
och jag sjalv. Sedan 1971 hade inget flygplan landat pa den lilla on, och det var med spanning 
vi undrade hur det skulle ga att ta sig ned pa den lilla oppna glantan som expeditionen 1971 
hade anvant. Efter 2 timmar flygfard ar vi framme. Efter nagra runder runt on finner vi glantan, 
och den duktiga piloten tar med stor sakerhet ner planet pa fast mark.

0ns alia kvinnor samlas snabbt till den lilla oppna glantan och det ar inte utan svarighet vi 
forsoker redogdra for vart hastiga besok. Omgivna av alias blickar borjar vi bara ut v3r utrust- 
ning, och snabbt ar antenn och all radioutrustning pa plats.

KI 1230z, alltsa 414 timma efter det att farden paborjades ar vi klara att meddela yttervarlden 
att vi ar beredda att starta den andra DXpeditionen fran denna unika plats.

Hela tiden omgivna av ons befolkning genomfor vi denna 48 timmars operation, som resul- 
terar i 84000 QSO.

QSL Managers Directory
Ett hafte med over 4000 DX-stationer och 

deras QSL-managers kan bestallas av Jay 
O'brien, 6606 Fifth St, Rio Linda, California. 
95673.

Saknade QSL?
ex VQ9HCS (Aldabra Island for DXCC, 

numera deleted, var QRV runt 1974) QSL via 
hans nya call 3D6BP, Mr Harry C Stickley, P 
O Box 941, Mbabane, Swaziland.

ex-5X5FS Miss Annegrete Blohm, 3 
HANNOVER-BUCHHOLZ, Nobelring 17 A, 
Vasttyskland. Hon har loggarna for f d 
5X5FS.

SM5DQC

Alla ni som lyckades f ci kontakt med denna unika DXpedition hoppas jag har QSL-kortet p3 
hedersplats i samlingen, samt om ni skulle fS QSO med grabbarna p3 bilden att ni inte glom- 
mer att framfora ert personliga tack.

SM6CTX
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DXCC FONI SM5AQD 200 DXCC CW
289 SM3BIZ 351 SM0AJU 181 SM3EVR 267
287 SM5CZY 340 SM7RS 173 SM5BHW 256
281 SM6CKS 333 SM5BRW 170 SM0GMG 246
276 SM5AZU 329 SM6DSS 165 SM0CCE 200
272 SM6AEK 327 SM5BMD 159 SM0CCM 184
272 SM0ATN 320 SM0GMZ 152 SM5AKT 183
271 SK6AW 283 SM3GWS 121 SM0AJU 165
263 SM5AQB 281 SM0EYX 114 SM6CRH 163
254 SM6VR 253 SM7BBV 108 SM6AYM 161
251 SM5DQC 245 SM0HEP 104 SM5AQD 138
246 SM6CMU 240 SM5APT 103 SM7CZC 110
243 SM7BOL 230 SM0JDR 103 SM5BPW 106
242 SM5VS 221 SM0JDR 103 SM3GSK 104
237 SM0DJZ 207 SM4ACH 103 SM5VB 104
233 SM4GLC 101
223 SM7FFJ 101
777
220
220
218 Topplistan baseras pA uppgifter i QST.
213 Nar skickar du din ansokan till ARRL?
201 Adressen ar 225 Main Street, Newington CT. 0611 USA.
201
200

ga kommer igenom pa samma gAng. Det ar 
ocksA mycket lattare att far forbindelse med 
en station i dessa lander an det ar att kon- 
takta en i ett sallsynt land, ty nar en dylik rari- 
tet dyker upp stortar sig en hord av QSO- 
lystna hams over honom och dranker bade 
dina signaler — och hans.

Ur distanssynpunkt ar naturligtvis en kon- 
takt med en vanlig DX-station lika fin som en 
forbindelse med en sallsyntare pa samma av- 
stAnd. Dylika forbindelser ger vanligtvis mer 
utbyte, ty motstationen har i allmanhet mer 
tid till overs for dig. De sallsynta har alltid 
mycket mycket brAttom.

Onskar du kontakt med en DX-station, bdr 
du forst lyssna noggrant, sA att du vet hur 
bandet beter sig. Hor efter vilka de andra 
pratar med och undersok varje signal som in- 
te forefaller vara lokal eller alltfor narbelagen. 
Lyssna mellan de starka stationerna. Kon- 
trollera signaler som lAter litet egendomliga, 
ty DX-stationerna har ofta nAgot speciellt 
over sig (inte bara sadana som svarar dem!). 
Ibland kan emellertid en DX-signal lAta precis 
som en vanlig, sA var inte for saker. DX-sig- 

nalerna ar ju bara en brAkdel av vad som hors 
pA bandet och lyssnandet bdr darfor ske 
mycket mera noggrant an dA det galler att fa 
tag pA t ex en station i Europa.

Notera frekvensen och anropssignalen pa 
nAgon efterstravad station, sA att du kan fol- 
ja dess trafik en stund. Ar vederborande mitt 
inne i ett CQ bdr du lagga marke till vilken 
lyssningsmetod han tanker anvanda. Pa CW 
sager han kanske "U5" eller D10", vilket be- 
tyder, att han lyssnar 5 kc hogre eller 10 kc 
lagre an sin egen frekvens. Sager han ingen- 
ting alls startar han formodligen lyssnandet 
pa den egna frekvensen och det ar bast att 
svara dar.

Hur lange ett DX-QSO bdr paga beror pA 
eterforhAllandena och pA motstationens in
stalling. Kommer manga stationer av sam
ma nationalitet igenom kan ingen klandra dig 
om du ger dig in pA en langre pratstund om 
vederborande sjalv ar med pA det. Pci 3,5 
MHz daremot, dar antalet DX-stationer ar fA 
och oppningsperioderna vanligtvis korta bor 
man sjalvfallet inte hAlla pA for lange med 
samma station.

73 "Figge"

'89

3‘>3
349
344
335
335
335
335
334
333
333
332
332
331
326
325
31/
315
303
303
302

Sedan forra gAngen vi halsade pa "Figge" 
har mAnga nyborjare hort av sig. Manga und 
rar hur man gor ansokan till DXCC, samt hur 
man fAr forhandsinformationer pA olika DX 
stationers aktivitet.

Vi skall sa smaningom aterkomma till des
sa problem, "Figge" har pluggat DX-trafik 
och han har nagra ytterligare saker att saga 
innan vi redovisar trafiken pA KV-banden. 

"Figge": Ja, jag skulle nog vilja fortsatta 
med lite information frAn mina gamla tid- 
ningar. Alla ni som redan kort 100 lander ha 
tAlamod, vi skall skynda lAngsamt. Denna 
gAngen tankte jag borja med antennen och 
strAlningsdiagram.

SM6VR 
SK6AW 
SM7BIP 
SM7BBV 
SM7BAU 
SM6CST 
SM5BFJ 
SM5AJR 
SM6DYK 
SM0BZH 
SM0GMG 
SM4EMO 
SM0CCM 
SM0DJZ
SM7BOL 
SM5BFC 
SM5AQD 
SM5BMB 
SM0GMZ 
SM5BRW 
SM5AKT 
SM0FKD 
SM3DMP 
SM5ACQ 
SM6BZE

DXCC MIXED 
SM3BIZ 
SM0AJU 
SM7ANB 
SMICXE 
SM5BHW 
SM6AEK 
SM0KV 
SM0CCE 
SM6CKS 
SM6CWK 
SM3CXS 
SM5AZU 
SM6AFH 
SM6EOC 
SM6CVX 
SM3RL 
SM5DQC 
SM7DMN 
SM3EVR 
SM5BBC 
SM7TV 
SM5AQB 
SM6EQS 
SM6DBB 
SM6CMU

'Figge lyckades inte fA kontakt med denna DX-expedition, men han har studerat kar- 
tan sA han vet exakt var bn ligger. "Figge": Synd att det ar sA lAngt dit.

PAGALU ISLANDfT
Antenner

For att ratt kunna utnyttja dina mojligheter 
som DX-man bor du kanna till din antenns 
strAlningsdiagram, atminstone i dess huvud- 
drag. Uppgifter harom finner du i ARRL's 
Antenna Handbook eller t.o.m. da och da i 
QTC. Tag ut de ratta riktningarna till de olika 
varldsdelarna med hjalp av en jordglob eller 
den storcirkelkarta som tillhandahAlles av 
SSA.s forsaljningsdetalj.

PA 14 MHz finner man ibland att den basta 
vagen till en given station inte alltid ar den 
som kartan visar. Har du en roterbar beam 
har du nog redan markt det. Pa morgnarna 
kommer ibland t ex VK/ZL-stationerna in 
"den lAnga vagen" over Sydamerika under 
det att det ar tvartom pA kvallarna. SAdana 
fenomen observeras mest pA mycket av- 
lagsna stationer (13000 — 16000 km). PA MHz 
gAr signalerna som sagt den ljusa vagen men 
aven har kan man pA vAren och hosten note
ra sAdana "bakvanda" signaler frAn stationer 
upp till 25000 a 30000 km bort.
Vanliga DX

Det ar inte sarskilt svArt att fA kontakt med 
lander som har ett storre antal aktiva ama- 
torer som t ex USA, Argentina, Brasilien, 
Australien och Nya Zeeland speciellt dA mAn-

Q DX to PPLISTAN
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88
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336
177
162
319
333 
318 
331
316 
157 
171
156
313 
326 
311 
325 
166
151 
308 
322 
307
320
334 
175
160
317 
331
315 
329
314 
155 
169

EKVATORPASSAGETIDER

— OSCAR 7 — 
VarvDag

16 maj
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 juni

11
12
13
14

25169
176 
188 
206
219 
231 
244
256 
263 
276
288 
306 
319 
331
344
351

25363 
381 
394 
406 
419 
423 
439 
451
469 
482
494 
507 
519 
526

UT
1743 
0708 
0607
1636
1730
1630
1724
1623 
0548 
0642 
0541
1610
1705 
1604
1658 
0623 
0522
1551
1645
1545
1639 
1733 
0658 
0557
1626
1720 
1620
1714
1613 
0538

Elevation

3.96
6.38
6.15
6.40 
6.32
5.79
4.53
1.47
1.13

1980-05-25 Varv 3
0218 224
0336 228
0452 237
0558 246
0644 252
0758 261
0916 267
1050 237
1058 219

Avstand
5.95 
6.35 
6.18 
5.75
3.30
2.30 
2.01 
1.9

TidUT Baring
2030 110
2150 117
2308 125
2400 130
0214 130
0248 118
0258 111
0302 107
1980-05-24 Varv 2

- OSCAR 8 -
Varv UT °W

11202 1655 305
210 0641 152
224 0646 153
244 1710 309
258 1715 311
272 1720 312
286 1725 313
300 1730 314
308 0715 161
322 0720 162
336 0725 163
355 1606 294
369 1611 295
383 1616 296
397 1621 297
405 0607 144

11419 0612 145
439 1636 301
453 1641 302
467 1646 304
481 1651 305
495 1656 306
503 0641 153
517 0646 154
537 1710 310
551 1715 311
565 1720 313
579 1725 314
592 1547 289
601 0716 162
615 0721 163

AMSAT PHASE III

I borjan av februari borjade projekt fas III 
att likna en satellit och tack vare mycket hcirt 
arbete av ett flertal frivilliga avslutades inte- 
grationen.

Tidigare hade det uppstStt problem med 
minnet till datorn, vilket, trots m^nga vec- 
kors insatser, vagrade att fungera tillforlitligt. 
En reservenhet anvandes under miljotestema 
och det ratta minnet kommer att integreras 
senare. Kickmotorn av fabrikat THIOKOL 
kommer att installeras som sista moment vid 
Kourou-basen i Franska Guiana.

Den 11 februari avslutades temperatur- 
och vacuumtesterna, varefter alia under
system bakades in och satelliten sandes till 
NASA Wallops Island Flight Centre dar de 
dynamiska testerna och vikttrimningen for 
att erhcilla ratt spinnbalans slutfordes. Daref- 
ter fdljde emballering och satelliten sandes 
per landsvag till New York dar den omlasta- 
des till flyg. Den 25 februari anlande den till 
Tolouse for sammankoppling och integrering 
med dvrig utrustning for att vara klar for slut- 
kontroll den 19 mars. Den sista "jord"-resan 
ager (agde?) rum den 9 april d3 den sands till 
ESA:s uppskjutningsplats i Kourou dit aven 
OSCAR-teamet anlander senare. FrSn borjan 
beraknades vikten for AMSAT-OSCAR-9 till 
75 kg men den vager nu 85 kg.

Uppsandningen ar nu bestamd mellan 
1500—1800 UT den 23 maj. Full uppfoljning 
av handelsen kommer att ske i realtid genom 

kommentarer pa en direktlinje till WA2LQQ, 
som kommer att vara igSng pci 28.880 MHz 
frln kl 1400 till efter uppskjutningen. Om 
konditionerna ar dSliga kan 21.280 MHz eller 
eventuellt 14.280 anvandas for att sakerstalla 
bra tackning till Europa och Afrika. WA6GFY 
kommer att tacka Pacific och Japan och 
W1AW svarar for USA och Sydamerika pa 
en eller flera av ARRL:s bulletinfrekvenser.

For att kontroller och prov skall kunna p3- 
ga ostorda kommer transpondern inte att fa 
anvandas forran den forklaras operativ. Det- 
ta blir inte aktuellt forran A-0-9 har avverkat 
ett antal varv efter det att kickmotorn har av- 
fyrats. Man beklagar att ingen av de sand- 
ningar som planerats for "the general Bulle- 
tin"-kanalen under transferbanan blir mojlig, 
eftersom sandning i passbandet overhuvud- 
taget kan aventyra hela foretaget. Det ar 
absolut livsviktigt att ingen forsoker accessa 
transpondern forran den officiellt forklarats 
operativ. HuvudspSrsandaren (145.8046 
MHz) kommer att sanda information med 60 
wpm och 170 Hz skift RTTY och med A1 
Morse. Denna information uppdateras varje 
timme.

Frcin en vecka fore uppskjutningen till tre 
veckor efter kommer W2JT att dagligen san
da en kort bulletin riktad mot Europa enligt 
foljande:

1800-1805 UT p3 28.555 MHz
1820-1825 21.260
1830-1835 14.260

AMSAT Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

Allt raknat fran Stockholms horisont. Fig. 
1 visar banan i diagramform.

Beraknade data for transferbanan ar: 
Omloppstid 653.3 minuter
Inklination 17.55 grader
Excentricitet 0.73
Apogeum 36000 km
Perigeum 200 km

2124 091 0 5.89
2210 093 3 5.19
2314 090 2 3.81

Varje bulletin bestar av en minuts anrop, 
tre minuters bulletin och en minuts sum
mering samt avslutning.

OvanstSende ar f.n. (1980-03-16) preli- 
minara tider och kan bli fdrem3l for andring.

En preliminar kontroll i rumstemperatur vi
sar att "the General Beacon" ligger p3 
145.8043 MHz och "the Engineering Bea
con" pA 145.9834 MHz. Dessa frekvenser 
kan andras n5got vid inbakningen och vid 
uppskjutningen.

AMSAT:s nat och anropsfrekvens, H4, 
rekommenderas som nodfrekvens eftersom 
den kommer att overvakas kontinuerligt. 
Mottagaren for upplanken pS 435 MHz har 
for narvarande en utmarkt brusfaktor men 
den forvantas degraderas nSgot av stdr- 
ningar frcin datorn och jonosfariskt brus, 
troligen till ca 4 dB. Detta betyder att man 
torde behova 500—1000 W ERP RHCP (Right 
Hand Circular Polarisation) for att komma in 
bra.

Perigeum for A-0-9 blir mellan 1500 och 
3000 km och kickmotorn kommer att startas 
inom tva och en halv vecka efter uppskjut
ningen (troligtvis pci varv 68).

Ytterligare och mer detaljerad information 
kommer att finnas i "ORBIT" som kom(mer) 
ut med sitt forsta nummer i mars. ORBIT er- 
hSIls gratis av alia medlemmar i AMSAT var- 
annan manad och kommer att innehSlla ny- 
heter och artiklar om alia typer av rymdkom- 
munikation inklusive moonbounce och 
meteorscatter. (Varfor inte gora slag i saken 
nu och stodja AMSAT med ett medlem- 
skap?).

Till dags dato har 4414 solceller donerats. 
Projektet har redan kostat narmare 100.000 
dollar och beraknas krava minst 150.000 dol
lar nar kostnader for resor, frakter och kom- 
mandostationer raknats in. AMSAT:s bud
get ar mycket anstrangd och stort behov av 
finansiell hjalp foreligger.

SM0DZL har raknat lite pci de forsta var- 
ven efter uppsandningen (transferbanan), 
och tabellen nedan visar tid, baring, eleva 
tion samt avstlnd till A-0-9 i jordradier. 
Berakningarna grundar sig pci att uppskjut
ningen blir kl 1700. Tiden mSste alltsS korri- 
geras med det belopp som den verkliga upp 
skjutningstiden avviker frSn kl 1700 UT.
1980-05-23 Varv 1
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PSETNX QSL

‘•'ITO RADIO

ENGLA.NO

L0W10W POWER OPERATING

41 © © ©

O° 260° 270°
Baring —c>

Elevation

port 31! W6PGM hade en TH6DXX antenn 
och Collins line.

SM5HDL har kort USA p3 10 m. Effekt 5 
W. ModeRTTY.

SM5IB har haft QSO med England. Effekt 
1 W och antennen riktad cit motsatt hSIl.

DL7VS har pa 144 MHz med en IC202, 9 el 
yagi och ca 1,5 W kort foljande (fr^n QTH 
Berlin): Tropo: 1120 km SM3COL SSB, Au
rora: 1020 km LA3WU CW, Es: 1850 km 
9H1CDSSB, MS: 1130kmGN4CQT CW.

Litteraturtips: "The Triton IV goes QRP" 
och "The incredible shrinking transceiver", 
"73" sept. 1979.

"Transmitter Fundamentals". Learn how a 
simple solid state transmitter works, then bu
ild this month's project for QRP fun on 80, 40 
or 20 meters",

"Transmitter Fundamentals. Learn how a 
simple solid state transmitter works, then bu
ild this month's project for QRP fun on 80, 40 
or 20 meters", QST dec. 1979.

"QRP from Canton Island", "73" feb. 
1980.

"QRP awards", "73" feb. 1980. 
"Matching the Transmitter to the load" 

(QRP), QST feb. 1980.
"80 m QRP-transceiver", QTC nr 3 1980. 
"Storre effekt under spanning med 

QRP!"
SM5ENX

nternational QRP Calling Frequencies

CW SSB
3560 3690
7030 7090
14060 14285
21060 21285
28060 28885

Club Weekly Nets Every Sunday
1100 - 1230 CW on 7030
1130 -1230 CW 14060
1400 - 1500 CW 3560
1600 - 1700 SSB 7090

Allt fler har upptackt att det g3r att kora 
QRP. Med enkla medel kan man overbrygga 
stora avstand.

I ryska "Radio" nr 9 1979 kan man lasa 
foljande om QRP: UA3DNC har byggt en 
sandare for 40 m. Effekt 300 mW. Med den 
har han kontaktat 16 oblaster. Rapporter ej 
samre an 569.1 sandaren anvands transistorn 
KT603. Antennen ar V-formad, stralande 
langd 63 m, motvikt pa ca 45 m hojd. UB5VG 
har haft QSO med WA8TMI, vilken korde 
med 5 W p£ 20 m.

I nr 1 1980 av "Radio" ser vi att RB5WCP 
kor med en hembyggd transceiver for 28 
MHz och 500 mW output. Frln april forra 
3ret korde han pa ett halvSr mer an 1000 
QSO med alia rajonger i Sovjet. De mest av- 
lagsna stationerna var UK0JAA och 
JR1KYC. RB5WCP anvander en GP, 16 m 
upp. UA3AMB korde 5 okt. 1979 alia konti- 
nenter under 1 % tim. m.h.a. en TX med 3 W 
uteffekt och antenn 3 el. quad.

Tidningen SPRAT utgiven av G-QRP- 
CLUB har nu ett proffsigt utforande i A5- 
format. Klubben har over 600 medlemmar, 
mest frAn Storbritannien men aven fr3n dvri- 
ga Europa och USA. Samarbete finns med t 
exSCAGoch AGCW-DL.

En lamplig portabelrigg for semestern t ex 
ar beskriven i QTC nr 3 1980: "80 m QRP- 
transceiver". Det kanske kunde bli ett bra 
klubb-projekt?

"The Benelux QRP Group" holler foljan- 
de QRP-QSO parties: sondagar 0900 GMT 
3540 kHz, 0930 GMT 7030 kHz, 1000 GMT 
14065 kHz, lordagar 0930 GMT 3640 kHz 
(SSB).

I CQ WW Contest 1978 (QRP Section) 
kom SM5CCT pa 6:e plats med 92 443 po- 
ang.

Enligt "CQ" mars 1980 har 12 st erdvrat 
DXCC QRPp och 2 st DXCC Milliwatt (1 W 
ut). N2AA har kort 200 st DXCC lander 
QRPp!

SM3BCZ har kort 2116 st forsamlingar 
med en Ten Tec Argonaut 5 W (okt. 79).

Firma "TEDCO" i Rhode Island saljer en 80 
m QRP-transceiver, 0,5 W output, RIT, cw- 
filter och rak RX.

Firma "Mizho" i Japan saljer QRP-bygg- 
satser t. ex. sandare for 40 och 15 m och far- 
digbyggd VFO. TX 2 W input.

Glom inte vSrens portabeltest!
SM5HSE hade forra 3ret ett QRP-QSO pa 

10 m med KA9ATP. Effekt: 25 mW out PEP, 
matt med oscilloscope. Mode SSB, 15 dB 
speechprocessing. Antenn FB33, 19 m Upp. 
KA9ATP hade en 2 el. quad. Rapport till HSE 
41. Da breakade W6PGM in och berattade 
att HSE var 60 % lasbar i Kalifornien. Rap-

21 O’ 220° 230* 240°

Fig. 1. Varv 4 sett fran Stockholms hori sont.

Lennart Svensson, SM5ENX 
Svardsliljegat. 7 B
722 27 VASTERAS 
Tfn 021 11 99 01

Slutliga bandata beraknastill:
Omloppstid 656.2 minuter
Inklination 57 grader
Excentricitet 0.68
Apogeum 35800 km
Perigeum 1500 — 3000 km
Slutligen pSminns om de reguljara bulle- 

tinerna om progressen for Phase III som 
sands av AMSAT-natet, vilket traffas varje 
sondag kl 1800 UT pa 14.280 och kl 1900 UT 
p3 21.280 samt att mdnga av AMSAT 
-entusiasterna traffas pa 28.880 varje lor- och 
sondag mellan 1400 och 1800 UT.

SM5CJF/Lennart

Antennsymposium
i Varberg maj 1980

Forsvarets materielverk (FMV) och Forsva- 
rets forskningsanstalt (FOA) anordnar ett 
antennsymposium i Varberg den 20 och 21 
maj i 3r.

Motet ar det sjunde i ordningen. I sam- 
band med att FMV och FOA i borjan av 70- 
talet utforde matningar av kortvSgsantenner 
i Kristianstad-trakten med flygplan och heli- 
kopter vacktes tanken pA att Icita andra ut- 
over FMV- och FOA-kretsen ta del av mat- 
ningarna och delta i diskussioner inom omra- 
det antenner och vSgutbredning.

Inbjudan gick ut till bl a antenntillverkare i 
Europa. Intresset har hittills varit mycket 
stort, 70-talet personer har vid hittillsvarande 
traffar stallt upp.

Olika platser med anknytning till nSgon an- 
tennverksamhet har valts. Forra g^ngen be- 
soktes FOA i Linkoping dar bl a den nya an- 
tennmatplatsen i GAra demonstrerades.

Den har gSngen har Varberg och Telever- 
kets sandare i Grimeton utvalts for konferen- 
sen.

Ursprungligen utnyttjades konferenserna 
till att inventera antennbehov och problem 
infor planerade anskaffningar for forsvaret 
och da foretradesvis inom omrAdet 1,6 MHz- 
100 MHz. Olika antenntillverkare gavs harvid 
mojlighet att orientera om kapacitet och an- 
tennsortiment.

Med tiden har andra ingredienser tillkom- 
mit. Antennmatteknik, hur bdr en antenn- 
matplats utformas, vilka miljokrav skall stal- 
las pa utrustningarna ar amnen som fatt 
stSende utrymme i programmet.
Programmet for motet i Varberg inneh^ller bl 
a ett anforande av Tryggve Hell, Saab-Sca
nia, Flygdiv, om mekanisk miljoprovning av 
antenner. Dr Ing Wolfgang Burkhardsmeier, 
Telefunken kommer att gora en jamforelse 
mellan smalbandiga och bredbandiga kort- 
vdgssystem.

Paul Friedrich Landstorfer fr^n Universite- 
tet i Munchen kommer att beskriva narfaltet 
omkring antenner.

Laborator Ake Blomqvist frSn FOA avser 
att redovisa terrangens inverkan pa antenn- 
egenskaperna inom 30-80MHz.

Oing G Svennerus orienterar om datorbe- 
rakningar av antennanlaggningar.

Symposiet leds av Oing Lars Ekerborn fr3n 
FMV-A.
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ENGLA.NO


September
3
4
6
8 

10
11
14
14
15 
17

Augusti 
6

11

Oktober
1
8

19
31 
November

1
9

5
7
8
8

12 
19 
21
21 
21
22

LRA
VRK
LRA
SR J 
GKA
VRK
SRJ
LRA 
VRK
SRJ
SRJ

LRA
OSA 
OSA
VRK
LRA
OSA
OSA
SRJ
VRK
LRA
VRK
SRJ
LRA 
VRK
SRJ

LRA
SRJ
SRJ
SRJ

SRJ
SRJ

LRA 
SRJ
LRA
LRA 
OSA 
OSA
SRJ
SRJ
VRK 
LRA 
SRJ 
OSA 
VRK 
VRK 
SRJ
SRJ 
LRA 
OSA 
VRK
LRA 
OSA

VRK
LRA
OSA 
SRJ
VRK
LRA
SRJ 
OSA
VRK
LRA
SRJ

Jum 
2
4
5 
7 
7

11 
12 
12 
16
18 
25

STOCKHOLMS RA VJAGARE

har harmed ndjet att inbjuda till

NORDISKA OCH SVENSKA

MASTERSKAP IRAVJAKT
den 30 och 31 augusti 1980

SM bestar i vanlig ordning av en nattetapp 
pA lordagskvallen och en dagetapp pA son- 
dagsformiddagen. NM utgores av dagetap- 
pen pA SM, ocksA detta i vanlig ordning. 
Sedvanliga tavlingsregler galler.

Forlaggningen blir av enklare standard an 
vad vi vant oss vid pA senare tid. Sovsack 
och (egen) luftmadrass pA gymnastidsals- 
golv. Dusch och bastu finns, bAde for darner 
och herrar.

MAItider: Middag och nattmAI pA lorda- 
gen, frukost och lunch pA sondagen.

Kostnad: Omkring 130:— inkl. alia mAlti- 
der och logi. Vill du slippa lordag middag, 
kommer du undan med cirka 110: — . 50: — 
betalas vid anmalan, resten vid ankomsten.

Anmalan sker genom insattning av an- 
malningsavgiften 50:— pa postgirokonto 
40 96 39 - 2, Foreningen Stockholms Ravja- 
gare.

Pa inbetalningskortets mottagardel anges: 
Namn, eventuell anropssignal, adress, tele- 
fonnummer, fodelseAr, klubb, om du inte 
onskar middag pci lordagen, om du ar nybdr- 
jare, d v s inte hAr varit med tidigare SM eller 
NM.

Anmalningsavgiften aterbetalas inte, om 
du uteblir.

Sista anmalningsdatum ar den 11 augus
ti.

Narmare information om tid, plats, exakt 
kostnad m m sands till alia anmalda omkring 
en vecka fore tavlingen.

Eventuelle fragor besvaras av P-A Nord- 
waeger, SM0BGU, Gravlingsv. 59, 161 37 
BROMMA tel 08/26 02 27, Alf Lindgren, 
SM5IQ, Rigav. 10 A, 183 38 TABY, tel 
08/758 39 23, Torbjorn Jansson, SM5BZR, 
Grenv. 36, 136 66 HANDEN, tel
08/777 32 80.

H JARTLIGT VALKOMNA!

RPO i Arktis

Kalendern visar datum och arrangbrer for 
de olika RPO-evenemangen under Aret. 
Stdrsta delen ar poangjakter, en hel del ar 
klubbmasterskap och sA ar det SM den 30 — 
31 augusti. De tre nationella tavlingarna OSA 
26 april, VRK 7 juni och GKA 16 augusti 
kommer att fungera som uttagningstavlingar 
till VM i Polen 7—13 September.

LRA = Linkopings Radioamatorer, SRJ 
= Stockholms Ravjagare, OSA = Orebro 
Sandaramatorer, VRK = VasterAs Radio- 
klubb, GKA = Gavle KortvAgsamatorer.

Den 24 april 1880 aterkom Adolf Erik 
Nordenskiold frAn sin resa med Vega expedi- 
tionen. Den gAngen gallde det Nordostpas- 
sagen som Vega oppnade for sjofarten. Nu 
— hundra Ar senare — gar en ny svensk ex
pedition till Norra Ishavet. Denna gang galler 
det varldsmiljon. Man skall studera atmos- 
fariska och hydrografiska forhallanden i den 
arktiska bassangen, titta pa vaxtlighet och 
djurliv m m. Man skall t ex kartlagga isbjor- 
narnas hundramilavandringar genom att 
anbringa en krage med en radiosandare runt 
halsen pa isbjornen och sedan pejla in ho- 
nom.

Med ombord kommer att finnas nAgra san- 
daramatorer bl a SM6EQH Thommy och vi 
hoppas fA rapporter frAn resan. Fartygets an
ropssignal kommer att bli SL8AEN/MM efter 
Nordenskiolds initialer. Fartyget lamnar Sve
rige den 24 juni.

SM3WB

RAVSANDAR- 
ANTENN

Vanligen utgores 80 m ravsandar-anten- 
nen av ca 1/4 vAglangd vertikalantenn med 
jordplan ca 3x8 m. Dessa kastas med olika 
metoder upp i nAgot trad. Vid vissa tillfallen 
dA man snabbt skall lagga en jakt eller i ter
rang dar trad saknas kan det vara onskvart 
med en annan antenn. Under tvA Ars tid har 
modifierade mobilantenner provats i Vaster- 
As och visat sig fungera bra. (De har en nA
got annorlunda signalstyrkeutbredning an 
den vanliga 1/4-vAgsantennen).

Antennen bestAr av en isolerad bottenbit- 
koax-jordplan-basror i en enhet samt spole- 
toppror-isolerad upphangningskrok i en and- 
ra enhet.

Spolen med toppdel gAr att ganga av och 
pA basroret. Antennen fungerar bAde att 
stallas pA marken och att hangas med bot- 
tenanden upp till ca 1,5 m frAn marken.

Vid fuktig vaderlek bor den alltid hangas 
upp enar den dA annars latt kortslutes till jord 
(en erfarenhetsgrej).

SM5EZM

Radiopejlorientering
Nationell tavlingskalender
1980
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SM5TK Kurt Franz6n 
Box 13
150 13TROSA

Beredskap — dvningstrafik — Public Service

Sandareamatdrernas Sambandskar 
- SSK

Ytterligare nagra sambandsgrupper har 
etablerats i landet:

SSK — Nykoping den 17 mars med 
SM5AMF som sambandsgruppledare (SGL) 
och omfattar idag ca 18 medlemmar med 
NSA/Nykopings Sandareamatorer, som 
gruppens forum. Samma kvall tick klubb- 
motet besok av SSK arbetsutskott vice ordf. 
SM0HEB, som via overhead-bilder gav en 
fyllig information om SSK och dess syften 
jamte beskrivning av samhallsresurserna fran 
riksplanet och ned pa lokal niva med anvand- 
ning av officiell litteratur kompletterad med 
redogorelser av SSK-AU direktkontakter 
med Statens Brandnamnd, SOS Alarmering 
AB, Kommun- och Landstingsforbunden. 
Alla dessa kontakter pekade i positiv riktning 
for samarbete med sandareamatbrerna med 
anvandning av deras befintliga resurser t ex 
repeatrar m.m.

SSKTaby etablerades senare under ma- 
naden med SM0ITP som SGL med ca 15 
medlemmar som underlag och Taby 
Sandareamatorer/TSA som sambands- 
gruppens forum. Aven TSA fick under 
mSnaden besok av SSK-AU/SM5AA ordf. 
och SM0HEB och samma information gavs 
under NSA-motet ovan.

SRA — Stockholms Radioamatorer har 
aven de fatt besok av SSK-AU via SM0HEB 
och SM0IX (trafiktraningsledare i arbetsut- 
skottet).
Forfrbgningar om SSK

har inkommit fran bade enskilda och klub- 
bar ute i landet. SM3BP, som ar Regions- 
manager for 4R eller fjarde regionen i Skandi 
navien (Nedre Norrland), har sammansatt ett 
preliminart informationshafte for SSK, som 
nu distribueras till de intresserade. Haftet fcir 
anses vara av "mjuk-info-typ" och de som 
far mersmak far SCANTRAF-haftet eller 
SCANTRAF-paketet med kvalificerad 
information om nattrafik och skriftlig med- 
delandeform pa amatorbanden av inter- 
nationell gangse typ (radiogram).

Adressera dock alia forfrSgningar om 
SSK till SSK AU, Box 13,150 13 Trosa.

Samma adress: Box 13 etc. galler aven for 
SCANTRAF.

SCANTRAF-journalen (en kvartalsutgSva) 
kostar 15:— per ar och inkluderar officiellt 
medlemskap. Darutover kan ocksS rekvireras 
radiogramblock for 10: — /st om 70 blad i var- 
je block. Fran 6 block och mer kostar de 8: — 
/st. Alla priser inklusive porto och embal- 
lage. Ev. overskott finansierar SCANTRAF 
porto och informationshaften.

Nodsamband i norr
Rapport frbn raddningsaktion den 8—9 

mars 1980 med Gallivare Sambands- 
grupp.

KI 1705 breakade SM2DVT/m, Matti, in 
p^ ringen 2SU, 3AU, 2JKI och OH9NQ som 
lag pa 3663 kHz. Matti var snbskoter-mobil 
och befann sig vid Tj^kkalisjaure, 832 
m.o.h., ca 83 km frSn Gallivare, i ett lager vid 
nedre Kaitumsjon, sju km oster om Tjuona- 
jakks fiskecamp. Fyra mil till narmaste vag till 
Stora Sjofallet. Han rapporterade att en man 

i ett sallskap om sju personer, varav tva poj- 
kar i aidern 13 Sr, insjuknat med smartor i 
magen. Pci platsen rSdde snostorm.

MottagningsforhSllandena var besvarliga i 
Gallivare och Matti var RS 36 med svara 
QRM. SM3AU och OH9NQ kunde dock lasa 
Matti battre ibland och relaa till NCS 
SM2JKI, som omedelbart hade satt upp 
sambandsnat.

Efter att SM2SU, Sven, hade hort till- 
standet hos den sjuke, ordinerade han hem
transport, forst till TjuonajSkks turistanlagg- 
ning dar det fanns telefon. . . Dar brots 
kontakten med Matti. KI var d3 1720. Natet 
holls oppet till 2011 UT utan att fa kontakt 
med SM2DVT/m. DS beslot man att borja 
igen kl 0700 pa samma frekvens dagen dar- 
pa.

KI 0700 UT den 9 mars borjade SM2SU 
och SM2JKI att gemensamt ropa CQ EMER
GENCY SM2DVT/m. SM2SU hade borjat 
redan 0630. Inget svar erholls frSn Matti. Nar 
OH9NQ kom med kl 0710 UT delade man 
upp sig pS tre olika frekvenser for att anropa 
SM3DVT/m. Kontakt erholls dock forst 0802 
vid bulletinen pa 3677. Man gick over till 7070 
kHz, men konditionerna var inte de basta 
varfor man gick tillbaka till 3699 dar natet 
opererade resten av raddningsaktionen. 
SM2DVT var RS 57 —45 i Gallivare. Han be- 
rattade att resan till TjuonajSkk foregaende 
kvall, med den sjuke i kalken och en med- 
foljande man pa sin skoter, hade varit 
besvarlig i snostormen. Den sju km langa va- 
gen hade tagit en timme i ansprSk. Att man 
over huvud taget hittade dit? Vai framme var 
emellertid telefonen ISst! TvS polisman var 
dock pa platsen och hade tjansteradio, men 
relastationen var sonder! Den ende bofaste, 
Knut Pittsa, var bortrest. Man ovemattade 
hos polisen, dar den sjuke kande sig battre 
och genast somnade. Pa morgonen korde 
SM2DVT/m med den sjuke samt den andre 
mannen tillbaka till lagret i TjSkkalisjaure, 
och dar befann man sig nu.

Under tiden Matti berattade borjade den 
sjuke mS ilia och fick vark i magen igen. 
Sven, SM2SU, stallde diagnos igen och be- 
stamde helikoptertransport i stallet for sko- 
terambulans som skulle ha tagit 3 — 4 tim- 
mar, mot helikopterns beraknade en timme.

Helikoptern larmades kl 0900 och var i luf- 
ten 0920. Den kom fram till Tjakkalisjaure 
0952. NSgra minuter senare startade den och 
efter en bekymmersfri resa med bra vader 
landade den vid Gallivare lasarett kl 1030 UT. 
Da kunde alia "andas ut" och Sven fick be- 
sked frSn lasarettet att allt var val med den 
sjuke. Aktionen var over och natet stangdes 
(QNF) 1030 UT. De anhoriga var hela tiden 
informerade via telefon.

Trafikmassigt kan namnas, att fran 0858 
var SM2BXI, Lennart, NCS. Skippet var 
namligen bast mellan kusten och fjallet. Len
narts insats var enligt deltagarna FB och du 
skall ha ett stort tack. Foljande aktiva med
lemmar i SambandskAren deltog: SM2DVT, 
SM2SU och SM2JKI. Bland ovriga hams var 
OH9NQ, SM2BXI, SM2AKA, SM2FCO, 
SM2EJE och SM2AHJ med och starkte sam- 
bandet utmarkt. I ovrigt var det SCANTRAF 
som rensade reservfrekvensen pci 40 mtr!!! 
Trafiken flot bra trots att det var forsta 
nodtillfallet som utvecklades i tredje regionen 
(3RN).

Frekvensen var ren och fin hela tiden, se
dan natet bildats, och vi tackar for den goda 
trafikdisciplinen hos sandaramatbrerna!

SM2DVT, Matti, som hade det verkliga 
grovgorat opererade fran snoskoter, rig AT 
LAS 210X, antenn G-whip och strom fr3n 
startbatteriet!

SGLSM2JKI, Ahti

SCANTRAF
Regional trafik

Stoder du DITT regionalnat? I SM har vi 
fyra regioner. Vidare finns regioner i OH (1 — 
2) och LA (7 — 8) och OZ (9R). Du finner frek
venser och sandningsklasser Stergivna under 
"Natguiden" i QTC nr 3/80.

Chanserna ar mycket goda, att regions- 
natet kan dra fordel av ditt deltagande. Bor 
du i Svealand stod 5RN (femte regions- 
natet). Det ar dar du behovs i stallet for hos 
grannaten. Om trafik (radiogram) ar desti- 
nerad till din region, Sci bor den dirigeras dit, 
till dig for vidarebefordran till adressaten.

Kanske denne bor langt bort i regionen, 
men d£ nSgon annan inte bor lampligare till 
(vilket natkontrollstationen NCS bor kanna 
till) kan du fa acceptera trafiken, som sedan 
kanske vidarebefordras pa VHF-sidan via n3- 
gon/n3gra repeatrar.

Ar du intresserad av SSB-nat pa KV som 
hanterar trafik pa KV? Anmal ditt intresse 
harfor till din RM (regionmanager) RM3 — 
SM2JKI, RM4 - SM3BP, RM5 - t.v. 
SM5TK, RM6 - SM7GWF.

Samtliga RM ovan hjalper till att halla v3r 
stambana — CW-natet Scandinavian Area 
Net/SAN igSng p£ 80 m — det skulle ef- 
fektivt kunna kompletteras med regionala 
SSB-nat.
En "Trafficker” har ordet

FrSga: "Hur kan man halla pa med trafik- 
hantering nar det finns DX, trastuggning, 
contests, OSCAR och VHF?"

Svar: — Som jag ser det, ar det mest frSga 
om en personlig citerbaring genom del
tagande i regelbundna trafiknat. Hogre 
trafikskicklighet, sakerhet och effektivitet. 
Jag kan uppleva det som ett spannande mo
ment, nar jag sant ett antal QTC (radiogram) 
i 125-takt och allt jag hor fran motstationen 
ar "QSL TNX" flera minuter senare. Samma 
kansla uppstAr, nar jag i samma takt mottagit 
och kvitterat flera meddelanden utan repeti
tioner.

Vanskapen eller kompisandan p3 ett regul- 
jart trafiknat gSr djupt — den gSr in i blodet. 
Nar jag kan grava ut en svag signal under 
QRN sommartid och QSLa ett meddelande 
om 24 ord pS fem minuter, sa far jag mer till- 
fredsstallelse harav an att kora en svag DX- 
station och bara fa lofte om QSL. Att ordna 
med QSP-trafiken for en svag station under 
kommersiella RTTY-QRM och andra stor- 
ningar Sci vanliga pS amatorbanden, nar res
ten av natets stationer inte ens kan tala om, 
att han finns dar, ger en lika mycket tillfreds- 
stallelse, som att vinna en DX-pile-up.

Utfallet av all denna aktivitet ar en tranad 
"pool av sandaramatorer", som kan arbeta 
tillsammans p3 ett systematiskt satt t. ex. 
under tider av nodtillfallen.
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RADIOTRAFIKPROGNOSER

Genom reflexion mot jonosfaren breder ra- 
diovSgoma ut sig langs jordytan. MUF (max. 
useable freq.) ar den hogsta frekvens som 
kan reflekteras av jonosfarskikten. Frekven- 
ser ovanfor MUF reflekteras svagare mot 
oregelbundenheter i jonosfaren men sig- 
nalens styrka avtar snabbt.

I ovanstSende tabell, som ar ett fbrsok att 
ersatta den radioprognos Stig, -BKZ, Sci for- 
tjantfullt har tillhandahdllit oss i m^nga Sr, 
anges beraknat MUF till olika destinationer 
med utgSng frSn mellansverige. Prognosen 
ar utford med en forenklad metod anpassad 
till Texas fickraknare Tl 59. Metoden har 
vidareutvecklats av min 2:nd op, Claes- 
Goran, fran ett underlag som Naval Ocean 
System Center anvander for prognoser. Ur- 
sprungliga beteckningen ar MINIMUF 3 
medan den omarbetade, forbattrade meto
den har dopts till MUF 5-2 (MUF, 5 kon- 
trollpunkter variant 2). Prognosen tar ej han- 
syn till jordens oregelbundenheter och 
dampningar sSsom Stigs forutsagelse 
gjorde.

En fickraknare ar tamligen ISngsam nar 
den utfor komplicerade berakningar. Den har 
prognosen har darfor tagit 8 till 10 timmar att 
utfora, upplaggning och utskrift oraknat. 
Den mesta tiden har dock kunnat anvandas 
till parallella aktiviteter sSsom ex.vis fdrsam- 
lingsjakt, under vantan pS att raknaren ar- 
betade. Med hjalp av storre dator, som ju ar 
betydligt snabbare och vilken dessutom kan 
skriva ut tabellen direkt, skulle prognosar- 
betet forenklas avsevart. (Program finns I 
BASIC) Flera destinationer och ytterligare ett 
par avsandningsorter skulle dS kunna med- 
tagas. (Forslagsvis LUND och UMEA).

Ett slutligt pSpekande. MUF-vardena har 
avsiktligt hSIlits nagot for laga for att undvika 
de stora felaktigheter som eljest skulle upp- 
stS p g a de namnda anomalierna i vSr varld. 
For att kunna taga hansyn till dem fordras ett 
omfattande tabellverk med empiriska varden 
som sammanstallts av CCIR. Detta ryms ty- 
varr inte i Tl 59.

SM5GA

RADIOPROGNOS for Maj 1980 SOLFLACKSTAL 150 SM5GA
Destina- Tidpunkt i UT Max S pa band
tion 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 30

EL 15 14 20 26 29 50 50 29 26 18 16 15 17 18 05 04 04
F 1 9 9 15 16 17 18 18 17 14 12 9 9 12 12 18 05 24
JA j 19 25 26 27 26 25 22 18 15 14 15 17 09 15 20 22 22

KH6kort | 17 15 15 17 20 20 21 22 22 22 20 19 18 12 07 06 06

KH 6 lang 22 24 51 29 27 25 20 20 25 20 26 24 05 20 16

LU 14 15 16 20 27 29 50 29 28 20 15 14 18 20 24 04 04
MP4 15 21 27 28 28 29 27 25 17 15 14 15 15 17 21 02 02

OA 15 12 15 18 25 26 26 27 27 24 18 14 18 21 24 05 05

OD 12 17 24 25 2b 27 26 25 17 15 14 15 12 17 20 02 02

PY 15 12 15 19 27 29 29 29 29 22 16 14 18 20 24 04 04
UA 1 9 12 16 18 18 19 18 17 15 11 10 10 12 12 17 24 24
VKkort 21 26 29 29 27 26 24 20 17 15 18 19 08 16 21 20 18
VK lang 20 17 16 17 25 24 25 22 21 26 25 21 10 24 06 07 07

VU 17 24 28 29 29 29 27 22 17 15 14 15 15 16 21 24 24
W2 12 11 12 15 25 21 22 22 22 20 16 15 18 20 25 05 05

W6 15 12 15 14 14 15 17 20 21 20 18 16 18 18 24 05 05
XE 12 11 12 16 20 22 25 25 24 22 19 15 18 21 24 05 05
ZLkort 21 25 27 27 25 24 25 19 16 18 20 20 07 15 19 19 19
ZL lang 21 17 18 25 22 21 19 22 27 24 25 20 24 05 05
iZS 15 19 27 29 29 29 28 25 18 16 15 14 14 17 22 05 05

Huvudtabellen visar rekommenderad frekvens i MHz. 
Hogra tabellen visar for hogsta signalstyrka per band.

RTTY-nytt
USA-amatdrerna har numera tillstSnd att 

kora ASCII enligt ANSI standard X3.4- 1968 
enligt foljande:

— 3,5 — 21,25 MHz, enbart Fe och max 
300 Baud.

- 28-225 MHz, F1, F2 och A2 upp till 
1200 Baud.

— over 432 MHz, F1, F2 och A2 upp till 
19,6 kBaud.

Man har aven tillstand att kora dator- 
dator-kommunikation samt datorkontroll av 
repeatrar och andra amatdrstationer. Nu- 
varande begransningar av bandbredden gal- 
ler. Hur det ar med Cw-identifiering framgar 
inte av HR-report ur vilken detta ar saxat. 
(SM6CJF).

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmarksgatan 43

123 42 FAR8TA
Postglronr 6 22 77 -1 
Tetafon08-S4 40 06

PRISUSTA
Grundlaggande Amatorradioteknik 30:-

OSCAR-satelliter, av
S. Karamanolis, eng. uppl. 85: —

Antennenbuch, Rothammel,
pfltvska 180: —

Ham's Interpreter, 10sprflk 20: —
Diplombok 15: —
Loggbok, A5-format 10: —
Loggbok, A4-format 18: —
Televerkets forfattningssamling.

Q-forkortningar 3:25
Bestfimmelser for amatorradio-

verksamheten, B:90 6:15
Televerkets forfattningssamling

B:29, utdrag ur internationella
telekonventionen 1:-

QTH-karta, storlek 28 x 30 cm 4:10
QTH-karta, storlek 110 x 85 cm 35: —
Prefixkarta 100x90 cm 23: —
Storcirkelkarta, ffirglagd 62 x 52 cm 17:-
Storcirkelkarta, svartvrt 46 x 34 cm 6:15
Testloggblad i 20-satser 5:15
VHF-loggblad i 20-satser 5:15
CPR-loggblad i 20-satser 5:15
Registerkort i 500-buntar 30: —
Telegrafinyckel 215:-
SSA-duk, 39 x 39 cm i fem farger 7:60
Teleprinterrullar, vid hamtning 8:50
Vid postbefordran tillkommer

paketfrakten.

QTC-parm (A5) 10:

QTC-parm, A4-format 22:-

Fdr medlemmar
Blazermarke SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett.

blfi botten och vit ant.krets 20.50
SSA-dekal (avdragsbild) 5,5 cm hogt,

2,5 cam brett, 5 st 5:70
Bildekal 10:-
QSL-mflrken, i kartorom 100 st 10: —
SSA medlemsnSI 17:50
OTC-nfll 10:25
NSImedanrop 20: —
NSIstoppar 5:15
Satt in beloppet pS postgiro nr 5 22 77 - 1. No- 
tera bestallningen pfi baksidan av talongen. 
Vid postforskott tillkommer extra avgifter. 
OBSI Var god ange av. signal pA talongonl

Adressandring
Vid flyttningsanmalan ar det viktigt att 

aven skriva ut hela den tidigare adressen, 
signalen samt postnumret. Adress- 
plStarna for QTC ligger namligen ordna- 
de efter postnummer i registret. Ofull- 
standiga uppgifter innebar onddigt so- 
kande.

Kansliet
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Fran distrikt och klubbar
SK5LW
Utstallning Eskilstuna biblio- 
tek

ESA, Eskilstuna sandareamatdrer har del- 
tagit i de aktiviteter, som Stadsbiblioteket i 
Eskilstuna arrangerat for sportlovslediga 
ungdomar, med en utstallning om amator- 
radio.

Genom ett storartat tillmotesgaende fran 
biblioteket upplats lokaler AV-material m.m. 
Aven brandkAren (i vars dvningstorn vi tick 
fasta KV-antennen) bidrog till att de prak 
tiska detaljerna lostes pa ett bra satt. Biblio
teket ordnade ocksa med text i det hafte som 
sands ut till alia skolungdomar fore sport- 
lovet, dar man berattar vilka aktiviteter som 
finns under sportlovet for de ungdomar som 
ar "kvar hemma i stan".

Kvallen innan utstallningen samlades vi for 
slutlig rekognosering och antennuppsatt- 
ning.

Allt klaffade och pa utsatt tid var stationer 
och annan materiel pa plats. Vi hade aven la- 
nat SSA:s diabildserie om amatorradio. Den 
visades i en diavisionsapparat ett antal gan
ger under dagen till stor uppskattning for den 
ungdomliga publiken.

En och annan vuxen som hade arenden till 
biblioteket kom fram och undrade vad det 
var for mystiska apparater som var upp- 
stallda i lasesalen — nejda, det var ingen ut
stallning infor karnkraftvalet — det var -FXE, 
-GOV, -BMK m.fl. som korde amatorradio 
och berattade om var verksamhet. Manga 
"hemmavarande" amatdrer i landet hjalpte 
oss med visningen genom att ropa upp v3r 
klubbsignal SK5LW pa de olika banden.

Det har var v$rt forsta forsok att ga ut till 
en storre publik och visa vad vi sysslar med 
och resultatet har gett blodad tand for fler 
liknande aktiviteter, vi skall snarast utvardera 
det hela och se vad som kan forbattras till en 
annan gang, bl a ar det nog vardefullt att i 
forvag skriva en ''pressrelease'' om verksam-

heten. Vi hade besok av en journalist fr3n 
lokalpressen och (i vanlig ordning?) sa hade 
faktafel insmugit sig i texten i den tidningsar- 
tikel som publicerades nagon dag senare.

Slutligen: Ett varmt tack till alia som hjalpt 
oss med utstallningen, halsar ESA-ganget 
genom

SM5DVP Jan Andersson

Stromsunds Radioklubb
en sammanslutning av radioamatdrer, DX- 

are, privatradiofolk och allmant radio och 
teknikintresserade inom Stromsunds kom- 
mun, har haft sitt forsta arsmote, (klubben 
har varit vilande tt antal ar men ateruppstod 
varen 79 efter patryckningar fran radiointres- 
serade. 25 medlemmar narvarade vid ars- 
motet och kunde konstatera att verksam- 
heten under det forsta aret varit god.

Man har traffats ett antal ganger for att 
diskutera radioteknik, Aurora och radiolank 
via satellit.

En ''prylauktion'' dar radiostationer, TV- 
apparater, bandspelare m.m. bytte agare 
hann man ocksa med.

Under detta ar planerar man att ordna lo- 
kal tillsammans med FRO, bygga en kort- 
vagsantenn och montera upp diverse radio- 
utrustning.

Studier i radioteknik kommer att bedrivas 
for nya intresserade medlemmar. S.k. field 
day blir det nagon helg pa en fjalltopp i NV 
Jamtland, under sommaren.

Till styrelse for 1980 valdes:
Ordf. SM3EZK, kassor SM3FTE. Ovriga: 

SM3KGH, SM3JIW, SM3KDY.
SM3KDY

7SL3BR
Den 31 augusti blir det Flygets dag. Flyg- 

flottiljen i Soderhamn, F15 kommer att akti- 
viera sin signal och ger ut ett speciellt QSL- 
kort.

SM5FXE Pelle Ekholm demonstrerar ''Hamming" for ungdomliga dskddare, den ndgot 
mindre unge dskddaren med skagg t.v. ar foreningens ordforande SM5DNC Carl Mo
back. Foto: Lennart Hans&n, Eskilstuna-Kuriren.
Omslaget visar samma bild med dar tick SM5DNC ej plats.

VRK organiserar om
Vastercis radioklubb hade arsmote den 14 

februari, och dar antogs enhalligt en motion 
som innebar en omorganisation av klubben. 
Fran att tidigare haft en konventionell styrel
se och ett antal funktionarer for skilda 
arbetsuppgifter, har VRK nu samlat all verk
samhet i sektioner. Varje sektion ar represen- 
terad i styrelsen, som nu alltsa bestar av ord
forande, sekreterare och kassor, samt en 
representant fran varje sektion. Styrelsen ut- 
ser inom sig en vice ordforande.

Genom denna omorganisationsform sam- 
las likartad verksamhet under en sektions- 
ledare som ansvarar for sin speciella del av 
klubbens verksamhet. Till sin hjalp har han 
en bitradande sektionsledare och ibland yt- 
terligare funktionarer. Att sektionerna ar rep- 
resenterade i styrelsen innebar att varje sek
tion har inflytande i klubbens verksamhet. 
Det innebar ocksa okade mojligheter till sam- 
arbete och information mellan sektionerna.

VRK:s sektioner ar foljande: Trafik, teknik, 
RPO-, data, ungdoms- och utbildning, samt 
informationssektionen.

VRK hoppas nu att man fatt en modern 
och stark organisation, som pa basta satt 
skall kunna tillvarata klubbens och medlem- 
marnas intressen infor 80-talet.

Valen till styrelsen utfoll sa har: Ord
forande blev aterigen (efter en "viloperiod") 
Donald SM5ACQ, sekreterare blev Kaj 
SM5BSJ, kassor Per-Olov SM5EBS. Trafik- 
sektionen representeras av Bjorn SM5ENP, 
tekniksektionen av Lars SM5HSE, RPO-sek- 
tionen av Lars SM5JCQ, datasektionen av 
Per Hjort, ungdoms- och utbildningssek- 
tionen av Niclas SM5KEX, samt informa
tionssektionen av Anders SM5ATW. Inom 
sig har styrelsen utsett Lars SM5HSE till vice 
ordforande. Samtliga dessa representanter 
ar sektionsledare utom Per Hjort som ar bi
tradande dataledare. Dataledare i VRK ar 
JanSM5ERP.

ArneSM5DIH
bitr. info-ledare

DX-traff i
VasterSs

Al, WB8ZJW kommer under vSren att be- 
soka Europa och dS har Janne — SM5FQQ 
ordnat s£ att han aven gor en liten avstickare 
till SM-land. Al ar val mest kand for varldens 
DX-jagare genom sitt "DX to DX Net" pS 
21280 kHz SSB mandag, onsdag och fredag 
kl17z.
VASTERAS RADIOKLUBB

upplSter sin klubbstuga och arrangerar en 
traff for alia som ar intresserade av att traffa 
Al och kika pS bilder fr£n olika DXpeditio- 
ner. Al raknar med att ha med sig diabilder 
fr3n: 1S1DX-Spratley, KP4AM/D - Des
roches, KP1 — navassa, VE1 — St. Paul, 
/J5 — Guinea Bissau, XF4 — Revilla Gige- 
do, KH5och KH5K — Palmyra och Kingman 
Reef.

Al ar forutom DX-jagare ocksci mycket in- 
tresserad av datorteknik och da speciellt i 
kombination med amatorradio. Scival DX-ja 
gare som datorintresserade kan alltsa se fram 
emot en intressant diskussionskvall.

Valkommen till VRK-stugan pS Jakobs- 
bergsgatan 54, Vastercis fredagen den 16 
maj kl 19.00.

Inlotsning for den som s3 onskar p3 
SK5RHQkanal R7.

VASTERAS RADIOKLUBB-SK5AA gm 
SM5ACQ—Donald.
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Etter tio dagars dajlande lyfte plotsligt nS- 
gon pci luren, varpS jag pS engelska frSgade 
vad klockan var. Det verkade vara mSnga tje- 
jer i rummet och alia fnissade generat och 
till slut lades luren pS. Tills nasta gSng jag 
ringde hade man grejat nSgon som talade 
engelska, och min frSga besvarades med 
"Time is six thirtyfive, six thirtyfive, Sir".

Att min egen klocka stod pS sex och 
trettiotvS forlat jag henne garna. Dels kanske 
hennes arbetsrum var ilia upplyst, dels ar ju 
ofta visarna mindre och mer otydliga pS 
damur.

Snart kan jag flytta in i ett hus jag hyrde i 
december. Min fru, som ar frSn utlandet och 
lite petig, gillar inte rStt kott och stallde krav 
pa att fa en spis bl a, och det tog lite lite. 
Men snart flyttar vi dit, och dS kommer det 
upp antenner for alia band. SM3CXS ar min 
QSL-manager. Vi hors!

73 de Rolf, 4S7MX

P.S. En annan gSng kanske jag berattar 
for er hur jag lyckades ta mig hem frSn jobbet 
pa julafton. D.S.

W1SM
Hej Gamla Gode Van Sven
Hjartligt tack for ditt tips om "april- 

skamtet" till QTC 4/80. De har fyra killarna 
som var med pS foto var litet yngre da och 
kanske litet mer fulla av skoj. Vart har den 
gamla amatorhumorn tagit vagen?

Vi pci bilden tillhorde "Pi-Pi-Club". "Past 
President Club". Arsavgiften var 100 dollar 
pr Sr sS det var ingen som ville bli ny med- 
lem. Hi. Men vi fyra pS bilden bestamde att vi 
skulle vara "honorary members" sS vi behov- 
de inte betala nSgon "duty". En del kallade 
oss for "Perfect President" men det var fult 
sagt.

South Shore Amateur Radio Club blir fem- 
tio Sr 1981 och jag har varit medlem sen klub- 
ben startade. En tid hade vi 100 medlemmar, 
nu ar vi bara 17 som ha mote har pa "Vikinga 
Klubben" i Braintree.

Vi brukar besoka Conventions och Ham
fests och for nSgot Sr sedan besokte jag en 
"ham radio auction" och dS bad dom att jag 
skulle upptrada som en "svensk amator- 
radioauktionist". Du skulle tro det blev liv i 
luckan nar dom horde min daliga engelska 
med svensk brytning "auctioner" alia radio 
prylarna.
Mina licenser for W1SM och W1AKY 
"tog slut" den 18 mars. Nu tror jag 
inte att jag fSr behSlla bSda signalerna utan 
bara W1SM. Forut hade jag ju W1SM som 
"primary license" och W1AKY som "secon
dary license". Om man nu flyttar till ett annat 
distrikt i USA, W2, W3 etc sS skall man bara 
anvanda sin vanliga signal. Det blir ju helt ga- 
let, for om man bor i Californien, d vs W6- 
landet, och anvander W1 sS vet ju inte en kil- 
le att man har QTH New England. Man behd- 
ver inte saja "portable", och det kan man ju 
inte gora om man ar bosatt i Californien. Vi 
tycker det ar mycket galet av FCC att ha be
stamt detta. SS om du nu hor en W-amator 
kan du inte veta var f-n han bor i USA.

Hdgaktningsfullt 
(How do you like that?)

Ed W1SM (och alltid W1AKY) SM8-543

Fotnot: Ed har en amerikansk skrivmaskin 
sS texten ar delvis "oversatt".

Ed efterlyser "amatorhumorn". Efter ett be- 
sok i Sverige medforde Ed en surstrom- 
mingsburk till Boston. Ed holl ett foredrag 
om sin svenska resa for ett 50-tal klubbmed 
lemmar. Slutligen ville han ge ett exempel pS 
svenska matvanor och oppnade surstrom- 
mingsburken. Inom ett ogonblick Sterstod 
bara Stta medlemmar.

Vad skulle man dS gora av den oppnade 
burken? Klubblokalen var tre trappor upp. 
NSgon foreslog att man skulle kasta ner den i 
"papperspellen" pS gatan. Sagt och gjort, 
men man missade. Inom tre minuter var poli- 
sen dar och tittade pS "bomben". Med gas
masker — sS blir historien battre.

Det har har jag hittat i min klippbok. "Sur 
strommingsburk sprangde radioklubb i Ame- 
rika".

Ed har varit i "Staterna" i 53 Sr. "Glom in
te att nar dom drog mej fran smaskolan i 
Backebo, Kalmar Lan i 1923 sa var jag inte sa 
dum, Hi. Och tank att sen komma till Har 
vard University. Akta dig Sven annars skall 
jag borja skriva hogengelska (eller Yankee 
American) och da blir det anda varre, fast lat 
tare blev det val for mig".

SM3WB

Copenhagen Ham meeting
Veckan 19 — 26 juli anordnas ett hammee

ting i Kopenhamn. Det blir besok pS Teknis- 
ka Museet i Helsingor, foredrag om satelliter 
och amatorradiororelsen, ravjakter, "old- 
boys-afton" och "asfalt-bal".

Under hela veckan stor utstallning och stor 
amatdraktivitet pS alia band och trafiksatt.

Platsen ar "GronnegSrden, Dynamovej 
1 —3, Herlev i Kpenhamns omgivningar, nar- 
mare bestamt GLADSAXE.

Upplysningar, bestallning av inkvartering, 
tatlplatser m m kan ske hos: Copenhagen 
Ham Meeting, Postbox 96, Dk 1004 
KOPENHAMN K.

OZ1ADX genom SM7ANL

All varldens amatdrer inbjuds till:
SEANARCH '80
1980 ARRL National Covention ar forlagd till 
Seattle, Wash. USA den 25-27 juli. 
'80 Amateur Radio Festival 
anordnas av JARL i Tokio, Japan den 22- 
24 augusti.

EA3JC
QRA >u*N

QTH M.LAco ,

CONI IRMA QCH ,0N 
CONFIRMS ° AUH

SM5-3583 Ingmar Larsson
horde EA0JC pS 14 MHz SSB den 12 no- 

vember 1979. Ingmar har aven lyckats fS 
QSL frSn Juan Carlos.

Ingmar berattar vidare att han har 302 lan
der konfirmerade med QSL — en mycket fin 
prestation.

Det kan namnas att Ingmar har signalen
SM0BHP, men han har ingen station.

SM2WB

4S7MX

— alias

SM5MX

Jag ser i QTC 11 /79 i "UtifrSn" att vannen 
Karl-Erik nu kommit igSng pS allvar som 
SP1DSU, och jag ber att fS returnera val- 
gSngsonskningarna. Sedan strax fore jul ar 
jag igSng som 4S7MX frSn Colombo. Jag 
kan i sammanhanget namna, att man som 
4S7:a vacker visst intresse pa banden t o m 
utan att erbjuda en ny ruta pS 432. Redan 
forsta dagen fick jag t ex kontakt med ett 
flertal sandareamatorer fran Japan pa 21 
MHz.

I senaste "UtifrSn" ser jag att vannen Ber- 
til i TucumSn haft problem med lokal byrS- 
krati. Har fick jag mitt cert aningen snabbare, 
aven om jag ocksS hade vissa problem. De 
frSgor och krav jag stalldes infor kandes an
ingen ovanliga. Bestammelserna om amator- 
radio i detta land skrevs ursprungligen 1914, 
men da utvecklingen inom elektroniken som 
bekant gar med rasande fart, blev forord- 
ningarna sa smSningom omoderna. Av den 
anledningen skrevs de om for att anta sin 
slutliga form Sr 1922. FrSn det Sret kunde 
man inte langre IStsas som det regnar, utan 
man blev tvungen att intyga att "If thermio
nic valves are used in the receiving circuit, 
they shall be so connected as not to interfere 
with any other station". Val medveten om ri- 
skerna men till synes oberord undertecknade 
jag dokumentet utan att avsloja att jag ager 
en R-4C. Mark val hur framsynt det var, att 
redan pS 20-talet ta initiativet till att stavja 
bruket av de energislukande radiolamporna!

Som ett allmant rSd till alia utlandsrese- 
narer vill jag saga att ni mSste vara pShittiga 
och ihardiga, om ni skall komma nSgon- 
stans. PS mitt kontor har vi anstallt en lokal 
fixare som guide i labyrinten. MSnga gSnger 
ror han hem spelet med det Alfredssonska 
tricket "biletten?" och gSr inte det sS plockar 
han fram diverse rekvisita ur sin valsorterade 
portfolj. Ungefar som Clark Kent, ni vet, fast 
tvartom, sS tar han t ex pS sig en lattapterad 
gipskrage och en del andra bandage, med 
vars hjalp han vacklat forbi diverse koer och 
skaffat mig telefoner och annat nyttigt. Men 
det ar inte alltid han lyckas. Nar han fick i 
uppdrag att greja en telefonkatalog, kom han 
tillbaka med oforrattat arende med for- 
klaringen att "kommunikationsministern var 
ute".

Nej man mSste ligga i. Haromveckan kom 
mitt armbandsur tillbaka frSn en reparations- 
resa till Japan. Ungefar samtidigt kom jag pS 
att det finns en "Froken Ur" i Colombo, var- 
for jag ringde dit for att stalla klockan. Hon 
svarade dock ej, varfor jag ringde dS och dS 
pS lite olika tider pS dygnet i nSgon veckas 
tid; hon mSste ju Stminstone hem nSgon 
gSng i veckan och vattna blommorna sS har i 
torrperioden, resonerade jag.

□

1

2!<5
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SM5WL Memorial Fund 
for Handcapped Radio Amateurs

SILENT KEY

Elis Sjostrom SM5UN i Sundby- 
berg/Simpnas har hastigt lamnat oss den 9 
mars i en Sider av 70 Sr. Det kom som en 
chock for oss alia.

Elis borjade tidigt med amatorradio aven 
om han tog sig licens forst 1935. De forsta 
Sren som licensierad radioamator var han ak- 
tiv frSn "OaxenprSmar" som gick mellan Got
land och Norrland. Elis byggde och testade 
mSnga olika apparater under "rortiden", sat- 
te upp och provade mSnga slags antenner, 
jagade DX pS alia band, provade nyligen 
ocksS pS 2m-bandet. Under senare Sr var 
han som pensionar mest aktiv pS 80 m frSn 
Simpnas i Roslagen dar han ocksS var fodd 
och uppvuxen. MSnga ar de sandaramatorer 
sSval inom som utom vSrt lands granser som 
regelbundet hade kontakt med "Uppsala 
Norrtalje" eller "United Nations". Anda tills 
nSgon vecka fore sin bortgSng var Elis igSng 
pS banden och delade med sig av sin rika er- 
farenhet.

Vi kommer att minnas Elis som en god far, 
farfar och kamrat samt som en levnadsglad 
manniska. Saknaden efter honom ar stor i 
familjen och bland dvriga vanner nar och fjar- 
ran. Tack och farval Du gode kollega, far och 
van. Frid over Ditt minne.

Jan Sjostrom SM5KO med familj

Reimar Stridh, SM7WZ har avlidit i en Si
der av 66 Sr.

Min make Erik Ys6n, SM4GOT har gStt 
bort, 69 Sr gammal.

Ase Ys6n, SM4GTM

QSP-SM7COS taltidning 
for synskadade 5 Sr

I borjan av 1975, nar jag blev utslagen av 
fysiska skal frSn det s k produktiva forvarvs- 
livet (i mitt fall: "fordarvslivet"), fann jag, att 
synskadat radiofolk hade tillgang till QTC, 
forvisso inte fy skarn, och Tekniskt magasin.

DS beslot jag att forsoka lasa in lite utlandskt 
ham-stoff pS kassett, framst vissa delar av 
Worldradio, som utges av N6WR. Nar detta 
skrives har 44 QSP-nummer kommit ut se
dan maj 1975, vanligen bestSende av 2 st 
C90-kassetter. De cirkulerar efter kopiering i 
tre kedjor till 24 abonnenter, de allra fiesta 
licensierade. Vissa adresser rymmer dock tvS 
lasare, och sSdana finns, forutom i SM, 
ocksS pa Bornholm och Aland. Tidningens 
innehSII har efterhand kommit att knyc... jag 
menar hamtas aven ur mSnga andra kallor av 
forhoppningsvis allmant intresse. Copyright 
betyder som bekant kopieringsratt! Men 
informationen och humorinslagen ar inte 
bortglomda.

Enda "kvalifikationen" for att bli abonnent 
och fS tidningen 8—10 gSnger per Sr ar, att 
man ar synskadad eller svSrt rorelsehindrad, 
forstSr min skSnsk-svenska och forbinder sig 
att vidaresanda kassetterna senast inom 1 
vecka. Provexemplar sandes garna. Efter las- 
ning, vand adresslappen och posta och 
meddela separat, om abonnemang onskas.

En sprSkman hade nog inte godkant min 
meningsbyggnad ibland, eftersom jag laser 
pS svenska direkt frSn den vanligen utland- 
ska texten. Mellan storre inslag inspelas en 5 
sekunder iSng ton pS ca i 00 Hz, som blir till 
ett skarpt pip vid medhdrning pS snabbspol- 
ning — detta for att underlatta bladdring. 
Tidningen inlases och kopieras pS min vanli- 
ga kassettbandspelare, till vilka engSngskas- 
setter anvandes flera gSnger (darav benam- 
ningen). Tack till alia, som bidragit med kas- 
setter, och till Postverket, som befordrar 
dem som Blindskrift! En "QSP-dag" borjar i 
ottan, och om materialet ar val forberett och 
kassetterna inte krSnglar, ar jag klar lagom till 
laggdags. Jag avser att fortsatta med denna 
elektroniska enmansteater sS lange jag och 
lasekretsen orkar.

Forutom den alltefter materialtillgSng och 
tid utkommande QSP har kassettmaterfafef 
med Sren svallt ut till 25 olika inlasningar av 
radiobocker, listor och bruksanvisningar for 
de vanligaste hamriggarna.NSgot ar t o m pS 
rikssvenska (tnx till SM4HSD). En "katalog" 
pS papper (medsand s a s e) eller pS kassett 
kan erhSllas. Gemensamt for alia inlas- 
ningarna ar, att de ar pS svenska och kost- 
nadsfria. I mSn av tillgSng pS kassetter beho- 
ver dessa inte ersattas. Det ar bara som 
reservinlasare jag ar engagerad i QTC:s tal- 
tidningsupplaga.

Ateruppstanden insandare
I QTC nr 8/1978 ondgjorde jag mig over 

den dSliga for att inte saga den helt uteblivna 
rapporteringen om vad som var pS gSng infor 
Region 1-konferensen i Ungern det Sret.

Forutom ett trevligt brev frSn vannen 
SM4GL erholls inget svar pS min insandare. 
Utom ett — i mitt tycke — lojligt tillagg un
der insandaren frSn redaktoren. NSgot om 
att "styrelsen anser de har foreningens for- 
troende handla pS for sandaramatorerna 
godtagbart satt". Vad nu detta hade med 
min insandare att gora. Sjalvklart har styrel 
sen de fiestas fortroende, annars sitter de ej 
dar. Insandaren handlade ju om hur svSrt det 
var att klamma fram info till medlemmarna, 
varvid noga i insandaren hade redogjorts for 
de mojligheter, som stod till buds.

Jag ar inte samre an att jag aven kan ge ro- 
sor, dartill hela fSng om sa onskas, nar 
nSgonting ar bra. Det ar ju inte bara riset som 
ska fram.

Jag har den utomordentliga formanen att 
fS ta del av flera europeiska amatorradio- 
organisationers tidskrifter, kontinuerligt varje 
mSnad.

Jag vill darfor framfora ett tack for den 
mycket fina rapportering, som Gunnar 
SM4GL gjort frSn WARC-forhandlingarna i 
Geneve. Genom bulletintexter och artiklar i 
QTC har medlemmarna fStt all den informa
tion, som kommit frSn konferensen. Det ar 
mojligen endast RSGB och DARC som kom
mer upp till samma nivS. Hoppas pS fortsatt- 
ning, gor

SM6CVE

Ett genmale till SM5CHL
(QTC nr 3, sid 101).
Jag mSste konstatera att — i motsats till 

SM5CHL — det fdrekommer icke nSgon ar- 
rogans eller likgiltighet bland radiosandare- 
amatdrerna. Att pSstS detta ar att sIS in opp- 
na dorrar.
Betraffande vad som skrivits om pa frek- 

vensen uppdykande QRM och en hovlig bon 
om QSY har detta tillampats av amatdrerna 
under manga tiotal ar och kommer aven att 
ske i framtiden oavsett SM5CHL inlagg. Jag 
har aidrig traffat n3gon QRM-amator som ta- 
git ilia upp. Det ger oftast onskat resultat 
samt en ursakt fr3n vederborande. S3 gar 
det verkligen till p3 amatorbanden — eller 
hur?

Att som SM5CHL pa detta satt diskri- 
minera "fdrsamlingsjagarna" for dalig 
"QRM-trafik" ar val dock i kraftigaste laget. 
Fdrsamlingsjagarna — och kommunjagarna 
— tillhor ju den kategori av synnerligen akti- 
va amatorer som framfor allt befolkar 40- och 
80-metersbanden. S3 pse inget ont om dem 
och deras operationssatt!

SM5CHL definition betraffande "amator- 
trafiken" ar val ocks3 litet snedvriden men 
f3r val st3 for hans egen rakning. Betraffande 
overseendet borde SM5CHL utrusta sig sjalv

med ett dylikt innan han begar det av ama- 
torerna i stort. Mjukheten och overseendet 
finns namligen i stort m3tt bland amatdrerna.
Och dartill en val utvecklad operationsteknik. 

SM7AQQ/DL

Det enda synskadematerial jag distru- 
buerar som kostar n3got ar lite tekniska gre- 
jor och Braille-prefixlistan for 11 kr (sjalvkost- 
nadspriser). Med borjan kl 11 vintertid och kl 
9 sommarhalvSret hittar man vanligen Handi- 
kappringen runt 3675 kHz lordagar. Tiderna 
foljer Svensk Officiell Tid (SOT ??).

De synskadade eller deras assistenter ar 
valkomna med forfrSgningar.

73 de SM7COS/Erland, 
tel 042 - 23 50 30 

kl 8-12.30, 14.30-20
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor for 3 rader 

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

Annonsdrer 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 1:a i mfinaden fore 
inforandet. Namn och eller signal mfiste an- 
ges.

■ SALJES

■ R4C med 250 Hz och 1,5 kHz filter for 
CW och 4kHz for AM. Mottagaren ombyggd 
for battre signalbehandling, 3000 kr. Signal
generator Measurements 80 med stabiliserad 
likriktad glodmatning till oscillatorroret. Lag- 
brusig, stabil, 500 kr. Svep och signalgenera
tor HP 686A 8,2-12,4 GHz, 500 kr. Pulsge- 
nerator Philips GM 2314, 300 kr. Distorsions- 
meter GR 1932 —A, 300 kr. TV-kamera Phi
lips EL 8010 med 2 extravidikoner, 200 kr. 
4CX1000A, 400 kr. Heathkits LMO, 5-5,5 
MHz, 150 kr. Rorvoltmeter, DC —1500 MHz, 
GR 1800 B, 300 kr. Argdngar 1958,-64, 66- 
70 av QTC saljes for 40 kr/ arg eller bytes 
mot QTC fran 1947-1953. Sokes HP606A 
eller B. SM0HP, Rolf Folkesson, tel 08 - 
756 79 38 e. kl 1800.
■ Programmerbar raknedosa Texas SR-52 
med program for avstandsberakning, m3- 
nens position, aktiva filterlankar m m 550: — . 
Tangentbord IKOR med ASCII-kod 100: — . 
1296MHz: Loop-yagi antenner 350: — . HF- 
steg m. NEC 64535 pa teflonlaminat. 300: — . 
Effektsteg 5W ut, mer an 10dB forstarkning, 
uppbyggt pa glasfiberlaminat. 650: — 
SM0CPA, Lasse 08 / 80 33 21.
■ UFB WATERS Reflectometer 369, utef- 
fektmeter for kortvag, matomrade fram/bak: 
1000/200, 1000/20, 200/200, 200/20 W med 
samtidig indikering pa vertikalt dubbelinstru- 
ment, Kr 300: — . OMEGA Antenna noise 
bridge TE-7-02, Kr75: —. Greystone antenn- 
omkopplare for 5 antenner, Kr 35: — . ICOM 
horlurar HP1, ny, Kr75: —. SM0EBP, Borge, 
tel 08 - 86 45 87 e 1800.
■ Ersattaren till FT-207R, TR-2400 scan
ning, 10 minneskanaler, LCD-display mm. 
IC-260 FM, SSB, CW pa 144 MHz. KV 200W 
TS-120S med CW-filter. Microwave Trans- 
verter 28/144. HF-steg 144. SWR/PWR 144 
HM-2102. 16-el Tonna for 144. Rotor AR-240 
med 30m RG-213 och mandverkabel. 2 st 
CX250 med skorssten. KV ANT FD-4 
80/40/20/10. 40 m RG-58. ANT-omkopplare 
5-vags. Scanner till IC-211 och 245. 
SM0HJZ Jonas Ytterman, Gaveliusgatan 
11, 116 41 Stockholm. Tel. 08 - 40 72 82 el. 
08 - 26 58 68.
■ FT 101, mic, flakt, CW-filter, 220/12V 
+ VFO-FV 101 + SP-101. Bra skick, Ola 
SM6KXE. Tel. 0340 - 415 06.
■ Anttuner MT 2000A 3kW Balun som ny 
SMoILT Steve DT 08-2115 12 eft 18 
19 92 54.
■ HW-101 +CW-f ilterH P-23 + HS1661. 
Slutsteg SB 200. IC-255 E 2 m transceiver. 
Allt i mkt bra skick. SM7AJZ Goran 0381 -
109 64.
■ HW 101 + HP 23B Slutsteg likt SB200. 
1kw. Separat power supply. Pris 3500:— el
ler byte mot Atlas 210. SM5FMQ Lasse. Tel 
0142 - 141 46, 261 06.
■ 80 m 5 W QRP-transceiver CW + AM 
12V. RA120 ca 5W FM transceiver 35—41 
MHz 6V. BC683-BM FM mott. 27-39 MHz 
12V. SM0KBE Bertil 0758 - 340 95.

■ 2m Transciver IC-280 m. tonoppn. 
2000:- Natagg. 220/12V, 3A. 300:- 2 st. 
traps 7Mhz for W3DZZ nya 125: —. Hl-Q ba
lun 1:1 centrumisolator 85: — . GP for 
10,15,20 200:-. SM 0 GPA, Goran tel 08 - 
27 02 56 eft. 1800.
■ Swahn 350 med Power Et hogtalare ny- 
renoverat och med nya slutrdr 1.995:— kr. 
SK7IJ tel. 0383 - 106 28 SM7IHK arb: 
169 20.
■ 2M transverter 5W + slutsteg 06/40 
100W i mycket gott skick 1000:— SM7IZJ 
Rolf 042 - 22 55 40.
■ QRP-rig. HW-8, 80-15 m. 3W. Futtiga 
650 kr. HWA-7-1, PS. 50 kr. Stereoforstarka- 
re Lenco 3000, 2x15W 200 kr. SM7FCU, Be- 
ngt. Tel. 0455 - 168 37.
■ Transceiver HW-101 komplett med AC 
power, CW filter, hogtalare o mic. Pris: 
1750:- SM6FHB Lasse. Tel0322 - 181 86.
■ IC 215 Ny med garanti R0 —R9 250 — 
500 — 550 samt mobilantenn. SM6CTC Kurt 
0505 - 110 45dagtid, 0505 - 111 04kvallstid.
■ KV Slutsteg SB-220, SB-614 Monitor
scope, endast anvant ett par ggr, TR-7200A 
2-m med samtliga repeatrar R1-0, 375 500 
525 550 inkl. Pwr-supply och 1/4 GP. Allt i 
FB skick. Hogstbjudande. SM0GMZ — Pe
ter, Tel. 0755 - 104 49eftr. 1800.
■ Transceiver Uniden 2020 ny-renoverat 
3.500: — . 2m. SSB/FM/Cw transceiver 
2+10W Bra ex: 1.975:— 2 m. FM-mobil 
transceiver FT. 227 Ra/garanti kvar/ 
2.250:— Kv-mobil transceiver FT7b: /n- 
ny:/3.800: —. FP.12 nett-aggrgat: 700: — 
Scanner med 16 avstangbara kanaler med 15 
X-tal: nu: 950: — 22 o volt/12v. PolisScanner 
79/160 MHz. 6 kanaler: 750:— Colonell 1023 
27 MHz transceiver: 750: — . SM7IHK tel: 
0383 - 169 20.
■ IC-22 2m transceiver med 10 par kristal- 
ler'50 W transistor PA for 2-mb 12—14 v. Se 
QTC nr 10—74 Swan kmpl. Mobil Pover 
Supply model 14 —230-x till Swan 350 och 
500 C SM6EPH/Nils tel. 031 - 40 74 88.
■ IC-201, 10 W FM-SSB saljes till hogstbj. 
SM7IXR, 040 - 21 10 72.
■ Nyrenov. Classic 33, 6 el beam for 10, 
15, 20 m. Onskar kopa mini Quad for 10, 15, 
20 m. Ev bytesaffar kan diskuteras. SM7JKD 
David. 0418 - 705 16 eft. 1800.
■ Blixtskydd Hy-Gain typ LA-1 for 50—75 
ohms koaxialkabel. Forsett med UHF-jackar i 
vardera anden. Specialutforande efter Hy- 
Cain patent. Panelmontage. Helt oanvant. 
Inkopt hos ELFA, katalogpris 302:— Saljes 
for 150: — . SM0IFG Arne Johansson 08- 
35 46 84.
■ Bordsmikrofon, kasettbandspelare och 
slutsteg. SM7CLM, Lennart Holmberg, 
Storg. 14, 381 00 Kalmar.
■ TS-120S med CW-filter o mik 4500: — . 
SM0IHR Anders. 08 - 47 67 03 eft. 1700.
■ Till hogstbjudande: IC-215, ackar, lad- 
dare, vaska, gummiant. Galaxy 5 10—80 m 
300 W, power, manual. 430 MHz radiolank 
komp. lampl. som repeater, med schemor. 
Slutstegsror QB5/1750, 4CX 250B. Skeleton 
slot 8 + 8 for 2 m. Ringo ny for 2 m. 
SM6JEK. 031 - 19 77 34 kvallstid.
■ Behover du elektronisk nyckel? Sa hor 
av dig. CMOS-keyer, mobil eller stabil, po- 
sitiv eller negativ nyckling, endast 150: — . 
Ring Ferdi, SM5IWR, 0141 - 534 81.
■ Svcirt att lasa DX-stationer? MOS-FET 
mottagarpreselektor hjalper! 14, 21, 28 MHz 
forst 20 dB 9 V 1,3 mA beg. antal pris 150: — . 
Ring for info SM5IWR Ferdi 0141 - 534 81.

■ Drake TR4 cw, (Rit) + power, obet. 
beg. SM4KLC, Lennart, 0225/141 75.
■ Telefonkatalog for radioamatdrer. Alla 
sign. i6 distr. inkl. nya, adress- samt postnr- 
andringar saljes. I dr finns aven med alia K- 
sign. med frdn hela landet. Satt in 11:50 pd 
giro 35 10 09-5015, Tage Nilsson Rosen- 

vingeg. 14 431 33 Molndal, sd kommer den i 
brevlddan. SM6GDL.
■ Rotor Stolle 2050 oanvand 325: — . 
Transverter 28-144 12 V 1 W 450:-. 8 el 
144 beam 125: — . Electrovoice 638 bordsmic 
50 kohm 175: — . Signalgenerator IG-102 
250: -. Ring Goran, SM7IYM 044 - 717 09.
■ UFB ICOM IC 280 E inkl. deln.-sats CK 
28, som ny i orig. emb. kr 2.000: — . Mitsu
bishi mobiltelefonhogtalare kr 30: — . SM0- 
EBP, Bdrjge, tel. 08 - 86 45 87 e. 1800.
■ IC-701 + Ps och mic. Nyskick 6000: —. 
Elbug med minne STE 20 700: — . SM7ATT 
Sven 0451 - 103 79bost. 151 82.
■ IC-240 ngt modifierad, 1200: — . IC RM3 
i skick som ny, 750: — . Daiwa PA 30 W ut 
m. inb. HF-steg, 700: — . 4 st Tonna 50 ohm, 
1000:-. Lasse SM3GHD, 0680 - 220 61.
■ Slutsteg Heathkit SB-200, 1700:—. 
SM6CVT Frank, 031 - 31 36 25 eft. 1700.
■ IC-701, SM-2, RM-3, EX1, kr 6500:-. 
Data Com. 400, kr 1450: — . MFJ Match box 
MFJ-949, kr 600:-. Sven SM6FMB, 031 - 
49 48 71.
■ 1 st AGA PU barbar 160 MHz. 1 st AGA 
RU mobil 430 MHz. Latta att trimma for 
amatorband, 1250:— pr st. Rune Strom, 
0322 - 507 09.
■ Kortvagsmottagare Drake SSR-1, 
400: — . 79 MHz Sentinel I natagg. + 8 kri- 
staller, 800: — . SM6GSU Gunnar, 0346-
127 37.
■ QSL-kort. SM6JEH Olavi, 0520 - 
365 92, sakr. 15.30-17.30.
■ R4C + MS4, 2500:-. T4XC + PS4, 
2600:- MN 2000, 1000:-. Lite kord. Hela li
nens pris kan diskuteras. SM7NG Nils-Gun- 
nar. 040 - 46 11 36 hela dygnet.
■ Ten-Tec Argonaut 509 SSB/CW trans 
ceiver 5 W 80—10 m. + Ten-Tec Linear 405 
bredbandsavstamt slutsteg 100 W 80 —10 m. 
Bada i FB skick. Hembyggd pwr till ovanst. 
12 V/9 A. Saljes heist tills. Statiska Idgeffekt 
RAM IKx4 300 nS, 2114L-3 32:- st. 
SM0BHF Lasse08 - 91 14 49.
■ Signalgen. 4 —120 Me pa grundton med 
kal. utspanning 1 mV —300 mV. Hogrefrekv. 
pd overtoner. Innehaller CW och svepgen. 
Max svepbredd +15 Me el. 30 %. Nivd inom 
0.5 dB med age. Valbara X-tal. Markers 0.1, 
0.5, 2.5 Me (aven off-lage). Vid CW anvands 
dessa for frekv.kal. Inre AM 1 kHz 30 %, ut- 
tag for inre och yttre svep, blanking m.m.. P- 
0 Matsson, 08 - 745 06 83.
■ 1. Heathkit SB 220, mkt. litet anvand, 
pris 3900: —, saljes endast for avhamtning. 2. 
Heathkit monitor scope SB-614, pris 1200: — 
. 3. Birds Ham-Mate, SWR och Wattmeter, 
omrdde 0 — 200 W och 0 — 2000 W, pris 
300: — . 4. Waters Dummy-Load, Model 334, 
52 ohm, 0-10 W, 10-100 W, 100-1000 
W. Pris 550: — . 5. Komplett lodstation Wel
ler TCP, mkt litet avand, inklusive diverse 
spetsar samt tennsug med gummiboll. Se El- 
fa katalog pris 200: — . 6. Digital multimeter, 
Sinclair DM 2, pris 400: — . Se Elfa katallog. 
7. Low-pass filter, B&W, 52 ohm, 1000 W, 
dampar over 55 Me, pris 75: — . 8. Mikrofon 
Astatic, dynamisk, omade 300 — 3000 Hz, 
pris 125:-. SM6ZR, Arne Warrer, 031 -
18 93 86 eft. 1800.

■ QRP Trx SSB for 20 m, 5 W HF korklar, 
300: — . Funktionsgenerator, 5 vdgformer, 
300: — . Mini Rx for 20 m, 150: —. 1 MHz tid- 
bas utgdngar, 50 Ferdi SM5IWR, 0141 - 
534 81.
■ En akta HF-clipper och kompressor for 
endast 225: —. Klar att kora, prova garna och 
se vad den kan. Vill du veta mer sS ring Ferdi 
SM5IWR,0141 - 534 81.

■ ICOM 701, komplett, helt ny kr 6.500:— 
. SM6HOH Per-Olof. 031 - 19 87 85.

■ Ringkarnetrafo, ny, 220V Primar och
Sek: 26,7V/2A, 13,4V/2A, 7,7V/2A, 
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6,9V/0.2A samt 15,5V/0.2A for bara 75:- 
/st. SM6CKU 0300-443 89.
■ HW-101, HP 23, CW-filter 1900:-. Dra
ke 1 —A Receiver 600: — . Saljes p g a varn- 
plikt. SMOGRN/Anders, 0758/345 76 {Hel
per).
■ SM5QN:s dodsbo saljer: Slutsteg KW- 
1000 med slutror 2 st T160L. Sandare STAR 
ST700 med 2 st 6146 slutror. Mottagare 
STAR SR 700A. Allt for am-banden 3,5—30 
MHz, SSB, CW o AM. Manualer finns. In- 
kopt 69 — 70. Stn anvand till febr. i ar. Saljs 
delad eller odelad till hogstbjudande. For- 
frSgningar och anbud till SM0DMD Esse 
Dahlstrom, Box 135, 194 22 Upplands Vas- 
by, tel. 0760/318 68.
■ ICOM IC-255, 25 W mobil FM-stn. En-
dast demokord. 1900: — . IC-701 + PS-
701+SM2+RM1, anvand ett Sr. 6600: — . 
TRIO/Kenwood, R-1000 allbandmott. En- 
dast demokord, 2600: — . SM5FFX Lasse. 
018/11 20 10 eller 10 70 14.
■ SM3FJA saljer sin TS520 + SP520 + 
Electro Voice 638 dyn.mic (pga nyinkop) 
3500: — . FB komb. for fina kontakter. Rune, 
026 - 683 83.
■ TS510D med CW-filter och natdel 
PS570. 1600:-. SM6VR Arne Nilsson. 
0300/258 52.
■ Transceiver Kenwood TR-7200 bestyc- 
kad med 10/23 kanaler, 900: — . Standard 
Radio SR-C146A med 5/5 kan. Teleskopan- 
tenn + laddningshallare, handmic o gummi- 
ant. 600:-. SM0GBG Johan. 08/62 87 73.
■ TS-120 S i UFB skick. KV-transceiver 
200 W. Digital-ananlog skala. CW-fil- 
ter + mic. Idealisk mobilrig! Ca 4250: —. Win
dom FD-4 UFB skick. 220: — . Tangentbord 
Facit ca 100: — . Lorentz teleprinter med 
stans och lasare, ca 500: — . ST-5 demodula
tor + AFSK, 300: — . OSCAR = boken av S. 
Karamanolis, 50: — . Antennkabel 05, kva- 
drat, isolerad, 40 ore pr m. (400 m finns). 
Hamclock. Matchbox/SWR-meter MFJ- 
941, 300 W, ca 475: -. TR-2400 2 m handie- 
talkie, ca 1700: — . Johan/SM0HJV. 
08/63 74 49.
■ Teleprinter TG7B med fast pappersba- 
na, reglerbar hast, samt huv. Ulf Nordstrom 
031 - 81 11 23.
■ ATLAS 210X med NB, mobilkonsoll och 
G-whip KV-antenn, 3.200: — . SM7HPF 
Mats. 0491 - 145 94.
■ Tillfalle, UFB IC 701 komplett med RM 
3, som ny i orig. emb. Kr 6.500: — . SM0- 
EBP, Borge, tel. 08 - 86 45 87 e. 1800.
■ Drake TR-4CW, RV-4C, MN-4, MS-4 & 
220 V PS. Allt drygt ett Sr gammalt i perfekt 
skick, saljes pga utrymmesskal. Res. -ror- 
sats ingSr. Allt for 6000: — el. i sep. enheter. 
SM7BGB Rolf Tel: 042 - 20 63 08.
■ Komplett RTTY-utr. Terminal ST- 
5 + AFSK 73 o Bl-skrivare CREED 7B 500: -. 
Remslasare CREED 65/2 100: — . Remsstans 
SIEMENS 150:— o div forb mtrl. Bildremsor 
25: —/st ca 6 st. SM7GKC Jan-Erik Teem 
tfn.042- 15 72 77 e. 1800.
■ TR2200G. SM7DSC/Bertil 0451 - 
832 02.
■ Yaesu FT-7 kv-transceiver 20W cw/ssb 
2700:— kr Yaesu mobilant m 80 o 10 met. 
spole275kr. SM6JNS Goran 0505/12414
■ FT277 Transceiver 80—10m + 11m 
(aven TX) for 220VAC eller 12VDC. Med 
flakt, mobilfaste och service manual. Obe- 
tydligt begagnad, saljes till hogstbjudande. 
SM5DMQWeiO21 - 11 99 80 e. 1700.
■ UFB IC 245 E, som ny i orig. emb. Kr 
2.700: — . Heathkit 5/8, 2 m mobilantenn, Kr 
50: —. Glasfiber 5/8, 2 m mobilantenn, Kr 50. 
SM0EBP, Borge, tel 08 - 86 45 87 e 1800.

■ ATLAS 210 X m. RIT & VOX i perf. 
skick med PWR i Drake MS-4 hogt + div mo- 
bilprylar. Allt for 2900:— el. separat 
SM7BGB Rolf. Tel: 042 - 20 63 08.
■ Kraftfull KV-rig, 500 W, 80-10 m.

Sommerkamp 747, 2000: — , DJH-sandare, 
SSB, DW, FM, 800: — , Converter Microwa
ve 144 MHz 150:- SM0IXO, HSkan 0758 - 
109 89 e 1800.
■ TRX FT7B 6 mSn, 9QSO hela 10 mb 
3500:- TRX DJ8MQ 5W heltr 6/220V FI9B 
600: —. D:o ej fardig 400: — SRA 2m R2, R8 
300:-, AGA 2m 200:- Elverk 1500VA 220V 
2000:- Vxgen 380V 5,5 kVA 2000:- SWR 
meter 50: — . Ror 813 50: —/st. Socklar do 
15: —/st. Nya 4-125A m socklar 100: —/st. 
455 kc MF mekfilter 150:— Trafos m m. 
SM6CVL Olle Tel. 031 - 26 53 78 e 1800.
E Motorgenerator Sprayway 220 V, 1 KW 
kord 50 tim. Div tillbehor. Allt for 2300: — . 
SM7BGB Rolf Tel: 042 - 20 63 08.
■ OSA's DXCC-lista, hogaktuell, pris 6: — 
inkl. porto bestalles av SM4AMP Leena 
Sutela, Ekerogatan 30, 703 42 Orebro.
■ TRS-80 16K level II mikrodator. 12K 
basictolk med mkt stora mojligheter. Saljes 
billigt p.g.a. studier. SM0BHF Lasse tel 
08/91 14 49.
■ NAG144XL 3500:-. 2m SSB/CW/FM 
transc. + PA 06/40 + 11 el yagi for 2m + 
48el for 70cm 2000:-. SM5EQX Leif, 011- 
722 72 e. 18.
■ Mottagare Kenwood R1000 0,2 — 30 
MHz AM/SSB/CW. Ny 2500:-. SM6CUA 
0532/118 78.
■ Mottagare YAESU FR-101, 160-10 m 
+ inb. 2—6 m. konv. 220 V, som ny. 
3000: — . SM7-1165 Ernst Bynell, Torupsv. 
1 F, 217 73 Malmo. Tel. 040 - 638 61.
■ Johnson matchbox, bal. ell. obal utg. 
SWR 2 instr. 500 W, 350: —. Drake wattm. 2 
kW, 300:-. UKV-radio Melba, 100:-. 
Tandberg bandsp. mono 150: — . SM5CUC. 
0156 - 142 72.
■ FT301 S (10 W) + FP301, 3000:-. 
SM0HEP Per. 08 - 47 92 62eft. 1700.
■ Teleprinter TG7B med fast pappers- 
bana, regl.-bar hast samt huv. Ulf Nord
strom, 031 - 81 11 23.
■ TS-120S, 100 W output med 500 Hz 
CW-filter, mikrofon. Kord ca 400 QSO.n 
4.500:-. SM0IHR Anders, 08-47 67 03 
eft. 1700.
□ KOPES
□ Vertikalantenn for kortvag, Fritzel typ 
GPA-50eller GPA-30 onskas kopa. SM5GQV 
Lasse, 011 - 17 09 64.
□ IC 201, IC 211 E, FT 225, TS 700 G elle. 
liknande. SM0IXO, HSkan, tel 0758 -
109 89.

□ Miniquad for 10, 15, 20 m. SM7CLM 
Lennart Holmberg, Storg. 14, 381 00 Kalmar. 
LI Collins transceiver KWM-2/A, mottaga
re 75S-3B/C med serienummer! kopes. 
SM3DGG Jan 026 - 11 46 09.
□ Banksvarv (metall) onskas kopa eller ba
ra nSgon kan hjalpa mig att fS tag i en. Upp 
till 5000:— ar jag villig att betala for en bra 
svarv. Ring SM6CKU 0300/443 89.
UTHYRES

Fritidshus med gaststuga vid insjd uth. 
veckovis. 2 mil fr Nykoping. Fullt mod. 4 
baddar. Rig KW 2000. Vert. ant. for 10-40. 
Dipol for 80. End. SSA-medl. SM5DQG Be
rt, tel 0155 - 155 88.

Stuga, moderne, OZ-land, ledig 28.06- 
20.07. FP 18h, 85 m over havet ved Serjo 
Bugt, Sjaelland. 3 sovepladsen med senge- 
toj. OZ9VV tel 009 - 452 - 91 11 30 (efter kl 
18.00)

Nya medlemmar 
och signaler
Nya medlemmar per den 29 febr. 1980
Forts.
SM7LAD Freddie St6n, Rang 10, 235 00 VELLINGE
SMOLAN Goran Nordin, Villavagen 68, 137 00 VASTER- 

HANINGE
SM4 6613 Peter Klinkert, Bleckslagarevagen 4, 691 44 

KARLSKOGA

SM0-6614 (OH6UC) Erkki Oksanen, Celsiusgatan 5, 1 tr., 
112 30 STOCKHOLM

SM7-6615 Peter Ohlsson, PI. 2078, 243 00 HOOR
SM6 6616 Lars Blom, Box 1, 530 63 HALLEKIS
SM3-6617 Sven Akerlund, Smedfjordsvagen 28, 810 25 

Ashammar
SM3-6618 Karl-Erik Nordvall, Skidbacksvagen 9, 892 00 

DOMSJ0
SM0-6619 Orjan Fahlstrom, Studentbacken 23-002, 

115 40 STOCKHOLM
SM4-6620 Ake Olsson, OstSsgatan 21 B, 681 00 KRIS- 

TINEHAMN
SM0-6621 Alar Pastarus, Bondegatan 72 A, 116 33 

STOCKHOLM
SM5-6622 Ingemar Wohlfart, Bandverksgatan 35, 724 74 

VASTERAS
SK4NI SWEDISH RADIO SUPPLY, Box 208, 651 02 

KARLSTAD

Aterintrade
SM6AEF Herbert Forsberg, Box 267, 442 23 KUNGALV 
SM5BIH Holger Hansson, Troskvagen 15, 175 45 JAR 

FALLA
SM0DIS Gunnar Lillieskold, Mossvagen 1C, Rydbo, 

184 00 AKERSBERGA
SM2ELK Jouni Kokko, Varvsgatan 69 B, 4 tr., 951 32 

LULEA
Nya signaler per den 29 februari 1980
SM4ET Ove Gyllensten, Egebyvagen 10, 690 72 

SKOLLERSTA............................................ T
SM0CCI Rolf Nystrom, Stovargatan 23, 124 41 

BANDHAGEN .......................................... T
SM7GM0 Anita Liljegren, Bondegatan 3, 341 00

LJUNGBY................................................... T
SM7GSQ Per-Eric Magnusson, Loparevagen 4,

360 43ARYD.............................................. T
SM7IMU Staffan Svensson, Gulastorpsgatan 33,

281 00 HASSLEHOLM.......................... T
SM3KXK Goran Eriksson, Stamvagen 177, 826 00 

SODERHAMN............................................ T
SM5KXR Bengt Olsson, Kallparksgatan 1, 754 32 

UPPSALA ................................................... C
SM6KXS (ex-6504) Ingvar Jungblom, Pionvagen 6,

460 20 Sjuntorp.......................................... T
SM2KXU Kuno Berglund, N. Ammarnas, 920 75 . T 

(XMMARNAS..........................................
SM4KXV Evert Olofsson, Villagatan 24, 681 00 

KRISTINEHAMN....................................... T
SM0KXW Lennart Back, Ronninge Skolvag 23,

144 00RONNINGE..................................... C
SM2KXX Soren Nilsson, Silvervagen 11, 921 00

LYCKSELE................................................... T
SM0KXZ Tom Hellstrom, Akerbyvagen 168, 183 35 

TABY........................................................... A
SM7KYI Ingvar Persson, Bingstorp 1, 240 33 

LOBEROD................................................... T
SM6KYJ Jan Christenson, c/o Ulf Christenson, 

Grimmeredsvagen 32 A, 421 69 VASTRA 
FROLUNDA................................................ T

SM0KYK Per Soderstrom, Ugglemossvagen 10,
126 57 HAGERSTEN................................. T

SM4KYN (ex-6577) Anders Qvist, Jarnvagsgatan 9,
681 00 KRISTIANSTAD............................. T

SM4KYO (ex-6554) Kjell Lundborg, Nordanbacksga- 
tan 9, 781 00 Borlange............................... T

SM4KYQ Dick Olsson, Halleforsvagen 12, 710 30 
GYTTORP.................................................. T

SM5KYU Johan Sandberg, Lovisedalsvagen 5,
731 00 KOPING.......................................... T

SM5KYV HSkan Jonsson, Krusbarsgatan 6, 199 00 
ENKOPING ................................................ T

SM3KYW Torbjorn Bergvall, Lignells vag 16, 831 42 
OSTERSUND.............................................. T

SM7KYX Stig Frdjdh, Jakobs vag 7, 291 60 KRIS
TIANSTAD ................................................ T

SM4KYZ Torsten Carlsson, Ornvagen 27, 690 70 
PALSBODA................................................ T

SM3KZR Anders Dahl, Falkvagen 11, 831 62 OS
TERSUND ...................................................

SM0LAG Leif Andersson Larsbergsvagen 16, 181 37 
LIDINGO...................................................T

SM0LAN Goran Nordin, Villa vagen 68, 137 00 VAS- 
TERHANINGE............................................ T

SM3LBD Michael Blomqvist, Verkstadsgatan 39,
833 OOSTROMSUND............................... C

SM4LFJ Lars Junger, Lambergsgatan 27 C, 652 21 
KARLSTAD................................................ T

Nya medlemmar per den 28 mars 1980

SM0BHI Bo Hdijer, Hogklintavagen 21, 172 38 SUND- 
BYBERG

SM6CWZ Leif Gyllensvaan, PI. 202, Genevad, 312 00 LA 
HOLM

SM6DWZ Ann Gyllensvaan, PI. 202, Genevad, 312 00 LA 
HOLM

SM6HQT Bertil Strom, Skogsglantevagen 9, 421 68 
VASTRA FROLUNDA

SM7JIU Nils Bergstrand, SolgSrden, Abro, 598 00 
VIMMERBY

SM3KFQ Sigurd Blomqvist, Verkstadsgatan 39, 833 00 
STROMSUND

SM3KGH Leif Stener, Alanasvagen 7, 833 00 STROM 
SUND

SM0KJD Rogan Clements, Storangsvagen 18 B, 184 00 
AKERSBERGA

SM3KME Mats Halen, Kastanjevagen 1, 892 00 DOMSJO 
SM7KNG Ola Sunding, Rodhakevagen 19, 234 00 LOM 

MA
SM7KNW Anders Wedin, Ponnygatan 27, 212 35 MAL

MO
SM0KRW Glenn Selling, OvergSrdsvagen 1, 8 tr., 147 00 

TUMBA
SM6KTC Erland Ahl6n, Ulfsvagen 6, 531 90 LIDKOPING
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SM5KWC Hans Wahlberg, Frejas vag 5, 198 00 BALSTA 
SM7KXP Olle Widviksson, Skolgatan 8, 280 10 SOSDA 

LA
SM7KZB Anders Nordkvist, Esplanaden 7, 265 00 AS 

TORP
SM7KZC Jan Andersson, Hallestadsvagen 20, 240 17 

SODRA Sandby
SM7KZD Magnus Hallberg, Rudbecksgatan 120, 216 20 

MALMO
SM0LAH Kenneth Westerlund, Fasanstigen 9, 144 00 

RONNINGE
SM3LBD Mikael Blomqvist, Verkstadsgatan 39, 833 00 

STROMSUND
SM0LBR Rainer Arndt, Svetsarv. 25, 5 tr., 175 73 JAR 

FALLA
SM7-6623 Tommy Abrahamsson, SSningsvagen 5, 387 00 

BORGHOLM
SM5 6624 Marianne Lundahl, Orrogatan 11 A, 642 00 

FLEN
SM2 6625 Ingemar Grundstrom, Lasarettsvagen 3, 941 40 

PITEA
SM0-6626 Mikael Lundgren, Kastanjevagen 14, 125 31 

ALVSJO
SM5-6627 Stig Ohlson, Smedjegatan 2, 722 13 VASTER 

AS
SM4-6628 Ulf Martini, Ravinvagen 5 C, 775 00 KRYLBO 
SM2 6629 Bo Henriksson, Vikvagen 12, 961 44 BODEN 
SM4-6630 Hans Ostervall, RSbocksgatan 25, 781 61 BOR 

LANGE
SM5 6631 Per Nilson, SdrgSrdsgatan 17, 582 39 LINKO 

PING
SM6-6632 Ake Karlsson, PI. 8333, 542 00 MARIESTAD 
SM6-6633 Dennis Jonsson, BrStenvagen 10, 542 00 MA 

RIESTAD
SM4 6634 Per-Olov Johansson, Byangsvagen 21, 781 33 

BORLANGE
SM4 6635 Stig Sporre, Drottningvagen 4 B, 1 tr., 790 20 

GRYCKFBO
SM3 6636 Bengt Forsgren, PI. 2687, Bjornsjon, 870 32 

ULLANGER
SM0-6637 Kjell Eriksson, Onskehemsgatan 43, 4 tr., 

124 36 BANDHAGEN
SM0 6638 Tommy Blom, Sjosabrinken 30, 124 37 BAND 

HAGEN
SM0-6639 Kent Berggren, StSIbogavagen 28, 124 38 

BANDHAGEN
SM0-664O Bernt Berggren, Ringvagen 24, 137 00

VASTERHANINGE
SK2AZ PiteS Amatorradioklubb, c/o Hans Nasstrom, 

Lillbrogatan 18 B, 941 00 PITEA
SK7KP MonsterSs NSF ScoutkSr c/o O. Larsson, 

Kummingrand 6, 383 00 M0NSTERAS
SK2NF Korpenskolan, Sturegatan 11, 961 33 BODEN
SK0NO Sundbybergs Radioklubb, Box 48, 172 22 

SUNDBYBERG
SK6OK Sven Wingqvists Gymnasium, avd. Telerep., 

Box 7049, 402 31 GOTEBORG

Aterintrade
SM5NL David Lindh, Konsistoriegatan 4D, 582 22 LIN 

KOPING
SM5OL Borje Lundgren, Fysikvagen 23, 175 39 JAR 

FALLA
SM7VP Tore Wrangborg, Jakobsbergsgatan 3, 271 00 

YSTAD
SM6AHN Odd Lindow, Hjortvagen 3, 313 00 OSKAR 

STROM
SM6CNE Henry Svensson, Box 129, 542 01 MARIE 

STAD
SM5DXB Rolf SpSngberg, Diagnosvagen 3 D, 6 tr., 

141 53HUDDINGE
SM3EXO Uno Roos, Sjovagen 2 A, 841 00 ANGE 
SM6FWH Bertil Andersson, Ensittarevagen 32, 433 41 

PARTILLE

Nya signaler per den 14 mars 1980

SM6DAB (ex 3280) Goran Sjolund, Udden, 532 00 
SKARA....................................................... A

SM0DIM (ex-6565) Sven Jons Jansson, Hantverkar 
gatan 6, 112 21 STOCKHOLM................. T

SM6HQT Bertil Strom, Skogsglantevagen 9, 421 68
VASTRA FROLUNDA............................... T

SM7IKJ Ronny Strandh, Kyrkhultsvagen 20,
280 70 LONSBODA................................... T

SM5KWN (ex-6183) Krister Nasselqvist, Aliforsgatan
7, 644 00TORSHALLA............................ C

SM7KZC Jan Andersson, Hallestadsvagen 20,
240 17 SODRA SANDBY.......................... T

SM7KZD Magnus Hallberg, Rudbecksgatan 120,
216 20 MALMO.......................................... C

SM0KZE Bo Andersson, Nidarosgatan 9, 1 tr.,
163 34 SPANGA....................................... B

SM5KZF (ex-6193) Martin Juhlin, Folkungagatan 6
C, 753 36 UPPSALA ................................. B

SM4KZH Hans Hogberg, Arbotten, 670 35 GUN 
NARSKOG.................................................. T

SM2KZI Kid Larsson, Oscarsgatan 5, 951 34 LU 
LEA.............................................................. T

SM5KZJ Jon-Ove Johnsen, Hagvagen 24, 722 33 
VASTERAS................................................ B

SM5KZK Bjorn Blomqvist, Runbacken 5, 611 00
NYKOPING................................................ B

SM0KZL Peter Liljander, UtgSrdsvagen 56, 163 54 
SPANGA..................................................... B

SM7KZM Lars Almqvist, Rosenvagen 18, 264 00 
KLIPPAN..................................................... B

SM0KZN Kenneth Johansson, Drevkarlsstigen 1, 4
tr, 191 53SOLLENTUNA........................ B

SM4KZO Mats Nilsson, Jarnvagsgatan 25, 692 00
KUMLA....................................................... T

SM6KZS Anders Wennergren, Olof-Gransgatan 48,
461 42 TROLLHATTAN............................. T

SM6KZT Navin Prajapat, Lanmannavagen 16,
461 00 TROLLHATTAN............................. T

SM6KZU Christer Back, Hastskovagen 45, 462 00
VANERSBORG .......................................... T

SM0KZV (ex 6553) Hannu Miettinen, Skorpionens 
gats 612,136 61 HANDEN............................. B

SM6KZX Jorgen Andersson, Lindvagen 5, 513 00 
FRISTAD..................................................... T

SM6KZY Rolf Westergren, Hornsvagen 11, 464 00 
VANERSBORG .......................................... T

SM7LAE (ex-6535) Goran Brogard, Vallgatan 32,
343 00 ALMHULT...................................... T

SM0LAH Kenneth Westerlund, Fasanstigen 9,
150 24 RONNINGE...................................... T

SM0LAI Jan Areleklint, Vissingsbacken 7, 163 64 
SPANGA..................................................... B

SM6LAJ Borje Jacobsson, Eksteds vag 6 D, 434 00 
KUNGSBACKA.......................................... A

SM5LAK Anders Kiessling, Dalbovagen 29, 752 52 
UPPSALA ................................................... B

SM7LAL Ronny Tegel, Gronvagen 1 D, 232 00 AR 
LOV.............................................................. T

SM5LAO Anders Rundgren, Swedenborgsgatan 41
B, 753 34 UPPSALA................................. T

SM7LAP (Ex 6563) Ingvar Carlsson, Lid, 335 00 
GNOSJ0..................................................... B

SM6LAQ Kent Hammarstrom, Ingribyn, 464 00 
MELLERUD................................................ B

SM0LAS (ex 6035) Per Olof Flodin, Lagman Leka 
res vag 38, 2 tr , 145 58 NORSBORG . . . . C 

SM7LAU Per Sorbom, Floragatan 2 A, 561 31 HUS 
KVARNA..................................................... T

SM6LAV Valter Lindstrom, PI. 9572 Satuna, 521 00 
FALKOPING.............................................. T

SM6LAW Sven Wiktorsson, Marsjohultsvagen 10,
510 20FRITSLA.......................................... T

SM6LAX Peter Nordqvist, Kollavagen 12, 434 00 
KUNGSBACKA.......................................... B

SM6LAY Ake Karlsson, Sodergatan 7 G, 462 00 
VANERSBORG .......................................... B

SM6LAZ Lars Karlsson, Thunbergsgatan 18, 461 00 
TROLLHATTAN ........................................ B

SM6LBE Soren Andersson, Floda AII6 13 A, 448 00 
FLODA......................................................... B

SM7LEK Peter Rojsel, Borgarevagen 20, 222 47 
LUND............................................................ B

NYA ANNONSPRISER 
FRAN 1980-04-01

1/1-sida
1/2-sida
1/4-sida
1/8-sida

800: —
500: — 
300: —
200: —

Annonsred QTC 
SM4GL

DU som behover service p3 
din RADIOSTATION eller 
dina MATINSTRUMENT — 
Vand dig till

INSTRUMENT
TJANST

Viistra V#gen 84 Ring 0505/123 00
546 00 KARLSBORG -6BVG

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs 30 — 50-takt 12 kassetter
C-cert. 325:—
Fortsattningskurs 50 — 80-takt
12 kassetter A och B-cert. 365:—
Hogre kurs 90—175-takt 12 kassetter 365:—
Till samtliga kurser medfoljer larobok med tacit.
KOMPENDIUM I RADIOTEKNIK
116 sidor med bl.a. dvningsuppgifter, illustrationer och 
tacit. A—B —C —T-cert. 135:—

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 3041
291 46 Kristianstad
Tel. 044-485 00 eller 11 28 27 etter kl 1700

vArspecial
Sommerkamp TS-280
50 watt FM
R0-R9
145.250, .275, .300
o.s.v. till 145.975.
Normalpris 2.500:— 
VSrspecialpris 1.900:—
Galler maj mfinad ut.

(^iSvebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40
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(sllSvebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40

Prisexempel:
4el144MHz IJmbom 

15 el 144 MHz 6,5 m bom 14dBd .
2x15 el 144 MHz 6,5 m bom 14dBd 

28 MHz 3,7 m bom 7dBd.  
28 MHz 4,0 m bom 8dBd.
28 MHz, 6,7 m bom 9dBd 
21 MHz, 5,7 m bom 8dBd 
14 MHz 8,0 m bom 8dBd 
7 MHz 12,0 m bom 7dBd,

LCD-modul for volt- eller amperemeter, termometer m.m. 
For 9 volt.
12,5 mm hoga siffror. 
Bestall specialblad. 
Pris 195:—/st.

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

Vertikal 3,5 MHz 21 m hog................................ 765:— ,,
Al-profil 4212-06 tillkapad offer ditt onskemAI, rotorer och 
mycket annat har vi oxo.

RY Elektronik
Pl 3178 915 00 Robertsfors 0934/151 68

hf a

PRE AMP 2 METER
med BF981,0,7 db NF 22 db gain

Endast 185:—

23,70 CM
med 3SK48, MRF-901 eller NE64535. Ring for data och priser, som 
ar oslagbara just nu. Du som ar sarskilt intresserad av 23 cm skall 
frciga efter muTek's produkter.
Men det finns mycket annat smStt och gott for VHF/UHF ocksS. 
Se tidigare annonser i QTC nr 3 och 4.
Ring SM6CKU 0300-443 89 for info.

KUNGSIMPORT
Box 10257 434 01 Kungsbacka

VI HAR AVEN

ICOM
HEATHKIT SCANDINAVIA AB

Norr Malarstrand 76 
Box 120 81

102 23 Stockholm 12
Tel. 08-52 07 70

Aterforsaljare sokes over hela landet. 
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

DJH transvertrar/konvertrar \ 
for 144 MHz 432 MHz 1296 MHz i
Linjara transvertrar: Best.nr
144 MHz fran 28 MHz
Brusfaktor 1.8 dB. Uteffekt 10W. 78-3973-1 
432 MHz fran 28 MHz 78-3974-9
432 MHz fran 144 MHz
Brusfaktor 2.2 dB. Uteffekt 6W. 78-3975-6
1296 MHz fran 144 MHz
Brusfaktor 4.5 dB. Uteffekt 1.7 W. 78-3977-2

Konvertrar:
144 MHz till 28 MHz 
Brusfaktor 1.8 dB. 
432 MHz till 28 MHz 
Brusfaktor 2,2 dB. 
1296 MHz till 144 MHz 
Brusfaktor 4.5 dB.

Best, nr

78-3970-7

78-3971-5

78-3972-3

Samtliga enheter monterade i lada 
samt avsedda for 12 - 14 V
matningsspanning.

\Z_
EL FA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 • 08/730 07 00

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksqaranti. Cirkapriser inklusive forsakring
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull
och mervardeskatt tillkommer. Skriv s3 fir Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 1980-03-05.

R.L. Drake 'State of the Art" (heltransistor)
TR7/DR7 0-30 MHz, 250 PEP 1380 (5.825:-)
PS7 ! 305 (1.290:-)
R-7 0 - 30 MHz : 1280 (5.400:-)
L-7 (Note A) « 1165(4.915:-)
MN2700 (Note A) ‘ 295 (1.245:-)
SSR-1 0.3-30 MHz SSB, CW, AM 340 (1.435:-)
Note A — prisokning nara forestSende

Atlas Radio "State of the Art” (heltransistor.)
210X 10 -80 m 200 W PEP 545 (2.300:-)
210 NB 10-80 m 200 W PEP 5 575 (2.430:-)
350XLDig 10- 160 m 350 W PEP > 1050 (4.435:-)

(inkl nya banden)
350PS P 250 (1.055:-)

Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)
509 Argonaut QRP 5 W 10-80 m fi 350 (1.480:-)

(med postpaket)
540 10 - 80 m Analog 200 W PEP 645 (2.725:-)
544 10 - 80 m Digital 200 W PEP « 790 (3.335:-)
580 Delta-Digital 10-80 m 200 W PEP : 845 (3.565:-)
546 OMNI B-Digital 10 80 m 200 W PEP 1028 (4.340:-)
PS 220 VAC 160 (675:-)

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V 3 193 (815:-)
T2X220V j 265 (1.120:-)
Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics Code Reader etc.
Pris p3 forfrSgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.
Du sparar pengar och fSr andS de senaste modellerna nar Du koper direkt
frfin USA.
Priset Du betalar ar i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela varlden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport, Illinois 60441 USA
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Rex pris 299:— inkl moms 
Namnskylt 25:— inkl moms

10Hz—600 MHz

Namn

Adress

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

Frekvensraknare 7010 
Optoelectronics USA 

9 siffror, 1 —30 mV 
5OU/1M12 ing. Uppl. 0.1.
1. 10 Hz. Tidbas 10MHz

Matt endast 5x10x13 cm 
Portabel med ack. och antenn. 
Finns aven for 1 GHz amt bygg 

sats fran 575:— ex. moms.

Box 21012, 400 17 Goteborg
Bestall katalog fran generalagenten!

DAXTRONIC®. ,03'^

HFANTENNER
Varldens basta miniantenner frSn Mini-Products Inc. U.S.A, lager- 
fores nu i Kopenhamn.

HQ-1
10-15-20 m 
Hybrid Quad
4,4db/12dbFB Dkr. 1038:-

C-4
10—15 —20m.
Vertikal ant.
Inga radialer Dkr. 448:—
Skriv efter datablad.

Nya amerikanska elektronror lagerfores
Eimac3-500X . . Dkr. 638:- 6EA8
6146A . . Dkr. 70:- 6GH8A
6146B . . Dkr. 73:- 6GK6
8950 . . Dkr. 70:- 6JG6A
6AM6 . . Dkr. 30:- 6JS6C
6BE6 . . Dkr. 23:- 6LQ6
6CL6................... . . Dkr. 28:- 12BY7A
6DQ5 . . Dkr. 44:- 12GN7A

Dkr. 20:—
Dkr. 20:—
Dkr. 17:-
Dkr. 38:—
Dkr. 46:—
Dkr. 47:-
Dkr. 24:-
Dkr. 37:—

Alla priser exkl. frakt och svensk tull och moms.

CONTRONIC
Skippingevej 16,
2700 Brh. Kobenhavn 
Tlf. (01) 603916 (kl. 17-21)

/■Fm^Kwrto:!
EgJ-konto

jirriLujiwzi
till i.andi i.ufalla "" i'""

National Panasonic Tih hn»< s

— —

DEN PERFEKTA TELEGRAFINYCKELN
SVENSK TILLVERKNING
— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Silverkontakter
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en 

perfekt konstruktiv detalj
— Fullstandig balans for avspand nyckling
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca 

1 kg
— Du kan f3 din anropssignal ingraverad for en billig pen

ning
— En nostalgisk skonhet, om du s3 vill, en prydnad for ditt 

shack
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BRA KORTVAGSSTATIONER! Antenner - Rotorer - Master

560:—2.550:—

595:—

'I r

Begagnat-lagret vaxlar snabbt. 
Ring garna aven kvallstid

Allt for amatorradio 
Ring garna aven kvallstid

Ft 227 RB Digital syntestransceiver, 10 kHz 
scanner
Tillagg for inbyggd 25 kHz-scanner 
med prioritetskanal

»1 EWS 3040,40-meterstillsats for 
NY I I ! Fritzels beamar.

Kor dx med svangbar dipol!

HIVTTI ETM 3-c den perfekta elbuggen
NY I I ; Kvalitet ut i fingerspetsarna!

8.300:—

78:— 
109:—

TS 280 transceiver 50 w, syntes
IC 280 E transceiver 10 w dig. 3 minnen delbar
IC 260 E CW/FM/SSB, scanner
IC 251 E som ovan men aven 220 V, scanner
IC 255 E 1 w/25 w, FM, 2 VFO-er, 5 minnen, 12 v

HANDAPPARATER med scanner

Microwave Transvertrar, konvertrar, slutsteg for 144 & 432 MHz 
Hela MFJ-programmet med tuners, filter etc

CM-eteHtfonik
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036 - 16 57 60, Nils, SM7CAB

ABC 80 — din egen kompletta dator 
for cw, RTTY, logbok etc 

Litteratur: ABC om BASIC
VHF/UHF Manual

425:-
2.500:— 
2.675:— 
3.675:— 
4.695:— 

> 2.595:-

Yaesu FT-7 transceiver 20 w, alia band, cw/SSB Fritzel GPA 30,10-20, 2 kW PEP, groundplane 365:-
FT-7B som ovan men 100 W + finesser GPA-40,10 — 40, 2 kW PEP, groundplane 530:-
FT 101ZD digitaltransceiver 12/220v GPA-50,10—80, 2 kW PEP, groundplane 650:-
FT-901, exklusiv transceiver med alia finesser W3-2000, 10-80, 2 kW PEP, W3DZZ 495:-

Kenwood TS 120s, kompakt, 200 w, 12 v FD-4,10-20-40-80, windom, 500 W PEP 265:-
TS 1808,200 w, 4 minnen, 12 v 80/40 Dipol 2 kW PEP 258:-

Drake TR7, med alia tillbehor Beamar: FB 23,2-el, 10-20,2 kW 1.175:-
ICOM IC701,200 w, dubbla vfo-er FB33,3-el, 10-20,2 kW 1.815:-

FB53,5-el, 10-20,2 kW 2.225:-

FT 107, 160—10 m { + 2 extra band) Hy-Gain Quad och beamar

NYTT!
240 w. Hel line Tonna, Telo Beamar for 144 och 432 MHz
FT 707, 80 —10 m ( + 2 extra band) Jaybeam for 144 & 432 MHz
miniaty ["transceiver

Rotorer CDE (AR40, CD45, HAM IV, T2X)
Fukner (FU200, FU400), Emotator

mu mu oom Versatower antennmaster (hoj- sank- fallbar)

ARETS SCANNERNYHET!
Scannern med 
allafunktioner

Lyssna pa:
- flygtrafik
- polis, taxi, brandkcir
- kustsjofart
- radioamatdrer
- foretagsradio

Frekvensomraden:
66- 88 MHz

118- 136MHz
144- 148MHz
148-174 MHz
420-512 MHz

Funktioner bl.a.:
Syntesmottagare utan kristallbyten.
Programerbart minne 20 kanaler. 
Frekvensprioritering.
Valbar hastighet for frekvenssokning.
Automatisk/manuell frekvenssokning.

Handelsbolaget
Sohlair
Nysatravagen 24, 181 61 LIDING0 
Tel.: 08-766 12 19aven kvallstid

r 
i 
i
i
i
l

Jag onskar ytterligare information med broschyr och pris- 
uppgift for Bearcat 220FB:

Namn: 

Adress:

Postnr:  Postanstalt:
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’KORT

FP-707

master charge

BOX 442

895 1“ inkl moms

Data Com
194 04 UPPLANDS VASBY - TEL. 0760/858 73

ANTENNER?
HF

Vertikal enbands
GP fembands 
Dipol tvabands 
Dipol fembands 
Yagi enbands
Yagi tvabands 
Yagi trebands

VHF
§/8 fast
5/8 mobil, klammfaste
5/8 mobil, magnetfaste
YAGI 4-10-15 element
X-YAGI 15 element

TILLBEHOR
Balun W2AU 
Kabel
Koaxomk, manuell
Koaxomk, fjarrstyrd
Konstantenn
Matchbox
Isolatorer 
Rotorer

7H/TH

HEATHKIT SCANDINAVIA AB
Norr Malarstrand 76

Box 120 81
102 23 Stockholm 12 

Tel. 08-52 07 70
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1075:—
480:— 
250:— 
81:— 
81:—

SCT-100 videoprocessor, monterad och 
testad
Tangentbord i byggsats
Svensk teckengenerator
UHF-modulator
Nattransformator for SCT-100

Priser giltiga under maj 1980, inkl. moms. Frakt och pfavg 
tillkommer.

NYHET!
UDT170 RTTY/CW AUTOMAT

Fr3n hosten kan vi leverera UDT-170 som innehSller en 
RTTY demodulator och AFSK generator samt en CW Auto
mat. Denna senare ar identisk med Vcir MRS-100 CW Auto
mat.
UDT-170 anslutes till SCT-100 videoprocessor, Teletype 
eller till en standard bildskarmsterminal genom stromslinga 
eller V:24 signalsnitt.
For RTTY har den 170/850 Hz skift (andra skift som tillbe- 
hor) 74,2/56,8/50,0/45,45 Baud BAUDOT och 110/300/ 
600 Baud ASCII, automatisk morse ID och sandning av for- 
programmerat meddelande samt en rad andra finesser.
Levereras monterad och testad i elegant metallcida. Bestall 
datablad redan nu.

COMPUTER PRESS AB
Box 5038, 580 05 Linkoping, tel 013-16 16 68

FORSOMMAR-REA 
ELEKTRONISK RTTY

FM-2025

1975 konstruerade vi en scanner och en FM-station kallad DIGITAL II.
Vi var bland de forsta i varlden med en FUNGERANDE scanner for FM-korning, och an idag stAr sig DIGITAL II i konkur- 
rensen.
NU har vi ndjet att introducera en ny generation — modernare — flexiblare — men med samma kvalitetstankande som 
tidigare.
Har ncigra axplock ur databladet:
Uteffekt 25W/3W • 25 kHz eller 12.5 kHz • kanslighet battre an 0.5uV vid 12 dB SINAD • 10 minneskanaler • scanning 
av 10 minneskanaler eller av ett bandsegment • 180 x 60 x 195 mm • 2.2 kg.

Introduktionspris

1995:- inkl moms

BOX 442
Data Com
194 04 UPPLANDS VASBY - TEL. 0760/858 73

UTHYRES!
"GRENSESTUA"
I MOROKULIEN
uthyres till radioamatdrer som vill kora med 
den unika signalen

SJ9WL
Stugan ar komplett med radioutrustning, 
koks- och baddutrustning, och dygnskostna- 
denarldg.
Tag kontakt med SM4IM Enar Jansson, 
Gardesgatan 5, 670 50 CHARLOTTEN
BERG. Tel. 0571 200 93.
Nyckel till stugan finns aven vid tullstatio- 
nen.

master charge KOPKORT
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FM 6 kanal trans.

t m

O-* * •

"LZM
M D 501 modtager

FM trans.

/j

FT-101ZD: 180W 10 160m SSB tvr. 
Digital + analog avl. Rorbes. PA. IF 
shift. Comp, VOX, NB, RIT, (220V).

VI SAUER:
ICOM • YAESU • KENWOOD 
DRAKE • TONO • DAIWA 
HYGAIN • KLM • TONNA m.m.

| STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR I

NYTT FRAN ICOM 
IC-251E

Ny microprosessorstyrd 2m TVR, 10W 
SSB/CW/FM, scanner, 2 VFOer, 3 minnen 
Xtal tonoppnare, 12V/220V

Ring for vidare informa
tion.

Vi leveranstrimmar alia appa- 
rater!
— en trygghet for Dej!

V

Vi ordnar amortering 
upp till 3 dr!
— med goda villkor!

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

IC 255E: 1W/25W2m FM tvr. 2 st VFO, 
5st minnen med scanner, microdator 
styrd digital PLL synthesizer, X tai 
styrd ton-oppn. (12V)

TS-120V: 80—10m CW/SSB transcei 
ver. 20 eller 100W input. Bredbands 
avst. Analog och digital frekv. avlas
ning. VOX, NB, Passband-tuning 
(12V). Hog kvalitet och fornamliga data

CW/SSB/FM trans.Bygg sjalv Din 2m mottagare, sandare eller transceiver for FM, CW eller 
SSB med HELMHOLT ELEKTRONIKs kompletta byggsatser. Vi visar har 
nSgra forslag p£ olika enheter som Du latt bygger ihop samt en tabell som 
underlattar planeringen av stationen. Kretskort i gron glasfiber med for- 
borrade h3l samt utforlig steg-for-steg instruktion for bygget och avprov- 
ningen.
Katalog och prislista p3 begaran.
VALKOMMEN till Dalarnas forsta firma for amatdrmateriel!

SM4CYR
M D 5 modtager

“ LX] NORD TELE
SM2ALS IL
detidnarsig! [kqm M U NIKATIONSR ADIO • MOBILTELEFONER

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

HELMHOLT
elektronik VHF BYGGSATSER

x/ bruges normalt z/ kan benyttes

Q.
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CW/SSB/FM trans. X X X X X z X X X X X X X X X X X X X X

FM trans. X X X X X z X X z X X X X X X X

FM syntese X X X X X z X X z X X X X X X X

FM 6 kanaltrans. X X X X X X X X

MD 5ol modtager X X

MD 5 modtager X

/IRlRDNlC
Kvambergsvagen 2
791 00 FALUN
Tel. 023-256 30
Aterforsaljare antages.

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

IC-211E: 2m 10W SSB/CW/FM 
Digitalavlasn. VOX, NB, RIT 
Tonoppn. SWR-DISC-S-meter 
En toppstation! (12/220V).

TR-7: 250W 10 - 160m SSB tvr. Digi 
tai + analog avl. Bredb. avst. PB-tuning, 
VOX, NB, RIT, (12/220V).
RX general coverage 0-30 MHz.

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

IC-2S0E 1W/10W 2m, SSB/CW/FM,
2 VFOer, 3 minnen, scanner, micro- 
datorstyrd digital PLL-synthesizer, 
Xtal tonoppnare (12V), liknar f d 255E.

5
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ytterligare 2 band

Farg: Elfenben p3 front. I

FT-107 levereras med kristaller for 80 — 40 — 20—15—10 m. 2 st AUX-band for 
finns: Minnesmodul, CW/AM-filter, mikrofon standard/scanning samt AC-power

Antennrotorer
Funker FU-400
Vridkraft 
Bromskraft 
Vertikallast max 
Mastdiameter
Styrledning 
Max antennarea 
Vikt
Spanning m-box
Styrspanning rotor 
Pris
Underfaste

550 kg/cm 
1500 kg/cm 

200 kg 
38 — 50 mm 

6-led 0,5 mm2 
0,5-0,8 m2 

8 kg 
220 volt 
24 volt 
775:— 
85:-

FU-200 Sky-king
Vridkraft
Bromskraft 
Vertikallast max 
Mastdiameter
Styrledning 
Max antennarea 
Vikt
Spanning 
Pris med underfaste

200 kg/cm 
1000 kg/cm 

50 kg 
28 — 38 mm

5-led 0,5 mm2 
0,25 m2 

5 kg 
220/24 volt

forberedda. Som tillbehdr

Priser:
FT 107M Transceiver 7.650:
FP-107 Natdel for FT 107 1.075:
FV-107 Yttre vfo 925:
FC 107 Matchbox med instrument 975:
FTV-107 Transverter for 144 MHz 1.850:

Modul for 70 cm 1.675:
SP-107 Yttre hogtalare 230:

AM-filter 325:
CW-filter 325:

FT 107
For SSB - CW - FSK - AM
12 minnen, RF-speechprocessor, variabel MF samt scanning up-ner frSn mikrofonen m.m. Input 240 watt SSB/CW. 80 watt 
AM/FSK.

Ny transceiver-line fran Yaesu. FT 107

t
f. '• \
• i

(Sh Svebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE 1 
TEL 0500-800 40

j
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egagnatrea
144 MHz
IC280E med delningskabel 1.950:—
IC215 1.200:—
IC215demo 1.500:-
IC202S demo 1.500:—
IC240 demo 1.600:-
Heathkit HW202 med power 800:—
TR2200GX 895:—
Standard C5400 SSB, CW, FM inbyggt oscillo
scope 4.000:—
IC402 demo 2.000:-

Kortvag
TS820 med VFO 6.900:-
FT7 2.600:—
FT7B demo 3.900:—
FRG7 demo 1.800:-
R4B + T4XB 4- AC + MS4 5.000:-
Heathkit DX60B x-tal sandare 200:—
Heathkit HW12 80 m SSB 600:-
Slowscan SBE komplett 3.500:—
YO100 monitorscope 1.500:—
HAL ST6, RVD-02 2.500:-
SWAN350 med power 1.500:-
Kuranishi speechkompressor 200 V 375:—
DATONG RF-Clipper 350:-
Grundig Satellit 210 1.500:—
FR50B 500:-
DRAKE RR2 + racklSda, 3 bandbredder, AM,

AGC-hastigheter, som ny. 4.700:—

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

• 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 livs- 

langd.
• Paddlar tillverkade av maskinpolerat plexiglas med myc

ket fin finish.
• Precisionstillverkade mekaniska detaljer i massiv for- 

kromad 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 pS 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.BENCHER

ULTIMATE
PADDLE.. .a dual lever, 

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

a a
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ICOM

Tillbehor: BP-2, BP-4, BP-5, CP1 (laddare for cigarrettandaruttag), LC-2 
(vaska) och HM-9 (mikrofon/hogtalare).
Priser inkl. moms:

IC-2E 1495: —
IC-BP-3 165: —
IC-CP1 30: —
IC-HM9 90: —
IC-LC2 30:-
IC-LC3 33:-

BATTEhY' . c ■■ i

• «

• •
-SQL ;

wi
V A

PUSH TONE A

- | b* ■ I I 1

5 0 0 ’ j
w V V j I

1 A+5k A ON 
•' ▼ Ok TOFF

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

Uteffekt max 2.3 W (standard max 1.5 W). Stolek 65 mm (bred x 35 mm 
(djup)x167 mm (hog). Vikt med batteri (laddningsbart) och antenn av 
gummi: 450 gram.
Levereras med NiCad batteri Typ IC-BP3 9 V, gummiantenn laddare for 220 
V, handlovsrem, livremsfaste och drontelefon.

400 kanaler i 5 kHz steg, frSn 144.000 till 145.995 MHz. Inbyggd electret- 
kondensatormikrofon. Simplex eller duplex ( + 600 kHz). Tonecall (genom 
att trycka p3 volymknappen, sander vid nedtryckning).
HOG/LAG effekt (1/10, 150 mW och 1.5 W). Uttag for: yttre antenn 50 
ohm BNC drontelefon (kopplar ur hogtalaren), extra mikrofon (fungerar 
ocksS som hogtalare, kopplar bort hogtalaren) samt for laddning av batte- 
riet (sitter p5 batterikassetten).

Separat hogtalare och mikrofon. 
Tumhjulsomkopplare for frekvensen.
Batteribyte tar nSgra sekunder, skjutes 3t sidan. 
Sand-batteriindikator.
Faste for livrem.
Valbara batterikassetter:

BP-4 = 9 V torrbatteri = 1.5Wut.
BP-5 = 10.8 V NC = 2.3 watt ut. 
BP-3 = 9VNickelcad. = 1.5Wut.

Indikering av laddning (sitter p3 NC-kassetten).
Skala 2:1

t--------- r
3 4

1---------------1------ 1
5 6 6.5 cm

IC2E /Sr 
Marknadens minsta 
FM-transceiver IC-2E
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ic-isie

DOO
WOFF <M l*l<

FINESSER
FM, USB, LSBoch CW.
Scanning pfi 3 minnen eller programmerad scanning (mellan tv3 forvalda frekvenser). Kan scanna i 1KHz, 5KHz eller 
100Hz. Automatiskt stopp. Variabel scanninghastighet.
Scanning aven i SSB. Stannar automatiskt, omstartas automatiskt, galler alia trafiksatt.
Brussparr aven i SSB.
MottagaringAngen har mycket hog dynamik (hog begransning av tandstorningar)
Elektronisk frekvensavlasning.
Uttag for extra hogtalare.
Inbyggt primar switchat nataggregat.
Variabel uteffekt p3 FM.
Medhorning p3 CW (800Hz).
Simi-Break-ln p3 CW.
VOX.
Mikroprocessorstyrd.
Extremt hog kanslighet.
MottagaringSng med 3SK48 och 3SK74.
Mycket h dg grannkanalsdampning.
7 grona siffror. Avlasning alia siffror till 100Hz.
RIT-kontroll ± (800Hz).
Inbyggt kristallstyrt tonecall. Sander nar tone-call intryckes.
Dubbla VFO-er.
LSngsam och snabb AGC.
Mycket effektiv noiseblanker. Med M53323P.
Mikrofon med inbyggd forstarkare.
Frekvensinstallning kan ske i 1 KHz, 5KHz och 100Hz.
Trafiksattsindikering i displayen.
Sandare och mottagareindikering.
Passar ej IC-RM3. 
Gjutet chassie.
Uttag for dator.

PRIS 4695:-inkl moms

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 FALLVINDSGATAN 5 TEL. 054 - 10 03 40 0900-1700
651 02 Karlstad 1 (efter 1980-02-01)

Attiotalets teknologi IC251E!
ICOM forst med primarswitchat nataggregat, ger 
extremt lag vikt pa ny 2 meters station.
Jamfor: IC251E:5kg

TS700S: 11 kg
FT225RD: 9 kg

$ o
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NAGAI PROG RAM MET

En serie mycket pSIitliga slutsteg. Transistorslutstegen har mycket kraf- 
tigt dimensionerade kylflansar.

NAG144XL slutsteg 144 MHz
144-146 MHz
SSB, CW och FM
Slutror: 4CX350F
Uteffekt: 250 W SSB, 200 W CW och FM.
Inbyggd preamplifier. Inbyggd HF-vox, flakt och overtemperaturskydd.
Inbyggt nataggrefat for 220 V.
Driveffekt: 10-13 watt.
Pris inkl. moms 4.900:—

NAG 2050ML slutsteg
144-146MHZ
SSB/CW/FM
45 — 50 watts uteffekt
Inbyggd preamp. 15 dB
Inbyggd HF-vox
Inbyggt PWR/SWR-instrument
Strdmfdrsdrjning 13.6 VDC 8 A
Inbyggt skydd mot stSende vSg.
Pris inkl. moms 1.495:—

NAG 21 OOM L slutsteg
144-146 MHz
SSB/CW/FM
90—100 watts uteffekt
Inbyggd preamplifier. 15 dB
Inbyggd HF-vox
Inbyggt PWR/SWR-instrument
Strdmfdrsdrjning 13.6 VDC 12 A
Inbyggt skydd mot stSende v3g.
Pris inkl. moms 1.995:—

NAGAI preamplifier for mastmontage RA-2
Forstarkning 10—12 dB
FrekvensomrSde 144—146 MHz
Max effekt 600 W PEP
Spanning 13.8 VDC
Inbyggd HF-vox. Relastyrning frSn marken mojlig.
Sandningsklass CW, SSB och FM. 
Pris inkl. moms 1.565:—

Aktieboiaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40 0900—1700

651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S
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Nya Oppettider 
MAnd—lred 12—18.00

OstervSrnsgatan 10 
Box 3043, 20022MALMO 
Tel 040-2924 20

1,6

NE64 
12

1296 

I:-

PDLb RROIO

=35

N
0,5

432 
MGF1400
12

432
NE64535
15

kg
U

)MMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE'

499 885 594
ja
555

144
BF981
15/25
0,9
BNC

Namn: 

I
I
I
I
I

apparaten ICOM IC-2E i lager
Kenwood TR-2400 i lager
Yaesu FT-202
Yaesu FT-207R i lager

j FT-107 KV-riggen som b3de kan och vill.

allbook 100:- US Callbook 110:- for 1980. Ett fltal DX Callbook -79 50:-.

432
BFT66
13
1,5
BNC

264

144
BF981
25
0,9
BNC
HF vox
50 
ja
594

/ens 144
sistor BF981
dB 15/25
:aktordB 0,7
Jtning BNC

effektW — 
r —
r 282

1,64 389
inkl
powerdivider 91A« *•—

2,6 4,6

33S

m

6,4

MHz dBi
'agi 7,5
'agi 14,0
►ortabel yagi 14,0
ryssyagi 14,0
yagi 17,8
portabel
/agi 17,8
132 MHz
el kryssyagi se ovan

'pe 37 med huv Er bord (400:-). Kondensatorer 20V/91000 uF (20:-). Delar frSn datamaski ^^av^ns- 
forsorjning. Flaktar mm mm.
sortiment kommunikationsradio for bilen, bciten, jakten och hemmet.
;ortering begagnat for radio-amatdren. Lampliga nyborjarriggar till QRP-pris sSval som DX-r------------------- ig-
QRO-pris.

432 MHz dBi
19 el yagi 17,0
21 el yagi 19,0
19 el kryssyagi 17,0 
438 MHz
21 el yagi for TV 18,5

1296 MHz
23 el yagi 18,4
4x23 el 24

169:—
199:—
227:—
359:—
399:—

435:-

383:-

r 
i 
l 
I 
i
i

 

Jag bestaller for omgaende leverans:  

 
Sand kostnadsfritt broschyrmaterial pa: 

electronics. Ar Du medveten om att Din VHF/UHF-transceiver troligtvis har en brusfaktor i s------------------ tor-
rdningen 6—15 dB och att man idag tamligen enkelt och billigt kan na under en (1) dB! (6 d . * =
ig av effekten 4 ganger eller detsamma som fordubbling av rackvidden!) Vi har nojet, att s ^_om
iinavisk generalagent, presentera ett sortiment extremt lagbrusiga HF-steg. Matprotokoll bi-

CKR, SM2GHI, SM3BIU, SM3COL, SM4ARQ, SM4AXY,SM5BEI, SM5CHK, SM6C KU,
CWM, SM7AED, SM7WT, SM0FFS, LA2PT, LA3WU, OH1FA, 0H3YW, OZ6OL, OZ------------------ 7IS,
MS, DF6NA, DJ9CZ, PA0FTF, ON6UG, G3POI, FUG, EA3ADW, CT1WW, I3LGP, OE^ UP,
)L, YU2CBM, YV5ZZ, K5VWW och mcinga, m^nga andra framg^ngsrika VHF/UHF-amat -^^^™^^5rer 
otet kor TONNA. Det finns mer an 100 EME-antenner som heter TONNA. En vettig antenr------------------- 1 till
iris. Inte ens Du har rSd att vara utan TONNA.
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KENWOOD

KORTVAGSMOTTAGARE

Kortvagsmottagare for 200 kHz - 30 MHz uppdelat pa 30 st band • PLL syntes • 
Avlasningsnoggrannhet 1 kHz • Bade digitalt och analogt • Forsta MF 48 MHz • 
Inbyggd klocka for automatisk start och avstangning • Uttag for bandspelare • 
For 220 V~ samt 12 V =.

Kortvagsmottagare R-1000
Tillbehdr:
Hogtalare SP-100

Artikelnr 78-7172-6

Artikelnr 78-7173-4

Generalagent

EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
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