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Grundlaggande Amatorradioteknik, kopierad
upplaga
30:75
OSCAR-satelliter, engelsk upplaga.
av S. Karamanolis

90:

Slut f.n.
ARRL:S HANDBOOK
Slut f.n.
FM REPEATER
7:20
DXCC-lista
51:20
ARRL:s Antennbook
40:95
Hints and Kinks
Ham's Interpreter, 10spr§k
20:50
Loggbok, A4-format
18:45
10:25
Loggbok, A5-format
Televerkets forfattningssamling,
3:80
Q-forkortningar
Televerkets forfattningssamling, B:29,
Z:5U
■
utdrag ur int. telekonventionen
Bestammelser for amatorradioverksamheten,
B:90
8:QTH-karta, 28 x 30 cm
5:Prefixkarta, 90 x 70 cm
25:Storcirkelkarta, farglagd
Slut f.n.
Testloggblad i 20-satser
6:30
VHF-loggblad i 20-satser
6:30
CPR-loggblad i 20-satser
6:30
Registerkort i 500-buntar
32:75
Telegrafinyckel
.300:Teleprinterrullar, vid postbefordran
8:70
tillk. paketfrakt, vid hamtning
Diplombok, gammal upplaga
15:35
SSA-duk, 39 x 39 cm i fem farger
15:QTC-parm, A4 format
30:For SSA-medlemmar:
Blazermarke SSA,
SSA-dekal 5 st.
Bildekal
QSL-marken, i kartor om 100 st.

21:5:85
10:25
10:-

SSA medlemsnSI
OTC-nSI

25:30:-

N3I med anrop
NSIstoppar
Satt in beloppet pA postgiro 5 22 77-1

25:5:30
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Einar Braune, SM0OX
Fenixvagen 11
182 46ENEBYBERG
HUVUDREDAKTOR
Sven Granberg, SM3WB
Kungsbacksvagen 29
802 28 GAVLE
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ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER)
Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21,791 21 FALUN
Tel. 023 - 114 89
023 - 176 31 bost.

PRENUMERATION
SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 64 40 06

HAM ANNONSER
SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88-8 resp. 5 22 71-1
Telefon 08 - 64 40 06

Denna upplaga ar tryckt i 7 000 ex.

Med detta nummer
foljer bilaga
Ljusdals Tryck AB

Radio and radio amateurs in Emergencies
Cefalu, Sicilien 9—13 September 1981
Cefalu ar belaget 70 km bilkoming osterut
fran Palermo pa Siciliens nordkust, invid Ter
mini Imerese. Dar holls i September vad vi
kanske kan kalla for ett seminarium om sandareamatdrer och deras plats och funktion
vid naturkatastrofer. En kommitte som skall
lamna forslag till IARU Region 1 i frcigor som
beror detta omrSde, tillsattes vid konferensen
i Brighton i april och vid samma tillfalle inbjdd
italienska ARI till detta seminarium p3 Sici
lien. Ordforande i kommitten fran Brighton
ar 11 VIE, Antonio Capogna.
Vi som kom till Cefalu skall val sent glomma denna urgamla kulturbyggd, dar borgmastaren i Termini Imerese sitter i ett tjansterum dar mycket litet andrats sedan 1400-talet, den generosa gastfriheten, den goda maten och det vackra vadret. Men vi agnade
ocksci storre delen av sex dagar at att utbyta
erfarenheter om amatortrafik vid naturkata
strofer — d v s som svensk har man inte sa
mycket erfarenhet att ge i den vagen, utan
det blev mest att forsoka hitta s3 mycket
som mojligt som kan vara tillampligt i var litet
mera stabila tillvaro.
Forutom ett stort antal italienare hade representanter for foljande lander mdtt upp i
Cefalu: Algeriet, Belgien, Eire, Forbundrepubliken Tyskland, Japan, Malta, Nederlanderna, Nigeria, Norge, Rumanien, San Marino,
Storbritannien, Sverige samt for IARU Hq
W1XX, John F. Lindholm och for Region 1
DJ3KR, Jurgen Rottger. Fran de italienska
myndigheterna fanns representanter for armen, marinen, telemyndigheten, sjukvArden
och helikopterraddningstjansten bl a.
Till moderator for seminariet valdes enhalligt G3FKM, John Allaway, och sShar efterSt
forstSr man varfor han finns i toppen av
DXCC Honor Roll: han klarade de sydeuropeiska pile ups, som forekom under mo
tet, masterligt.
Nar detta skrives — jag sitter i Tokyo och
vantar pa att tyfonen Elsa skall regna fardigt
over oss — har annu inte protokollen frSn
Cefalu sants ut. De skall vidarebefordras i sinom tid till dem som arbetar med dessa saker
inom SSA for djupare studium. Sjalv skall
jag ndja mig med att gora en oversikt av existerande organisationer som presenterades
vid seminariet och att sammanfatta nagra er
farenheter fran dem "som vairt med".
Forst oversikten:
Algeriet: Ingen speciell fast organisation
men har nara kontakt med myndigheterna sa
att man hittills snabbt kunnat fa igang trafik
narsakravts. Problem: litet antal amatdrer.
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Belgien: Fast och regelbundet ovad orga
nisation i samarbete med Roda Korset. Holler
regelbundet larmovningar och har dessutom
en beredskap for HF-kommunikation som in
om 24 timmar kan stalla upp for att forflyttas
vart som heist pa jorden, sa som bl a skedde i
Bangladesh.
Forbundsrepubliken Tyskland: Ingen
fast organisation. DARC har forklarat sig beredd att stalla upp om sa kravs. Tva speciellt
utvalda medlemmar finns anteckande som
kontaktman hos myndigheterna i varje distrikt.
Japan: Eventuellt ingripande far ske pa initiativ och ansvar av den enskilde operatdren
av licensierad radiostation.
Nederlanderna: Samarbete med Roda
Korset, liknande det i Belgien. Har aven satt
upp en HF-beredskap for internationell kommunikation.
Norge: NRRL samarbetar med Roda Kor
set och andra raddningsorganisationer, t ex i
fjallraddningsorganisationen i paskveckan
varje ar.
Rumanien: Organisationen ar ansluten till
militara myndigheter som har raddningsansvaret.
Storbritannien: Raynet samarbetar med
Roda Korset, St. Johns Ambulance och
myndigheterna.
For att sedan overga till erfarenheter fran
sandareamatorer som deltagit i raddningsarbetet efter en naturkatastrof, framkom bl a
foljande:
1. En organisation som deltar pa frivilligbasis, far absolut inte ligga de raddningsansvariga myndigheterna till last. Det innebar
att man maste vara sjalvfbrsorjande pa alia
omr^den: Livsmedel, vatten, forlaggning,
kraftforsbrjning, radiomateriel och reservdelar.
2. Sandareamatorer skall var operator och
vidarebefordra meddelanden mellan myndig
heter. Man skall arbeta med skrivna medde
landen som signerats av den avsandande
myndigheten och som arkiveras. Endast undantagsvis i nodlagen da ingen myndighetsperson finns tillganglig skall operatdren initiera meddelanden och han maste da vara
medveten om sitt ansvar. Den kritik som
forekommit mot amatortrafik i katastrofsituationer har nastan utan undantag riktats
mot meddelanden som initierats av radiooperatdren, utan att myndighet "signerat". Ansvarsfragan maste vara klar.

3. Sandareamatorerna har ofta kunskaper
och erfarenheter som gor att de kan improvisera fram forbindelser dar myndigheternas
egna operatorer gar bet. Men nattrafik och
"expeditionstjanst" maste ovas regelbundet
for att man skall kunna gora en effektiv insats.
4. Forsakringsfragan maste vara lost for
dem som deltar under de riskabla omstandigheter som alltid ar narvarande vid en naturka
tastrof.
Kanske saknar nSgon Italien i upprak
ningen av erkanda fasta organisationer ovan.
Faktum ar att radioamatdrema hjalpt
till varje g^ng sedan oversvamningen pa
Poslatten 1951 (dci amatorradion annu in
te var laglig efter kriget, aven om myndighe
terna kande till den och lat den vara i fred).
De senaste femton aren har Italien haft i
genomsnitt en naturkatastrof om aret. Varje
gang har amatoremas insats lovordats, men
efterat har de glomts bort. Sa ar t ex repea
ters- och mobiltrafik inte tillatna i de italiens
ka reglerna, trots att de bada ar ytterst vardefulla i nodsituationer. Det kan kanske delvis
ses som en demonstration mot myndighe
ternas troghet att ARI inbjod till detta internaionella seminarium i Cefalu. Men det hind
rar inte att I2VIE fick en hel del uppslag som
kommer att laggas fram for IARU Region 1
Sci smaningom. Och vi som deltog fick ett
och annat att fundera over. Naturkatastrofer
kan ju faktiskt intraffa overallt, aven om
sannolikheten for det ar olika stor pa olika
platser. Det enda vi med sakerhet vet, ar att
naturkatastrofer for det mesta ar oforutsedda och har storst verkan nar de intraffar pa
platser dar "de inte skulle kunna handa".
Tack, ARI, for initiativet och gastfriheten!
Kjell Strom, SM6CPI
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SSAs VU meddelar

§9 RAPPORTER
Foljande rapporter lamnades under denna
punkt:

INDRAGNA SIGNALER

9:1. Under denna punkten om VUs p3gSende arenden togs fr3gan upp om de av
televerket indragna anropssignalerna. Dels
hade en skrivelse erhSllits fr3n Orebro
Sandareamatorer, OS A, daterad 1980-1230/SSA dnr 810002, dels har n3gra av de
drabbade hort av sig via styrelseledamoter. Enligt de uppgifter som SM0OX hade inhamtat
fr3n televerket s3 var det ett drygt 10-tal som
drabbats av den Srligen 3terkommande
strykningsproceduren, men med den skillnaden mot tidigare att nu kunde man inte langre f3 tillbaka sin gamla anropssignal om man
blev struken. Dessa dryga 10-talet hade strukits efter betalningskontroll den 1980-09-03
for att de inte betalat licensavgiften for_1980
som skulle ha betalats fore 1980-01-02. Anledningen till den n3got drastiska 3tgarden
fr3n televerkets sida var den mycket otillfredsstallande betalningsmoralen som succe
sivt forsamrats. Vid betalningskontroll i slutet av januari 1980 hade ca 1000-talet fortfarande inte betalat sin licens. Man kan fr3ga
sig hur m3nga av dessa som fortfarande
innehade sandarutrustning och rentav fort
farande anvande den trots att de formellt inte
innehade nagon giltig licens efter nyaret
1980.
Enligt televerket hade pSminnelsebrev
skickats ut efter betalningskontrollen i mitten
av januari med forfallodag 1980-02-05.
Dessutom hade nytt pSminnelsebrev med
"hot" om annullering av licensen skickats ut
efter betalningskontrollen i slutet av februari
med forfallodag efter 30 dagar. Normalt skul
le forfallodagen for dessa pSminnelsebrev
varit senast under maj m3nad. Men eftersom
televerket blev n3got forsenade med utskicket s3 forlangdes sista forfallodagen till
efter semestermSnaderna juni, juli och augusti till den 3 September. Vid SM0OX:s
samtal med televerket har man inte velat ga
med p3 att andra p3 denna nya praxis utan
avser fortsatta med den. Och man vill heller
inte andra pa n3got enskilt fall. Det dryga 10talet som drabbats har av televerket erbjudits
ny anropssignal utan att behova avlagga nytt
prov. Halften av dem har medgett sitt slarv
och accepterat ny anropssignal. Televerkets
jurister har granskat forfaringssattet och fun
nit det vara korrekt.
Motet ifrSgasatte and3 televerkets nya
principer och uppdrog 3t VU och i forsta
hand SM0OX att diskutera fragan vidare
med televerket och samtidigt inhamta noggrannare information om de enskilda fallen.
Fr3gan behandlades vidare pa ett VUmote 1981-02-23. Protokollet fran motet har i
denna fraga fatt en ganska omfangsrik utformning, men det bedomdes da av SSAs
VU som vasentligt att informera alia styrelsemedlemmar sa bra som mojligt. Av proto
kollet framgar foljande:

Pa grund av ett ombrytningsmissode kom
detta meddelande att aviseras redan i QTC nr
11. Red.

I QTC nr 12/80 utfardades en varning om
att om inte amatorlicensavgiften ar inbetald
inom foreskriven tid s3 ar din anropssignal
oSterkalleligen struken ur "Verkets lista",
(Serie E:22).
Hur kan nu detta vara mojligt? Vad har
SSA gjort?. For den som undrar over detta
foljer har en liten historieskrivning over handelseforloppet.
Under hosten 1979 delade televerket ut
n3gra "legendariska” tvSstalliga signaler till
nyblivna amatbrer. Detta ans3g SSAs VU
var olyckligt. Vid ett VU-mote 1980-02-25
diskuterades fr3gan infor ett forestSende
sammantrade med televerket. Man konstaterade d3 att det var sv3rt att foreslA telever
ket rattvisa regler for 3terutdelning i samrSd
med SSA. Det beslutades darfor att man
skulle foresld televerket att helt frysa tv3stalliga, men heist aven trestalliga anropssignaler som nu ar vakanta och allteftersom de
blir vakanta och enbart dela ut nya anropssignaler fram till ZZZ. Darefter bor gamla tre
stalliga anropssignaler kunna Sterutdelas om
hansyn tas till de anropssignaler som inte varit vakanta sa lange.
Detta yrkande frSn SSA stamde val overens med televerkets inriktning.
Vid sammantrade med Televerket 1980-02
28 an;3g motet med anledning av att bSde
televerket och SSA markt en okning av forfrSgniigar om signalbyte, framst till tv3stallig i att klarare riktlinjer mSste inforas.
Televerket beslot foljande (referat i QTC nr
5/80 sid 153):
— Anropssignal delas ut i lopande foljd.
- Anropssignal kan ej reserveras ej heller
kan signal hallas vilande.
— Tilldelad anropssignal kan ej bytas.

- Vakant tvS-stallig anropssignal kommer
ej att delas ut i fortsattningen.
Detta innebar att nya signaler kommer att
utdelas i lopande seriefoljd fram till -/ZZ, forst
darefter blir de vakanta tre-stalliga signalerna
aktuella for utdelning och db med borjan pci
A-serien. De tvS-stalliga signalerna kommer
att succesivt forsvinna.
Klubbarna kommer som tidigare att tilldelas tva-stalliga anropssignaler med undantag av relastationer och fyrar.
SSA framforde en onskan att fragan skulle
bordlaggas for att mojliggora att fragan kunde tas upp med medlemmarna. Detta avslogs.
S3 I3ngt televerkets beslut.
Sent
under
hosten
1980
naddes
SSAs VU av rykten om att n3gra
amatbrer som inte i tid betalt sina tillst3ndsbevis for 1980 fatt sina signaler strukna. Den
forsta officiella bekraftelsen kom i form av en
skrivelse fr3n Orebro Sandareamatorer date
rat 1980-12-30. Det kan noteras att nagon in
formation inte inkommit fr3n televerket.
VU beslutade 1981 01-15 att SM0OX skul
le inhamta ytterligare upplysningar fr3n tele
verket samt att fr3gan skulle foras vidare till
styrelsen.
Vid styrelsemote 1981-01-24 behandlades
fr3gan. Av protokollet framgSr foljande:
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§8
Fragan om televerkets forfarande med
amatbrer som inte betalat sin licens i tid un
der 1980 aterupptogs for behandling. SM0OX och SM0CWC hade diskuterat forfarandet mycket ingSende med televerket och
samtidigt inhamtat mycket detaljerad in
formation om de enskilda fallen. Efter att en
noggrann redovisning av alia detaljer skett
infor motet beslutades att acceptera telever
kets forfarande samt att motet inte var berett
att stodja n3gon av de klagande for att f3 till
baka sina gamla signaler. Alla detaljer kan
knappast och bor heller inte redovisas i detta
protokoll men de viktigaste detaljerna skall
har redovisas i aktuella fall utan att ange n3gra namn eller signaler.

For att battre forstS televerkets forfaringssatt m3ste man ha klart for sig vad som galler
enligt serie B:90. ''§ 4. Tillst3nd. d) TillstSndet skall finnas tillgangligt vid amatorradiosandaren (aven portabel och rorlig) och s3
forvaras, att det vid inspektion av sandaren
(jfr § 12) omedelbart kan foretes. Kvitto p3
inbetald arlig avgift skall aven kunna foretes.
§ 4. g) Uppsagning av gallande tillstSnd skall
ske skriftligen med angivande av vilka dispositioner som kommer att vidtagas betraffande radiosandaren. (Radiosandare far endast
overl3tas eller forsaljas till person som har tillst3nd att inneha och anvanda radiosandare. I
andra fall skall radiosandaren demonteras.)
§ 5. Avgifter. f) Avgift skall vara erlagd till
televerket senast vid den tidpunkt som anges
p3 for andamSlet sarskild utsand telerakning.
Om avgiften icke ar betaid vid namnda tid,
m3ste i vissa fall nytt tillstSnd sokas. (jfr § 2
mom. g: 11. Adressanmalan. Radiosandaramatoren ar skyldig att vid varje tillfalle h3lla
televerkets Centralforvaltning underrattad
om: 1. Kyrkobokforingsort, fullstandig bostadsadress samt eventuellt telefonnummer.
2. Radiosandarens uppstallningsplats jamte
fullstandig postadress samt eventullt telefon
nummer (galler ej tillfallig anvandning av por
tabel och rorliga radiosandare pa annan upp
stallningsplats an den normala)''. Ar man
angelagen att fa beh3lla sin licens och
anropssignal sa maste man uppfylla dessa
enkla krav, att omedelbart meddela telever
ket eventuell adressforandring och att inbe
tala licensavgiften i foreskriven tid. Om det
kunnat pavisas att televerket eller posten
brustit pa n3got satt s3 har rattelse erhSllits
och anropssignalen har f3tt behallas. I n3gra
fall har t o m licensavgiften efterskankts av
televerket, d3 det varit uppenbart att telever
ket har gjort fel p3 n3got satt. Televerket har
ocks3 lagt ned mycket moda pa att forsbka
sp3ra sandaramatorer d3 utsand telerakning
kommit i retur aven om detta inte ar deras
skyldighet.
Det ar ocks3 viktigt att ha klart for sig
att de som blivit av med sina anropssignaler
skulle ha betalt in sin licensavgift fore den 2
januari 1980, och det gallde licensavgiften for
1980, och licensen och anropssignalen drogs
in forst efter den 3 September 1980 eftersom
avgiften d3 fortfarande var obetald. Telerakningen utsandes som vanligt under forsta
veckan i decembeT 1979. P3minnelse utsan
des med sista betalningsdag angiven till den
5 februari 1980. Vid ny betalningskontroll var
det fortfarande over 100 som inte hade be
talat. Darefter gick det sista "hotelsebrevet"
ut under perioden mars —maj 1980 och de
som inte betalat den 3 September 1980 stroks
och kan inte f3 tillbaka sina anropssignaler. I
december 1980 var det fortfarande ca 100
som inte betalat. Ett drygt tiotal har sedan
hort av sig och velat ha sina anorpssignalet
tillbaka. Flertalet av dessa har enligt telever
ket medgivit sitt slarv och accepterat en ny
anropssignal. For televerket finns bara tv3
fall kanda i vilka vederborande fortfarande in
te vill acceptera en ny signal.
Pa basis av kanda fakta diskuterade motet
olika alternativa mojligheter att forhandla
med televerket om att gora n3got undantag
for den lilla gruppen som fatt sina anropssig
naler indragna.

SM0OX och SM0CWC hade diskuterat
denna fragan ing3ende med televerket och
funnit mycket stora sv3righeter att forsbka
gora nagot s3dant undantag. Skulle man gora undantag for de tv3 som annu inte accep
terat ny anropssignal. Skulle man gora
undantag for det dryga tiotalet som totalt
hort av sig efter att deras anropssignaler dragits in. Om man gjorde det sistnamnda som
ansags mest relevant, aven om de hade
misskott sig betraffande betalningen, och
det ganska rejalt, de hade haft over 9 m3na
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der pli sig att betala innan televerket drog in
deras anropssignal, sd stod det klart att man
mSste gora undantag for det ca 100-talet
som fortfarande inte hort av sig. Det var televerkets absoluta uppfattning. Om de nu kom
och ville ha sina signaler tillbaka, varfor skulle de inte fci det nar det dryga tiotalet hade
fStt det. Och signaler hade dragits in tidigare
3r, varfor skulle inte de fci en chans att fci till
baka den eftersom de andra hade fAtt det.
Kunde man skapa rattvisa regler genom att
gora undantag for dem som missat sin inbetalning p g a vissa ska I. Nej, det anscigs inte
vara mojligt. Skulle televerket eller SSA doma vilkaskal som kunde anses giltiga och vilka krav pa bevis som skulle stallas upp for att
garantera rattvisa. Det bor ocksci p^pekas att
om nagon gjort adressandring i samband
med telefonrakning men inte till Tillstcindskontoret, sa gar de inte fria. Det star i serie
B:90 § 6 g) "Radioamatorer skall vid skriftvavling med televerket uppge sin anropssig
nal". Om sa har skett sa skall televerkets per
sonal vidarebefordra sSdan anmalan till Tillstandskontoret.
Det framgar ocksa klart av saval serie B:90
som av tillstcindbeviset att det inte gaIler utan
kvitto pa inbetald licensavgift. Motet ansAg
att man maste forsta televerkets dilemma nar
det i slutet av januari ar over 1000 amatorer
som fortfarande inte betalat in sin licensav
gift, over 12,5 % av alia licensinnehavare,
och som d3 kanske fortfarande innehar sandarutrustning och kanske rentav anvander
den, trots att de da ratteligen inte innehar nSgon giltig licens. Det ar enligt televerket en
ohallbar situation som.de inte kan sta till
svars for infor sina jurister. Det ar ocksa en
helt otillfredsstallande situation att televerket
tvingas lagga ned Sci mycket arbete pa att
forsbka leta ratt pa licensinnehavare som
gldmt att meddela adressandring. Det kostar
idag stora pengar och vi hotas med att licenserna maste hojas.

Televerket anser att kraven for att halla va
ra licenser och anropssignaler aktuella ar
sma, namligen att meddela adressforandringar och att betala licensen i utsatt tid. Motet
ansag arendet vara avslutat utan ytterligare
atgarder med de beslut som redan fattas.

Vid styrelsemote 1981-04-04 lamnade
SM0CWC en uttdmmande redovisning av
de diskussioner man haft med televerket angaende indragna signaler. Styrelsen konstaterade att televerket av allt att doma handlat korrekt och att fr^gan inte skulle foranleda flera atgarder fran SSA sida.
Under tiden som allt detta utspelats har
tva amatorer som drabbats av att deras sig
nal strukits, overklagat chefens for telever
ket beslut till regeringen. Televerket har pa
sedvanligt satt fStt yttra sig till kommunikationsdepartementet. SSA har genom en av
de som overklagat beretts mojlighet att ta del
av chefens for televerket yttrande. Darvid
har SSA:s styrelse vid styrelsammantrade
1981-09-11 — 12 konstaterat att yttrandet en
ligt styrelsens uppfattning inneholl formuleringar som inte kan anses framja ett gott
samarbete. Av detta skal beslutades att SSA
skull avge en skrivelse till Chefen for telever
ket med kopia till statsrddet och Chefen for
kommunikationsdepartementet for att peka
pa bristerna i Chefens for televerket yttran
de. Pa vissa punkter begarde SSA att fa
Chefens for televerket yttrande.

Det skulle fora for Icingt att har citerge ovan
namnda skrivelser. Det bor dock observeras
att SSAs skrivelse inte i forsta hand formulerats for att stodja ndgon enskild amator i
dennes overklagandd, utan snarare skall ses
som ett principiellt stallningstagande vad avser kravet pa att televerket i ett yttrande till
QTC 12:1981

Nytt pa bokfronten:

RFI
Interference Handbook av William R. Nel
son, WA6FQG. Forlag: Radio Publications
Inc, 1981. Kostar US Dollar 8.95 + frakt hos
Ham Radio's Bookstore, Greenville, N. H.
03048, USA.
For den aktiva sandaramatoren ar storningsproblematiken alltid brannande aktuell.
Fran tid till annan publiceras olika tips i amatortidskrifterna om avhjalpande av speciella
storningar. En del mindre haften har ocksa
getts ut i olika lander. Nu har emellertid en
handbok om storningar och avhjalpandet av
dessa kommit ut pa engelska.
Forfattaren har varit storningsutredare for
ett kraftbolag i Californien under 16 ar. Boken har redigerats av William I. Orr, W 6SAI,
valkand som forfattare till den mycket hogt
ansedda Radio Handbook samt ett flertal antennhandbocker, vilket badar for kvalitet
aven for denna bok.
Interference Handbook ar pa 247 sidor
uppdelat pa 13 kapitel med tyngdpunkten
lagd pa RFI, Radio Frequency Interference.
Nar vi amatorer konfronteras med storningsproblematiken ar det vanligen den obehagliga med grannarna involverade som vi
tanker pa. RFI ar emellertid ett mycket vidare
begrepp. I introduktionen konstaterar forfattaren att det enbart i USA 1980 fanns:
8.200 rundradiostationer
970 tv-stationer
15.000.000 privatradiosandare
360.000 amatorradiosandare
210.000 flygradiosandare
7.800 radarsandare
300.000 industriradiosandare
115.000 polis- och brandkarssandare
36.000.000 portabla radiosandar
plus miljoner mikrovagsugnar, rontgenapparater, elektriska motorer, neonskyltar,
svetsapparater m fl kallor.
Dessutom kan radio och TV mottagare
sjalv fororsaka RFI och i USA fanns 1980
over 413.000.000 radiomottagare och
125.000.000 TV apparater.
Kapitel 1 ger en bred introdukton till amnet RFI och inkluderar aven naturliga storningar sasom de atmosfariska samt de av
manniskan forosakade sasom "hackspetten"
som under senare ar plagat radiotrafikanter,
kommersiella saval som amatorer.
I tva kapitel pa hela 41 sidor behandlar forfattaren de problem vi som sandaramatorer
vanligen forst har att befatta oss med, d v s
vad som kan goras for att minska risken for
att sandaren fororsakar storningar och RFI i f

regeringen behandlar ett arende med storsta
mojliga grad av sakriktighet.
I efterhand kan vi konstatera att televerket
haft problem med amatorer som vill byta sig
nal eller vill hcilla signalen vilande mm. Mot
den bakgrunden skall beslutet frSn 1980-0228 ses. Att televerket med stod av det be
slutet s3g en mojlighet att klamma at dem
som inte betalar i tid var en utveckling som
SSA inte forutsSg. Rent juridiskt kan det
kanske vara riktigt att anse att om ett till
stand inte betalas i tid sS skall det anses vara
vilande. D3 vilande signal inte langre tillSts,
stryks den sSledes. Eftersom en struken sig
nal inte Aterutdelas erhSlls en ny. ENKELTPRAKTISKT-TRAGISKT. Det bor noteras
att televerket aidrig informerade SSA om
detta nya tillampningssatt. Detta omojliggjorde for SSAs styrelse att informera medlemmarna i tid.
SSAs VU

stereo, TV och radio. Han ger en enkel handledning, steg for steg, hur man kan konstate
ra om sandaren ar storningskalla och hur
man kan avhjalpa problemet. Aven fr^gan
om jordning av sandaren behandlas har trots
att det finns ett separat kapitel om jordning. I
de fall da en verkligt god jordanslutning inte
kan erhcillas med mindre an att man m^ste
dra en relativt lang ledning till jordningspunkten kan den HF-massigt vara samre an
ingen jord alls. Forfattaren diskuterar ett al
ternate med radialer, d v s en kvartsvag lang
isolerad tr^d per band som kan dras saval
inom- som utomhus (en losning for den som
bor pa 15:e vaningen i hyreshus och har
langt till jord!). Kapitlet om RFI i stereo, TV
och radio ger en god inblick i hela problematiken, stegvis behandling av det man sjalv
kan gora med yttre filter, skarmade kablar o
dyl. Motsvarande handledning finns ocksA
for service teknikern som bor anlitas i de fall
da yttre atgarder inte racker till, en larorik lasning aven for amatbren sjalv.
Ovriga kapitel behandlar bl a hur man kan
reducera storningar i mottagaren da stdrningskallan inte kan paverkas, kraftledningar, gniststorningar, elektrostatisk urladdning, RFI fran icke-linjara enheter och
andra mystiska kallor samt bilstorningar.
Boken har inte mindre an 65 illustrationer
samt 85 fotografier varav ett stort antal ar
oscilloskapbilder pa olika typer av storningar
samt pa TV rutan.
Hela 56 sidor agnas St storningar fran
kraftledningar och hur man kan hitta och av
hjalpa dessa. Med tanke pa den rikliga forekomsten av luftledningar i USA sa ar detta
forstaeligt. For svenska forhallanden kan
denna del av boken vara av mindre intresse.
Interference Handbook ger bade teori och
praktik inom detta, for sa manga av oss, sa
problematiska omrade. Boken ar skriven pa
en ledig och lattforstSelig engelska och man
behover inte vara teleingenjor for att kunna
tillgodogora sig innehallet.
Som en personlig kommentar betraffande
storningsproblematiken kan jag avslutningsvis tillagga att jag under min vistelse har i
USA hittills varit helt skonad fran storningsproblem. Vi har 15 olika TV kanaler varav
nastan halften har program dygnet runt och
de ovriga fran sex pa morgonen till midnatt,
ett trettiotal FM-stationer och lika manga lokalt pa mellanvagen. Inga grannar har har
hort av sig med klagomal fastan vi bor i ett
tatbebyggt villaomrade och mina antenner ar
val synliga. I manualen till min egen stereomottagare/forstarkare och kassettdack star
det "RF Interference rejection: Rated excel
lent" tryckt med fet stil. Hur man matt detta
framgar inte men nagra storningar uppenbarar sig inte i dessa medan jag sander.
Rune - SM0COP - KB1Q

Foljande meddelande utsandes till medlemmarna den 9 november 1981.

Styrelsevalberedningen meddelar:
Sedan QTC nr 11, 1981, gatt i tryck, har
styrelsevalberedningen meddelat att forslagen kandidat till ordforandeposten SM0OX
Einar Braune avbojt Sterval.
Styrelsevalberedningen foreslSr darfor
SM0HDP Bo Lindberg som ny kandidat till
ordforandeposten.
73fr3n Styrelsevalberedningen
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Till minnet av

ROY F STEVENS,
G2BVN

I borjan av oktober nSdde oss budet om att
Roy Stevens, G2BVN, IARU Region 1 mSngSrige sekreterare och eldsjalen bakom organisationen pS morgonen den 30 September
hade gStt bort efter en ISng och smygande
sjukdom. Roy var kanske inte sS kand a banden eftersom hans arbete inom Region 1 lade
beslag pS det mesta av hans tid. Han hann
emellertid med att vara aktiv DX-are och stod
hogt p3 DXCC Honor Roll. Hans radioaktiviteter kom att i hog grad inriktas pS att utvaxla meddelanden rorande arbetet i Region 1
och undertecknads sista QSOn med honom
daterar sig frSn sommaren och hosten 1980 i
anslutning till forberedelserna for VM i radiopejlorientering i trakten av Gdansk i Septem
ber samma Sr.
Roy dok upp i Region 1-sammanhang som
medlem av RSGB:s delegation vid konferensen i Folkestone 1960. Redan dS drogs uppmarksamheten till honom genom hans stora
kunnighet inom alia omrSden av amatorradion, sSval tekniska som administrativa, och
efter invalet i executivkommitten framstod
han snart som en av de verkligt drivande
krafterna och en stottepelare for ordforanden. Eftersom den dSvarande sekreteraren,
John Clarricoats, G6CL, led av ett svSrt
hjartfel blev det Roys uppgift att fungera
som stand in beredd att gora insatser sS
snart detta behovdes. Nar G6CL hastigt avled 1969 drdjde det heller inte mSnga dagar
forran Roy erbjdd sig att provisoriskt ta over
sekreterarskapet. Genom att han sS lange
deltagit i det aktiva arbetet inom kommitten
var han ocksS fullt insatt i verksamheten och
hans val till sekreterare efter G6CL bekraftades ocksS enhalligt vid Region 1 -konferensen
i Bryssel samma Sr.r Att rakna upp allt vad
Roy gjort for Region 1 ar en omojlig uppgift
och jag fSr in skranka mig till att lamna nSgra
exempel. Den nastan viktigaste uppgiften for
honom var att svara for sekretariatet, dar
verksamheten efterhand kom att fa en valdig
omfattning inte bara beroende pS den stora
korrespondensen utan aven pS att sekretaria
412

tet kom att svara for den adminstrativa organisationen av alia Region 1-konferenserna
med dess 100.000-tals papper, som skulle insamlas, skrivas ut, mSngfaldigas och
distribueras till deltagarna. I sekreterarens
uppgifter ingick naturligtvis aven att fora organisationens protokoll och en battre protokollforare tror jag knappt att man kan tanka
sig. Jag kan inte minnas att jag under min tid
som ordforande nSgonsin hade orsak att
andra pS nSgot i protokollen.
En sak, som ISg Roy varmt om hjartat, var
publikationen "Region 1 News", som han —
i likhet med de fiesta redaktorer av foreningstidskrifter — i stort sett fick producera allt
sjalv. Trots det ringa stodet frSn andra skribenter lyckades Roy med en avsevard arbetsinsats Sstadkomma en vardefull bulletin,
som varmt uppskattades av medlemsforeningarna.
Roy har ocksS varit den, som inom Region
1 varit sammanhSllande for forberedelserna
infor olika radiokonferenser inom ramen for
Internationella Teleunionen, ITU, varav de
viktigaste ar de s k World Administrative Ra
dio Conferences, WARC. Vid dessa avgors
bl a frekvenstilldelningarna till amatdrerna
och att amatdrerna inom Region 1 vid den
sista konferensen 1979 inte endast i stort sett
fick bibehSlla den gamla tilldelningen utan till
och med fick viss utokning fSr nog i stor utstrackning tillskrivas Roys insatser sSval un
der forberedelsearbetet som under sjalva
konferensen, dar han var en sjalvskriven och
i praktiken ledande medlem av IARU:s observatorsteam.
Men Roys krafter rackte aven till en mycket aktiv verksamhet inom RSGB, dar han
under mSnga cir var medlem i huvudstyrelsen
och i olika kommitteer och under en period
foreningens president. Vid sin bortgSng var
Roy RSGB:s kontaktman till de engelska telemyndigheterna.
For sina insatser for Region 1 har Roy hedrats med en rad utmarkelser, bland vilka
kan namnas NRRL:s "Den Gyldene Nokkels
orden" och SSA:s guldmedalj, vilken
sistnamnda tilldelades honom vid IARU Re
gion 1-konferensen i april i Sr. Samtidigt kallades Roy aven till hedersmedlem i Region 1,
en fullkomligt unik utmarkelse.
Aven om Roy hade en otroligt arbetsfor-

mSga mSste man frSga sig hur han kunde
racka till for allt och det hade val heller inte
gStt om han inte till sin hjalp i sekretariatet
haft sin trogna Audrey Jefcoate, som val nu
blir den, som fSr bara den tunga bordan att
fS arbetet att lopa tills det blivit mojligt att
finna en ny sekreterare. Och att eftertrada
Roy blir inte latt, for det ar ingen overdrift att
saga att "G2BVN var Region 1".
Efter undertecknads avgSng frSn posten
som ordforande i Region 1 vid konferensen i
Warszawa 1975 har Roy och jag stStt i kontinuerlig brevkontakt och redan for nSgra Sr
sedan namnde han en tilltagande svaghet i
benen, men eftersom han inte horde till dem,
som beklagade sig, togs det val inte allt for
allvarligt. SS smSningom kom det emellertid
fram att han angripits av en ovanlig och
obotlig nervsjukdom, som for nSgot Sr sedan
band honom helt till rullstolen. Trots detta
fortsatte han ofortrottligt sitt arbete for amatorradion, men de, som traffade honom vid
Region 1-konferensen i Brighton i vSras hade
nog ett intryck av att han var sjukare an han
ville medge. PS tankeskarpan var det emel
lertid inte nSgot fel, men kanske blev ansvaret for konferensen for mycket for honom, ty
under sommaren forsamrades tillstSndet
snabbt till det oundvikliga slutet. Han tycks
emellertid ha fortsatt sitt arbete in i det sista
utan att vilja ge efter for den tilltagande
svagheten.
Med Roy Stevens har en av amatorradions
stora gestalter gStt QRT for alltid och det ar
svSrt att forestall sig var amatorradion hade
stStt idag utan hans insatser. Alla hans personliga vanner och med dem alia radioamatorer inte bara i Region 1 utan i hela varlden
kanner stor tacksamhet och saknad efter ho
nom. For min XYL och mig ar forlusten sarskilgt stor eftersom vi hade gladjen att sedan
mSnga, mSnga Sr rakna Roy som en av vSra
allra basta vanner och vi skall alltid minnas
inte bara allt gemensamt arbete utan ocksS
alia glada stunder tillsammans. VSra tankar
gSr till Roys familj och till hans mest trogna
medarbetare.
Vi lyser frid over minnet av Roy Stevens,
G2BVN, en stor amator i ordets basta bemarkelse.
Taby i oktober1981
Per-Anders Kinnman SM5ZD

Ryssbat
Alla anstandiga och oanstandiga tidningar har haft bilder av den sovjetiska U-bSten i
narheten av Karlskrona. Tyvarr kan QTC inte fS tag pS nSgon representativ bild men i stallet visar vi ett annat sovjetiskt fartyg i nattbelysning i Karlskrona hamn. Den som tagit den
snygga bilden ar givetvis SM7QY, Gunnar Ekstrom. Red.
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Amatortrafik via
satellit

Hans Peter Eckert, SM4HBQ
Granvagen 17
780 40 MOCKFJARD

"Satellit, nej tack. Jag kor redan
repeatertrafik sA det racker!"
Detta har varit en vanlig kommentar
nar jag fort in samtalet pA satellittrafik.
Men lika mAnga har reagerat: "Later
interssant, kan du beratta hur du gor?"
Eftersom sA mAnga har frAgat och sA fA
har borjat, har jag tagit mig friheten att
dela med mig av alia de tips jag har fAtt
plus de erfarenheter jag skaffat av QSOn
i stort sett varje vecka nu i ett och ett
halvt Ars tid. For att du skall komma
igAng sA snart som mojligt skall jag endast ta med det viktigase for att du skall
bliQRV.

Vemar OSCAR?
OSCAR betyder Orbiting Satellite Car
rying Amateur Radio, d v s det ar ingen re
peater utan en satellit! AMSAT OSCAR 8
(AO-8) heter den satellit som idag ensam ar
QRV (Sept. 81). SA sent som i juni/juli detta
Ar fanns aven OSCAR 7, som fungerande sa
tellit. Efter over sex Ar efter uppskjutningen
har den rAkat ut for troligtvis kortslutning i
batterierna. Over en miljon kontakter har
genomforts via OA7. Betydligt tier svenska
hams har anvant AO7 an AO8. I fortsattningen kommer det alltAs att handla om 8an.

Hur gar det till?
Forst mAste vi veta vilka frekvenser som ar
aktuella for QSO via AO-8. Det finns tvA satt
att anvanda 8-an; Mode A och Mode J.
Mode betyder att man sander pA 2m och
lyssnar pA 10 m. Mode J betyder sandning
pA 2 m lyssning pA 70 cm.

Tabell 1
Frekvenser iMHz

Mode

A

I TX 145,850— 145,950 USB
RX

29,400— 29,500

USB

. J TX 145,900— 146,000 USB
J 1 RX 435,100—435,200 USB

Hur gor man nu da?
Forst behover man en bra mottagare pA 10
mb. Den mAste vara kanslig, minst 0,2 uV
for att anvanda ett vanligt mAtt och garna
forsedd med "slow AGC". Sjalv anvander
jag Heathkit SB 303. Tyvarr hanger det mera
pA din RX an pA din TX om det har med sateliitkoming skall bli en upplevelse.

OSCAR 8

10 2

L =------— 2,55 meter
4
Spridarna i Quadar gor man vanligtvis av
bamburor eller glasfiberror. Eftersom det har
bara ror sig om ca 2 m kan man anvanda
"elektrikerror" av PVC-plast.
Antennen skall ligga i horrisontalplanet.
Den matas via en kvartsvAgstransformator av
en 1,75 meter lAng 75 ohms coax kopplad till
en 50 ohms koax av godtycklig (nAja) langd.
Jag kor med 60 ohms koax direktmatad och
har ett SWR pA 1,4:1 vilket ar acceptabelt.
2. MAnga lyssnar via kryssdipoler som enklast matas med gammamatch, men aven 2el beam for 10 mb fungerar utmarkt.
3. Sandarantennen kan variera hogst
vasentligt. Som regel kan man anvanda det
man redan har. Den i facktidskrifterna mest
beskrivna och mest rekommenderade an
tennen i de har sammanhangen ar den s k
"Turnstilereflectorantennen". Fig. 2. Den ar
enkel att bygga och effektiv. Man lagger den
pA 146 MHz och den kraver inga som heist
instrument for injusteringen. Antennen har
cirkular polarisation och den lamnar en ballongformad "strAle" (pattern/beamvinkel).
Den snabba fadingen som oftast ar markant
reduceras kraftigt.
Turnstile-antennen bestAr av tvA krysslagda dipoler dar den ena dipolen "fastas" en
kvarts vAglangd med en koaxbit. Se figuren.
Under dipolkrysset ligger en reflektor bestAende av ett vanligt "honsnat" med smA
maskor. AvstAndet mellan kryssdipolerna
och reflektorn avgor hur strAlningsloberna
kommer att se ut. Vanligtvis brukar man rakna med 0,37
= 3/4 meter ungefar.

Mekaniskt sett kan konstruktionen bestA
av en traram som hAller honsnatet pA plats.
Dipolerna och reflektorn sitter pA en 2 3 m
hog tramast.
Nar man anvander en vast antenn, d v s ej
rorlig i horisontal- eller vertikalriktning, upp
lever man den s k dopplereffekten mycket
kraftigt. Dopplereffekten (Doppler shift) kan
enklast beskrivas sA: Du hor en bil komma
den moter dig och passerar for att forsvin
na bakom dig. Billjudet andras i takt med av
stAndet. Satelliten ror sig standigt (orbiting)
varvid din fasta station upplever samma ef
fekt som vid bilexemplet.

Riktantenner
Ett satt att komma forbi fenomenet ar att
anvanda riktantenn. Riktantennen ar effekti
vast som sandarantenn, men vid vissa tidiga
och sena varv kan en riktantenn aven for
mottagaren "forlanga" varvet nAgon minut.
For "up link" pA 2 m racker det bra med en
5-10 elements Vagi, heist kryss-yagi och ca
10 W ut. AMSAT har foreskrivit att 100 W
ERP fAr vara maximal effekt till satelliten. 100
W ERP = uteffekt x antennforstarkningen.
Exempel: 10 W ut i koaxen. Forlust 1,5 dB
9 7 W vid antennen. 11 dB gain ger 91 W
ERP, eller:
75 W ut i koaxen,-1,5 dB forlust
52,5 W
i en 5/8 GP antenn = 105 W ERP. Anvander
man hogre effekt an 100 W ERP overbelastas
transponern, vilket resulterar i att alias nivAer sanks, foga trevligt eller hur? Korn alltsA
ihAg. 100 W ERP Maximalt!

An tenner
1. Det gAr att kora med det du redan har,
men har kommer nAgra tips pA antenner som
visat sig fungera bra, forst for mottagning pA
10 mb = Mode A.
Det ar en helvAgsloop, vanligtvis kallad
Quad, fig. 1. MAtten pA loopen fAr man fram
genom att dividera radiovAgornas/ljusets
hasgithet 300.000 km/sek med frekvensen i
kHz.

300.000
29450
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40,2 meter
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Elevation?
Eftersom OA-8 bSde sander och lyssnar i
cirkularpolariserat lage, ar detta efterstravansvart ocksci for v3r station. Det fSr man
med de beskrivna antennerna. Tonna 9 el
kryssyagi (typnr 20199) ar lamplig for Mode
J. For mode A sandning ar det ocksS en utmarktantenn.
Min personliga erfarenhet har varit att det
g§r alldeles utmarkt att sanda horisontellt,
men man f3r rakna med mera fading.
SM4LBN, Hcikan i Lumsheden, har varit
QRV i nSgra mSnader nar detta skrives. Han
anvander en 5 el Yagi vertikalt monterad och
fulIvSgsloop. I QST har jag last om japanska
amatdrer som anvander 5/8 GP b£de i mode
J och mode A for bSda riktningarna med
mycket goda resultat. ARRL rekommenderar
Turnstilereflektor modellen + helvSgsloop
som optimumtyp. Allts5 kan man generellt
saga att elevation ej ar nodvandig. (For OA7
var elevation av storre vikt vid QSO mode B).

Hur hittar man OSCAR 8?
Karnan i satellittrafiken ar att veta var, nar
och hur? Hur har jag redan beskrivit. Har
kommer var och nar?
En del amatdrer anvander den s k Oscarlocatorn for att finna satelliten. (Beskriven i
QTC 1/73 sidan 17). Sjalv har jag funnit att
det hjalpdiagram som presenterades i QTC
3/75 + en vanlig fickraknare med de fyra
raknesatten har varit "the trick to do it".
Sammanstallningen har nedan ar modifierad for AO-8 efter mina personliga erfarenheter. (Tabellen ar ursprungligen gjord for
AO-7).
Mina amarkningar ar personliga upplevelser. Du kanske kan kora mer! For att kunna
anvanda tabellen m^ste du ha tillg^ng till
"Orbiting data". Dessa finns tillgangliga i QTC

varje mSnad dar SM5CJF Lennart har raknat
ut ekvatorpassagetiderna. QTC talar alltsS
om nar AO-8 passerar ekvatorn, men det ar
av ringa intresse. Mer intressant ar att veta
nar jag kan hora/kora "honom". Man mSste
alltsS veta 1) vad man skall lyssna efter, 2)
var samt3) nar?

Vad — var — nar?
1. Lyssna efter "Beaconsandning". Det ar
den snabba CW-telemetrin som hors pa
29,402 MHz. For mode J p3 435,095 MHz.
MSnga ganger finns det ingen som ropar CQ
pci AO-8 och darfor ar Beacon v3r enda
chans att hora n^gonting. Man kan saga att
det ar AO-8s identifiering. (Telemetrin innehSIler mSnga intressanta uppgifter, temperatur, effekt mm.)
2 a. Ointressant om du anvander helvSgsloop eller Turnstile.
2 b. Intressant om du anvander nSgon
form av riktantenn. vilket de fiesta gor for
sandning.
3. For att kunna tala vidare m^ste du titta i
tabell 2 samtidigt som du laser dessa rader.
QTC ger for den 10 sept. 1981 foljande da
ta: Varv = 17927, Tid U = 1534, °W =
296. I klartext alltsS att OA-8 passerar ekva
torn 296 ° W kl 1534 GMT pS sitt 17927:e
varv runt jorden.

050
070
090
110
300
320
340
355
010
030
055
250
265
280
305

’ T O<-

030
020
020
020
025
030
040
055
075
100
130
160
190
220
265

Passerar

+ min

00 00

10
14

Utrakning av olika varv
QTC berattar att satelliten behover
103,245 minuter for ett varv runt moder jord
och att satelliten forskjuter sig + 25,8° ytterligare W om ekvatorn. Detta ger oss foljan
de mojligheter:
103 min. = 1 tim o 43,24 min. = 1.720
timmar.
10 sept. 1981:15.566 + 1.720 = 17.286.
(286 x 0,06 = 17 min). Forskjutning: 296 +
25,80° = 321,8° W. Darfor ser fortsattningen ut Sci har (hemma):

Jag mSste gora en del anteckningar:

- 25o°- /7^i °
■TS o

330

/??27

QTC sade 1534 GMT vid 296° ekvatorpassage. Enligt tabell ar 296° narmast 300°. I
kolumn 2 star beamriktningen 130°. Kolumn

Tabell 2

Beam-rikting

Dessa uppgifter behovs for att kunna rakna ut nasta varv AO-8 kommer.

Hur anvander jag dessa data?

Hjalptabell for A 0-8
Ekvatorpassage
100°
120°
140°
160°
180°
200°
220°
240°
260°
280°
300°
320°
340"
360°
020°

3 sager + min = 10 minuter. Nu blev det
genast inressantare. Svaret blir: 15.34 + 10
min. = 15.44. Sedan lases i tabellen: att AO8 passerar 055° for att sluta med beamriktning 330° 13 min. efter 15.44 dvs 15.56
GMT.
Vad betyder 566 langst till vanster i mitt
exempel? Jo, tyvarr arbetar inte min fickraknare med minuter utan bara med decimaler. Hur manga hundradelar ar 34 minu
ter?

Forsvinner
070
120
155
185
215
245
275
295
315
325
330
335
340
340
340

Anm.
(Korbar)
13 min el mer
13 min el mer
13 min el mer
13 min
13 min max
13 min max
13 min max
13 min max
13 min max
13 min max
13 min
13 min el mer
13 min el mer
13 min el mer
13 min el mer

OSCAR SYSTEMS FROM SPECTRUM

Enkelt eller hur? Nej, kanske inte: det tog
ocksci mig n^gra dagar att komma in i alia
nya siffror, men nu sitter det i ryggmargen s3
att saga.
Vill man rakna ut de tidigare varven s£ ar
det bara att ga minus ( —) i stallet p3 samma
satt. Det ar darfor mojligt for dig att veta nar
satelliten kommer i morgon nar du har vaknat och hur mSnga ganger den g3r per dag.
AO-8 gSr ca 14 ganger pr dygn runt jorden.

Vad kan man gora med OA-8?
I "radiobibeln" st3r det att AO-8 har ett
effektivitetsomrSde av 3265 kilometer. Det
innebar att vid varje varv har man en stor bit
av jorden att avverka. Tyvarr hinner man inte
riktigt med varje gang.
Samma morgon nar detta skrevs fick jag
ett direkt-QSL frcin Gronland. Den 3 sept kl.
20.34 GMT hade jag mitt forsta QSO med
Gronland via AO-8. Det var fran 0X3WS,
Adolf i Goodhaab 64° N 52°W. Mitt tidigare
rekord-QSO var med RA9MBH, Yuri i Omsk.
Visst ar det val vart ett forsdk? Nar mots vi
via OSCAR-8? Skriv en rad om du vill veta
mer.
73 Hans
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Elementart om
antennrotorer
Denna artikel ar ett forsok att reda ut begreppen angdende antennrotorer. Med tanke
pa att alltfler amatdrer satter upp vridbara
antenner, sa tror jag att det kan vara av intresse for manga. Utvecklingen gar dess
utom mot allt storre antenner pa allt hogre
frekvenser. Kraven pa antennrotorn och dess
installation okas darmed alltmer. Inom detta
omrade saknas nog en del kunskaper hos de
fiesta amatdrer, aven sadana som sysslar
med elektronik o d i jobbet. Varfor skulle annars sa mSnga amatorantenner blasa ned,
och rotorer haverera? Antennrotorer och an
tenner ror ju mekaniska och elektromekaniska begrepp, coh de fiesta amatdrer befattar
sig ju bara med elektriska begrepp. Men de
elektriska egenskaperna hos en antenn eller
en rotor ar helt utan betydelse nar det galler
sakerheten mot nedbldsning och andra have
ner. Tvartom ar de ofta konkurrenter. Ju
battre antenn elektriskt sett, ju samre mekaniskt sett.

Allmanna mekaniska samband

Olle Sellstrom, SM6ECR
Erik Dahlbergsgatan 48
411 31 G0TEBORG

Fig 1.

Krafter och moment pa
en typisk antennrotorinstallation
Vilka krafter och moment forekommer nu
p3 en typisk antennrotorinstallation? Hur
skall man forvissa sig om att tillverkarens
specifikationer inte overskrids?
En typisk antennrotorinstallation kan se ut
som i fig 2.:

en antenn med stort troghetsmoment alltfor
snabbt, sa blir pakanningarna pa rotorns vax
lar och bromsanordningar mycket stora.
Jamfor med att stoppa in en stang mellan ek
rarna pa ett snabbt snurrande cykelhju 11
Jag har dessutom aidrig sett att nagon rotorfabrikant har angivit hur stort troghetsmoment antennen fAr ha. Det basta satet att
komma ifrSn detta problem ar att starta och
stoppa rotationen gradvis. Detta later sig ty
varr inte goras pa manga rotorer.

Hoppa absolut inte over detta avsnitt, utan
forsok istallet forstS vad som sags. Resten av
artikeln bygger namligen p3 en nagorlunda
forstaelse for detta avsnitt. Har beskrivs de
krafter som paverkar en antenn- rotorin
stallation.

1. Begreppet kraft:
Jag hoppas att alia har en intutiv uppfattning av vad en kraft ar for nagot. Bara nagra
kraftenheter och deras definition:
Den kraft som behovs for att lyfta massan
1 kg vid jordytan ar 1 kp (ett kilopond). 1
kp = 9,81 N (Newton), som ar den internationella Sl-enheten for kraft. En amerikansk
mattenhet for kraft ar poundforce, 1 bf: 1
kp = 2,2 1bf. Detta matt forekommer ofta i
amerikanska kataloger o d. En kraft brukar
betecknas med en pil i dess riktning enligt
fig. 1-

c
X-

2MV

/

rotor

2. Begreppet moment:
Forklaras enklast med en figur:

Om vi pa en axeltapp enligt fig 1 faster en
arm med langden 1 meter och later kraften 1
kp verka pa des ytteranda enl. fig 1, sa kom
mer axeltappen att p^verkas av ett vridmo
ment M i pilens riktning. Vi bortser fr^n armenst tyngd. 1 kpm = 9,81 Nm (Newtonme
ter).
Men det finns flera sorters moment!
Vi tanker oss att man ISser fast axeltappen
i fig 1. Da kommer armens infastningspunkt
vid axeltappen att pSverkas av ett bdjmoment av 1 kpm. Bdjmoment brukar beteck
nas M^. Forsok forstS skillnaden mellan bojoch vridmoment!
For b3de boj- och vridmoment galler att de
beraknas enligt: Momentet = KraftenxMonmentarmens langd M = FxL.

Kraft, moment och bdjmoment ar alia statiska storheter (stillastciende). De maste alltid
tas med i berakningarna nar man gor en antennkonstruktion. Aven om antennen inte ar
roterbar.
Deras storlek kan ju forstls variera, beroende pa hur mycket det blSser, antennens
vikt o s v.
Nar det daremot galler en antenn som ro
terar talar man om begreppet troghetsmoment. Det betecknas med J och mats i
kgm^ (utlases kilogrammeterkvadrat).
QTC 12:1981

Fig.2

Det kommer bara in i berakningarna nar vi
borjar snurra pa antennen. Troghetsmomentet ar en dynamisk storhet, och kan enklast
forklaras som ett matt pa hur svSrt det ar att
accellerera och bromsa upp rotationen.
Tyvarr ar det inte lika latt att rakna ut som
de andra storheterna. Om vi i fig. 1 faster en
vikt med massan 1 kg i armens ytterande och
forsoker vrida pa axeltappen, sS kommer vi
att uppleva ett troghetsmoment av 1 kgm2.
Detta innebar att man for att rakna ut det totala troghetsmomentet pa t ex en antenn forst m£ste dela upp den i ett antal delbitar.
Darefter multiplicerar man varje bits vikt med
dess avstSnd till vridningsaxeln taget i kvadrat. Sedan lagger man ihop alia bitarnas
delbidrag. Som tur ar behover man sallan
rakna ut nagot exakt m3tt pa troghetsmomentet, utan en ungefarlig uppskattning racker oftast gott.
Men varfor nu denna I3nga utlaggning om
troghetsmomentet? Jo, detta ar namligen en
av de mest forbisedda faktorerna vid installa
tion av t ex stora kortvagsbeamar. Om man
namligen forsoker bromsa (eller accelerera)

Vi betraktar nu de krafter och moment
som uppkommer, i tur och ordning.
F : Vindbelastningen pa antennen. Finns

ibland med i antenntillverkarens specifikatio
ner. Den kan ocksS raknas ut, vilket jag dock
inte har utrymme och tid att gora i denna artikel. Saknar du uppgifter om vindbelast
ningen pS just din antenn, sa gar det oftast
att finna data fr^n nSgon annan tillverkare for
en snarlik antenn.
Det viktigaste ar en ungefarlig uppskatt
ning av kraften. Tank dock pa att de fiesta
tillverkaruppgifter galler for en antenn utan
belaggning av is och sno. Tag darfor med en
extrakraft pa kanske 25% om du vill vara pa
den sakra sidan.
Mv: Vridmoment p g a obalans i antennen.
nen.
Pa antennen i fig. 2 ar detta moment ganska litet. Den del av antennen som ligger till
vanster om masten i fig. 2 ger ett moment
riktat som Mv-pilen pekar. Men det upphavs
till en del av momentet fran den del av anten
nen som ligger till hoger om masten. Av det
ta kan man forstl att det basta sattet att
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detta avseende vara till fordel. Det kan dampa ut Scidana svangningar.
4. Finns det nSgon broms pa rotorn, och i
sa fall, hur fungerar den? En rotor som saknar broms kan plotsligt, vid stora vridbelastningar p g a vinden, borja snurra av sig sjalv.
Detta ar alltsS speciellt viktigt vid installation
av parabolantenner och liknande.
En brom som utgors av en sparrhake e d
som hoppar ut direkt nar man slapper
mandverknappen ar mycket olamplig for antenner med stort troghetsmoment. Den basta sortens broms ar en friktionsbroms som
verkar direkt pa antennaxeln och som
manovreras av en elektromagnet eller liknan
de.
5. Finns det andlagesstopp, och hur ar det
utfort? Hur mycket "overlapp" har rotorn for
ett varvs vridning?
Tai andlagesstoppen att man kor emot dem
med full fart p3 rotorn?
6. Viiken manbverspanning har rotorn? En
del rotorer drivs pa 110V, vilket ar klart
olampligt ur elsakerhetssynpunkt. Laga
■nanoverspanningar (12 v och mindre) kraver
kraftiga manoverkablar till rotorn. Hur man
ga och hur kraftiga manoverkablar behovs till

montera antennen ar att satta den sa
symmetriskt som mojligt med avseende pa
rotationsaxeln. Man kan p3 s§ satt fa bort
Mv nastan helt. Obs, att parabolantenner
och liknande oftast ar monterade osymmetriskt i forhSllande till masten. I vissa vinklar
kan de darfor ge ett mycket stort Mv. Man
skall darfor strava efter att montera sadana
antenner sa nara masten som mojligt.
Nastan alia tillverkare anger tva maxvar
den for antennrotorn, vridmoment och
bromsmoment. Vridmomentet anger hur
stort moment motorn ger. Bromsmomentet
anger hur stor vridning rotorn tai nar den star
stilla. Om man skall kunna vrida antennen i
alia vindstyrkor, s£ f3r inte det Mv som den

ger overstiga det lagsta av ovanstaende var
den.
M^: Bbjmomentet vid rotorn p g a vindkraften
i antennen.
Beraknas som:
Mb Fv*h. Vi har da bortsett frSn vindkraf
ten i mastroret ovanfor rotorn som mojligt. D
v s gora h sa litet som mojligt. Tyvarr specifi
cerar de fiesta rotortillverkare inte heller hur
stort Mp f3r vara. Man kan dock anvanda
stodlager for att fa bort Mp helt. Mer om det
ta senare.

F
: Vertikalkraften p3 rotorn.
vert
Denna kraft beror mest pa vikten av anten
nen och mastroret ovanfor rotorn. En viss
kraft kan bero pa att vinden inte blaser allde
les horisontellt, men denna kraft ar oftast obetydlig. Den tillatna maxbelastningen pa ro
torn finns i allmanhet i specifikationerna, och
den utgor oftast inte nagon begransning.
Dessutom kan den minskas betydligt genom
att montera ett stodlager.
Vi har nu sett pa krafterna pa rotorn fran
en antenn. Har man flera antenner pa sam
ma rotor, adderar man bara Mv, Mp och F
vert var for sig. De totala krafterna pa rotorn
far nu inte overstiga tillverkarens specifika
tioner.
Har du annu inte nagon rotor, sa valj en
som med god marginal klarar de krafter som
den kan komma att utsattas for. Tank spe
ciellt pa om ditt QTH har ett utsatt lage: hoga
berg, hoga hus, pa oppna slatter, nara kusten o s v. Tank ocksa pa risken for nedisning
av antennerna. Bry dig inte om det amerikanska ordspraket: ''If your antenna stayed
up last winter it wasn't big enough” (Om din
antenn satt kvar efter vintern, sa var den inte
stor nog). Det ar trots allt battre for humdret
och kassan att ha en fungerande antenn, om
an nagot mindre nar condsen kommer.
Men vad gor du nar inga tillgangliga roto
rer tycks kunna bara upp dina storslagna antennplaner?

Metoder att av/asta
rotorer:
Den viktigaste metoden ar att montera ett
eller tva stodlager ovanfor rotorn som i fig 3.
Det finns stodlager att kopa till en del typer
av rotorer. Men de ar inte omojliga att bygga
sjalv.
Den enklaste varianten kan besta av en
rorstump som passar utanpa den roterande
masten, eller en tjock platbit med ett lagom
stort hal. sefig4.
Ett enkelt stodlager som i fig 4 kan avlasta
det mesta av M^. Tv£ stycken avlastar hela

Mj-,. Om man dessutom forser mastroret
med en stodring enl. fig. 4a kan praktiskt taget hela Fvert avlastas.
Med tva stodlager och en stoppring som
upptar vertikalkraften behover nu antennro
torn endast vrida antennen och utsatts inte
for nagra andra krafter. Den kan dessutom
demonteras for service utan att sjalva anten
nen behover tas ned.
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Fig. 4. Forslag till stodlager
Tank dock pa att stodlager ger extra frik
tion, sa antennrotorn behover ha ett storre
vridmoment Mv. En antenn som ar symmetriskt placerad enligt tidigare ger ju i princip
inget vridmoment. Darfor kan man utan vidare tillata lite friktion i stodlagren.

Viktiga saker att tanka
pa vid rotorinkop
Fdrutom de tidigare namnda mekaniska
faktorerna, finns det en hel del annat att tan
ka p5. Det ar bl a saker som har stor betydelse ur operatorssynpunkt.
1. Hur sker antennindikeringen? Finns det
mojlighet att lasa av antennens lage aven nar
den roterar? Viiken noggrannhet har indikeringen? Om man skall ha nagon storre nytta
av antennindikeringen sa maste noggrannheten citminstone vara battre an halva oppningsvinkeln for antennen. Detta ar ju spe
ciellt viktigt for mikrovSgsantenner, som ju
latt kan goras med mycket liten oppningsvinkel. Finns det mojlighet att finjustera indikeringen vid manoverenheten, eller maste
man vrida pa rotorn for detta?
2. Viiken vridhastighet har rotorn? For an
tenner med stort troghetsmoment och sadana med liten oppningsvinkel ar det lampligt
med en langsammare rotor.
3. Hur mycket glapp har rotorn? Glapp ar
inte bara irriterande for operatoren utan det
kan ocksa vara en orsak till slitage. Om ro
torn glappar kan antennen borja svanga fram
och tillbaka i vinden, och detta ger onodiga
pafrestningar pa framforallt rotorns vaxellada. Ett stodlager som ger extra friktion kan i

Nagra tips vid montering
av rotorer:
— Anvand Sci grova ror som mojligt vid in
fastningen till rotorn. Den mest pakanda de
len av roret ar den narmast rotorn. (Om du
inte anvander stodlager, forstas).
— Om du anvander stodlager, s3 provmontera dem tillsammans med rotorn pa
masten innan du reser den. Se till att rotorn
snurrar latt och inte karvar.
— Drag at alia monteringsskruvar ordentligt, men inte alltfor hart. Tyvarr ar materialet
i de skruvar och muttrar som foljer med man
ga rotorer av mycket dalig kvalitet. Byt i sa
fall ut dem mot fullgott, garna galvaniserat
meterial. Anvand garna fjadrande ISsbrickor
vid alia skruvar.
— Forzinkade avgasklammer av den typ
som man kan kopa pa bensinstationer och
biltillbehdrsaffarer ar utmarkta for att klamma fast mastror, fastvinklar o s v.
— Anvand RIKLIGT med rostskyddsmedel
typ "TECTYL" (inte den tunnaste sorten) pa
alia skruvar och muttrar. Det ar utmarkt aven
for andra metalldelar som inte ar ytbehandlade.
— Fetta in stodlager och garna rotorn sjalv
med ett bra konsistensfett av nagon typ som
inte blir alltfor stelt vid kyla.
— Anslut madverkablarna ordentligt, och
ordna en bra dragavlastning for dem. Se till
att matarledningarna till antennerna ar dragna sa, att de inte trasslar sig nar antennen
vrids. Prova hur det hela fungerar innan antennmasten reses.
En rotorinstallation som ar gjord enligt de
ideer och anvisningar som finns i denna artikel
har goda mojligheter att klara sig i mSnga ar.
QTC 12:1981

En tongenerator
med goda data
C-G Lodstrom, SM6M0M
3279 Lindebacken
460 20 SJUNTORP

En tongenerator
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Har du inte nagon gang onskat en riktig
stabil tongenerator? En som det verkligen gar
att mata med.
Har du forsokt att mata p3 en bandspelare
med den "sinusvag" man far ur en funktionsgenerator?
Har du forsokt att mata upp ett tonfrekvensfilter med en generator som ocksa
ger brum och har obestambar utimpedans?
Nu ar det slut pa bekymren! Konstant niva
+ 0,1 dB upo till over 100kHz! Vad sags om
den stabilitet i ppm-klassen? Om en distorsion
pa 0,01 %, eller lagre? Frihet fran brum? In
stallbar ner till under 1 mV? utimpedans pa
0 ohm?
Sjalva oscillatorn ar en Wienbrygga. Det ar
en gammal klassiker, men svar att overtraffa
i enkelhet och prestanda. Med de OP forstarkare som numer finns, till lagre pris an ett enda ror betingade da det begav sig, ar det
mojligt att bygga en utmarkt oscillator till I3gt
pris.
En lamplig OP ar Nationals LM 351, eller
356, som har en inresistans p3 1012 ohm och
ett unity gain pci 4 MHz. Den ar i stort sett
ideal i detta sammanhang.
Eftersom kondensatorns "chassie" hamnar pa en OP-ingang, maste en skarm inforas. Nu har vi fStt kapacitans mot jord.
Kondensatorn matas frfin OP-utgSngen via
R2 och C2, varfor en sadan strokapicitans
blir skadlig. I praktiken visar den sig som en
kraftig variation av utspanning nar frekvensen varieras. Utspanningen blir dessutom olika pa de skilda banden. I och for sig
behover en oscillator alltid buffras, aven om
en prototyp fungerade utmarkt andS. Har
har bufferten tillatits forstarka 2 — 3 ganger.
Detta for att oscillatorn inte i sig sjalv lamnar mer an 1/3 av batterispanningen
topp-topp. En del av buffertspanningen
tillfors
skarmen
runt
kondensatorn,
i fas med svangningarna. Genom ett lampligt
val av amplitud tror sig kondensatron "svava
i fria rymden". En Guard, alltsa.

T = 2 kohm vacuumtermistor
IC 1 —4 = LF351
IC5 = LM380
CVC2= 2x150 pF
IC2-4 matas direkt
IC 1 via 2x330 ohm och 2x22 uF
IC5 brytes via annan brytare.

DIN
"/ (tH gangerJ
BNC

R1

150 M
47 M
15 M
4M7
1M5
470 k
150k
47 k
15k
4k0
Ik1
270

r2

Frekv.oms
3 Hz
10 Hz
30 Hz
100 Hz
300 Hz
1 kHz
3 kHz
10 kHz
30 kHz
100 kHz
300 kHz
500 kHz

z 16V

>•
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150

QTC 12:1981

--y
417

X

Vidare ingSr en spanningsledare for utgSngen, en buffert for denna, en effektforstarkare, att kopplas in vid behov, en VUmeter, mm.
Instrumentet ar batteridrivet. Redan narheten av en nattransformator forsamras da
ta, i synnerhet runt multiplar av natfrekvensen. Strdmfdrbrukningen ar lag, c:a 16 mA,
utan last.
Genom att ISta frekvensen i ett omrSde variera med en faktor 4, i stallet for drygt 10
som vanligt ar, ernSs en forbattring av installningsnoggrannheten med en faktor 3. Det
blir dubbelt sa manga omrSden, men en omkopplare mSsteju dit andS, och motstSnd ar
billiga. FrekvensomrSden i "10 dB" steg.
Aven utspanningen ar valbar i 10 dB-steg,
med en 20 dB vernier. Lyckan var stor hos
forf. nar denne efter en del exercis med HP:n
fann att standardvarderna 470-150-47-154,7-1,5 o s v ger en 10 dB stege med ett fel av
0,04 dB! Rattare: ± 0,02 dB.
LM 351 :ans ekvivalenta ingSngsbrus ligger
runt 1 V och, inte minst viktigt: utgSngen ar
ISgbrusig! (Tack for det tipset, Hans BXX!)
Det ar alltsci mojligt att ha en foljare pS en sa
lag signal som 1 mV.
NivSn hSIls konstant med vacuumtermistorn T. Dess varde ar inte kritiskt, men
ett par kohm ar lagom. Elfa har inte founerat
min lilla firma med nSgon katalog, och Claes i
Sjon har inga vacuumtermistorer, but you
are too hip, not to make it!
PS bilden frSn spektrumanalysatorn ligger
toppen egentligen 5 dB over den dvre kanten
pa skarmen, sa bruset ar -80 dB en Hz frSn
signalen, och det ar min uppfattning att det
snarare var analysatorn som var sS bra.
Andratonen lag -70 dB, resten syntes inte.
Under 90dB, alltsS.
Effektforstarkaren ar LM 380. Den har
egen forstarkning pa 50X, men matas i serie
med ett motstand, som tillsammans med
dessa Ri pa 150 kohm delar ner inspanningen
till 1/5. Pa sS vis kan man vid fullt pSdrag fa
aven en nSgotsSnar fyrkantvSg ur generatorn. Vidare kan 381 :an slas pa for sig sjalv
och anvandas som oberoende forstarkare.
De sista, mest hogfrekventa, omrSdena
stammer inte med skalan for de dvriga. Formodligen inverkar OP:ns ingSngskapacitanser. Tank pa att den mekaniska stabiliteten ar avgorande for hur bra oscillator du
far. Bygg som gallde det en VFO! Heist
metallfilmsmotstSnd i den frekvensbestammande delen.
For att VU-meterns dioder inte skall introducera overtoner, har det en egen drivforstarkare.
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Saturnus-bilder

QTC 1982
Foljande framtagningstider galler for 1982
Manusstopp
I Postas
30/11
30/12
5/2
4/1
5/3
1/2
2/4
1/3
7/5
5/4
4/6
3/5
2/7
/8
31/5
3/9
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1/10
30/8
5/11
4/10
3/12
1/11
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DA TA-katalog
Mer an 150 publikationer finns med i
"Litteraturkatalog nr 3 for hosten 81" som
utgetts av TRIM. Katalogen ar pS 24 A5-sidor och innehSller ca 50 lagerforda databocker och nastan 100 som kan tas hem pS bestallning samt beskrivning pa ett 10-tal tidskrifter. BoksprSket ar svenska och engelska. Adressen ar TRIM Publications, Box
49035, 100 28 Stockholm, tel 08-54 00 10.

Varje bild fran Saturnus bestod av 640 000
bytes (tecken), varje tecken inneholl 8 bits
(ettor eller nollor). Totalt 5 120 000 bits. Allt
sa en blandning av 5,12 miljoner ettor och
nollor. Overforingshastigheten var c:a 1 bild
varannan minut.

Rymdsignaler
For nastan trettio Sr sedan borjade radio
spaningen mot rymden, till en borjan pS 21
cm vSglangd. I fortsattningen kommer radioteleskopet i USA att gS pS halv-"maskin" ef
ter det att president Reagan stoppat de statliga anslagen. Samtidigt meddelas att satelliten IRAS under 1982 kommer att pSborja en
kartlaggning av alia strSIningskallor inom
vSglangdsomrSdet 8-120 mikron, alltsS inom
det infraroda omrSdet.
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Mats Espling, SM6EAN
Fyrkloversgatan 8
417 21 G0TEBORG

En enkel S/M-logik
For ett tag sedan bestamde jag mig for att
gore en S/M-logik. Jag ville fa den sa enkel
och billig som mojligt. Den skulle kunna skifta antennrelaer, preamp-relaer, kontroll av
slutsteg. Dessutom ville jag ha en viss overvakning av hogspanningen till slutsteget.
Min VHF/UHF-rigg ar ganska representativ, varfor kopplingen kan vara intressant for
flera. Jag kor med mastmonterade preamps
och slutsteg med 4CX25OB. Dessutom an
vander jag samma koax for bade sandning
och mottagning.

Tankarna bakom konstruktionen
— Man ska aidrig kunna vaxla ett koaxrela med effekt pa fran slutsteget.
— Viss fordrojning vid tillslag av slutsteg,
sa att alia relaer hinner sakert vaxla.
— Overvakning av hogspanningen, sa att
skarmgallerspanningen omedelbart slas ifran
om hogspanningen faller bort.
HT — Hogspanningsavkanning. Logisk
"1" om spanning OK.
S/M — Sand/Mottagning. Har forsetts
med "pull-up"-motstand, da det ar normalt
att jorda S/M vid sandning. Alltsa logisk "0”
vid sandning.
ANT RELA — Vid logisk "1" vaxlar antennrela och preamprelaer. Styrgallerspanningen till slutsteget satts till normal arbetsspanning.
TX RELA — Vid logisk "1" slas skarm
gallerspanningen till och slutsteget ar klart
att anvanda. Aven matningsspanningen till
aktuell preamp slas pa.
Varfor da overdriva och bade lagga pa hog
negativ styrgallerspanning och helt sla av
skarmgallerspanningen? Jo, framst tva orsaker. Ett slutsteg som inte ar ordentligt "avstangt" kan brusa och darmed stdra mottagningen. Det viktigaste ar dock, att da man
anvander ror typ 4CX25OB, 8874, 4CX350 m
fl ar bade ror och hallare dyra och, for de
fiesta, svara att fa tag pa. En "smart" logik
kan darfor vara en mycket billig forsakring.
Da hogspanningen faller bort under drift,
blir skarmgallret en ny "anod". Strommen

borjar d5 rusa i skarmgallret. Beroende pA
vad som hander sedan, kan, om man har
otur, ror eller hallare ga at pipan. Nar Murphy
ar framme s3 pajar BADE ror och hallare, och
naturligtvis hander det i sommarens riktiga E
oppning. En sakring ar ibland inte ett tillrackligt sakert skydd. Jag har faktiskt fatt ett ror
forstort trots Igom dimensionerad sakring.
I kopplingen later jag ett rela bryta skarm
gallerspanningen da hogspanningen faller.
Nu tar ju relaet nagra millisekunder att bryta
och vill man vara 100% saker, kan man lata
hogspanningens "1" resp "0" styra en tran
sistor genom samma rela som bryter skarm
gallerspanningen. Transistorn kommer, om
HT forsvinner, att leda tills relaet hunnit bry
ta. Detta torde vara i stort sett idiotsakert.
Har man ratt dimensionerad sakring i detta
fallet, sa bdr sakringen t o m ha gatt av innan
relaet hinner sla ifran.

I mitt fall anvander jag ocksa TX-rela for
att sla v och pa spanningen till forforstarkarna. Det har ju diskuterats huruvida man ska
sIS av spanningen eller ej, under sandning.
Speciellt galler detta olika typer av FET'ar
med hog ing^ngsimpedans. Man menar att
toppspanningarna plus eventuell likriktad
spanning kan narma sig genombrottsspaningen for GATE'en. Normalt sett har
man dock nSgon form av jordad parallellkrets
eller biasering pa ingcingen. HF-massigt tror
jag det ar riktigt att sla av matningsspan
ningen. Daremot, nagot som kan knacka t ex
GaAs-FET'ar ar spikar pa matningsspan
ningen. Detta ar ett mycket allvarligare pro
blem an overlastning av HF.

Funktionsbeskrivning:
Hogspannings-avkanningen och S/M styr
en NAND-grind, som i sin tur triggar tva mo
noflops (74123). Den ena monoflop'en trig
gas av negativ flank (forsta pulsen pa Y) och
den andra triggas av positiv flank (andra pul
sen). Man kan stalla pulslangderna med tva
olika portar. Konstruktionen ar gjord for 0,3

look

sekunders fordrojning, men det ar bare att
andra R och C for att fa andra tider.
td = 0*28*R*C*(1 + 0*7 R)

J fig. 1 ser man vilket utseende man far (Y)
da man kopplar ihop utgdngarna, fran de
bagge monoflop'arna, i en NAND-grind.
Med tva enkla Karnaugh-diagram kan man
s3 realisera ANT-RELA och TX-RELA.

I

Yn®

L_

®___ n
Ant. rela

TX rela

Fig. 1 illustrerar det logiska schemat.
Jag valde TTL, darfor att de ar billiga, och
de fiesta har dessa kretsar i junkboxen. Dess
utom gar det bra att driva en transistor direkt
pa utgangen.
Tyvarr finns det en liten nackdel med TTL.
Logiken ar for snabb for ett Sci har iSngsamt
forlopp. 74123 "triggar" pA positiv och nega
tiv flank. Det betyder, att kommer det in spi
kar pci tilledningarna, kan 74123 triggas om.
Man m^ste darfor koppla av den relaspole
som man har kopplat till kretsen. Detta gor
men med en diod och en kondensator over
relaspolen. Kondensatorn bdr vara pA ca 1
uF. Har man otur kan det tyvarr and3 store.
Da finns det ett knep till att ta till. Man kan
lasta ner ingSngarna pa 74123 med motstcind
till jord. Ta ca 560 ohm, det ar dock ganska
okritiskt med vardet, bare utgdngen pa 7400
(pin 3) orkar driva upp till hog niva. Man kan
aven lasta ned utgangen med motstcind.
Kopplingen ar sa enkel att det ar ingen mening att gore nagot kretskort. Man kopplar
snabbt upp det hela pa ett VERO-board.
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Drake R4C-tips

Frekvens-syntes

Regiering av AVC genom ingrepp i ror
V1's katod beskrivs i cq-DL 81 /6.

MC 145 151 och 145 152 ar tvS nya CMOSfrekvenssynteskretsar fr3n Motorola. Varje
krets innehSller fasdetektor, Icisningsdetektor, referensoscillator, 12-bits referensdelare
och programmerbar raknare. MC145152 har
dessutom styrlogik som medger anvandning
av extern raknare (forskalning). Raknarna ar
parallelladdade och medger enkel program
mering med omkopplare, diodmatris eller
bygling. Kretsarna kan arbeta fr3n 3 — 9 volt.
Vid rumstemperatur arbetar kretsarna typiskt
upp till 52 MHz med 9 volts matning. B3da
typerna finns i plast- resp keramisk k3pa for
temperaturomrcidet —40 till +85 grader C.
Upplysningar: Holtermann Information
AB, Soina, tel 08-27 56 56.

TS-820-tips
Tipset om ett Fox-Tango filter till TS820 i
CQ 81-4-58 inneholl felaktigheter och har
senare korrigerats, tyvarr har tidningsnumret
inte antecknats, men kopia finns for den som
ar intresserad. For TS820S behandlas prob
lem med transverterstrysandare i cq-DL
81/9.

TS-120 s/v-tips

APPARATNYTT
Nya kortvagstransceivrar

Bandbreddsomstallning i lage CW beskrivs
icq-DL81/9.

TS 803 S frcin Trio/Kenwood ar en bordsmodell med de nya banden, mer info finns inte nar detta skrivs.
TS 830 M fr3n Kenwood ar ingen riktig nyhet, det ar en TS830S men kompletterad
med amplitudmodulering.

FT-101E- tips

Nya VHF-transceivrar

JAS

TR 2500 frSn Kenwood, en handapparat,
144—146 MHz, FM, 1750-ton, scanner, 10minnen, LCD-skala, accar pa 400mAh, tryckknappsavstamning,
gummiantenn
med
BNC-kontakt, 0,3 eller 2,5 watt ut, mStt
40x66x168, vikt 540 gram, (ej att forvaxla
medCPU2500).
C 58 fran Standard en kombinerad hand
och bordmodell i likhet med FT29OR, FM,
SSB, CW, scanner 5-minnen, LCD-skala
som visar mer an vanligt — uteffekt, minnesinnehcill m m den har ocksS inbyggd belysning (fordel vid mobil operation).
IC24G fr3n ICOM har 80-kanaler i 25 kHzsteg men med 12,5 kHz uppstegningsknapp
ifall den nya kanalindelningen kommer sags
det, 1 eller 10 watt ut, tumhjulsomkopplare,
apparaten ar en efterfoljare till IC240.

Om militarflygplanet Jas nSgonsin tillSts
latta fr3n ritbradorna i Linkoping kommer de
vitala funktionerna ombord att styras av en
ytterst kraftfull militar standarddator, D80.
En markvardighet med den ar de sm3 mit
ten. Centralenheten innehSller 650 integrerade kretsar men ar andS inte storre an en ordinar roman: 30x160x230 mm.
Forklaringen ar att D80 byggs med chip
carriers, en komponentteknik som sannolikt
kommer att slci igenom p£ bred front i bcide
militara och civila tillampningar under de narmaste fem ciren.

IC240-tips
24 kanaler till IC240 beskrivs i RadioCom
munication 81/10.

Installation av "10 meter preamplifier" for
FT-101E beskrivs i Ham Radios julinummer.
Konstruktionsdetaljerna var inforda i QST
mars -79.

Nedanstaende antenn
tillhor ej -DJLs notiskollektion. Mer om antennen finns att lasa under "Figge" i DXspalten.

MC3359
Frcin Motorola kommer en ny integrerad
smalbandig FM MF-krets i 18-bens kapsel.
Kretsen, som matas med 6 volt (4 — 9 v), forbrukar endast 3 mA och kraver endast ett fa
tal yttre komponenter.
Kretsen bestar av oscillator, blandare, 6stegs begransningsforstarkare, (AFK) automatisk frekvenskontroll, kvadraturdiskriminator, brussparr, utgcing for sandar-avsokning och mutingfunktion. Ingangskanslighet
2 mikrovolt for —3dB begransning. Bandpassfiltrering vid 455 kHz sker externt och
utimpedansen hos blandaren tillater anvand
ning av keramiskt filter. Till den interna forspanda Colpitt-oscillatorn kan en kristall anvandas i stallet for spole. En inbyggd triggkrets indikerar narvaron av brus i stallet for
insignal, aktiverar sandaravsokn«ngen och en
intern transistor som kan anvandas for mu
ting. Sparrtroskeln justeras automatiskt ge
nom en extern AM-detektor.
(Interelko08 - 13 21 60)
(Backstrdm08 - 54 10 80)

FT221R- och FT335RD-tips
Variabel uteffekt for dessa tvS apparater
beskrivs pa tva sidor i RadioCommunication
81/10

Mobil-QRM
G3JIS har varit kortvdgsmobil med en
FT7B i en Austin Maxi, hans avstorningsexperiment finns p3 tva sidor i RadioCommuni
cation 81/10.

HW101-tips
Zero beating, blir resultatet efter en modifiering beskriven i QST 81/2. I QST 81/6
finns en enkel metod att reducera tonen vid
cw-med horning.

IC 245E- tips
En 8-komponents scanner till IC245E be
skrivs i cqDL81/5.

SB401-tips
Fel motstSnd ger for hog strom i roret 6146
och problem kring neutraliseringskondensatorerna C23 och C24 beskrivs i QST 81 /6.

SM-104A- tips
Ett foretag i USA (Fox Tango Corp.) saljer
forbattrings- och kompletteringssatser till en
hel del apparater bland annat till SB104A.

TR7och R7-tips

Antennen bdr hanga fritt, men den ar provad med bra resultat langs med stammen p§
en tall. Matningen har i samtliga fall varit p3 ca 2 meters hojd.

AUX-7 tillsats till TR7 och R7 tipsas det om
icq-DL81/6.

Antennen gSr givetvis pS alia band, men dS mdste du hanga p3 radialer for dom hogre
frekvenserna ocksd. Lampligen minst 2 for varje band.
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SHF-EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV
HenS GSrd, PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD
Tel. 033 860 21

VHF-UHF Manager
Folke RAsvall, SM5AGM
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA
Tel. 0764 276 38
Ej efter kl. 18 UT
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AKTIVITETSTESTEN VHF 1981
ANROPSSIGNAL
1 SK70A
2 SM7CMV/7
3 SK3KH
4 SMOFFS
5 SM6KCZ/6
6 SK6HD
7 SK7JD
8 SM7GWU
9 SM2ILF
10 SM1LPU

11
12
13
14
15
16

17
18
19
21
22
23
24

25

SM5GNU
SM4KIC
SMOHAX
SK5MK
SK7CS
SM2GHI
SM3C0L
SK7GH/7
SK4DE
SM4KIB
SMOKFJ
SM1MUU
SM7MKT/7P
SL3ZYS/3
SM7IYM/7P

HU
IU
JT
IT
IQ
MZ
IW
GR
HT
HT
IS
JR
GP
HV
GP

ANTAL QSO
156
121
90
75
110
95
76
79
36
52

QTHLOCATOR
GP48B
GP49C
HV7OB
JT51F
GS38H
GS68J
IR14F
HS75C
KY26E
JR32D

1102
1072
1040
1012
935
868
860
847
827
827
825
815
808
796
770

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SM1MKY
SMOBVQ
SK3BG
SM6DLY
SM6BCD
SM4LLK
SMOTW
SK5AS
SM7KOJ
SMOCTU
SM5LXA
SM4DDY
SMOGRO
SM5ALD
SMOKCR

AKTIVITETSTESTEN VHF 1982
Deltagare: Radiosandareamatorer med
giltigt tillstcindsbevis i Sverige. Alla forbindelser skall ha genomforts fr3n svenskt territorium.
Tid: Forsta tisdagen i varje mSnad kl
18.00 - 22.00 UT.
Trafiksatt: Enligt televerkets bestammelser. Trafik via aktiv repeater eller translator
f3r ej fdrekomma. Reg 1 bandplan skall
tillampas. Vid multioperatormultitransmittertrafik f3r hogst en sandare anvandas samtidigt och gemensam logg m^ste foras. Un
der testen fSr endast en signal anvandas frdn
respektive station.
Testmeddelande: Rapport och QTH, anviget enligt QTH-lokatorsystemet eller pa annatsatt.
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POANG
4033
3092
2233
2110
1998
1877
1618
1393
1243
1123
JR
IT
IW
GR
FR
HT
IT
HS
GQ
IT
HS
GT
IT
HS
JT

429
389
386
382
379
378
372
351
346
344
337
334
295
285
277

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SM0KAK
SMOGSZ
SK7EY
SL6ZYY
SM7FAC
SMOGWX
SM5HYZ
SM3MP0
SLOZZI
SM5FNU
SM7MN
SM6LIF
SK4IL
SM6CMU
7SK7PI

VHF-UHFSHFEHF Contest and Award
Manager
Lars Gustavsson, SlVlODRV
Gransdngarvagen 7
161 40 BROMMA
Tel. 08 26 09 41

IT
IS
HQ
HS
HQ
JT
IU
IV
JT
IT
HQ
GR
GT
FR
GP

CHECKLOGGAR : SL5AR,

56 SMOKRR
57 SM5FDA
58 SM3KIF
SM6EYK
60 SMOEYY
61 SM3GBA
62 SM1MUO
63 SM3GHB
64 SM5KUX
65 SK6LR/6P
66 SM6DUC
67 SM6CIX
68 SK6NP
69 SM2BUW
70 SM7FJE

709
707
701
698
696
667
649
630
611
569
488
483
473
458
448
SMOLJF,

SM6DPF,

SM7LTW,

JU
IT
IU
FR
IT
IW
JR
HW
IS
GS
FS
FS
GS
KZ
GP

264
247
241
241
222
205
198
164
156
132
127
111
.76
26

5.

SMOLPO

KOMMENTARER
SK4DE:
STORSANDAREN PA KINEKULLE BORDE SNARAST GA
QRT.
SM7IYM/7P: FT290R, 2.5W+ 4EL TONNA 100 ASL 10 AGL .
73 DE GORAN
SL6ZYY ANDRA GANGEN FRAN SL6ZYY , VI KOMMER IGEN
OPERATORER !SM6MIF/AKE OCH SM6MGZ/LASSE.
SM7KOJ KORDE MED FAST ANTENNRIKTNING PROVISORISKT.
GAMLA ANTENNEN RASADE I STORMEN. BATTRE RUSTAD NASTA
TEST? 73 DE SM7K0J/JAN.
SMOLPO:
DETTA VAR MIN FORSTA VHF-TEST I HELAi MITT
LIV , JAG TYCKER CONDX VAR BRA , TRODDE EJ MAN KUNDE
KOMMA SA LANGT SOM SM6 M.M . 73!
AKTIVITETSTESTEN UHF NOVEMBER 1981

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANROPSSIGNAL
SM5BEI
SMOFZH
SMOCPA
SM7DTE
SM7GWU
SM1BSA
SK5AS
SM6CWM
SM5FJ
SM2GCQ

11 SM3C0L
12 SM6EYK

IW
FR

QTHLOCATOR
JU72C
JT54H
IT60C
HR61J
HS75C
JR22E
HS49F
GR12C
IS31B
LZ21D
45
32

QRV 1296MHZ : SMOFZH , SM1BSA,

ANTAL QSO
25
26
19
8
6
1
7
4
5
4
13 SM2GHI
14 SM3GBA

SMOCPA,

POANG
689
462
288
176
102
81
75
61
51
49

MZ
IW

24
6

SM5BEI

FORSENADE LOGGAR: OKT/UHF !SM5BEI 2214P, OKT/VHF SLOZZI 487P, OKT/VHF SM2CPF CHECK, OKT/VHF SK2NR CHECK.

Poangberakning: En poang for varje paborjad 10 km stracka. AvstSnd under 50 km
raknas som 5 poang och avstSnd over 2000
km som 200 poang.
Loggar: Bor vara av typ SSA:s VHF-UHF
testloggblad och skall innehSlIa foljande kolumner: Tid, motstation, sant resp. mottaget
meddelande, poang samt en tomkolumn.
Vidare skall klart framgS att loggen galler
Aktivitetstesten VHF: (mdnad). P§ forsta
loggbladet i dvre hogra hornet skall finnas
uppgifter om: Eget call, totalpoang, eget
QTH och antal QSO:n. Om distriktssiffran i
callet ar annan an for hemmaQTH:ets distriktssiffra skall distriktssiffran for hemmaQTH:et angivas. De stationer som kor /p
skall klart ange fr3n vilket distrikt trafiken
skett. Kommentarer till testen skall vara

skrivna pa separat papper och tydligt markas
KOMMENTARfor att medtagas. Pa kuvertets baksida skall finnas samma information
som i dvre hogra hornet pa loggen samt uppgift om vilken test loggen galler. Om loggen
innehSller testkommentarer skriv da dit ett
kryss ocksci. Loggar skall vara poststamplade senast 3 dagar efter den sista av m£nadens tvS aktivitetstester. Loggarna skickas
till Lars Gustavsson SM0DRV, GransSngarvagen 7, 161 40 BROMMA. Loggar som saknar nSgon av ovanstSende uppgifter medraknasej.
Segrare: Den station som deltagit i minst 9
tester och darvid erhSIlit flest poang. Poangen fr5n de 9 basta testerna raknas. Segraren erhSller SSA:s testdiplom. Dessutom ko
ras basta station i respektive distrikt.
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TESTKALENDER FORSTA HALVARET1982
DATUM
REGLER
TEST
AKTIVITETSTESTEN VHF:JAN
QTC 12-81
5/1
AKTIVITETSTESTEN UHF:JAN
QTC 12-81
7/1
2/2
AKTIVITETSTESTEN VHF:FEB
QTC 12-81
QTC 12-81
4/2
AKTIVITETSTESTEN UHF:FEB
AKTIVITETSTESTEN VHF:MAR
2/3
QTC 12-81
AKTIVITETSTESTEN UHF:MAR
QTC 12-81
4/3
EDR:S NORD. TEST VHF/UHF
QTC 2-82 6-7/3
21/3
KVARTALSTESTEN NR 1
QTC 12-81
1/4
AKTIVITETSTESTEN UHF:APR
QTC 12-81
6/4
AKTIVITETSTESTEN VHF:APR
QTC 12-81
SSA:S NORD. TEST VHF/UHF
QTC 4-82 1-2/5
AKTIVITETSTESTEN VHF:MAJ
4/5
QTC 12-81
AKTIVITETSTESTEN UHF:MAJ
QTC 12-81
6/5
15/5
SM-OH TESTEN PASS 1
QTC 4-82
16/5
QTC 4-82
SM-OH TESTEN PASS 2
QTC 12-81
1/6
AKTIVITETSTESTEN VHF:JUN
3/6
AKTIVITETSTESTEN UHF:JUN
QTC 12-81
KVARTALSTESTEN NR 2
QTC 12-81
20/3
26/6
AGCW-DL VHF CW-CONTEST
QTC 6-82
RESTERANDE DEL AV TESTKALENDERN I QTC NR 6 1982.

AKTIVITETSTESTEN UHF 1982
Deltagare: Som ovan.
Tid: Forsta torsdagen varje mdnad kl
18.00 - 22.00 UT.
Testmeddelande: Som ovan.
Trafiksatt: Som ovan.
Poangberakning: Som ovan. Dock ger
forbindelser pA 1296 3x den angivna poangen
2304 MHz 6x 5760 MHz 9x, 10368 MHz 12x
och 21 GHz 15x den angivna poangen.
Loggar: Som ovan. Dock slall resp. band
anges och pa forsta loggbladet skall finnas
uppgifter om vilka band som har anvants
samt att loggen galler Aktivitetstesten
UHF: (mSnad).
Segrare: Som ovan.
KVARTALSTESTEN 1982
Tid: Tredje sondagen i maj, juni, spetember och december mellan 08.00 — 11.00 UT.
Mode: SSB, AM, FM enligt Reg 1 band
plan.
Testmeddelande: RS-lopnummer startande p3 001 och QTH angivet enligt QTH-lokatorsystemet eller p3 annat satt.
Poangberakning: 1 poang for varje pdborjad 10 km stracka. AvstSnd under 50 km
raknas som 5 poang och avstand storre an
2000 km som 200 poang.
Bonuspoang: For varje kord QTH-lokatorruta (ex HT, GP, HX) raknas 20 bonuspoang.
Slutpoang: Summan av avstcinds- och
bonuspoang.
Loggar: Se Aktivitetstesten VHF. Vidare
skall klart framgd att testen galler Kvartalstesten nr... (1—4). Loggarna skall vara poststamplade senast 10 dagar efter testen och
sandastill SM0DRV.
Trafiksatt: Se Aktivitetstesten VHF.
Segrare: I varje distrikt koras en distriktssegrare som tilldelas SSA:s testdiplom. Distriktssegraren ar den som under 3ret uppncitt den hogsta sammanlagda poangsumman i de fyra testerna.
INVITATION TO THE ANNUAL VHF/UHF
CONTEST ON THE SECOND CHRISMAS
DAY
NRRL has the pleasure of inviting you to
the annual VHF/UHF contest, which is
arranged every year on the 26 of december
between 0800 and 1100 UTC(GMT).
Bands: 144 and 432 MHz according to IARU Region 1 rules. QSO's via satelite or
repeater will not count in the contest.
Reports: RS(T) + QSO number starting
with 001 + your own QTH-Locator.
Points: One point pr kilometer.
Sections: There are 4 sections: A: 144
MHz single operator. B: 144 MHz multi ope
rator. C: 432 MHz single operator. D: 432
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TIDUT
18-22
18-22
18-22
18-22
18-22
18-22
16-16
8-11
18-22
18-22
16-16
18-22
18-22
18-22
6-10
18-22
18-22
8-11
19-23

MHz multi operator.
Awards: The winning station in each sec
tion in each country will receive NRRL's
VHF/UHF award.
Logs: Logs with calculated points must be
sent not later than the 15 of January.
The adress is: LA8SJ, Svein-Erik Bakken,
Kurlandstien 30, Oslo 10, Norway.
Best 73 de Svein-Erik/LA8SJ

MIKROVAGSPALTEN
Snart fdr vi val ha en liten ruta dar vi
rapporterar om vad SM6HYG har hittat pa
sen sist. HI. Inte nog med att han har SMrekordet p3 10 GHz, nu har han rensat runt i
europatoppen pci 2,3 och 5,6 GHz. Den 30 juli korde Carl-Gustaf DL7QY 5760 pa 2304
MHz och det ar 1018 km avstdnd. 2 Septem
ber fick han pa 5760 MHz, efter ett antal forsok, QSO med 0Z8WK, 162 km. Vi fdr nog
anledningattciterkomma till HYG...
Ett bra satt att fA rykande aktuell informa
tion om vad som hander pa mikrovcigsbanden ar att prenumerera pa "Vastkustens
Mikrovlgsgrupp Bulletin". Sand in ett antal
C5-kuvert, som ar adresserade till dig sjalv
och frankerade for 100 g, (rabattmarken
UFB), till: B-A Jockert, SM6CKU, Allatorp
1446, 430 33 FJARAS. Jag beklagar att jag
inte informerat om detta tidigare.
Nordiska SHF-testens resultat kommer
snart, an s3 lange har 2 SM och 6 OH skickat
in resultat.
TOPPLISTAN
Beklagligtvis kom inte SM4PG:s bidrag pa
432 med i listan i forra numret. Han hade 32
rutor.
Ett par bidrag kunde inte tas med pd grund
av otillracklig information. Det borjar bli dags
att 3ter publicera reglerna.
1. Topplistan ar en tavling over korda huvudrutor
enligt QTH-locatorsystemet. Listan publiceras i
VHF-spalten var tredje mSnad och visar situationen
den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje 3r.
2. Tavlingen galler alia band fr§n och med 144
MHz och uppat och alia QSO:n raknas sedan resp.
band oppnades. QSO:na behover ej vara bekraftade med QSL.
3. Tavlingen ar oppen for alia sandareamatdrer
och klubbstationer med tillstdndsbevis i Sverige.
Alla QSO:n mSste ha genomforts frSn svenskt
territorium.
4. Endast QSO:n med stationer p§ land och vatten raknas, sSledes ej med flygburna stationer.
QSO:n via aktiva repeatrar och translatorer raknas
ej. Rutor belagna narmare polerna ar 10° raknas ej.
5. Alla QSO:n mSste ha genomforts frSn punkter
belagna inom en cirkel med 50 km radie. Cirkelns
centrum behover ej befinna sig i hemma-QTH:t.
6. Det ar tillStet att lamna in uppgifter fr3n olika
QTH:n, men i s3 fall f3r cirklarna ej skara varandra,
d v s inga QSO:n fSr vara gemensamma.

7. Alla QSO:n skall i princip ha korts med samma
anropssignal, men skulle nSgon tvingas byta en del
av eller hela sin signal pS grund av yttre omstandigheter (t ex ny distriksindelning) medfor detta ej att
vederborande mSste borja om. Den som i samband
med flyttning erhSller helt eller delvis ny signal fir
vid vistelse i tidigare QTH bygga pl tidigare resul
tat. Det ovan sagda berdrs ej av tillfallig anvandning av jubileumsprefix o d.
8. Vid samma tidpunkt fir hogst en anropssignal
anvandas per station. Vid samma tidpunkt fir varje
anropssignal anvanda hogst en sandare. Den som
vistas i en ruta som vederborande inte kort fir vid
QSO med nlgon i hemmacirkeln ej tillfalligtvis byta
anropssignal med denne for att darigenom ge sig
sjalv den nya rutan.
9. En uppgift kvarstlr normalt Ir efter Ir anda
tills dess den faller ur listan p g a platsbrist. Skulle
emellertid en i listan noterad signal byta agare (eller
om nlgon blir silent key) stryks noteringen, likasl
om nlgon direkt begar det.
10. Den som onskar bli noterad i listan skall insanda sina uppgifter till SM5AGM enligt foljande,
dar separata blad anvands for varje band. PI ett
A4-papper gors ett rutnat med rutor av lamplig
storlek. Utefter papperets overkant nteras forsta
bokstaven lopande frln vanster till hoger och utef
ter hogerkanten andra bokstaven lopande nerifrln
och upp. Vid behov anvands flera papper. I varje
kord ruta noteras foljande, dar valet av QSO ar helt
godtyckligt: Overst motstationens anropssignal,
darunder motstationens fullstandiga QTH-locator
och underst datum av typ 800101 (Irtal, mlnad,
dag) och typ av vlgutbredning. For vlgutbredningen anvands foljande forkortningar: Tropo = T,
aurora = A, meteor = M, sporadiskt E = och
mlnstuds = MB. Begreppet tropo innefattar alia
typer av direktstrllning, troposfarrefraktion och
troposfarscatter. Ange garna ocksl sandningsklass
(CW, SSB, AM FM o d). Skulle motstationen ej ha
kant till sin QTH-locator mlste det uppgivna QTH:t
vara angivet med sldan noggrannhet att det ar helt
klart att vederborande befunnit sig i ifrlgavarande
ruta under QSO:t. I stallet for QTH-locator anges
dl ortens namn eller annan positionsangivelse. Det
ar inte tillltet att i efterhand battra pl noggrannheten i en osaker QTH-angivelse. QSO:n med andra
kontinenter dar QTH-locatorsystemet inte anvands
raknas ocksl varvid QTH-locatorsystemet tanks
utstrackt till att omfatta hela jorden. For att sldana
"rutor” skall fl raknas mlste emellertid deltagarna
sjalva ange QTH:na i longitud och latitud pl minst
2x1 grad nar. For samtliga rutor galler att om tveksamhet rider mellan tvl eller flera rutor som samt
liga ar nya behover positionen ej vara kand med
storre noggrannhet an det klart framglr att det ar
en ny ruta, dock mlste den ungefarliga positionen
vara kand men ovan namnda noggrannhet. Skulle
emellertid en angransande ruta bli kord i framtiden
mlste positionen i den forsta rutan vara exakt kand
for att bada skall fl raknas. Uppgift om samtliga
egna QTH:n som anvants mlste finnas med, heist
angivet enligt QTH-locatorsystemet. For varje bandj
galler att uppgifterna mlste Itfoljas av uppgifter
om totalt antal rutor och langsta QSO:n via olika
vlgutbredningsformer. Dessa behover inte matas
eller beraknas, endast anges. Finns flera alternativ
anges samtliga. Eget och motstationens QTH for
samtliga alternativen anges. Skulle nlgon ha sitt
langsta QSO via tvl eller fler olika vlgutbrednings
former med samma ruta behover endast ett QSO
anges i rutnatet. Har ruta korts med speciallicens
for hog effekt skall detta anges. Skulle olika anropssignaler enligt punkt 7 ha anvants skall detta
anges.
11. Den som i efterhand vill komplettera sina
uppgifter mlste gora detta pl sarskilt papper som
skall vara av A4-format. Tillaggsuppgifter for olika
band skrivs pl olika papper. Skulle tillaggsuppgift
innebara att langsta QSO andras mlste detta plpekas. Efter fem tillaggsuppgifter mlste ny huvuduppgift (blad med rutnat enligt punkt 10) insandas.
Inget hindrar dock att ny huvuduppgift insands var
je glng vilket tvartom vore mycket tacknamligt.
Den som har tillglng till fotokopieringsapparat gor
lampligen si att vederborande har ett original som
kompletteras med alia nya rutor och sander in en
kopia infor varje tillfalie nar listan skall publiceras.
12. Listan i VHF-spalten upptar foljande uppgif
ter. Antal rutor, langsta QSO:n via olika vlgutbred
ningsformer och Irtal nar uppgiften inkommit. I
april-, juli och oktoberlistorna anges endast antal
rutor. Alla avstlnd beraknas matematiskt och an
ges pl 10 km nar. Enskilda och klubbstationer no
teras separat. Har olika anropssignaler enligt punkt
7 anvants noteras den med vilken stdrst antal rutor
korts under forutsattning att denna ej tilldelats nl
gon annan.

QTC 12:1981

KALENDER
REGLER
RESULTAT

Datum TidiUTC

Test

DECEMBER
12-13 0000 - 2400
12-13 1600- 1600
12 13 2000 2000
25
0700 - 1000
26
0700-1000

ARRL 28 MHz CW/Phone
+ Hungarian DX CW +
+ Spanish DX CW +
SSA Jul CW
SSA Jul CW

JANUARI
01
0900-1200
0700 - 0830
02
1300 1500
02
02
1530-1730
03
0700 - 0900
03
1500-1700
16-17 1500 1500
17
1530-1700
30-31 0600- 1800
0800-1100
30
0800-1100
31

AGCW-DL HNY CW
SSA MT CW nr 1
NRAU Phone pass 1
NRAUCW pass 1
NRAU CW pass 2
NRAU Phone pass 2
AGCW-DL QRP Winter CW
SSA MT SSB nr 1
REF French CW
+ SCA Vinter Foni +
+ SCA Vinter CW +

FEBRUARI
06
0700 - 0830 SSA MT SSB nr 2
06-07 1200 0900 RSGB 7 MHz Phone
13 - 14 1400-1700 PACCCW/SSB
13-14 2100-2100 YU DX WWCW
14
1530-1700 SSA MTCWnr2
20-21 0000 - 2400 ARRLDX CW
27-28 0600-1800 REF French Phone
27 28 1200 - 0900 RSGB 7 MHz CW
Regler for ARRL 28 MHz, Hungarian DX och Spanish
DX-testerna finns i QTC 11.
Regler for SSA Jultest och SSA MSnadstest finns i
"Test-ABC" som ar bilaga till detta nummer av QTC.
Regler for AGCW-DL HNY- och NRAU-testen finns i
detta nummer.
Ett + fore och efter testens namn betyder att officiell inbjudan ej inkommit.

Test-ABC
Som bilaga till QTC foljer i detta nummer
ett Test-ABC p3 16 sidor. "VadS, ett nytt
Test-ABC”, sager du kanske, "det kom ju ett
i fjol”. Ja, det stammer, men detta ABC ar
helt omarbetat och innehSller en hel del som
inte fanns i det gamla ABC:et.
Utrymmet for testspalten i QTC ar och
kommer att forbli begransat, och for att kunna hell la 2 sidor aven i fortsattningen, har reglerna for samtliga SSA-tester lyfts ut och
publiceras nu i Test-ABC. Det kan ju vara bekvamt att ha alia regler samlade pA en plats,
och slippa slci i QTC. ABC:et innehSller aven
smS tips om testkorande samt en preliminar
kalender for de storre "officiella" testerna for
de narmaste fem 3ren! Ha Test-ABC nara till
hands, s3 gSr testkorandet som en dans!
Jultesten
En ny klass har inforts i Jultesten fr o m
1981, namligen QRP. Klassen har tillkommit for att stimulera ISgeffektkdrande inte
bara portabelt, utan ocksS fr3n hemmaQTH! Samma effektbegransning som i bl a
CQ-testen d v s max 5 W output galler for att
f3 raknas som QRP. For att oka intresset for
denna nya klass kommer en SSA-plakett att
utdelas till baste QRP-deltagare. Kor denna
anrika SSA-test pA ett nytt och roligare satt!

GOD JULOCH
GOTT NYTT AR!
LYCKATILL11982
ARS TESTER!
QTC 12:1981

i jol kom det in totalt 75 loggar. MS det bli
100 i dr!
MSnadstesten
Ett nytt forsok med en manatlig aktivitetstest pa kortvag gors med borjan redan den 2
januari pa CW. Regler och tider for hela 1982
finns i Test-ABC. Som synes alternerar tiderna pa CW och SSB varje manad. Tiden for
lordagstesten ar lagd s3 att man kan kora
testen innan affarerna oppnar, och fore andra lordagsaktiviteter. (Om man kan undvara
Tellemar!).
Tiden for sondagstesten ar tankt att passa
bra efter sondagsutflykten men fore middan
och TV. Synpunkter pa tiderna ar valkomna,
sa att de passar annu battre till kommande
ar. Kommande ar, ja. Det beror pa dig och
ditt deltagande om testen kommer att over
leva denna gang. Blir intresset lika daiigt som
1979 forsvinner MT for mycket lang tid framat.
Det finns ingen masterstation i nya MT.
Men jag foresiar att deltagare som onskar en
preliminar uppfattning om sitt resultat traffas
for ett "rundsnack” direkt efter testen pa
3550 KHz CW respektive 3700 KHz SSB
+ /- QRM.
Hoppas de speciella "aktivitetsdiplomen”
kan stimulera fler stationer att delta kontinuerligt i MT utan att standigt ha pressen pa
sig att alltid vinna! MT ar och har alltid varit
inkdrsporten till de storre testerna, sa nya
amatorer ar sarskilt valkomna!
Aven om du inte kor sa manga QSO i MT
kan du ge vardefulla poang till din lokala
radioklubb i "Basta klubb i MT”. Se till att
sekreteraren i din klubb sander in en lista pa
deltagande medlemmar senast en vecka ef
ter testen.
Glom inte MT nr 1 pa CW den 2 januari kl
08 svensk tid och pa SSB den 17 januari kl
1630 svensk tid!
Klubbtavling i NRAU testen
Aven i NRAU-testen infors en klubbtav
ling. L3t sekreteraren i din lokala radioklubb
gora en lista pa deltagande medlemmar och
deras poang, att sandas till mig senast den
31 januari. Det hanger pa dig om denna nya
satsning skall lyckas! Peppa upp dina klubbkamrater att kampa for klubben och for
Sverige i NRAU -82! Basta klubb far SSA:s
plakett.

SSA DX CUP
I denna helt nya tavling kan gamla och nya
DX-jagare delta pa samma villkor! Gamla
DXCC-lander blir som nya varje kvartal! Fullstandiga regler finns i Test-ABC. Bli med
fr3n borjan i detta nya SSA-masterskap! Det
ar bara att hoppas att det inte blir alltfor man
ga "slamkrypare" d v s osakra DXCC-credits
(pirater etc) i denna tavling eftersom inga
QSL behovs. Att alia insanda loggutdrag ar
sanna tycker jag ar en hederssak! Bli svensk
DX-champion 1982! En titel val vard att satta
pa QSL-kortet, eller hur?

SSATESTLEDAREOCH
SPALTREDAKTOR
Goran Granberg, SM6EWB
Rosengatan 76
434 00 KUIMGSBACKA

Ailment
For samtliga nya aktiviteter galler att fler
deltagare motiverar fler och finare priser. Sa
darfor, stall upp om du vill ha en okad test
loch DX)-aktivitet i Sverige. Utan din med
verkan och engagemang kan testverksamhe
ten inte utvecklas och ga en ljusnande fram
tid till motes!
Kortvdgsmastaren 1982 kan WATTA sig
lycklig!
Heathkit Scandinavia AB i Stockholm
skanker 1 st HM-2140 SWR/WATT-meter
max 2 kW till den som vinner SSA:s kortvagsmasterskap 1982. Heathkit hoppas att
detta skall stimulera till lite storre aktivitet i
SSA:s kortvagstester 1982. Priser av detta
slag ar mycket uppskattade, sa ett varmt
tack till Heathkit Scandinavia AB for denna
generosa gest. Nu skall det val bli lite battre
spratt pb KVM! Forsta test i KVM 82 ar
NRAU-testen 2-3 januari. Regler for KVM
finns i Test-ABC.

Ny Contest Manager i TAC!
I sista stund fore tryckning meddelas att
SM3VE ar ny Contest Manager for TOPS
Activity Contest fr o m 1981. Skicka alltsa
TAC-loggen till: Bertil Arting, SM3VE,
Bergesvagen 26, 823 00 KILAFORS. Lycka
till som testledare, Bertil!
AGCW-DL Happy New Year Contest 1982
Tid: 1 januari 0900-1200 UTC.
Frekvenser: 3500 - 3600, 7000 7040,
14000—14100 kHz endast CW. Rekommenderade frekvenser: 3560, 7030, 14060 kHz.
Klasser: Endast single op. 1. max input
500 W, 2. max input 100 W, 3. max input 10
W, 4. SWL.
Anrop: TEST AGCW/EU de... AGCWmedlemmar sander .../AGCW.
Testmeddelande: RST + lopnummer
fran 001. AGCW-medlemmar sander aven
medlemsnummer. Ex. 579123/489.
Poang: Varje QSO med en europeisk sta
tion ger 1 poang. Varje station kan kontaktas
en g3ng per band.
Multiplier: Varje kord AGCW-medlem ger
1 multiplier.
Slutpoang: Totala antalet QSO-poang
multipliceras med totala antalet multipliers.
Loggar: med sedvanliga uppgifter sandes
senast den 31 januari till: Werner Hennig,
DF5DD, Mastholter Strasse 16, D-4780
Lippstadt, Vasttyskland. Resultatlista fas
mot SASE. De tre forsta i varje klass f3r ett
speciellt diplom.

Har du redan antenner for 40 och 80?
Skaffa battre genom att vinna NRAUtesten kombinerat CW och Foni 1982.
Kom ihag att du inte behover vinna n3gon del for att bli bast sammanlagt! 'CUE
DEE Produkter HB skanker 2 st vertikaler
till baste SM-station.
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209
174
150
141
131
139
125
120
103
133
82
61
95
101
92
90
75
67
55
44
17
24

o o

CW
SINGLE OPERATOR
SM6DHU
871.530 1390
SM6CVT
622.746 1193
734
SM6BZE
330.300
SM6JVQ
326.556
772
SK0LM
259.380
660
SM0DJZ
223.512
536
189.750
506
SM0BDS
SM6HCJ
141.480
393
SK3MF
432
133.488
SM5AKT
116.907
293
SM5DAC
94.956
386
284
SK2IV
91.164
SM5RE
86.355
303
SM1BOE
78.174
258
280
SM5BRW
77.280
264
SM0CGO
71.280
46.350
206
SM0BTS
SM5IM0
135
27.135
SM5XX
24.750
150
SM5AFE
10.296
78
SM0EEJ
1.275
25
SM4CAN
5.472
76

noon
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
80

D
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47
40
43.428
308
SM0AJU
20
55
SM3DMP
100.485
609
41
20
23.247
189
SM5LPC
20
121
SM5CBM
11.979
33
10.494
20
33
SM0CXM
20
33
SM6JY
8.019
15
39
SM7BXV
11.700
29
15
6.786
SM7GGK
43
15
5.547
SM7KNW
27
15
SM0KV/0
4.050
15
11
528
16
SM7TV
10
726
52
113.256
SM3DXC
52
10
90.324
579
SM6INC
10
51
SM6CNX
81.855
535
10
50
SM7BKH
52.500
350
10
43
289
SM3DXV
37.281
10
173
45
SM0CRM
23.355
10
28
SM7HPV
6.720
80
QRP
680 149
SK2KW
303.960
QRP
81
73.386
302
SM5CCT
QRP
236 101
SM6A0Q
71.508
QRP
45.864
196
78
SM0FSM
QRP
104
8.112
26
SM6LRR
27
QRP
55
SM3BP
4.455
QRP
4.284
51
28
SM4AJV
QRP
30
20
SM7CZC
1.800
QRP
12
792
22
SM6EUZ
QRP
27 SINGLE 3
SM0HPL
MULTI OPERATOR
TRANSMITTER
1.877.382 2938 213
SL2ZZU
1.696.545 2655 213
SM5GMG
SK1AQ
901.503 1557 193
OPERATORER
SK0LM: SM0DRD, SK3MF: SM3COL,
SK2KW: SM2DMU, SL2ZZU: SM2CEW,
2EKM, 2EUO, 2GET, 2GXN, SM5GMG:
SM5GMG B 0GNU. SK1AQ: SM1ALH &
TIED.
Siffrorna anger fr v slutpoang, antal QSO,
antal multipliers, effekt och band. Effektklasser A max 10 W input, B max 200 W inpot
och C mer an 200 W input. Band AB All
Bands, 80—10 meter.
RESULTATCQ M 1980
4
2
2
3.5
2
SM6CPO
198
19
18
2
7
SM7CZC
14 326 428 42 17976
SM1ALH
7644
14 193 273 28
SM0BVQ
14
2185
SM5CBM
81 115 19
700
14
48
70 10
SM6JY
24
384
32 12
SM6HPL
14
5616
21 126 216 26
SM4ASI
2058
SM7AIL
21
56
98 21
496
21
36
62
8
SM7LAD
1955
SM5HPB
28
69
85 23
27
SM7IYY
28
21
9
243
A 180 252 60 15120
SM6HCJ
A 127 216 50 10800
SM5CSS
A 130 155 56
8680
SM3VE
8448
A 148 192 44
SM0IBO
6868
A 153 303 34
SM5RE
4814
A 109 166 29
SM0JAN
4788
A 102 126 38
SM0BDS
SM2FIJ
A 121 173 25
4325
A
3240
SM5BDV
70 120 27
3174
SM4BTF
A 103 138 23
1748
SM6JNW
A
76 23
65
1176
56 21
A
30
SM7HEC
30 10
300
SM7BNG
A
18
21
45
SM5-6559
SWL
Check logs: SM6BZE, SM7GGK.
Siffrorna anger fr v bandantal QSO, antal
QSOpoang, multipliers och totalpoang.

non
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OPERATORER
SK7NK: SM7AI0. SK0LM: SM0DRD.
SK4NI: SM4APZ, 4DVF, 4MI, 6CJK, 6CVT,
6EDI, 7DLZ, 0GMZ, G4JVG. SM5GMG:
SM5GMG & 0GNU. SL2ZZU: SM2CEW,
2EJE, 2EKM, 2EUO, 2GET 8 2GXN.
SM6CAW. SM6CAW&6DHU.

mmm
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203
173
164
172
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Allmant: Multi Operator ar ej tillStet!
En klubbstation mSste betjanas av endast
en operator, och han skall d3 uppge sin sig
nal i loggen. Att upptrada osportligt,
samt att bryta mot de uppstallda reglerna for
testen och det egna landets bestammelser,
ar tillrackliga grunder for diskvalificering. En
logg som uppvisar mer an 1 % ickestrukna
dubblett-QSO kommer att diskvalificeras.
Varje icke-struket QSO (under 1 %) som hit
tats av testkommittSn resulterar i att fem likvardiga QSO stryks.
Svenskt klubbmasterskap: I anslutning
till NRAU-testen 1982 utlyser SSA ett internt
klubbmasterskap. Den lokala svenska radioklubb vars medlemmar far mest poang sammanlagt erhaller SSA:s guldplakett. Be din
klubbsekreterare eller annan funktionar att
sanda en lista over deltagande medlemmar
och deras poang senast den 31 januari till
SSA Testledare SM6EWB, Goran Gran
berg, Rosengatan 76, 434 00 KUNGSBAC
KA. (OBS! Bara denna lista skall ga till
SM6EWB, loggarna skall naturligtvis ga till

MULTI OPERATOR SINGLE
TRANSMITTER
SK4NI
1.647.345 2705
SM5GMG
1.306.323 2517
952.020 1935
SL2ZZU
SM6CAW
547.992 1062

o

SRAL, NRAU testen, P O Box 306, SF
00101 HELSINK110, Finland.

SRAL!) Endast klubbar med lokal anknytnmg
kan delta i detta klubbmasterskap, ej landsomfattande klubbar typ SARTG, SCAG o s
v. Klubbmasterskapet i NR AU 1982 ar ett
forsok att aktivera medlemmarna i landets
lokalklubbar att kampa b§de for klubben och
Sverige! Erfarenheterna fran arets test fAr vi
sa om reglerna for NRAU-KM behover modifieras.
SM6EWB
RESULTAT ARRL DX CONTEST 1981
PHONE
SINGLE OPERATOR
SM6JVQ
271.440 696 130
SM5CAK
188.370 690
91
84
SK7NK
91.224 362
SM5CBM
82.890 307
90
72.210 290
SK3MF
83
SM0DOQ
64.698 263
82
72
SM5IKQ
37.152 172
SM4BTF
70
36.120 172
74
SM4JEL
33.300 150
33.060 190
SM7HSP
29.940 178
SM7BOU
SK2IV
24.339 133
61
54
SM7AI0
18.792 116
SM0CHA
7.680
40
SM5RE
5.952
31
SM7TV
4.350
25
SM5AAY
27
4.050
22
SM6JY
3.890
24
SM0BDS
3.240
45
56
SM3DMP
113.400 675
10.464 109
32
SM6BGG
47
SM6INC
105.750 750
101.292 734
46
SM0AJU
29.835
SM3KWS
SM1BOE
10.878
9.792
SM6FGP
6.612
SM5ALD
SM0FM
6.240
SM5BDV
4.941
SM4JST
4.602
2.700
SM3LGO
SK0LM
540
18
10
SM0LPO
1.728
36
16
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NRAU testen 1982
SRAL har ndjet inbjuda alia nordiska sandaramatdrer att delta i 1982 cirs NRAU-test.
Tider: CW 2 jan 15.30-17.30 UTC. 3 jan
07.00 - 09.00 UTC. Foni 2 jan 13.00-15.00
UTC. 3jan 15.00-17.00 UTC.
Frekvenser: CW 3510 — 3580 7010 — 7040
kHz. Foni 3600-3740 7040-7090 kHz.
Respektera frekvensomrSdena!
Klasser: A CW, B —Foni, C — Kombi
nerat CW och Foni (inofficiell). Endast single
operator.
Anrop: NRAU deLA...OH...OZ...SM...
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer
fr3n 001 samt en femstallig bokstavsgrupp
som valjs valfritt vid den forsta kontakten.
Darefter sander man den grupp man sist tog
emot. Anvand ej bokstaverna A, A och/eller
0. Om man tappar eller mottar en grupp
ofullstandigt, sander man den sist korrekt
mottagna gruppen. Detta skall tydligt anmar
kas i loggen! Skilda lopnummerserier for CW
och Foni, men lopande oberoende av bandbyten och sandningspass.
Poang: Varje station kan kontaktas en
gang per band och pass i varje del (CW och
Foni). QSO med svensk station ger 2 poang
for helt korrekt sant och mottaget testmed
delande, annars 1 poang. QSO med dvriga
deltagande lander (LA, OH, OZ) ger 6 poang
for ett helt korrekt QSO, annars 3 poang.
QSO med station som ej sant in logg, men
som forekommer i minst 5 andra loggar, ger
1 resp 3 poang.
Landskamp: Alla deltagares CW- och
Foni-poang sammanraknas landsvis, och utgor underlag for landskampen. Det segrande
landets forening erhaller en vandringspokal.
Individuella vinnare: Individuella vinnare
koras i bade klass A och B. De fem basta i
varje land erhaller ett speciellt NRAU-testdiplom.
Loggar: Loggarna skall skrivas p3 A4-pap
per (hogkant) och innehcilla foljande uppgif
ter: Datum och tid i UTC, band, motstation,
sant och mottaget meddelande och poang.
Anvand separata loggblad for CW och Foni.
Skriv alia QSO i kronologisk ordning, och an
vand STORA bokstaver for den femstalliga
bokstavsgruppen. Till loggen skall fogas en
forsakran med foljande lydelse: Harmed forklarar jag NN pa heder och samvete, att jag
deltagit i NRAU-testen i dverensstammelse
med dess regler, och att min station har anvants i enlighet med mitt lands och internationella regler for amatorradio". Forsakran
skall dateras och signeras. Loggarna skall va
ra poststamplade senast den 31 januari 1982
och sandas till:

RESULT AT REF FRENCH CONTEST 1981
27636
105
A1
SM0BDS
102
A1
11900
SM5AHK
8184
62
SM6JY
A1
6336
48
A1
SM7BXV
Checklog: SM5BDV
60552
174
SM4BTF
A3
Check logs: SM0MC, SM5ARG, SM6CED,
SM7FSV, SM7IWN.
Siffrorna anger klass (A1 el A3), slutpoang
och antal QSO.
QTC 12:1981

SPALTEN
med Diplomnytt
.
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Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG
1

14 000

14 050

1

Arets sista DX-spalt. Det har varit ett roligt
Ar dar mAnga hjalpt till med att hAlla DX-nyheterna "up to date". Speciellt vill jag tacka
Lars SM5CAK som alltid har ratt QSL-information. Jag vet att mAnga kopierar Las
ses listor har i DX-spalten, for att kunna hjalpa DX-are ute i varlden som inte har denna
fomamliga service.
Nya medarbetare i Ar har varit Karl-Hen
ning SM5GA som svarat for Radioprognoserna. Ett otroligt hjalpmedel for att fA basta
skedtid och ni som borjat lyssna pa 80 och 40
M ser att uppgifterna verkligen gAr att lita pa!
Vi hoppas Karl-Henning, att du aven under
1982 hAller solflackstalet pA lika hog nivA?
Osten SM5DQC har biAst liv i alia gamla
och nya DX-are! Topplistan har i DX-spalten
har blivit enormt uppskattad och vi har val
aidrig haft sA stort intresse for DXCC som
nu. Roligast var kanske att vi tog alia gamla
DX-are pA sangen, genom att i listan endast
ta med call som funnits for granskning hos
ARRL de senaste tvA Aren. Orakneliga ar
dom kopior pA gamla DXCC som kommit oss
tillhanda har pA DX-redaktionen. Den storsta
kopian var pa 1x1 m, men som sagt, endast
uppgifter i QST galler och fortfarande saknas
mAnga gamla DX-ravar!
Bengt SM6DEC har under Aret svarat for
diplomnyheterna. Bengt tillskriver diplomutgivarna och fAr darmed dom farskaste upp
gifterna och ibland erhaller vi aven diplomkopia. Atergivningen pA diplomen har inte
varit bra, varfor Bengt nu skall forsoka fotografera diplomet for att erhcilla battre Atergivning. Aven tryckeriet har lovat att forsoka
med en rastermetod for att fA skarpare bilder. Problemet ar att diplomen oftast ar i flerfargtyck och dA blir Atergivningen i svart-vitt
inte den basta.
QSL-Route med adresser till DX-stationer
kommer frAn Jan-Ake SM6HTC. Endast sta
tioner som varit aktiva under mAnaden redovisas, och ett QSL direkt ger oftast ett mycket snabbt svar. Fortfarande galler givetvis
QSL via byrAn, men du som fattas nAgot
kort, kanske sista DXCC-land, eller som samlar pA QSL for nAgot diplom bdr utnyttja adresserna i QSL-Route.
Till sist mAste vi avsloja att "Figge" spokskrivaren har i DX-spalten inte ar en enda
person. Han var en nyborjare, han hade ib
land problem. Kanske just du, blir nasta mAnads "Figge"?
Jag vill tacka samtliga medarbetare i spalten for det gAngna Aret, tacka alia lasare for
bidrag, Utan bidrag ar det svArt att varje mAnad kunna gora denna spalt intressant.
God Jul och ett Gott Nytt DX-Ar.
Kjell SM6CTQ
••••••••••••••••••••••

A35RX Hors ofta pA 14290 SSB. QSL skall
skickas till Box 46, Nuku A-lofa, Tonga.
A6XWT Rapporterad pA 28677 SSB 15z.
QSL skall sandas till Box 5708, Dubai eller till
PE0MGM.
CE0X KF1O/CE0X var aktiv 15-17 oktober. 700 QSO kordes men endast ett fAtal i
Europa. San-Felix ar militart omrAde och det
QTC 12:1981
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kort alia QSO for 5-bands DXCC och saknar
5 lander for att aven ha 5-bands DXCC pa
CW. Bill stannar till mars 1982.
LA/P LA1EKO/P ar QRV fran en gas
pumpplattform 100 km vaster Helgoland. Se
nast hordes han pa 7075 SSB.
LU3ZY South Sandwich finns varje tis
dag och torsdag 20z pa 14290 SSB.
UK1PGO Heisa Island. Operator Alexan
der.
UA1PAM Rudolf Island. Operator Slava,
han ar endast QRV pA CW.
V2A Ar det nya prefixet for Antigua, ex
VP2A.
V3A Ar det nya previxet for Belize, ex
VP1.
VO2CW K6LPL Dave var QRV i CQWW
Contest med detta call.
VP2MM W1CDC ar mer eller mindre per
manent stationerad pa Montserrat. Han ar
mycket aktiv pA CW. QSL skall sandas via
PO Box 364, Plymouth, Montserrat.
VP8AJM South Orkney Aterfinns ofta
runt 14275 SSB 20z. QSL skall sandas till
K0JW Box 173, Broomfield, Colorado 800
20, USA.
VP8AEN South Georgia Aterfinns ofta
runt 14275 SSB 10 21z. QSL via GM3ITN.
VP8AJL South Orkney Finns ofta pa
21275 SSB 23z.
XZ2XW Burma En station med detta call
har den senaste tiden varit aktiv pa CW och
SSB.

ar mycket svArt att erhAlla tillstandatt fa ga i
land. KF1O ex WB1GDC hade tydligen fatt li
cens i samband med ett arbete som han ut
forde vid den militara basen.
Radioklubben i Chile har forsbkt att fa li
cens for San-Felix i 4 ar men inte haft nagon
framgAng. Det pAstAs nu att KF1O skall for
soka igen och denna gAng bli QRV frAn nA
gon annan 6 i San-Felix-gruppen, men om
det blir godkant for DXCC som San Felix ar
det ingen som vet just nu.
D68 Bill W6TPH som tidigare varit QRV
frAn CT3 Madeira Is kommer nu att aktivera
D68 Comoros for att darefter fortsatta till
FH0 Mayotte samt 3B9 Rodrigues. Bill kom
mer att bli QRV pA 80 och 40M.
FB8WG Listoperationerna pA 21165 och
14110 med ON7EJ, F6GKD och F6FMX har
fortsatt under november. NAgon gAng i
december kommer George fA en extra vfo,
och dA lovar han att det skall bli split opera
tion samt mer CW.
H44WF Hors ofta runt 21157 SSB 12z.
QSL skall sandas VK2NMM, Box 120, Vauc
luse, NSW2030, Australia.
IQ0ONU Asinara Isl. Var QRV i slutet av
oktober operator var IS0VMB och IS0VSG.
IU0ONU Var QRV mAnadsskiftet oktober/november. Operator var I8KDB.

KP4KK/DU2 Bill har nu kort 25 000 QSO
pA dom 17 mAnaderna han varit QRV frAn
Philipines, 90 % har varit pA CW. Bill har nu
dec.

Radioprognos
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Senast ar han rapporterad pa 14175 SSB.
Han onskade QSL via VK4CR.
ZL3PA/C Chatham Island ar rapporterad
p3 14280 SSB 08z. QSL via ZL3PA.
ZL4OY/A Auckland and Campbell Island
kommer mycket snart att bli flitigt aktiv. QSL
skall sandas via ZL1BQD.
ZL3AFH/A Ar fortfarande QRT. (Problem
med sin station).
ZL4PO/C Chatham Island. Ar nu ofta
runt 14195 SSB 0730z. Nagot senare ar han
aven rapporterad pA 14295 SSB 09z. QSL
skall sandas via ZL4KI.
Russian DX Net. Onsdagar och fredagar
15z pS 14250 SSB.

x3 A:^S? >

i
5V7HL
TOGO

J2O/A

DX Roundtable
DL DX Roundtable sands av DK0DX
(DJ8CR ar operator) fredagar 18Z pa 3.750
MHzSSB.
I fortsattningen kommer den nu att repeteras av DK0DX/P (DF6QZ operator) pa 20
och 15M pa engelska. Foljande tider och
frekvenser galler: mandagar 19z pa 14.195
MHz SSB. Onsdagar 17z pa 21.285 MHz
SSB.

VS9AAA
VS9AAC
VS9AAS
VS9ABL
VS9ADD
VS9AFR
VS9AGM
VS9AHE
VS9AJC
VS9AJH
VS9AJK
VS9AJP
VS9AKC
VS9ALV

try
try
try
try
try
try
try
try
try
try
jry
try
t^y
try

G3NAC
G3MOJ
G8HV
G3TXH
A22AE
G3NKO
G3BYM
ZL1MJ
Q3TTJ
G3SM0
G3NRD
G3JPE
VS6AB
G3WMZ

fc> TOM'.hAl

Bildkavalkad pa inkomna QSL
IR8ONU
via IW8ZAV
J28DM
via F2GA
J28DP
via F2GA
JW0BS via LA0BS
KG4GN
via WB1GQQ
via W3HNK
KH6GI
via WA0QPR 2
KX6PF
via 0H2BH
OH0BH
via OE2DYL
T2ETA
via OE2DYL
T2VEL
via OE2DYL
T30BF
via OE2DYL
T30BG
via JA1NVG
T32AF
via TI2FAG
TI1FAG
via N5UR
V3AUR
VP2KBA via K8SAL
via W1CDC
VP2MN
via WB2HUT/6
VQ9DO
VS6GZ
via OE3GZA
ZD8RW
via WB8MBT
ZF2FH
via WB3GPR
ZL4PO/C via ZL4KI
via WD4IHV
ZS5SP
via YU1DX
4N1R
4N2CBM via YU2CBM
5N0WPC via SP3AUZ
via OE2DYL
5W1D0
via K4KA
9L1EL
via WB2AQC
9L1EP
811020/SM5C AK

try ZC4MT
try G3PCW
try W3HQ0
try 5B4PW
try VS6AF
try G3TXH
try G3VIY
try G3WHB
try G3DSS
try G4CAG
try G3STI
silent key

VS9AMT
VS9AMW
VS9APH
VS9APW
VS9ARN
VS9ARS
VS9ARV
VS9ASC
VS9ASS
VS9ATH
VS9ATI
VS9AWR

CR6LK
CR6MN
CR6NM
CR6OP
CR6QF
CR6SG

CR7AC
CR7BN
CR7CK
CR7CS
CR7FM
CR7FR

nw
nw
nw
nw
nw
nw

CT1VY
CT1QL
CT4TN
CT4ID
CT1UP
CT1AV

CR7GA
CR7II
CR7IK
CR7IZ
CR7MB
CR7RF

pw
nw
nw
nw
nw
nw

c c c

CT1AIU
CT1KN
CT1AFW
CT4IK
TR8LE
CT4CX

CT4BG
CT1ZG
ON8XK
CT1KN
CT4OI
CT1TG

c

nw
nw
nw
nw
nw
nw

5
s

CR6AI
CR6AQ
CR6FW
CR6IK
CR6KT
CR6LG

5 5 5 5

QSL INFORMATION
A6XWT
via HE0MGM
AH2M
via K2PL
via KG6JJY
AH2AK
via OE2DYL
C21NI
via EA3VM
C31LX
via DJ2SX
C31OO
via 0N6WR
C31PV
via EA3CF
C31SP
via EA3VM
C31TE
CN8CX
via WA3HUP
CN8CY
via WA3HUP
CT2CY
via N8BKB
EA6GK
via AF2C
EA6IT
via WB1DQC
ED8VDR
via EA8RC
FB8WG
via F2CL
FM0MM
via K1MM
FP8AA
via K2RW
via VO1FB
FP0FSZ
via W8NR
FP0GAP
via W8AH
FP0GBG
via DF3JD
GJ5DQC
via DK3KD
GJ5DQE
via DL4EN
GJ5EBP
via DF1JM
GJ5EBQ
H44WF
via VK2NMM
HH2SD
via VE3CVZ
HH0N
via KA4MRE
HS4AMX
via G3XZF

6O1TI

CT1QL
CT4IZ
ZS6HZ
CT1AIZ
CT1MK
CT1DD

3K)

70

795

;
260'

u- •. J

L, • •

QSL Rocrt«

90
K)O
115‘

240
2K) 195 W0'k>5'
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FK8DD via KA3A, James B Post, 15 Mo
narch Rd, Wilkes Barre, PA 18702 USA.
FR0FLO & FR7BP bSda /J Juan de Nova
via FR0FLO, Box 200, Tampon, F-97430,
France.
GU5DXL, GU5DYN, GU5DYP, via DL4FL
Elke Linge, Eichwaldstr. 86, D-3500 Kassel,
W Germany.
K5VT en paminnelse om Ni inte observerat
hans nya QTH: Dr Vince Thompson, 4028
Perlita, Apt 4, Los Angeles 90039, USA.
V3ASC Belize, via Box 461, Belize City,
Belize.
V3AWS, via Box 306, Belize City, Belize.
VE1AWS/1 via W3HNK, Joseph L Arcure
Jr, Box 73, Edgemont, PA 19028, USA.
VQ9DO via WB2HUT/6, 1172 W. McKin
ley, Av Sunnyvale, CA 94086, USA.
TR8DX via Box 231, Libreville, Gabon,
Africa.
ZK1CG via Privat Bag 15, Rarotonga, Co
ok Island, Pacific.
ZK1CV via Box 143, Rarotonga, Cook Is
land, Pacific.
4U1UN via W2MZV, Herman A Bohning,
1 Caryl Av, Yonkers, NY 10705, USA.
5H3TM Via Box 429, Mbeya, Tanzania,
Africa.
5W1DG by VK9NS via Jim Smith, Box
103, Norfolk Island, Australia 2899.

811020/SM5CAK

NYTT OBLAST??
Det ryktas om ett nytt oblast for diplomet
R-100-0 igen, men den har gSngen ar det ytterst osakert om det blir godkant.
Beteckningen lar vara s3 konstig som K2
(GSseskaya aut reg). Aktivering av det saregna oblastet lar ha forsokts av en /MM-station, men navigeringsproblem gjorde att det
ar osakert om han kom anda fram.
SM6DEC
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DXpeditioner

Pacific
DXpedition
med
WA6AHF/5W1BT/ZK2ZZ,
WB6EXW/5W1DL/ZK2WW
och
KB6JK/5W1DM/ZK2JK onskar alia sina
QSL via NCDXC, Box 608, Menlo Park, CA
94025 USA.

Hort p3 bandet
KP1 Navassa Julio WD4JNS meddelar
att han inte langre har nagon anknytning till
den senaste HH0N operationen.
Julio sager att alia fragor kring denna
konstiga operation bdr kunna besvaras av
HH2CR via hans Stateside adress, eller till
HH2JR i Haiti.
En ny operation fran Navassa vantas komma igang i december.
Kiribati MSnga har skrivit och fr^gat om
T3-callen s3 vi repeterar det lite fylligare:
T30 (T3A, VR1) heter nu West Kiribati.
Gamla namnet var Gilbert o Ellice Isl.
T31 (T3P, VR1) heter nu Central Kiribati.
Gamla namnet var British Phoenix
T32 (T3L, VR3) heter nu East Kiribati.
Gamla namnet var Christmas Island.
Fardarna Felaktiga adresser till OY-stationer har forekommit i olika utlandska tidskrifter varfor 0Y7ML ber oss infora ratt adress
pa 3 aktiva stationer:
OY2J Johann Isholm, Brattalid 9, DK 3800
Thorshavn, Faroe Islands
OY4H Oyvind Petersen, Midras 6, DK3800 Thorshavn, Faroe Islands
OY7ML Martin Haasen, Landavegur 79,
DK3800 Thorshavn, Faroe Islands.
United Nations New York 4U1UN har
anvant callet 4U36UN 24 timmar den 24
oktober. Anledningen var for att fira 36th
Anniversary of the United Nations. QSL for
denna operation skall sandas via W2MZV.
Senegambia Det ser ut som att Senegal
och Gambia kommer att bilda en republik tillsammans. Kanske blir namnet Senegambia?
DJ6SI har lovat att aktivera C5 Gambia i
november eller december, s§ det kanske blir
nytt call?
Libya Det meddelas att G3JKI kommer att
besoka Libya i januari 1982.
Inkomna QSL. ZD7SE VP8WA ZK1CG,
OY9K, S79RD, 5V7HL (cw operationen sept
1981) KC6MW, KP2A/D, M1Y, 0A4AWD,
VE1BL/1, YS1JWD, JW5NM, JW7FD,
ZF2AG, A6XJA, ZB2GH, ZB2EO, D68AP,
HS1ABD, SV0AR, EL5G, VP2VEG, J87BL,
J87BN,
J87BO
K8MFO/6Y5,
PU8EL,
CO2RV, VP2MPB, KL7Y, AP2MQ, CE0AE,
VK4ANS/LH, FB8YH, VP10A YJ8NPS,
PA0GMM/KH8,
OH0XX/OJ0
C5AR,
XP1AB.

Bidrag skickas till DX-red
Parkvagen 9
546 OOKARLSBORG
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"Figge" har traffat mr "Atto" och blivit
mycket intresserad av DX-trafiken pA 80M.
Genom en kompis till "Atto" fick han tipset
om en verkligt enkel DX-antenn som fungerar bra bAde pA 40 och 80M. "Figge” borjade
genast tillverkning och uppsattning av denna
super DX-antenn.
Jag blev ganska besviken nar jag kom hem
till "Figge" och fick se den nya DX-antennen. "Figge" lugnade mig emellertid snabbt,
och vi gick ut och tittade pA den andra halvan. Den satt namligen monterad mellan tvA
tallar.
"Figge" var glad som en speleman nar han
forevisade antennen och pAstod att han for
forsta gAngen kopt en fardig antenn dar han
med en enkel modifiering skulle kunna fA tvA
stycken DX-antenner, som sA smAningom
skulle kunna fasas ihop till en riktantenn.
Vad tror ni...? "Figge" hade inkopt den s k
folkantennen en W3DZZ. Tagit bort balunen,
och monterat ena halvan mellan tvA tallar.
Matningen var ganska enkel och bestod av
en upp- och nervand kaffeburk dar alia radialer var fastade i burkens botten. Slutligen ha
de han monterat en chassiekontakt SO-239 i
burkens botten och fick pA detta satt en
skyddad och enkel montering av koaxen.
Ovriga detaljer enligt skiss pA annan plats i
tidningen.
80 och 40M ar mycket intressanta DXband just nu. Redan nar morkret faller vid 16tiden borjar VK, ZL och JA-stationer bli horbara. PA CW-delen 80M har VK6HD ibland
haft S7-signaler. Hela natten kommer W-stationer in med bra sigs och pA morgonen just
nar det borjar att ljusna kan man bl a hora
KH6XX. Den sista DX-station som brukar
horasar ofta XE1AE.
MAnga svenskar har stor framgAng och
denna gAngen skall vi besoka Curt AHK:
Tack for uppmarksamheten i QTC 10/81!
Visst kan jag beratta vad som finns har pA
Sandhamnsgatan. Det ar ingenting markvardigt alls. Det finns det inte utrymme for nar
man bor i ett hyreshus och mAste bocka vackert for varden varje gAng man traffas.
Efter att ha varit sA gott som helt borta
frAn amatorbanden i 17 Ar frAn 1960 kom jag
antligen igAng med en begagnad HW 101
och en ny Hy Gain 18AVT/WB pA taket. 101an larde jag mig snart att tycka om. Den var
avgjort mycket battre an den BC 312 som jag
hade under 50-talet aven om ocksA den var
lackerad i blAtt. Mojligen kunde man finna en
viss likhet i den "back-lash" som aven 101 an var behaftad med. Men selektiviteten var
helt overlagsen om man jamforde med 312an, for att inte tala om kansligheten. Jag
gladde mig verkligen At att fA prata med
gamla amatorvanner igen. Aven om det hade
gAtt 17 Ar och mAnga av oss hade skaffat oss
en subcutan charm eller Prippsmuskler under
tiden, var det andock som om tiden stAtt stilla. — "Nej men Curt, det var lange sen. Var
har Du varit? Har du varit pA toaletten?" for
att travestera en kand finsk kompositdr.
Aven om sandare och mottagare ar viktiga
delar av en amatdrstation sA kommer man ju
inte lAngt om man inte har en bra antenn
ocksA. AVT:n som sattes fast pA ett ventilationsror pA taket gick hyfsat redan frAn borjan — speciellt pA 40 meter. 80 var det samre
med och det var bara att satta igAng att jus
tera. — Upp pA taket. Justera langden. Ner
QTC 12:1981

till shacket. Kolla SWR. Bra pa 10 och 15.
Hyfsat pa 20. Samre an forut pci 40. 80 fortfarande dAligt. Upp igen. Justera langden.
Nertill shacket. Bra pA 10. DAligt pA 15. Battre pA 20. Samre pA 40. NAgot battre pci 80...
o s v i all oandlighet tycktes det. Men till slut
acceptabla varden pA alia band. Och se!
1,01:1 pA 3502, 1,05:1 pA 3505 men 3,1:1 pA
3550 och 4:1 pA 3560.
Nu var det bara att kolla vad som dok upp i
lAga andan av 80 metersbandet. — Och dar
finns dom! Bara man lyssnar tAlmodigt. 135
lander har det blivit sedan oktober -77 men nu borjar det gA trogt! For SverigeQSOn har jag sedermera kompletterat med
en dipol for 80. Den har jamnare SWR over
hela bandet. Nu kan jag t o m kora SSB —
om det skulle bli nodvandigt!
Att antennen gAr bra aven pA de dvriga
banden visar dagsnoteringen: 175 lander korda pA 40, 221 pA 20, 210 pA 15 och 188 pA 10
meter. Totalt 257 olika lander i 189 zoner. Al
la pA CW forstAs! (Den som till aventyrs hor
de mig igAng under CQ-testens fonidel fAr ha
klart for sig att det ibland aven kan snurra till i
huvudet pA en gammal gubbe. Men jag forsakrar — risken for att jag ska vara med och
knuffas pA fonidelen ar inte stor).
Sedan i somras har livet lekt. Jag har fAtt
rAd att skaffa mig en station, som i mitt tycke
ar den basta man f n kan fA tag pA. Jag ar
lycklig agare till en Ten Tec Omni C — och
nu vantar jag bara pA att televerket ska slappa in oss pA de nya banden. — Men dA blir
det val ett himla rannande pA taket igen!
73. Curt AHK ■
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750 YEARS DIEST - AWARD
Den Belgiska staden Diest har uppnAtt den
aktningsvarda Aldern av 750 Sr. Detta firar
man bl a med att ge ut ett jubileumsdiplom,
dar Du skall kontakta UBA-medlemmar i Di
est. Kontakter fran 80-01-01 till 85-03-31 raknar. Sista ansokningsdag ar 87-03-31. Alla
band och trafiksatt galler (dock inte via
repeater). Europeiska amatdrer behover 16
poang for att kvalificera sig for diplomet (DX
behover 4p). Poang raknas enligt foljande:
HF-QSO ger 2 poang, VHF/UHF-QSO ger 3
poang (vid avstAnd over 250 km)
For narvarande ar foljande stationer i Diest
aktiva: 0N1AAG, 0N1AM0, 0N1AYT,
ON4FB, ON5LX, ON6KL, 0N7GG, 0N7KW,
ON7QJ, ON1ACS, 0N1AMY, 0N1AYY,
ON4UL, 0N50W, ON6LS, ON7HF, ON7LO,
ON1AEO, ON1ANE, ON1KRA, 0N4WQ,
0N5QU,
0N6NX,
0N7HQ,
ON7NF,
ON1AFO, 0N1ATI,
ON1KT,
ON5BS,
ON6EU,
ON6VP,
ON7HZ,
ON7OO,
ON1AFT, 0N1AV0, 0N1UQ, ON5FV,
ON6FE, 0N6MC, ON7JQ, 0N7PN, 0N1AID,
ON1AYL, 0N1WW, ON5JH, ON6GT,
ON7FH, ON7KS, ON7QH, ON7FX.

Ansokan, bestaende av loggutdrag och 5
IRC, sandes till: ON5JH, Jos Cypers, Kapelstraat 44, B-3940 Beringen (Paal), Belgien.
SWL kan ocksA erhAlla diplomet mot insandande av tre mottagna QSL-kort.
Medlemmar i Radio Amateur Club Diest
kommer for det har diplomets sak att vara
extra aktiva 82-01-09 till 01-10 pa 20, 15 och
10 m.
SM6DEC
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THE WASHINGTON TOTEM AWARD
The Western Washington DX Club
(WWDXC) utger det har diplomet for verifierade kontakter med amatdrer i staten Was
hington. Den totem-pAle, som ar avbildad pA
certifikatet, ar typisk for de pAlar som dar en
gAng hittats.
25 olika stationer skall kontaktas. Av dessa
skall minst 10 vara medlemmar i WWDXC.
Kontakter fran 1973-01-01 raknas.
PAteckning for enstaka band eller trafiksatt
kan fAs om uppgifterna framgar i ansokan.
Diplomet ar gratis. Ansokan, bestaende av
GCR-lista med stationerna i alfabetisk ord
ning och tiden i GMT, sandes till: Awards
Chairman, WWDXC Inc, P.O. Box 224, Mer
cer Island, Washington 98040, USA. Dari
frAn kan du ocksa fA en aktuell lista over
medlemmarom du skickar SASE eller SAE
och IRC.
SM6DEC
White Cliffs Diploma
For kontakt med 8 st medlemmar i Dover
Club. Alla band och trafiksatt.
Sand loggutdrag och 2 IRC till: Awards
Mgr, Dover Y.M.C.A Amateur Radio Club,
TheY.M.C.A, Godwyne Road, Dover, Kent,
England.
SM6DEC
CHC REORGANISERAT - MEN I VILKEN
REGI?
Certificate Hunters Club (CHC), som bildades av den omstridde K6BX (Cliff Evans) och
drevs av honom fram till hans dod, har reorganiserats.
Problemet ar att det ar flera som gor ansprAk pci att vara arvtagare till den copyright
som K6BX hade dels pA namnet CHC och
dels pa diplomboken Directory of Certificates
and Awards.
Inblandade parter ar for narvarande framst
en amerikan KB7SB och en japan JR3COZ,
som pa var sitt hall anser sig inneha ratten
och som oversant "bevis" pA detta:
— KB7SB har skickat kopia pA overlAtelse
av copyright utfardat av Register of Copy
rights i Washington, samt brev fran K6BX
anka, dar hon "valsignar" hans nya CHC.
Han har aven skickat eget diplomprogram
samt den fardiga nyutgAvan av diplom
boken.
— JR3COZ har skickat kopior pa egna
brev till K6BX anka samt intyg fran en annan
japan (!) att han ar den ratte. Han framhAller
ocksA att han tidigare varit ledamot i gamla
CHC.
Vid sidan av detta har WA6CPP Aterutgivit diplomet US-CHA, som ingar i K6BX
gamla copyright.
Vem som har ratt eller fel (om nAgon har
endera) tors inte jag saga. Det fAr framtiden
eller var och en sjalv avgora.
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OSCAR 8
Dag

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tid U

°W

Varv

19267
281
295
309
318
332
351
365
379
388
402
415
429
443
457
471
481
19499
513
527
541
555
569
588
602
611
625
644
658
672
686
19700

1545
1550
1554
1559
0727
0732
1612
1617
1612
0750
0754
0615
0620
0624
0629
0633
0638
0642
0647
0651
0655
0700
0704
1545
1549
0718
0722
1602
1607
1611
1616
1620

303
304
305
307
179
180
310
311
312
184
186
161
162
163
164
166
167
168
169
170
171
172
174
304
305
177
178
308
309
311
312
313

1058
073
088
103
118
133
148
163
178
193
208
223
239
254
269
284
299
1314
329
344
359
374
389
404
420
435
450
465
480
495
510
1525

OSCAR
i klassrummet
Av Mark J Wilson AA2Z
Ur ORBIT Maj-juni 1981
Oversatt och bearbetat av SM5CJF

Manga av vara satellitintresserade mediemmar har troligtvis hort talas om "the Oscar
Education Program, men hur manga vet vad
det ar och hur det fungerar? Det har avsnittet
ger en del bakgrundsinformation om programmet och beskriver de atgarder ARRL for
narvarande vidtar for att genomfora det. Ett
kommande avsnitt beskriver hur just du kan
delta.

Vad ar OSCAR Education
Program?
The OSCAR Education Program ar ett utbildningsprogram avsett for larare i rymdteknik, fysik, matematik och elektronik. Det
sponsras av ARRL i samarbete med AMSAT
och stalls gratis till forfogande for larare som
anmaler sitt intresse. Hittills har ca 4000 lara
re i och utom USA anvant programmet i sin
undervisning.
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Varv

Tid U
1204
1156
1147
1139
1130
1122
1113
1105
1056
1048
1039
1031
1158
1149
1141
1132
1124
1115
1107
1058
1050
1041
1033
1024
1151
1143
1134
1126
1117
1109
1100
1052

°W
320
318
316
314
312
310
308
306
304
302
300
298
320
318
316
314
312
310
308
306
304
302
300
298
320
318
316
314
312
310
308
306

Programmet ar avsett att ge eleverna en
introduktion i modern rymdteknologi och
amatorradio genom utnyttjande av amatdr
satelliter. OSCAR-serien ar har ett utomor
dentligt hjalpmedel eftersom den ger en nor
malt ej tillganglig mojlighet namligen direkt
access till
en
kommunikationssatellit.
OSCAR ar ett fjarrstyrt laboratorium tillgang
ligt for elever over hela varlden. Satelliterna
ar speciellt anvandbara for demonstrationer
av obekanta fenomen exempelvis Doppler.

Pagaende verksamheter
inom ARRL
For narvarande laggs mesta arbetet ner pa
att formedla information till de larare, som visar intresse for programmet. Man sander ut
en utbildningssats till alia som sander in en
forfragan pa skolans brevpapper. Satsen
omfattar kopior av kursen Space Science
Involvement,
OSCALATOR-kartor
med
overlagg och anvisningar, information om te
lemetri inkluderande kopior av QST-artikeln
OSCAR 8 has a Message for you (QTC
8/1978) samt pamfletten Learning Morse Co
de Numbers, skriften OSCAR for Beginners
samt kopior av medlemsorganet OSCAR in
the Classroom. Med detta kommer lararen
att ha tillracklig information for att kunna un
dervisa om satelliter och for att lyssna efter
OSCAR om han sa onskar.
Kursen Space Science Involvement revideras just nu. Boken ar programmets horn-

Banparametrar
A08: Omloppstid 103.27529-5,23x10~6x
varvnummer.
Forskjutning
25.81907 —
1,2x10—®x varvnummer. Detta enligt ORBIT
Nr 7/1981.
A09 (UoSAT): Omloppstid 95.433962, forskjutning 23.867924.
Vardena for AO9 har erhSllits genom berakningar pa mycket tidig (26/10) informa
tion fr3n universitet i Surrey. Lyssna p£
bulletinen for eventuella konditionsfaktorer.
For den som har tillgang till en HP-41C kan
artikeln "TRACKNIG SATELLITES IN
ELLIPTICAL ORBITS” i HR mars -81 rekommenderas.
Har du en TI-59 passar TI-59 "PROGRAM
TRACKS SATELLITES IN ELLIPTICAL OR
BITS" i Electronics/october 6, 1981 battre.
Bada artiklarna ar mycket intressanta aven
om man inte har en avancerad miniraknare.
OSCAR 9
Tekniska data for denna satellit kan hamtas ur "UoSAT TECHNICAL HANDBOOK"
som saljs av: AMSAT UK, 94 Herongate
road, London E 12 5EQ. Priset ar for nar
varande okant. Fran AMSAT UK kan man
aven handla kartor i polarprojektion lampliga
for tillverkning av en "OSCALATOR" (se
QTC 11/1972).
Telemetri sands med AFSK NBFM (5 kHz)
och fonerna 1200 resp. 2400 Hz.
Vid 1200 band ar 1 = 2400 Hz och 0 1200 Hz. Vid bvriga hastigheter ar det tvart
om.
CW sands med 1200 Hz t o m 2m, allman
bedkrivning over 09 fanns i QTC nr 7/8 -81.

Diabilder
SSA har inkopt en bildserie om 64 diabil
der fran arbetet med AMSAT PHASE III-A.
Bilderna forvaras for narvarande hos mig och
Icinas garna ut till klubbar eller enskilda mot
att porto betalas (bada riktningarna). Foretas
dessutom en insamling for stodjande av
satellitverksamheten i samband med att seri
en visas, sa vidarebefordrar jag garna influt
na medel till AMSAT. Insamlingar kan givetvis goras utan att bilderna visas!!!
SM5CJF

sten och innehaller grundinformation om
satelliter samt avsnitt om sparning, mekanis
men bakom banorna, telemetri och Doppler.
Boken beskriver ocksa vetenskapliga aktiviteter dar OSCAR ar inblandad. Den nya ut
gavan kommer att innehalla uppdaterad in
formation om OSCAR 7 och 8 samt Phase
III. Sektioner, som behandlar telemetrin i
OSCAR 8 och nyare telemetrisystem, hur
man anvander dator for att folja OSCAR,
effektbehov samt praktiska anvisningar for
hur man satter upp en markstation, ar ocksa
planerade att inga.
For att uppratthalla kontakten med de lara
re som anvander programmet, publiceras organet OSCAR in the Classroom fem ganger
varje Ias3r. Lararna halls pa s3 vis informerade om senaste laget pa satellitfronten men
organet ar ocksa avsett for formedling av
ideer mellan lararna. Skriften sands for nar
varande till ca 3600 larare i USA och ca 600
utanfor USA.
ARRL deltar aven arligen i kongressen The
National Science Teachers Association. En
mangd av de larare i naturvetenskapliga amnen som deltar i kongressen har uttryckt sitt
intresse for programmet.

Framtida verksamheter
Uppsandandet av UoSAT och senare Pha
se lll-B kommer att medfora stora vinster for
utbildningsprogrammet liksom givetvis for
amatdrerna i dvrigt. UoSAT ar en ren utbild-
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nings- och forskningssatellit och har ingen
transponder. I stallet har den fyrar som arbetar pS att flertal amatorband. Till fyrarna ar
kopplade ett antal experimentutrustningar.
Exempelvis borde kameran, som ar riktad
mot jorden samt experimentet med talsyntetiserad telemetri vara speciellt intressanta i
utbildningssammanhang.
Phase III med sin sarskilt avdelade kanal
for utbildningsandamSI kommer att ha en avgorande betydelse for utbildningsprogrammet. Den ISnga tiden som satelliten ar
tillganglig St gSngen gor den till ett fortraffligt hjalpmedel.
Det kommer att bli mojligt med on-the-airsamtal melian elever. SprSkstuderande kom
mer att ha sallsynta mojligheter att tala med
manniskor i det land de just da studerar. En
mangd bulletiner rorande utbildning samt
lektioner i ett antal amnen planeras.
ARRL har tagit fram en direktkonverterande mottagare, som kan byggas for ca 50 dol
lar i avsikt att forse larare/utbildare med en
billig men andS effektiv mojlighet att ta emot
signaler i mod A. Mottagaren, som byggs pa
ett enkelsidigt kretskort, tacker ca 29.4 till
29.5 MHz. Framdeles kommer ARRL att ha
ett antal av dessa mottagare for utlSning.
SM5CJF

(Om nSgon i SM bestaller programmet sS
ar jag personlingen mycket nyfiken pa vad
det innehSller).

CW-spalten
Kurt Franzen, SM5TK
Box 13
15013TROSA

CW-Trofen
SM5AQB Kias meddelar, att diplom SVE
RIGE CW-Trofe (ett silverfat) utdelats till foljande amatdrer:
1. SM6FKF Fredy401 forsamlingar
2. SM2DIR Kenth 376 forsamlingar
3) SM3BCZ John 360 forsamlingar
4. SM6ID Karl 409 forsamlingar
5. SM0TW Nils 702 forsamlingar.
Kostnaden for CW-Trofen utgor idag
150:— och tillkommer RECORD BOOK for
Diplom SVERIGE 30:— inkl potto CWTrofen galler for tvS-vags telegrafi-kontakter.
— AQB meddelar ocksS, att drygt 700 RE
CORD BOOKs har sSIts. Varfor inte forgylla
dina CW-kontakter med en inteckning i Dip
lom SVERIGE?
Overskott i Diplom SVERIGE-verksamheten har tillfallit SSA Handikappsfond och re
peater SK5RHE (Studsviks-repeatern).
Stall diplomansokan eller RECORD BOOK
rekvisition (innehSller alia regler) till Diplom
Manager NSA, postgirokonto 9 21 99-9.

Svenska Amatorradionatet/SA RNET
ar oppet for alia med radiogram QSP-service SM-OZ-DL samtidigt utgorande traningsnat for (vid behov) nodtrafik. MS —Fre 3565
kHzkl 1900 SNT.
Trafikvolymen utgor f n ca 150 — 200 radio
gram per mSnad. Natmanager ar SM3BP
Olle Berglund, Box 2110, 820 22 SANDARNE. Av honom kan du erhSlla vidare upplysningarom SARNET.
SARNET informerar ocksS i sin verksamhet (de fiesta SARNETs ar CW-nat men plats
finns for andra vSgtyper) via SSK info-kanal
QTC 12:1981

UoSAT

Satellitens "hSrdvara"
1. 10GHzantenn
2. Batterier
3. Colceller

lordagar kl 0900 SNT pa 7065 kHz SSB liksom i SSK-Journalen. Denna tidskrift utkommer 6 ggr/per Sr for 20: — , som lampligen insattes pS postgirokonto: SSK,
23 72 25 - 8.
SARNET fortsatter sin utbyggnad bSde
nationellt och med anknytning till internationella QSP service-nat for sondareamatdrer.

SCAG natbulletin
Varje sondag pS 7030 kHz kl. 1030 SNT
oppnar SCAG sitt info-nat med bl a en
natbulletin med t ex DX-nytt. Natkontrollstation (NCS) ar i regel SM6AWA/Gunnar, som
brukar sanda prydlig CW via sin handpump i
moderat takt (60 — 70 takt).
Forst anmaler du dig med din anropssignal
(sand forst en valfri bokstav t ex "M".
FSr du ett M tillbaka svarar du med din
fullstandiga anropssignal: DE SM... NCS
kan pS det har viset sSlla anropsstationerna
pS ett enkelt och effektivt satt. Ordning och
reda ar A och O pS ett CW-nat. Litet senare
foljer sS bullen. DS fSr du anledning att ev
begara repetition eller tacka for den samt
kanske "bestalla" ett ragchew-QSO (RC)
med nSgon av de andra incheckarna. NCS
ber dS er bagge att QSY UP(p) eller ner
(DWN) sS eller sS mSnga kHz. For min egen
del tycker jag det ar kul med den har natet
med sin bulle och RC-QSO (ibland ocksS
QTC). En fast punkt for traff med sina gamla
och nya CW-vanner.
Det ar absolut inte nodvandigt att vara
SCAG-medlem for att checka in pS SCAGnatet. Du ar andS valkommen. Bli inte forskrackt (!) om du hor QN-signaler i trafiken.
De ar till for att underlatta styrningen av na
tet (liksom de vanliga Q-forkortningarna
och amatorforkortningarna). Men NCS ger
dig anvisningar pS klarsprSk vid behov. QNkoden ar inofficiell ARRL-kod och anvands
endast pS CW-nat.
Jag anser, att det ar en njutning for drat
att hora en god trafikrutin med fornuftig an
vandning av den beprovade och praktiska Qkoden samt dvriga etablerade forkortningar
(som CW-spalten Sterkommer med). Skrapa
ej ner amatorbanden med onodiga QRM som
overidentifiering. Det racker med ID en gSng
var 10:e minut i samma QSO.

4. 12 moduler, beacons etc.
5. 2GHzantenn
6. Kamera.

Anvandning av QSK eller semi-BK rekommenderas for att undvika ofrivillig "blindsandning'' pS QRM-fyilda amatorband.

Myten om telegrafins
forganglighet
pS amatorbanden mdter man emellanSt.
For oss amatdrer kommer den att fylla en viktig funktion under overskSdlig tid framover.
Inte minst darforatt
a) den ar enkel och billig att bygga
b) den ockuperar minimum utrymme pS
smala amatorband.
c) den ar i forhSllande till sin enkelhet synnerligen tillforlitlig.
Det finns sakert ocksS andra fordelar. Men
vi fSr nastan dagligen via t ex SARNET bevis
for ur effektiv CW:n ar i roran av QRM, QSB
och QRN nar det galler att relaa meddelanden. Under samma forhSllanden ar det sS
gott som omojligt vid svagare signalstyrkor
att genomfora samma QTC-trafik pS SSB.
Har behovs betydligt "fetare" signaler for att
havda sig.
Frasse

Telegrafisandningarna fr^n

SL5BO

X

borjar den 11 januari.
Dagar, tider och frekvenser som tidiqare.

QRQ-nat
Finns det nSgra som ar intresserade av att
kora QRQ pa 80 m CW? SM6CPY och jag
foreslSr att vi provar pa 3580 kHz ± QRM
lordagar och sondagar kl 1000 SNT.
SM5KAS Stefan
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Erik Nilsson, SM5EIT
Lundvagen 3
152 00 STRANGNAS
SARTG NEWS nr 40 som utkom i mitten
pS September innehSller bl a: RTTY och datorn av SM6GVA. SIEMENS 100, funktionsbeskrivning over sandare och mottagare, 1 :a
avsnittet. Fortsattning foljer. Tips till nya SI
EMENS 100 PRINTARE. Nycklingsenhet.
SM6AEN. SIEMENS 100, byte av hSIremsa.
SIEMENS 100 servicetips av SM6DHD. Enkel AFSK-nyckling av SM6AAL. Kodomvandlare IBM/EBDIC —ASCII, samt en hel
del om tester, dx, QSL och nSgot om gruppens "inre angelagenheter". Nasta nummer
beraknas utkomma fore julhelgen.
SIEMENS 100 modellen kan f n erhSllas
utan begransning. Vi hoppas pS mer om dem
i fortsattningn.
Skovde Radioklubb har genom 6JZ/Olle
erhSIlit 30 (trettio) st fjarrskrivare. SM6HAB
har framstallt 30 omgSngar print enl QTC
1978 nr 1—5. Ladda upp grabbar. Inte skall
det val vara enbart Skovdebor som skall ho
ras pS banden och synas pS blanketten. For
resten fick jag i dag en bestallning pS en mas
kin till Botswana, A22GR en svensk missionar skall knappa den.

§
SIEMENS

Teleprinter 100

Remsstans

Siemens T 100 ar en ratt snygg maskin.

Allmant anrop
Vad pabjuder B 90?? Enl § 7 e) galler "Allmant anrop (CQ) f3r goras under en tid av
hogst 1—2 minuter, varefter lyssning skall verkstallas." Du kan sanda upp till elva rader
och anda halla dej inom tidsgransen 2 minuter. Hur anropar man?.
Remsa A och B ar godtagbara anropsremsor. OBS nerrakningen i slutet pa varje rad.
Om du inte fatt svar efter tva — tre omgangar kan du utoka remsan till tio rader, men det ar
battre att lyssna oftare. Kor alltsa med fyra eller fem. "PSE" eller inte "PSE" fore kkkkkk ar
for mej av sekundar betydelse. Manga vill absolut sanda "PSE" av ren artighet. Andra blir
tvarilskna av att se det.
Remsa C fyller de formella fordringarna, men ar i dvrigt hopplos. Efter att ha sett en rad
av den sandningen rattar man vidare. Tank dessutom pa hur latt det blir felskrift pa signalen.
Remsa D ar inget anrop alls. Det ar nSgon form av provning som skall goras mot konstantenn. Behover man kora for att hjalpa till med t ex avhjalpande av TV-storningar kor
man en remsa med t ex "ryryryryryryry SM5EIT med test for televerkets storningsspaning".
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For amatorbruk bestar en teminalenhet
nastan alltid av tre delar, demodulator,
AFSK och strdmfdrsdrjning. Mottagardelen
utgors av demodulatorn och sandardelen av
AFSK:n. Man kan kopa fardigbyggda eller
byggsatser. Har foljer en forteckning over de
mojligheter som finns f n.
DOVERTRON pris upp till c:a 1000 dollar.
Adr: 627 Fremont Avenue (P O Box 267) So
uth Pasadena, CA 91030. Sand ett QSL-kort
och du erhaller alia upplysningar.
HAL med ST-5000 och ST-6000. Erik
Torpdahl Telecom, DK 3660 STENLOSE ar
citerforsaljare.
MSK-10D tillverkas och saljes av RICH
TER & CO, Alemannstrasse 17—19. 3000
HANNOVER 1.
SM6HAB tfn 0500/101 30 el 835 34 kan
salja korklarTU.
SM4FVD tfn 0563/122 29 saljer b3de
byggsatser och korklara TU.
SM5EAC tfn 023/284 30 saljer byggsatser
for komplett TU.
ATRTONIC/SM4CYR tfn 023/346 10, se
annons QTC 81 sid 319 saljer bl a byggsats till
demodulator.
Kanner du till nSgon annan TU eller tillverkare av TU v v meddela mej eller redax.

Glom inte VAGNRETUR, VAGNRETUR, NY RAD, START, START vid varje radbyte.
Det galler sarskilt for programmakare och datorkdrare.

CT CT

Terminalenheter/Modem (TU)

Radbyte

o o oo r o oc yoO

Redan IARU Reg 1 motet i Warszawa re
kommenderade de laga tonerna, 1275 och
1445 for 170 Hz skift samt 1275 och 2125 for
850 Hz skift. Vidare kom man overens om att
anvanda endast 170 Hz skift pa HF-banden.
Pa VHF/UHF tillats bade 170 och 850 Hz
skift.
Vilka toner ar da mark eller space. Det beror pa. Man beslot att mark alltid skall vara
den hogsta utsanda radiosignalen. Du m£ste alltsa forst klargdra for dej om du avser att
anvanda LSB eller USB. Vid LSB ar mark
1275 och space 1445/2125. Vid USB ar mark
1445/2125 och space 1275. Det spelar ingen
roll om du kor pa LSB eller USB bara du iakt
tar att du har ratt ton till mark. Om inte
kommer du att fa daligt med svar pa dina
CQ. Den andra stn kommer dessutom att pa
sta att du kor med omvant skift. Lycka till
med TU-bygget.

"REMSA D' '
DEN KAN BESTA AV 10 (TIO) RADER "THE QUICK BROWN FOX------ " ELLER
"FLYGANDE BACKASINER------" M FL TESTRAMSOR. HIT RAKNAS OCKSA ALLA
RADER AV"RYRYRY* '

Teletype 28, 32, 33 och 38

Senaste nytt

Enligt GB2ATG, 2. Aug kommer tillverkningen av TELETYPE fjarrskrivarna modell
28, 32, 33 och 35 att upphora under detta Sr.
Reservdelar kommer att lagerhSllas ytterligare fem Sr.

Ett RTTY-nat hSIles forsoksvis igSng pS
lordag- och sondagsmorgnarna. Starten ar
0800 SNT. Titta omkring 3590 kHz. Det hela
borjar med en ansprSkslos "bulletin" och
fortsatter darefter med ett allmant senastenytt-nat. Dirigent for det hela ar SM4FVD
ochSM4GVR.
QTC 12:1981

— SWL — Lyssnare pa
Reflections
Politik vs Amatorradio
Hur skall man stalla sig till detta undrar jag,
men lite otrevligt ar det tycker jag. En morgon lordag kollade jag 40m och pl 7065 lag
det en enormt stark station pa SSB 5
9 + 60 — 70 over. Stationen sande engelska
och tyska och kallade sig "The Voice of Eu
ropean Amateur radio Revulution commity".
Det lat som en uppspelad tape och det handlade bara om vad de tyckt om R. Tirana och
deras bundsforvanter i Ost. Jattestarkt var
stationen och bara strodde "skitprat" omkring sig. Nigra amatdrer forsokte braka igenom men stationen gav sig ej till kanna.

F/as/?/ Flash!
San Felix Islas = KF 10- CE0X
Ja, si kom dl antligen CE0X iglng, men
det var en snoplig DX-pedition for att det
kordes bara en Europe, en F6:a. Det var tydligen en enmans expedition. KF10 ar en yanke amatdr. Den 16 och 17 oktober var han
iglng frln CE0X, 04.05z horde jag honom pa
14195. Bara 3 3 och med flera hundra "darar" som ropade pa hans TX-frekvens, men
han korde bara USA stationer. Den llga sig
nal rapporten beror nog pa att han bara korde pa en LW till sin KWM-3080 barfota. Men
jag fick en skaplig logg, hi.

Ingemar Larsson, SM5-3583
Kyrkvardsvagen 37
140 30 UTTRAN

diplomjakt

Ibland mlste man for att piffa upp tillvaron, eller for att se om det glr att klara av
det omojliga, gora nlgonting riktigt svlrt,
som t ex ge sig pl diplomjagandets "Super
grej". I USA ger tidskriften CW ut ett diplom
som heter "United States County Award".
De delas ut i olika klasser, for olika mode o s
v.
Det hela borjade nlgon glng i mitten pl
60-talet, dl jag bladdrade i en CQ. DI fir jag
se en presentation av US County Award. Det
verkade jattesvlrt just dl, men tanken fod
des i det ogonblicket att nlgon glng skall jag
ansoka om just detta enorma diplom. I maj64 hade jag 20 Countys confirmed, si det var
lika bra att ta det lugnt. Aren gick och bunten med USA -QSL vaxte och vaxte. Detta
var bara QSL som kommit via SSA byrln,
och som lyssnare si var det ju si enormt
mycket svlrare att fl svar frln Hamsen
"over there". Av 20 rapporter kom det kanske 4 — 5 Qsl via byrln (Det ar battre nu, hi).
Men med den llga svarsprocenten si visste
jag att detta skulle verkligen bli tufft. SI for
fyra ar sedan si fick jag av SM0COP, numera KB1Q, den amerikanska postnummerkata
logen (POD 26) och jag var igang pl allvar
med US Countyjagandet. Namnas kan att
det finns totalt 3077 US Counties, och den
laqsta diplomklassen ar "500 confirmed”.

Det var den lagsta klassen 500 som jag sikta
de in mig pl.
Efter att ha sorterat ca 2000 USA QSL si
fick jag fram ca 400 Counties confirmed, och
ett nytt jattejobb borjade. Jaga ratt pl de
Iterstlende 100 countyn, si jag tog kontakt
med vanner som skulle over till USA, och
bad dem att for min rakning inhandla USA
frimarken, 31 centare, hi. SI att jag skulle
kunna skicka mina SWL rapporter direkt till
onskad amatdr i onskat county. KB1Q fick
ocksl dra sitt strl till stacken, med att sanda
mig infos om US County Award program.
Jag sande ivag och vantade pl nya counties
ideligen. SI i pengar raknat (porton och svarkuponger) har detta diplom kostat mig ett
par hundra kronor. Det verkar knasigt, men
jag ville prova, och utmana mig sjalv for att
som forsta lyssnare i SM land fl USA Coun
ty diplomet.
5 RXar och 17 Ir senare fick jag nu i alia fall
meddelande frln W2GT att SM5-3583 har
fltt USA-CA 500nr 1573 (1 to SWL in Swe
den).
P.S. Om nlgon ar intresserad av detta dip
lorn si tag garna kontakt med mig, sa skall
jag svara pl ev frlgor.
Det finns for dvrigt en mangd SM amato
rer som ocksl har detta diplom.
73 SM5 3583 Ingmar

Rolf, 4X7MX ex SM5MX beamar upp till
SM och lyssnar efter SM, lordagar runt 09.30
z pa 21 115 kc ssb, forstlss. Hor nlgon av er
4S7MX sa skall rapporten gl till SM3CXS.

Sr. Pierre et Miquelon
En liten grupp W8 hams har besokt denna ogrupp och bl a var FP0GAQ horbar med
5 7 pci 3795 05.00 op. var Bill och QSL via
K8CJQ. FP0GBG hordes morgonen darpl
med 5 5 ocksl pa 3795. Denna station vill ha
Qsl via W8AH. Fin 80 meter aktivitet.

ff'^IX

Sri Lanka ex Ceylon = 4S 7MX

□
A

AMERICA

A

-■< 'Wr X ’Sv /

&

COCOS Islas = TI9FAG
TI9FAG hordes pa 21 180 kHz 0900z. Den
na ogrupp kan vara knepig att logga, men
TI2CF brukar aka dit da och da. Passa pa.

hl

Cypern = 5B4KU
En dundersignal fran Cypern SM0FAJ
5B4KU. Torsten ar hord helger pa 21 180 —
21 200 tid 06.40 — 07.40 z 5 8 5 9 har i Uttran.
Ar nere i FNs tjanst och kor en kommersiell
Drake line till en loggperiodare. Qsl via Ivan
SM5ASEiTaby.
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Horde Wolfgang OE1ETA/KH8 Am. Sa
moa i borjan pl September. Mycket fina sig
naler pa 15 o 20 mb. Senare si kom han pa
ifrln Niue Island med callet ZK2EL, och har
var det rena promenaden att fl en bra logg.
Llg pl 14195 och trafikdiciplinen var utmarkt
for en glngs skull. En rolig sak intraffade
dock sent en kvall nar ZK2EL hordes 5 9 pl
20m, en mangd tyskar och OE ops. hade
samlats pl 14195 och massor med folk kordes i snabb takt, pl TYSKA. Protesterna
vaxte och muttret pl frekvenserna strax
bredvid blev varre och varre, och efter en
stund var det rena kalabaliken, si Wolf
ZK2EL fann det for gott att gl QRT. QSL in
fo for hela exp se SM6CTQ:s artikel i forra nr
10 av QTC/DX spalten.
Vantar pl synpunkter och bidrag.
73 och bcnu Ingmar SM5-3583
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Fran distrikt och klubbar
har haft sin stora hostauktion, emotsedd
av alia i VasterSs med omnejd for sitt alltid rika innehSII av sandare, mottagare, matinstrument och massor av komponenter. Auktionsutropare var i ar SM5HSE Lars som pa
bilden talar sig varm for den mottagare som
SM5BSJ Jan forevisar. I bakgrunden
SM5DFY Kurt och bakom kameran SM5DIH

Hostmeeting i SM2
Hostens SM2-meeting i Boden som arrangerats av BSA, Bodens SandarAmatorer,
(SK2CI), var bade valbesokt och intressant.
Ett antal om narmare fyrtio deltagare frSn
praktiskt taget hela distriktet hade mott upp,
och det ar val vart att notera, att sS pass avlagsna gaster som Gallivare— Malmbergetamatorer likval som kollegor fran UmeS/Robertsfors ej tvekat att sitta ett antal timmar
bakom ratten for att kunna narvara. Som sa
mSnga ganger tidigare, och vid andra mee
tings pa andra platser inom vart nordligaste
distrikt, formarktes viljan hos deltagarna att
skapa en riktig och givande mdtesatmosfar.
Motet var anordnat i f d Oskar Iks Forsamlingshem, som under manga ar var synnerligen valkant som plats for fritidsavkoppling
av stadens militar. Lokalerna har hall its intak
ta genom aren, och anvands nu dels som
dagcafe, dels som uthyrningsobjekt till foreningar och andra.
Ordf i BSA,
2AHJ, Per, oppnade motet
och halsade alia hjartligt valkomna, varefter
2CYG, Sigvard, utsSgs till motesledare.
Pa dagordningen fanns inalles 16 punkter,
vilka klarades av i tur och ordning i en sann
motesanda. En valbehovlig rast tog c:a tjugo
minuter i 0 Iks Cafeteria.
Pa programmet fanns bl a en tamligen om
fattande och mycket intressant utstallning av
moderna radioprylar, som Nord-Tele i Ojebyn arrangerat. Vidare holls ett kaseri med
bildvisning av
2AZH, Kjell, som varit pa
Svalbard i somras i en kombinerad radio/geologisk expedition, dar han medfort
saval HF som VHF-utrustning. Bildmaterailet var rikligt och mycket upplysande for
de som aidrig tidigare haft en chans att lara
kanna vara arktiska grannar i Norra Ishavet.
Kjell blev varmt appladerad for sitt fina in
lagg, och BSA tackar pa det hjartligaste!
Efter motet stannade flera deltagare kvar
en stund pa 0 II, och kunde over en kopp fika eller en matbit, sinsemllan dryfta "radiofunderationer" eller annat smatt och gott.
Vi inom BSA, som var vardar denna gang,
sager hjartligt tack till Er alia som kunde komma, och aven till de som vairt forhindrade att
komma sager vi:
"pa aterseende nasta
mote", vilket beslots att anordnas i Robertsfors som vSrmote, i slutet av mars, -82.
Ett glatt 73 till Er alia, fran oss alia i BSA!
Enl uppdrag SM2CYB

Oskarshamns
Radioamatdrer (ORA)
meddelar att SSAs Srsmote 1982 kommer
anordnas i Oskarshamn den 25 april. Redan
nu bdr du reservera den 24 — 25 april 1982 for
Srsmotet skriver
ORA genom SM7ES
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•.
SK6DK
Varbergs Sandareamatorer har antligen
flyttat sin klubbstuga till ett nytt QTH. (FrSn
en bergstopp till en annan). Trots dSlig uppslutning frSn medlemmarnas sida har ny vag
rojts, betongfundament till stugan gjutits,
stugan kommit pS plats och mSlats, ny mast
har uppforts och antennerna ar ditmonterade. (Min hogst personliga uppfattning ar, att
allt detta kunde ske tack vare mitt moraliska
stod. -JJX, -KKX, -LWH etc etc har nog en
annan version). P g a sin naturskona omgivning — granskog, algar och smSkryp —
kommer stugan att bli ett omtyckt utflyktsmSI, nu nar det mesta arbetet ar fardiggjort.
HarifrSn kommer vi aven att kora de fiesta
testerna pS de fiesta band.
Omslagsbilden visar en stamningsbild av
klubbstugan med alia sina antenner.
Britt-Marie SM6HUJ bakade och skrev
SM6JJX fotograferade

MEDLEMSAVGIFTEN 1982
Medlemsavgift 1982 kr 175:— (i medlemsavgiften ingar prenumeration pa QTC)
Familjeavgift 1982 kr 110: — (en av familjemedlemmarna betalar full avgift kr 175: —
och da ingar en prenumeration pa QTC avsedd for hela familjen)
Prenumeration pa QTC 1982 kr 125: —
(inom Sverige. Betr utlandet — kontakta
kansliet)
Om du betalar in medlemsavgiften redan
nu eller absolut senast 1981-12-31 sa slipper
du betala postforskottsavgift. Snarast efter
nyar skickas medlemskorten ut per postforskott till dem som inte har betalat senast den
1981-12-31.
Du som inte betalar in medlemsavgiften
fore Srsskiftet men anda vill fortsatta vara
medlem invanta medlemskortet som kom
mer per postforskott och Ids ut det. LSt ab
solut inte postforskottet gS tillbaka, det kostar foreningen stora pengar varje ar och
framforallt en massa extra besvar for kans
liet.
73 frSn styrelsen och kansliet
genom SM0CWC/sekr

Jamnciringar
Ed Myrbeck, W1SM (SM8-543) uppnSdde
mogen Sider, d v s ca 70 Sr, i slutet av oktober. PS 10 mb var det stor pile upp efter jubilaren.
WB

Kjell Karldrus, SM0ATN, revisorssuppleant i SSA under mSnga Sr, har likaledes
fyllt 70 Sr. Bilden ar tagen pS FROs centralkansli nar en liten gSva overlamnades till
-ATN. Foto: Peter Rosenthal.
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Aktuell Callbook
med telefonnummer kommer med ny upplaga omkring 1 mars 1981.
De som vet med sig att de flyttat de senaste tv3 mSnaderna ombeds att sanda adressandring till mig. Jag onskar aven fa de aktuella medlemsfdrteckningama som klubbarna
utgett efter sommaruppehallet for att listan
skall bli sa bra som mojligt. Jag har aven intresse av SK-signaler med fullstandig adress.
73 de Tage SM6GDL
Box 4061, 431 04 MOLNDAL

Sakert ar det mer an en amator, som har
anledning att stalla den fragan. Nar, var, i vilka sammanhang anvands min signal?
Hur som heist har jag fatt ett antal QSLkort fran hams i olika delar av vart fran polerna tillplattade klot. Aven SWL:s har hort av
sig.
Det galler i samtliga fall QSO:n pa band
som inte finns pa min rig, och vid tider da jag
inte alls varit aktiv. Med kannedom om att
langt ifran alia QSO:n "belonas" med*QSLkort, maste signalen ha varit flitigt i luften.
Om Du, som lanat min signal, laser detta
kan Du val bora av Dig. Adressen hittar Du i
Televerkets E:22. Skicka ett SASE sa far Du
korten. Jag har ingen gladje av dem.
Och nar Du anda ar i gang och skriver kan
Du val ansoka om en egen signal, CW-operator som Du tycks vara. Och varfor inte bli
medlem i SSA i stallet for att aka snalskjuts.
Lev och m3!
73:s SM5ACW/Eric

Rattelse
Nar man begar att en dagstidning skall rat
ta till notiser eller artiklar om "radioamatorer" sa bor man gora det skriftligt. Annars
kan det bli sa har. En liten snutt pa sista sidan
i DN med innehall ungefar som "goddag yxskaft".

DIM rattar

/

Det var en privatradioklubb i
Jakobsberg, som hjalpte en elvaarig pojke hem efter det han
varit forsvunnen i ett dygn. Till
skillnad fr3n radioamatdrerna
fAr privatradioklubbarna endast
sanda pa 27 megaherz, medan
Sveriges sandaramatorer har fler
band och kan ta kontakt med utlartdet

I sanningsvittnet
Expressen
stod det, i samband med traspritolyckan i
Sodertalje, att han som skaffade spriten var
medlem i en amatdrradiofdrening och hade,
som brukligt var, fragat pa radion "om nagon hade nagot hemma".

QTC-arkiv
IKEA har en tidskriftssamlare av kraftig
kartong som heter SNACK och kostar 4:75.
Den kan rymma tva argangar av QTC, inte lika snygg som en QTC-parm men praktisk
och ett billigare alternativ.
SM3WB

I Amerika ar det mycket vanligt att se an
nat pa bilars registreringsskyltar an de van
liga slumpvisa kombinationer av bokstaver
och siffror. Man kan ansoka om i stort sett
vilken bokstavskombination som heist sa Ian
ge den inte tidigare registrerats i den aktuella
delstaten. Sadana skyltar kallas "vanity pla
tes" (vanity faganga) och kostar nagot mer
i avgift an vanliga skyltar. Oftast ser man for
namn, smeknamn eller initialer, men jag har
aven sett skyltar som HEJ HEJ (pa en SA
AB), CQ-DX och CW MAN. Brandchefen i
var stad har registrerinsskylten ON TIME pa
sin bil. Skyltar med amatorsignal klassas som
service plates och har lagre avgift an vanity
plates.
Under forsta paragrafen i bestammelser
for amatorradio i USA sags "...amatorradio
tjanstens fundamentala syfte ar uttryckt i foljande principer:
a) Erkannande och upphojelse av vardet av
amatorradiotjansten infor allmanheten som
en frivillig icke kommersiell kommunikations
tjanst, speciellt med syfte att tillhandahalla
nodsamband (emergency communication).
Det ar med syftning pa detta med kom
munikation i allmannyttig tjanst och nodla
gen man beddmt det vardefullt att sandar
amatdrens bil latt kan inditifieras som s3dan
med hjalp av registreringsskylten.
Rune—SM0COP—KB1Q

(

Repetiteur

m i

Vem seglar under falsk
flagg — vem lanar call?

Fafanga eller...!

QTC

Televerkets
betalningsvillkor
I QTC 9-81 meddelar SSA:s styrelse att
man vid kontakter med televerket funnit att
vidare forhandlingar inte leder till n3gon andring av tidigare stallningstagande i rubricerat.
Det ar snallt sagt anmarkningsvart att v3ra
foretradare visar en sadan flathet infor betal
ningsvillkor som saknar motstycke hos statliga myndigheter i allmanhet och som inte
galler hos televerket vad avser exempelvis
fakturor pa tele/radio TV-avgifter.
Faktum ar att utebliven betalning for
tele/radio-fakturor inte foranleder nagon annan 3tgard an en p3minnelse till abonnent ef
ter ca 14 dagar och efter ytterligare ca 20 dagar stangs telefonen av.
SSA:s styrelse bor omgAende kontakta
verket for att till nasta forfallodag fa till st3nd
nya regler som innebar att exempelvis gldmska, slarv, semester o dyl. inte innebar forlust
avsignalen.
Till televerket som tydligen inte forstStt att
radioamatdrer ar "bara manniskor" bor verkets ekonomiavdelning verka for och tilllampa vad som bl a foretag sedan lange tilllampat, namligen att "I3nar" n3gon pengar
skall ranta betalas till I3ngivaren = drojsmSlsranta.
SM2AGK
(som betalt i "ratt tid")

utifrAn

FRAMTIDSVY

Flera kassetter
for synskadade
SM7COS har nu last in "bruksanvisningar" fortre ICOM-transceivrar: IC-2E, IC25E och IC-730 med tillbehor. De finns p3 tv3
halva resp en hel C-60-kassett och f3s som
vanligt gratis. Kontakta bara
SM7COS, tel 0474 600 28
QTC 12:1981
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Hamannonser
Annonspris:
3: — pr 40 tecken for medlemmar,
6: — pr 40 tecken for icke medlemmar,
dock lagst 10: - resp. 20: — .
Text och likvid sandes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8.
Sista inlamningsdag den 1:a i mSnaden fore
inforandet. Namn och eller signal mSste anges.

SALJES

■ Collins 75S1 m q-multip. Helt genomgcingen mket gott skick. 2.600:— inkl 500
HzCW filter 3000: — . Collins KV-pa for inbyggnad. ror 4x150. Kan enkelt bytas till
4Cx250 eller 2x4Cx250 exkl nat agg dokument finnes 500: —. Collins ARC 38 trans-rec
2- 25 MHz, AM, CW, RTTV. 1 kHz steg.
100W. exkl natagg. Massor med prylar enkel
att mod f SSB 400: —. PA-ror, nya i original
pack TV4/1250. 350: —/st. PA-ror nya
QB3/200,
150: —/st.
PA-ror
nya
4x500/QBL4/800, 100:-/st. 2C39A, nya i
originalpack 65: —/st. Coaxrela 1kW, upp till
430 MHz, 3 st N-ansl. spole 6VAC som nya
130: —/st. coaxrela 1 kW, upp till 430 MHz, 3
st N-ansl. spole 6V AC som nya 130: —/st.
Coax, Heliax for gas fylln. diam 30 mm ca 26
m 550: — . Po ca 36 m, 750: — . Kontakter till
ovan 100: —/st. Vakumrela 10 kV, 5A spole
24V DC 185: —. HF-tuner Collins alia forkretsar for RX 2-5MHz exkl VFO. VFO freq.
1,5—3MHz. Alla forsteg for TX tom drivsteg.
Fodr 250 kHz SSB in. 250: -. MF del f. ovan
tom detektor f AM inkl 6kHz 250 kHz mek fil
ter 175:-. VFO, Collins PTO 1,5-3 MHz, 10
varv 175: —. 3-el beam f 20 m kan koras aven
p3 10 m 300:— endast avhamtning. Exeiter
AM, CW, RTTY, svensk surplus av fin kvalite 2,3—9,2 MHz. 10 W ut, 50 ohm. Korklar m
natagg 19”. 2,3—240 MHz PTO av toppkvalite. Schema finnes. 375: — . Vakumkonding
100pF 20kV fasta 25: —/st. Vakumkonding
3— 300 pF 2,5 kV, motordriv 200: — . Do 5—
500pF 15kV, maxel 1/4”, 550:-, Do3-300
pF 7,5 kV, motordriv 375:-. SM5CQT Alf
Thunstrom, Kallvagen 2, 610 52 Enstaberga.
Tel arb 0155/573 50 eft kl 18 576 11.
■ Kv-transceiver FT—107 M. med vanlig
B DMS digital scanning VFO. med m 220 B
12V. Power nat-aggregat m: ScannerMikrofon 7.500: — . Kan kopas p3 kopkort B
Sparbankskort. SommerKamp 280 FM
mobil-transciver for 2 m. FM 50 W input som
ny: 1.500: -. SM7IHK Anker. Box 94 574 01
VETLANDA 1. Tel:
Lordagar 8-12
0383/106 28.
■ FDK FM/CW/SSB 10 W 144-146 MHz
transciver med bordsmikrofon KRIS m 1750
oppnare ett bra ex Beg 1.800: —. YAESU FT
227 Ra scanner transceiver 2 m. 1 B 10 W
FM 144—148 MHz som ny 2.000: — , Multi-7
beg 10W 2m. FM med 5 kristall par billigt:
750:— med Mike. Kv-transceiver Galaxy V i
bra skick med mikrofon&12 V bil-power,
samt 220 V. Poower-nataggregat med uttag
for 12 V till 2 m rigg 2 — 5 Amp i komplett
skick 2.400: — . Mottagare for nyborjare B
DX-ing: HA-600 Lafayette Rx med Hogtalare
Lw/Mw/Kv och bandspridning p3 alia amatorband ett fynd for 750:— kr. SM7IHK An
ker Box 94, S 574 01 VETLANDA 1, tel: Lord
3—120383/106 28.
■ ICOM RM3 remote controller obet beg
SM2GJV Ingvar 0920/995 14.
■ DRAKE TR-4 med separat VFO RV-4
och power pack AC4 samt noiseblanker KVtransceiver 3.000: — . Ring Jan, SM5BIX
08/767 25 75.
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■ Quadantenn 28 Me "Swiss-Quad" fabr
TET/Japan. SM5KI Hans Goldschmidt,
Ullerudsbacken 74, FARSTA, 08/94 99 55
07 e 2200.
■ Atlas 180 KV-transceiver 2.000: —. Ring
Jan, SM5BIX, 08/767 25 75.
■ Ar det nSgon som soker ror, motst^nd,
och delar fr3n -30, -40 och 50-talet. Dessutom finnes matinstr, rortest, oscillosk^p,
National NC 109, trafikmott. SEA 53, Hallicrafters och en del andra saker av varde bl a
gammal litt. Tel : 27 31 99 el arb 744 26 60 el
arb 744 26 60/111. Hogstbjudande.
■ ASCII-printer bordsmodell Teletype 35
RO 10 CPS sep. Krafttagg fullst. dokum. u
keipa 500: — . Skrivande ASCII-terminal pa
golvstativ Teletype ASR33 10 CPS med
remsstans/lasare, kSpa, dokum. reservdelar
ej korklar latt att fixa 600: — . Oscilloscope
Dartronic 15 MHz rorbest. (n^gra transist).
4"skarm (8x5 cm) 500: — , Elhugg med mani
pulator 150:-. SM5ASO Erik 018/14 48 41.

■ ICOM RM3 remote controller obet beg.
SM2GJV Ingvar 0920/995 14.
■ KENW TR 7625 2m transevr dig PLL
med kopplad RM, 76 microprocessor, eff. 5,
25 watt, f b skick, saljes for 2.700: — . Ring
SM2JOS 090/19 27 55.
■ 1 st TS700 Gil 50QSO stStt nerpackad i
3 3r. Med tonpipa men ej 600 kHz skift.
2.200:-. IC202. Kord ett f^tal QSO 1.100:. Collinier Ant 20 el 2 m inkl Bom Aluminium
250:-. PA: 3/25W Ut linjart 375:- SM0IOT 08/99 91 46.
■ TS100-G, Emotator 103LBX, RG8 20 m,
Tonna 16 el, slutsteg 144 MHz med 4Cx250B
komplett.
Pris
4750:-.
SM2IHE
0941/114 35.
■ Multibandant FD—4 150:—, Drake
Wattmeter W4 200W o 2kW 400: -, Telegrafinyckel 150: — , Drake orig hogtalarelement
till MS-4 25:-, MFJ Matchbox 205:-,
SM-rela till HW —8 25:—, Spanningsomvandlare 12V in 20 till 50V stegat ut 20W
50: — . Raritet: Rundradio —AM —Tuner marke "Quad” (nastan HiFi-ljud pa mellanvSg!)
kompl m natdel 150: — , 4-kanalsstereodekoder/synthesizer SQ med mkt avancerad logik
150: — , Blixtfot med batterifack t Olympus
OM —1/2 300:-. SM0LBR 0758/574 79 e
18.
■ IC-20 2 m FM-transceiver RO, 4,8, 500
och 550 m fastbygel och manual 600: — .
SM5AZS tel. 011/18 76 70.
■ IC 251 E och en 9-elements kryssyagi
SM3MIZ Jorma 026/19 54 71.
■ QTC 1949-1954 och 1969-1972
SM5DSB, Kcire Wallman, 08/756 09 50.
Parkvagen 12, 183 52Taby.
■ Behover du elektronisk keyer? eller kanske Memory Keyer for MS och Kortvcig s£
hor av dig. Ring eller skriv till SM5IWR Ferdi,
Tel. 0141/534 81 eft kl 17.00.
■ Storstadning. Jag har for mycket prylar
och tidskrifter for att beskriva. Lista mot porto. SM0MC. Tel 08/67 88 20.
■ ICOM IC-720, med AM- och CW filter +
pwr supply PS—20. Transceivern modifierad
till A —version. Linjart slutsteg IC—2KL. Mobilantenn IC —AH1. Automatisk antennavstammare DAIWA CNA-2002. Allt i mkt gott
skick. SM0DZH Bjorn 0758/171 12 arb
0758/223 35.
■ RTTY, Hal DS-3000 KSR + TV-monitor,
Hal ST-6000 Demodulator. Alla med manual.
Pris6.700: —. SM3CGE/Kai0612/102 14.
■ KW-2000 A transceiver med hogt/PS,
beg 995: — . Heathkit Oscilloskop 10-4541,
obeg 995: — . AIWA antenna coupler CL—
87, obeg 650:-. SM5UF, 08/765 32 80 eft
1800.
■ DRAKE RV-4C, remote VFO till TR-4.
SMoDZH
Bjorn
0758/171 12
arb
0758/223 35.
■ Slutsteg, Frontier 3500 LA super. 500
watt D.C. 80—10 meter. Nastan oanvant.

Saljes for endast kr 2475: — . Hamtpris. Tel.
0764/603 70 SM5BVU, Richard efter kl 1800.
■ IRC-svarskuponger endast 2:50 st.
Portofritt. (Posten tar 3: — ). Satt in pengar
p3 postgiro 33 91 22-4, Sundsvalls DXgroup, SM3AUW.
■ TS-520 m tillbehdr. DC/DC, CW-filter
etc. 0612-152 63 fore kl 10.00 SM3EXM/Simon.
■ PARABOLISK reflektor i glasfiber 2 m
diam. Beg. SK-600 for 4CX250B. MFJ-842
Memory Keyer. HV lytpaket m ufb fotoflashkond. Ring SM6CKU 0300-443 89.
■ HEATHKIT SB-303 med hogt. Obetydligt anvand. SM5MBP Nils. Tfn 018-13 98 70
(arb) eller 30 93 57 efter kl 18.
■ BF 981 8:50 st. Rullbandspelare Philips 4
hastigheter + raknare till MS 100: — . Ring
till Lasse 0DCX 08-86 26 22 — eller Christer
SM0IOT. 08-99 91 46.
■ RX Sommerkamp FR DX 500. 1.500: - .
TX FL 200 B. 700:-. Rotor TR44 500:-.
SM5BKA Tomas, 08-778 28 60.
■ Drake C-line: R-4C, T-4C, hogt., div. fil
ter och X-tals. Argonaut 509 samt hemb.
Quadantenn. Ev. inbytes portabel rig for 2 m.
NisseSMOMF, 08-93 48 55 eft. 18.00.
■ Argonaut 509 + natdel + mikrofon,
2000:- SM0GKF 08-87 77 12.
■ COLLINS KWM-2 komplett med PM-2
Power + CC-2Vaska + 312 B-4 Kontrollbox
+ RF Speech processor (DX-engineering).
HEATHKIT 20m SSB transceiver HW-32A
med PS-23 Power. Heathkit mobile power
supply for KWM-2 / HW-32A etc. SM5FC
Wolter Mannerfelt, Dianavagen 10, 132 00
Saltsjo-Boo, 08-715 66 27.
■ Tidskrifter: QTC 1963—1978, Popular
radio 1947-1957, OZ 1971-1979, AMA
TOR Radio 1976, QST 1971, allt i fint skick,
tel 0470-809 59. SM7IGV Bjorn.
■ ICOM IC 255E 2m transceiver 1 o 25 W
uteffekt ca 10 m£n gammal 1900: — . Kortvagstransceiver KENWOOD TS 520 med
DX-agg. for 12V samt manual 3000: — . 2 m
transceiver ICOM IC240 med mikrofon o fas
ts 1400: — . SM6CYJ, Sten Johansson,
0501-440 38 e. 18.00.
■ Ker. kondensatorer 2x120 pF/3KV. Rullspolar 30 uH, 3A-HF. For slutsteg eller
matchbox, nya. SM6EGJ Danne, 0500144 29. Se QTC 4/81 sid 132.
■ IC 255E i org.kart. 2.000:-. SM4AWT
Nils 0552-200 89.
■ RADIOMAST 34m. Galvaniserat stSIror,
nSgot defekt. 1.500: — . Efter 17.00 0159304 79 Ingvar Helgstrand.
■ Transceiver HW-101 + ACPowersupply HP 23B. 1.500:-. SM5FMQ Lasse. Tel
0142-141 46.
■ Antenna tuner: MFJ-16010, 1,8 — 30
MHz 200 Watt, for lonwire-antenner. 250: —.
Summer for telegrafitraning: Inbyggd hogtalare, uttag for horlurar, volymkontroll, telegrafinyckel 50: — . SM4JXG Gunnar 0533105 59e. kl. 18.00.
■ Kenwood TS-520 i gott skick + sep.
VFO + Turner + 3 bordsmic + ej monterat
CW-filter 3.900: -. NAG 2100 2M PA lite an
vand 1.750:-. SM0GXZ Kenneth 08777 88 70/777 97 08.
■ DRAKE TR-4C med power AC-4, hogt
MS4 och mobil konsol MC-4. Allt i toppskick
saljes p g a studier SM6IUG Thomas. 0515151 39kvallstid.
■ Drake R4A, T4X, MS4, svenskt p.s,
TV1000-filter, allt i mycket gott skick.
4.200:-. SM7DVQ Richard 040-785 83 efter
18.00.
■ Diverse prylar saljes p g a flyttning. SRA
RX 0,5—30 MHz, kortVcigs-PA, Printer Cre
ed, 7B, signalgenerator, oscilloscope m m.
Aldre modeller. Allt for 1.000: — . SM0HB,
08-36 11 40 efter 18.00.
■ ATLAS 180 KV-transceiver 2.000: — .
Ring Jan, SM5BIX, 08-76 72 575.
QTC 12:1981

SM7MGM (KA0HEQ) Lennart Dolmark, 1212 S 23rd Stre

Nya medlemmar
och signaler
Nya signaler per den 4 sept 1981

forts.
Gosta Nilsson, Haradsvagen 21, 585 90
LINKOPING.................................................
SM7NBN Lars Christiansson, SodergSrdsvagen 10,
255 90 HELSINGBORG.............................
SM7NB0 Claus Lauridsen, Lantmannavagen 3,
260 50 BILLESHOLM.................................
SM7NBP Kenneth Nilsson, Svalortsgatan 2 , 260 50
BILLESHOLM............................................
SM7NBQ Mikael Persson, Box 63, 260 33 PAARP
SM7NBR Bo Bodenas, Ringduvevagen 22, 274 00
SKURUP .....................................................
SM3NBS Hans Wikberg, Violvagen 4, 862 00
KVISSLEBY.................................................
SM6NBT Bengt Thoresson, Mellbyvagen 6, 314 00
HYLTEBRUK...............................................
SM6NBU Bo Martinsson, PI. 7074 Hallebo, 524 00
HERRLJUNGA............................................
SM7NBV Ola Hiorth, Folketshusvagen 6, 260 61
HYLLINGE...................................................
SM6NBW Soren HoltegSrd, PI. 2143 A Reaskal,
512 00SVENLJUNGA...............................
SM0NBX Sven-Olof Thunman, Degerb G3rd, PI.
435, 761 00 NORRTALJE...........................
SM7NBY Johnny Williamsson, Linnbgatan 6 A, 3
tr., 392 33 KALMAR...................................
SM7NBZ Leif Pettersson, Vetevagen 10, 387 00
BORGHOLM ...............................................
SM5NCA Bengt Eriksson, Katthedsvagen 10, 730 50
SKULTUNA.................................................
SM5NBM

C
T

T
T
T
T
T
T

T
T

T
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T

T

Nya medlemmar per den 1 oktober 1981

SM0UU

et, Blue Springs, MO 64015, USA
Box,
Brannarstigen 3,
134 00
GUSTAVSBERG
SM7MHN Uno Skoog, Hasslegatan 4, 291 31 KRISTIAN
STAD
SM7NHO Carlo Svetina, Kviingevagen 29 C4, 280 62
HANASKOG
SM3MIZ
Jorma Martikainen, Nyg^rdsvagen 20, 802 38
GAVLE
SM0MJB Bjarne SpSng, Larkstigen 15, 144 00 RON
NINGE
SM0MJG Ingemar Eriksson, Mickelsbergsvagen 298,
141 71 HUDDINGE
SM7MJK Hans Karlsson, Gardesgatan 22 A, 343 00
ALMHULT
SM5MJN Ingemar Palmer, Jardalavagen 68 A, 582 59
LINKOPING
SM7MKV Tommy Hubertsson, Stallgatan 30, 280 60
BROBY
SM3MLX Kristian Norlin, Tellusvagen 1, 852 59 SUNDS
VALL
SM7MMF Ivan Borgshammar, Mariedalsvagen 45 A,
217 45 MALMO
SM0MML PerClaesson, Filippavagen 28, 178 00 EKERO
SM4MMW Bengt Ake Bornkleven, Gruvplan 27, 653 43
KARLSTAD
SM4MNE Willy Aberg, Box 109, 672 00 ARJANG
SM7MNQ Niklas Hallenberg, Kallarmastarvagen 2, 393 64
KALMAR
SM3MNR Bertil Johansson, Box 3019, 871 03 HARNO
SAND
SM6MNS Borris Larsen, Kanelgatan 44 , 424 39 ANGE
RED
SM0MNU Goran Norlander, Alvkvarnsvagen 169, 163 54
SPANGA
SM3M0A Eva Blixt, Halle 1821,834 00 BRUNFLO
SM0MOY Jan Dahlqvist, Getingvagen 16, 184 00 AKERS
BERGA
SM4MPF Per Soor, BSnghammar 4957, 714 00 KOPPAR
BERG
SM3MPO Bo Soderlund, PI. 3345, 826 04 NORRALA
SM2MPP Sture Bodlund, Lidvagen 16, 930 10 LOvAN
GER
SM0MPW Sven Eric Thornquist, Pastellvagen 14, nb.,
122 30ENSKEDE
SM2MQE Enar Nilsson, Alidbacken 7 A, 902 41 UMEA
SM2MQL Allan Johansson, Kempegatan 13, 910 20
HORNEFORS
SM6MQM Gunnar Aulin, Prastkragevagen 6, 444 00
STENUNGSUND
SM7MQV Roland Jonsson, Brohultsvagen 6, 252 65 HEL
SINGBORG
SM7MRI
Lars Thulin, G3ngl3tsvagen 37, 214 79 MALMO
SM6MRZ Bo Holmstrom, PI. 1189, Dalderna, 541 41
SM0MGX Torsten

Arne Landelius, Norstromsvag 5, 7 tr., 142 00
TRANGSUND

SM7EHR
Folke Back, Solgatan 18) 212 00 MALMO
I
SM7GNW Thord Lundgren, Planteringsvagen 12, 240 14

VEBEROD
Yoshio Kasamatsu, OnskegSngen 43, 135 54
TYRESO
SM7JSI
(HC3SC) Bertil Svensson, Portovelo, El Oro,
Ecuador, Sydamerika
SM6LQG Johannes Flipse, Abbe de St, Pierrelaan 40,
Middelburg, Holland
SM0MAC Anders Jonsson, Hemvagen 8, 132 00 SALT
SJO BOO
SM0MCK Tommy Nilsson, Taqqsvampsvaqen 26, 141 46
HUDDINGE
SM4MCL Ingvar Jonsson, KyrkSsvagen 13, 672 00 AR
JANG
SM4MDW Rune Emanuelsson, Langbrogatan 90, 703 67
OREbRO
SM0HEG

skOvde
SM6MSA

SM6MSF
SM6MSN

SM5MSP
SM5MTE

SM5MTS

■ KV-transceiver FT-200 + transverter
Europa B 144 MHz med gemensamt kraftagg. Nytrimmade m. delvis nya ror. Hamtpris 1900: — . Saljes ev. var for sig. SM4IOP
Birger. 019 - 816 00 eft. 1800.
■ YAESU FtDX 505 S, 500 W. SSB/
CW/AM 80-10 m + 27 MHz. CW-filter
lakt. Prima skick. Manual + reservror.
3000: —. SM5BFA. 08 - 39 18 37.
■ Drake R4C, MS4. IC215. SM6CWK
Sven 0532/111 43.
■ IC2E med extra BP3, CP 1, ny, 1.400: —.
SST-T1 Random wire antenna tuner, ny,
150:-. KENWOOD mobilantenn MA 5/VP
1, ny, 800:—. SM0EBP, Borge, tel. 0886 45 87 e. 1800.
■ Heathkit transceiver SB-104A, Remote
FVO SB-644 samt Power Supply HP-144,
SM5RK Mauritz, 0755 - 192 51.

SM1MUT

SM1MUU
SM6MUW

SM5MVD
SM6MVE
SM6MVL
SM3MVT

SM7MVU

SM4MWB

borlAnge
SM6MWK Bert Almqvist,
SM3MXC
SM0MXD

SM7MXH
SM7MXI

KOPES
□ RATT till HRO, GAMLA QTC, garna
frAn fore kriget. SM5DSB, KAre Wallman,
08-756 09 50. Parkvagen 12, 183 52 Taby.
□ EIMAC-ROR t ex 3-400Z, 3-500Z, 31000Z e. 8877, 8873-8875, 3CX1000A7 e.
motsv.
EIMAC-RORHALLARE f. ovanst. ror e.a.
SM5KI, Hans Goldschmidt, Ullerudsbacken
74, 12350 FARSTA 08/94 99 55 07 e. 22.00.
□ Telegrafinyckel, LM Eriksson eller Ohler,
SM6LWA, Hans 0340-214 97, eft 17.00.

□ Trafo ca 18 V 23 A eller aggregat passande till IC730. SM0CH, 0755 - 132 99 eft.
18.00.
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Johan Laukka, Frigellsgatan 10, 541 35 SKOV
DE
Evert Magnusson, Alehagsgatan 3, 531 33 Lid
koping
Conny Andersson, Ostanvindsgatan 47, 434 00
KUNGSBACKA
Stig Herrman, Gamla Timmerdvagen 20, 590 10
BOXHOLM
Einar Nilsson, Lasarettsgatan 29, 582 30 LIN
KOPING
Michael Karlsson, Stigbergsgatan 41, 582 45
LINKOPING
Arne Larsson, Simunde, Hejde, 620 20
KLINTEHAMN
Sven Frisk, Osterbyvag 14, 620 30 SLITE
MSrten Falkenberq, Skdnviksvaqen 4, 430 91
H0N0
Bengt Staaf, Hallbyqatan 38 B, 752 28 UPP
SALA
Sven Eric Carlsson, PI. 1294, Hol, 441 90
ALINGSAS
Conny Johansson, Majvagen 3, 510 90
LIMMARED
Bo Karlsson, Hoglundavagen 34, 826 04 NOR
RALA
Kurt Martinsson, TradgSrdsgatan 5, 330 33
HILLERSTORP
Mats Woxberg, Marknadsgatan 3 E, 781 30

SM5MXJ
SM7MXO

SM3MXR
SM0MYL
SM3MYS
SM6MZA
SM2MZD
SM6MZE

SM4MZQ
SM5NAB
SM0NAC
SM5NAH

SM6NAK

Foreningsgatan 33, 411 27
G0TEBORG
Jan Lindberg, Borgholmmsvagen 8, 852 65
SUNDSVALL
Leif Olsson, Svartbacksvagen 20, 191 50 SOL
LENTUNA
Lars Wahlgren, St. Norregatan 25, 271 00 YS
TAD
Lars-Gunnar Nilsson, Klockaregatan 4, 216 17
MALMO
Tom Bjenne, Stora Nygatan 21 A, 742 00 OST
HAMMAR
Hans Gustavsson, Vastanbogatan 5 B, 571 00
NASSJ0
Einar Persson, PI. 1692, 813 00 HOFORS
Kristina Walde, Tornvagen 7, 183 52 TABY
Eric Sjddin, Backgrand 2 B, 2 tr., 881 00 SOL
LEFTEA
Lars Bertil Ekman, Halvors vag 93, 461 42
TROLLHATTAN
Bo Pettersson, PI. 427, 910 31 TAVELSJO
Ralf Bengtsson, Lextorpsvagen 41, 461 63
TROLLHATTAN
Anders Johansson, Box 3439, 792 00 MORA
OlowRodler, Box 15094, 720 15VASTERAS
Hans Eriksson, Frejs vag 5, 4 tr., 145 71 NORS
BORG
Per Ake Strandberg, Almvagen 23, 773 00 FA
GERSTA
Ake Jansson, Lilia Skogsrydsgatan 4, 421 74
VASTRA FROLUNDA

SM7NAN

SM0NBC
SM0NBJ

Anders Lind, Smedstorpsgatan 8, 561 35 HUS
KVARNA
Kias Hyllander. VSrstigen 26. 144 00 RON
NINGE
Danny Kohn, Bergsatravagen 53, 184 00

Akersberga
SM86813

(9M2CR) Colin Richards, 73 Jalan Pantai,
PORT DICSON, Malaysia
Johansson, Professorsslingan 21 202,
104 05 STOCKHOLM
Thorbjorn Richardsson, Box 1740 B, 782 00
MALUNG
Hans Thornberg, Sandhamsgatan 19, 115 40
STOCKHOLM
Lars Erik Larsson, 1378 Gesunda, 790 43 SOL
LERON
Gosta Soderstrom, Skarplycka 697. 825 00
IGGESUND
Rolf Torehed, Tryffelgatan 2, 386 00 FARJE
STADEN
Lennart Rylander, Kastanjegatan 19 C:94,
223 56 LUND
Tibble Radioamatorer, c o Nils Erik Lofstedt,
Hjortronvagen 11, 196 31 KUNGSANGEN
Tord Karlsson, Andbergsgatan 9, 633 57
ESKILSTUNA
Ake Johansson, Tullgatan 12 B, 387 00 BORG
HOLM
Rolf Karlsson. Box 67. 830 02 MATTMAR
Alingsds FRO avd , c/o SM6EUZ Axel Chris
tensen, Ekhagen, Lund, P.O. Box 27, 447 00

SM0 6820 Rolf
SM4 6821

SMO 6822
SM4-6823

SM3 6825

SM7-6826

SM7 6827
SMO 6828

SM5 6829
SM7 6830

SM3 6831
SL6ZE

vArgArda

Aterintrade
SM6FE

SM7AMH

SM6BDM

SM5BIM
SM7CSG
SM0DDC

SM5EFP
SM6EKC
SM0HLG

SM0MAN

SM0 3849
SIVI0 5715

Hans Andersson, Palettgrand 15, 302 71
HALMSTAD
Clas Svensson. Heljalt 4427, 284 00 PERS
TORP
Rolf Lindroth, Tunnlandsgatan 18, 1 tr., 431 38
VASTRAFROLUNDA
Leif Elvesjo, Andebodavagen 295, 175 43 JAR
FALLA
Birger Arnell, Fredriksbergsgatan 51, 382 00
NYBRO
Bjarne Lundholm, Hogbyvagen 169, 175 46
JARFALLA
Lars Erik Akerman, Bondegatan 18, 732 00 AR
BOGA
Erik Ekstrom, Brunkebergsgatan 6 A, 416 62
G0TEBORG
(TI2BGA) Bengt Hallden, m/v Amatista/elba
9, Amatista Shipping Corp, c/o Salen Tanker
AB, 106 09 STOCKHOLM
Per Wallander, Ljungstigen 9, 144 00 RONNIN
GE
Leif Taube (ex Suneson), Mdnbacken 2, 132 00
SALTSJO BOO
Karl Aksel Wistrdm, Valhallavagen 146 A, 2
tars., 115 24 STOCKHOLM

Silent keys
Gunnar Holmberg, SM0LVD, lamnade
oss hastigt den 13 oktober 1981. VAr van
Gunnar var aktiv in i det sista och han hade
sitt sista QSO samma dag han avled. Vi fAr
inte langre hora hans kommentarer i kvallspratet pA 2-metersbandet. Han pratade for
det mesta med sina vanner SM0KZZ,
SM0FWV, SM0KCH, SM0IJB, SM0LQI,
SM0HUQ, SM5ZB, SM0MEE, SM5FX med
flera.
Han var otroligt kunnig nar det gallde antenner och radioapparater. Man kunde alltid
frAga honom och alltid fann han losningar pA
problemen. Han var standig optimist och
hjalpsam och for att hedra hans minne bdr vi
alia forsoka arbeta i samma anda.
VAra tankar och sympatier gSr i forsta
hand till hans fru Rita och sonen Anders.
Vi amatorer i Taby med omnejd tackar Dej
Gunnar for alia trevliga och givande QSO:n.
Vila i frid.
Genom Robert — Gunnar Ronndalen —
SM0KCR.
Gotlands Radioamatorklubb vill hedra sin
medlem Jan Fordal, SM1LSF, som avlidit i
en Alder av 41 Ar.
Vi vill tacka Dig for alia de QSO som Du
trots Din svAra sjukdom orkade genomfora
med oss pA 2 m.
Vila i frid, Jan.
Kamraterna i GRK gm SM1CXE
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SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull
och mervardeskatt tillkommer. Skriv sA fAr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1981-06-09.
R.L. Drake 'State of the Art" (heltransistor)
TR7/DR7 0 30 MHz, 250W PEP
R7/DR7 0-30 MHz
PS7
L7 lin. m. ror och PS
MN2700

1490 (7.450:-)

!

1460 (7.300:-)
367 (1.835:-)
1530 (7.650:-)
382 (1.910:-)

!

Atlas Radio
"State of the Art" (heltransistor.)
210X 10 80 m 200 W PEP
210 NB 10 80 m 200 W PEP
350XL-Dig 10 - 160 m 350 W PEP

i
i
■

REAP
Vi saljer ut en del demo och beg.
TR7, TR44, Hy-Gain antenner m.m.
Ring for info!

555 (2.775:-)
590 (2.950: — )
1050 (5.250:-)

(inkl nya banden)
350PS

265 (1.325:-)

.

"State of the Art" (heltransistor.)

Ten-Tec

515 Argonaut QRP 5W 10 - 80m

SM5CPD Uno
SM0DIM Sven

465 (2.325:-)

(med postpaket)
580 Delta-Digital 10 - 80m 200W
546 OMNI-B Digital 10- 80m, 200W
OMNI C Digital m nya banden
PS
220V
CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V
T2X 220V

! i
1
1

815 (4.075:-)
775 (3.875:-)
1260 (6.300:-)
198 (990:-)

!i

250 (1.250:-)
350 (1.750:-)

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

Pris pA forfrAgan.

•
•
•

Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris pa forfrAgan.
Du sparar pengar och fAr andA de senaste modellerna nar Du koper direkt
frAn USA.

INDUSTRIVAGEN 23-O8/73OO7OO

TRANSFORMATORER

Antenner

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

•

VI UTVECKLAR OCH TILLVERKAR
STORT LAGERSORTIMENT
Behover Du snabb lev. av prototyp eller
mindre kvantitet, har vi mojlighet att hjalpa
till
Ring B Noven eller S Pettersson

Priset Du betalar ar i dollar.

Skriv (engelska) till W9ADN.

711^/ Iransformator-Ieknikab

Vi exporterar over hela varlden.

ORGANS and ELECTRONICS

------------- /

BOX 28, 662 00 AMAL 0532/120 40

P.O. Box 117
Lockport, Illinois 60441 USA

BEGAGNAT

MOTST&ND OCH KONDENSATORER

2 meter

1650:1350:1500:2500:950:-

Yaesu fT 227R m. scanner
Yaesu fT 207R handapp.
Icom IC 240
Icom IC 255
ALPHA W 63
KORTVAG

6850:6000:2500:-

YAESU FT-107M
Yaesu FT 901 DE
Yaesu FR-101 mott.

Tel: 0660/833 00, 0660/380 78 kvallstid

* »•-

i satser om 10 st per varde. pris i kr per sats inkl mvs
KolfilmsmotstSnd 1 /8 W och 1 /4 W
Kr. 2:50
Metalloxidmotstcind 1 W
Kr. 3: —
MetalloxidmotstSnd 2 W
Kr. 5: —
Epoxydoppade Mylarkondensatorer
0,0012 - 0,068 mF
Kr.4:0,12-0,47 mF
Kr. 7:50
Aluminiumelektrolyter, stSende montage, mF/V 33/10
47/16 100/16 10/25 22/25 33/25 22/35 33/35 2,2/50
3,3/50 10/50 33/50 1/63 10/63 22/63 ......................Kr. 6:50
330/6,3 470/6,3 470/10 100/25 220/25 47/35
47/50 47/63...............................................................Kr.7:50

50 % 100/varde, 70 % 1000/varde.

•

£ AMATORRADIO

PR-RADIO

/

Postforskottsavg och porto tillkommer.

GISLE,

Solgdrdsgatan 4,891 00 Ornskoldsvik

Box 900,121 09 Johanneshov

Hard aluminiumprof il
legering 4212-06 lampligt for bl. a. antennbyggen.

runda ror
50x2 mm
31x1,5
28x1,5
25x1,5

vikt/m
0,81 kg
0,38
0,34
0,30

22x1,5
19x1,95
15x1,5
12x1

vikt/m
0,26
0,28
0,17
0,09

rundstav 6 mm

0,076

plattal 25x3

0,20

Vi kapar profilen till den langd du onskar. Blanda profilen fritt. Saljes
efter erhSllen vikt.

Pris inkl moms

under 10 kg
25 - 50 kg

49:95
42:45

10 —25 kg
50 kg-

46:25
37:40

FRAKTFRITT vid order over 1800:Hor med oss nar det galler antennbyggnadsmaterial!

CUE DEE Produkter HB ,
Box 10,
436

915 00 Robertsfors Tel 0934-151 68

Folkdatorn VIC-20,
hela YAESU-sortimentet samt
service pA Din RADIOSTATION
kan Du erhAlla hos:

KW ELECTRONICS
Sdrbomsvagen 27
730 61 VIRSBO

Ring 0223 - 348 26

-5FRV Kenth
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for
Sandareamatdrer

DU KAN

Telegrafikurs

.1

>va
KOMPENDIUM

MED
VAR

A-

CT

For blivande sandareamatdrer. Forfattat
av sandareamatdrer. InnehSller allt Du
mSste kunna for att klara teoriprovet for
samtliga certifikatklasser.

-T-

.EGRAF1KLJRSER

c.

TEKNIK. ELEKTRISKA SAKERHETSFORESKRIFTER. RADIOREGLEMENTE.
ANTENNER. Q-FORKORTNINGAR M.M.

135:—

FOR DIG SOM VILL TA C-CERTIFIKAT

TELEGRAFINYCKEL

GRUNDKURS30 50-TAKT
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

En gedigen proffsnyckel
i massing: 353:—

FOR DIG SOM VILL TA A och B-CERTIFIKAT

Om Du skall ta A, B, T-certifikat maste Du beharska samt
liga kapitel i RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMATDRER.

FORTSATTNINGSKURS 50 80 TAKT
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

FOR DIG SOM VILL BLI "PROFFS" I TELEGRAFI

Skall Du ta C-certifikat behover Du endast lasa de avsnitt,
som ar sarskilt markerade i RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMAT0RER.

H0GREKURS80 175 TAKT
12 kassetter, larobok med facit: 365:—

BANDSPELARE

Philips N 2234 for nat och batteridrift, tonkontroll. Uttag for yttre
mikrofon med fjarrkontroll for start
och stopp. Rakneverk m.m.
Godkand for telefonanslutning.

SUMMER FOR TELEGRAFITRAlMING

HAR DU PROBLEM ANGAENDE CERTIFIKATFRAGOR?
H0R AV DIG. VI HJALPER DIG GARNA.

Liudbandsinstruktioner AB

Box 3041,291

elektronrOr
6AB4 (EC 92)
6AG5 (EF96)
6AH5
6AH6
6AK5 (EF95)
6AK8 (EABC80)
6AL5 (EAA91)
6AM6 (EF91)
6AN8
6AQ5 (EL90)
6AQ8 (ECC85)
6AS6
6AT6 (EBC90)
6AU6 (EF94)
6AV6 (EBC91)
6AW8
6BA6 (EF93)
6BE6 (EK 90)

19:10
22:65
22:65
25:90
28:30
23:20
18:40
37:20
26:55
19:40
24:20
30:50
15:65
18:40
17:00
21:15
21:95
17:80

6BF5
6BH6
6BM8 (ECL82)
6BN8
6BV8
6BZ6 (6JH6)
6CA4 (EZ81)
6CB5
6CB6
6CG7
6CH6
6CL6
6CU5
6DC6
6DE7
6DQ5
6DQ6B
6EA7

19:55
25:60
17:00
32:20
26:45
18:70
21:25
40:00
18:35
20:45
175:00
32:55
21:20
25:50
35:00
34:50
52:90
22:90

och
ett gott nytt Sr

21:45
29:70
18:45
41:40
21:10
33:80
20:85
26:20
28:30
24:20
21:10
22:65
54:00
31:15
38:00
31:85
31:10
40:00

485 00 eller 11 28 27 efter 1700

6JS6C (Matchade)
6KD6
6KE8
6KZ8
6LQ6
6SG7
6SJ7
6U8 (ECF82)
6X4 (EZ90)
7H7
12AQ5
12AT6
12AT7 (ECC81)
12AU6
12AU7 (ECC82)
12AV6
12AX7WA
12BA6

Vi <tuilior nt
1480:00
2220:00
2955:00
1750:00
2490:00
3000:00
3230:00
4570:00
5910:00
1080:00
2520:00
3700:00

Priserna kan andras med hansyn till dollarkurs, momssankning / hojning. Priserna inkl 23,46 % moms. Frakt tillkommer. Leveranstid p§ Gunnplexers och
paraboler ar cirka tvS mSnader.
God jul

KRISTIANSTAD Tel. 044

6EA8
6EH5
6EJ7 (EF 184)
6EV7
6EW6
6JH8
6FQ7
6GH8
6GK6
6GV8
6GW8 (ECL86)
6GX6
6HF5
6HF8
6HG8
6HS6
6J6(ECC91)
6JB6A (Matchade)

GUNNPLEXERS
Komplett 10 GHz, 15 mW transceiver
25 mW
40 mW
Komplett 10 GHz, 15 mW transceiver + antenn(horn)
25 mW
40 mW
Komplett par 10 GHz, 15 mW (transceiver + horn)
25 mW
40 mW
10.250 GHz, 15 mW, el. avst. Gunnoscillator
10 GHz parabolantenn, 2 fot diameter
10 GHz parabolantenn, 4 fot diameter

HdgtalarutgSng, inbyggd hogtalare,
uttag for drontelefon och telegrafinyckel: 128:—

43:00
45:00
24:10
24:10
46:00
25:30
25:30
18:80
17:00
22:65
19:90
20:95
16:95
27:00
16:95
16:95
16:95
16:95

12BE6
12BY7A
12BZ6
12CU5
12FX5
12JB6
13DE7
811A
954
955
956
5749
5763
6146B (Matchade)
7360
OA2
OB 2
OC3
572 B
4CX250B
(ej

15:30
19:50
34:10
20:65
22:85
63:00
37:65
91:00
18:40
18:40
18:40
35:65
48:10
65:00
96:85
23:00
23:00
21:30
390:00
425:00
i lager)

1 7/8” koaxialkabel, luftisolerad. 75 och 150 Ohms. Vi saljer endast hela
trummor. Kopare ombesorjer frakten.
Fackverk (f d bygghiss). Ett stycke roterbart 4 turns antennror pS 8 meter
medfoljer. Fackverket ar ca 16 m hogt. Hamtpris 2700:00.
Slutstegsbyggare. Hogspanningstransformator. prim 220 V enfas. Sek 2200
V / 5 A. Koppla in trafon p3 samma fas som ljuset sS slipper ni kopa Ijusorgel. Pris 250:00 + frakt.
832A (QQE 04/20) 45:00/st
5894 (QQE 06/40) 175:00/st (Sankt pris)
- Vi har fortfarande massor av dioder BYX 94. PIV 1200 V / 1 A.
Endast 1 :OO/st.
SRA 70 cm station. Heltransistoriserad. Komplett med mandver och kablage. 600:00 vill vi ha for den.
3 - 500Z. Enligt den sista prisuppgiften vi fStt frSn USA sS kostar detta ror
1450:00/st. Vi har de ej i lager.

Rorpaket
Vi saljer fortfarande rorpaket. Koper du till en hel station sS ger vi dig 15 % rabatt. Ange vad du har for bestyckning i din station. (Galler speciellt Drake- och
Heathkitagare).

AX AMATEUR ELECTROHIC SUPPLY HR
P.O. BOX 33 — S-430 33 FJARAS, SWEDEN

f

QTC 12:1981

Ulf / SM6GXV 0300/151 00 kvallstid.
Tommy / SM6EQH 0340/561 14. Det g£r bra att ringa bSde kvallstid och dagtid. Ar dock ute och seglar isbrytare i vinter s5 jag kan vara svSr att fS tag p3.
Varfor inte skicka er bestallning per post? Vi tycker mycket om att f3 brev.
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s
ELEKTRONIK-

LADOR
(200x100x60;2E-kort)

Bestam matten-vi skar till efter onskemal!
Dessutom: laminat, resist, film och mycket
mera.Se vidare i var katalog!

MEMOTECH
Box25056
100 23 Sthlm

katalog mot 5>
(avdrages vid1=a order)

JULKLAPPAR FRAN SALTSJO DATA

SYNTHESIZED RECEIVER
ICF-2001
1.510:-

EPSON - SKRIVARE
MX-80 F/T

RESISTOR - BOX
SR 6 (byggsats)................ 125:—

CW + RTTY MODEM
SRM-4550 (byggsats) . . 1050:-

saitsjo

I

J

och REGLERSYSTEM

LAS MERA OM DESSA PRYLAR

I VAR NYA GRATISKATALOG!

5000:—

QRP - TRANSCEIVER
SW-80 (byggsats)

495:—

RAVSAX
SRX-80 (byggsats)

198:50

OBS!20% eller 23.46%
moms tillkommer.

Box 4046 - 133 04 SALTSJOBADEN - Tel. 08 - 717 85 46

QTC 12:1981
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SE - VILKA PRISER!!

| WOOD & DOUGLAS |
SCANDINAVIAN HB
WOOD & DOUGLAS byggsatser — billiga byggsatser for
radioamatdrer! V§rt sortiment ar nu ytterligare utokat, med
synthes-delen till 70 cm bandet. Det finns ett stort antal bygg
satser for den byggsugne amatdren.
WOOD & DOUGLAS byggsatser fr§n England har funnits
i over 5 ar. Alla byggsatserna ar testade hos Engelska televerket.
Om du skickar in 3:30 i frimarken, skickar vi en sammanstallning over alia byggsatser med tekniska data o dyl.
Alla byggsatser inkluderar 1 Srs garanti.

70 CM komplett synthesiser. Sandare, mottagare, vco, synth.
70PAC2
Kr 1718:00
70CM 1 kanals mottagare. 0,4 uV. Squelch. Kristallfilter.
S-meterutgang. 150x37mm.
70FM05R3
Kr 551:50
70FM05R5
Kr 66950
70CM sandare 1 kanal. 0,5W. 150x31mm.
70FM05T4
Kr 25550
70 CM MOS FET PRE AMP. 3SK88. 37x25mm. 16 dB.
70PA3
Kr 87:50
70 CM 10W slutsteg FM. 0,5W in. HF-sniff. 2-3 A.
7OPA/FM10
Kr 441:00
70 CM konverter. 28 el. 144 MHz ut. 2 osc. for 4MHz tackn.
70RX2/2
Kr 26650

( ) Skicka mej sammanstallningen over byggsatserna.
( ) Jag bestaller

Alla priser inkl. 23.46% moms.

Namn

Vill du ha ytterligare infor
mation eller om du vill bestalla per telefon, s3 kan du
ringa 040/422222. Vardagar
19-20.

Adress

de

73

Siveaiah

MICROWAVE DRIVE SOURCE for 1296 MHz eller hogre. 384
MHz/0.5 W. Inom kort 70 cm transverter och ATV-sandare.
2M 1 kanals sandare. 1,5W. 135x31 mm. Mikforst.
144FM2T
Kr 30350
2M 1 kanals mottagare. 0,4 uV. Squelch. 2W LF. Kristallfilter. S-meterutgSng. 150x37mm.
144FM2R
Kr 58250
2M synthesiser med sandare och mott. 400 kanaler.
144PAC
Kr 1460 50
2M MOS FET PRE AMP. BF 981. 20 dB. 35x25mm.
144PA3
Kr 9050
2M Linjart slutsteg. In 1,5 ut 10W. 60x60mm.
144LIN10A
Kr253:—
Ovanstaende transceivers endast FM.

7BBN

och

7EMQ

Postnr & Ort
Till:
WOOD & DOUGLAS SCANDINAVIAN HB
Box 16024 200 25 MALMO

AMATEUR RADIO FOR INTERNATIONAL FRIENDSHIP

LATT 8 BEKVAMT

SM7ZQZ
SVEN SANDARE
ANTENNGATAN 7
123
MOTTAGNINGSORT
I 1 Pse

LAEN
Rx

tx/rx

I I Tnx

QSL direct or via SSA.

QSL'bureau.

FOR WASM | SCA| QTH-loc

Tx

Inpt

Ostmarksg43

Undvik allt bekymmer med manus,
lay-out, korrektur!

S-12342 FARSTA

Forsainl

Bestall dina QSL-kort genom att fylla i och skic
ka in kupongen nedan.

W

Tnx for QSOes73

Ant:

Du far din signal, namn och adress tryckt pa
korten som har formatet 100 x 145 mm.
Motiv 1. Ett rent och snyggt uppstallt kort. Offset-tryckt i en farg svart p3 vit kartong. Din
signal, namn och adress trycks p3 framsidan tillsammans med de rutor vari alia data kan
ifyllas.
Motiv! ... Pris:245:—

Wmateun Radio Station

Fyll i och skicka in kupongen redan idag! Var
vanlig texta tydligt!

r------------------------------Till SAMAC-Agenturer, Violingatan 5, 271 00 YSTAD.

|

Harmed bestalles 1.000 st QSL-kort att skickas mot postforskott.

Motiv 1
Motiv 2

245:—
420:—

inkl. moms. Frakt och
postforsk.avg. tillk.

Signal
i

Namn

Adress
Motiv 2. Ett verkligt snyggt och pSkostat kort forestallande universum och alia planeter
med jorden och Sverige i mitten varifrSn radiovSgorna strommar ut i rymden. Framsidan ar
tryckt i offset i 3 farger, rott, morkblcitt och IjusblStt med rastertoner i blStt. Baksidan ar utformad som ett vykort och tryckt i en farg svart med din signal, namn och adress samt rutor for alia data.
Motiv 2 . . . Pris:420:-

QTC 12:1981

•

Postadress

*

Telefon
439

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HANDGJORD I SVERIGE

— Fullstandig balans for avspand nyckling
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca
1 kg
— En nostalgisk skonhet, om du s3 vill, en prydnad for ditt
shack
— 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

Rex pris 353:— inkl moms

063 - 11 39 11
Box 6050
831 06 0STERSUND

J

GOD JUL OCH GOTT NYTT1982
med riggar / tillbehor fran
DRAKE
ICOM
KENWOOD
YAESU

-6 CMR / Leif

-6 DIN / Sture

-6 HNT / Lennart

-6 ??? / Jan

Ql Svebry Electronics AB
VALLEVAGEN 21

440

BOX 120

541 23 SKOVDE

TEL 0500-800 40

QTC 12:1981

NAR DET GALL ER...

AMATORRADIO
...HOR MED OSS ! ! !

★

*

*

God Jul
*
och o*
Gott Nytt Ar

*

STATIONER • ANTENNER • TILLBEHOR

[XJ NORO TELE
♦ ETT FORETAG MED AMATORRADIO SOM SPECIALITET *
Ojagatan 75, 943 00 OJEBYN — Tel: 0911

659 75

skatteAterbaring, tipsvinst,
AMERIKAARV eller CABKREDIT
Fyra mojligheter att snabbt skaffa morgondagens utrustning redan i dag. CAB-kredit ger dig
upp till 36 manaders betalningstid (avdragsgill ranta!). Det ar bara att valja din onskeutrustning!
Senaste nytt

I
I
I
I

kortv&g
144 MHz
432 MHz
antenner
tillbehor

Yaesu FT-ONE; ICOM IC 730; Tentec ARGOSY
ICOM IC 290, IC 25; Yaesu FT 208, Kenwood TR2500
Yaesu FT 708, FT 780
Fritzel minibeam for tr^ngbodda
CAB-loggbok med uppslagsdel (forsaljningssucce)
Callbook 1982 (Skynda! Begransat lager!)
begagnat Sla en signal! Lagret andras dagligen!

God Jul
med
ETM 3C — elbuggen med manipulator. Kvalitet ut i
fingerspetsarna!............................. 725:Bencher manipulator........................................ 415:Coaxomkopplare tvSvags.................................. 120:Handpump i svenskt kvalitetsutforande.........350:-

Har du katalogen?
Den ar gratis!

QTC 12:1981

I I
I I
I
I
I
I
I

Gott Nytt Ar

I

med

I

Horlurar ICOM, latta och behagliga............... 250:—
Elbug i ISgprisutfdrande.................................. 200:—
SWR-instrument Daiwa med korsvisande
z instrument............................................... 600:—
Varldsur frSn Yaesu* Du laser tiden i olika
delar avvarlden....................................... 360:—

CAB-ete£hWH’£
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

I
I
I

Allt for amatorradio
Avbetalning — uthyrning

441

AZDEN 3000

En helt ny processorstyrd fm-station fran Azden, med mangder av finesser som gor radiokorandet roligare och mobiltrafiken sakrare. Azden 3000 tacker hela bandet 144—146
mc/s i valfria steg om 12.5 kc/s eller 25 kc/s. Stationen har 8 minnen som kan programmeras for simplex eller duplex, inget rattande for att valja repeaterskrift eller simplex.
Scanning pa 8 kanaler eller hela/del av bandet. Scannern har tre olika scanningfunktioner:
1. Stannar ca 5 sekunder pa upptagen kanal. 2. Stannar tills trafiken upphort. 3. Scannar lediga kanaler.
Minnesbackup med inbyggt batteri som automatiskt laddas nar stationen ar inkopplad.
Sandaren har 5 watt eller 25 watts uteffekt. Stromforbrukningen ar vid 13.8 volt ca 5 amp.
Mikrofonen har tangenter for: Upp/Ner i frekvens, Toncall, for att skifta till infrekvens
vid repeatertrafik och volymkontroll. Stationen ar delbar for mobilmontering, delningskablar finns i 3 mtr och 5 mtrs langder.
Azden 3000 levereras med mikrofon, de kablar, monteringsdetaljer och manual.
Fullstandigt reservdelslager och service finns.
Pris ca 2.900:— inkl moms.
For mera information ring:

hHTECHI\IICl

fJ/
442

IMPORT

SM5MUL
QTC 12:1981

IRANSI-IRAP
Transientskydd
for halvledarbestyckade
mottagare och transceivers
Transienter och statiska urladdningar som orsakas av bl a askvader medfor ofta
trasiga ingangssteg i mottagare och transceivers. Forebygg detta genom att satta
in ett transientskydd.
Finns i tva olika modeller, typ R-T for effekter upp till 200 W, och typ HV for effekter upp till 2 kW. Anvandbara upp till 220 MHz. Genomgangsdampning 0,5 dB.

Transi-Trap R-T.
Transi-Trap HV.
Ersattningspluggar:
Typ R-T.
Typ HV.

Artikelnr 78-3990-5. Pris inkl. 23,46% moms 243:Artikelnr 78-3991-3. Pris inkl. 23,46% moms 269:-

Artikelnr 78-3992-1. Pris inkl. 23,46% moms 81:50
Artikelnr 78-3993-9. Pris inkl. 23,46% moms 106:15

Kontakta Uno Soder, SM5CPD, for ytterligare information. Generalagent

PS. Du har val nya ELFA-katalogen!DS.

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08/7300700

QTC 12:1981
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HB KEY-COM Elektronik onskar GOD JUL OCH GOTT NYTT AR
(utan QRM)

TEN-TEC

QRP fantast eller nytaget C-certifikat?

ARGONAUT
3850:—

ARGONAUT 515 QRP-riggen med varldsrykte. Ger Dig stdrsta mojliga utbyte med sina 5 W
input. Provkor — Du kommer att bli fdrvcinad.Kontrollerna logiskt placerade for enkelt handhavande, mobilt eller stationart.

ARGOSY 525 10—100 W Nykomlingen som gjort succe. Flera lampliga tillbehor som monteras inuti stationen gor att Du kan utforma den for att uppfylla just Dina krav och behov.

DX-jagare eller kravande andS?
DELTA 580 Stationen ar helt suveran genom sitt ytterst enkla handhavande. Detta plus dess
litenhet gor den utomordentligt lamplig aven for mobilt bruk. Toppfina varden och utmarkt
selektivitet, och alia 9 banden. 200 W.
OMNI-D serie C Slagskeppet! Har allt man kan begara av en transceiver. Filter for alia tankbara situationer, offset med 3 mojligheter, ALC och massor av finesser. Och allt skots sa snabbt
och enkelt. Bandbyte sker pa en sekund och utan avstamningar. Alla 9 banden.

GEMENSAMT FOR DEM ALLA: 12 V kraftmatning, heltransistoriserade, Bredbandsavstamda,
oslagbar QSK pa CW, PTT pa SSB, filter for alia lagen.

Ring eller skriv och begar datablad.

CDE antennrotorer. Prisexempel: HAM 41964:—
CUSHCRAFT antenner. prisex: A4, 14,28 MHz, 4 element 2807:—
ARCO solceller. prisex: Standard Modul AS I-16-2000 4360:—
ROBOT SSTV. prisex: Modell 800 Super Terminal 8037:—
ANTECK hydraliska mobilantenner, avstambara fran 3,2 till 30 MHz. Prisex: MT 1 RT 2395:—

HB KEY COM Elektronik
Halleskciran 43, 126 57 Hagersten
Tel: 08/97 50 65 aven 19 2100

444

(Importdr och generalagent)
KOl’KORT
VISA

CAB-elektronik
Box 4045
550 04 JONKOPING
Tel. 036 16 57 60

QTC 12:1981

m

w

TELEVES

Tva nya
antennfabrikat
som
lagerfores
av ELFA
Av CUE DEEs program kan namnas
6 el kryssyagi typ Chen Cheng, 15
el for 432 MHz samt naturligtvis
den valkanda 15 el for 144 MHz,
for dig som vill ha lite extra.
TELEVES ar nytt. Vi har i lager 10
el X-Yagi for 144 M Hz samt 1/4vags basantenn for 140-170 MHz
i professionelIt utforande.

10 el X-Yagi.
Pris inkl. 23,46% moms kr 370:Basantenn 140-170 MHz.
Pris inkl. 23,46% moms kr 195:Dessutom finns 5/8 vertikal for
27 MHz, langd 5,3 m med 3
jordplan.
Pris inkl. 23,46% moms kr 295:Kontakta SM5CPD Uno eller
SM0DIM Sven forytterligare
information.

ELFA
PS. Du har val nya ELFA-katalogen!DS.

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 • 08/730 07 00

QTC 12:1981
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NYTT!
ICOM IC-4E

KOMPIS TILL IC-2E FOR 70 CM IC-4E

IC-4E i samma utforande som valkanda IC-2E
finns nu i verklighet.
430 Mhz till 440Mhz i 5Khz steg
Valbar spacing for repeater 1,6MHz och
4,6MHz.
1,5W uteffekt med orginalbatteripack BP-3
Alla tillbehor passande IC-2E passar aven IC-4E.
IC-4E levereras med NC batterier BP-3, gummiantenn, laddare, handlovsrem, beltclip, ma
nual pa engelska.
PRIS: 2250:- inkl moms 21,51 %
QKW

1981 Radio Amateur Callbook
Bestall nu for omgSende leverans.
Pris: USA delen 160:— inkl moms.
Pris: Ovriga
150:— inkl moms.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY

446

Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 10 03 40 0900-1700

Bankgiro

Postgiro

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S

577 3569

33 73 22 2
QTC 12:1981

Tillbehdrsprogrammet for IC-2E/IC-4E

IC-BP2

IC-BP2

296: —

BC-30

410: —

LC-3

N-425ARx6
7.2V 1.0W

45:-

IC-BP3

202: —

BC-30

410:-

BC-25

80: —

IC-CP1

37: —

LC-3

45: —

, ... CT

BC-25

IC-BP3

LC-3

N-250AAx7
8.4V 1.5W

IC-CP1

49%

IC-BP4

S3/ 2
IC-BP5

I. C-1

J

N-425ARx9
10.8V 2.3W

IC-DC1

IC-3PB

117:-

13.8V 3A

IC-3PB
IC-DC1
INPUT 13.8 V
OUTPUT 9.5V

IC-CP1

IC-CP1

37:-

AB SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208
S-651 02 KARLSTAD
Tel: 054/10 03 40
Telex: 661 58 SRSSCAN S
Besoksadress: Fallvindsgatan 5

Alla priser ar inkl. moms 21,51 %

135: —
Vi byter in begagnat. Avbetalning upp till 36 manader, med 20 % handpenning.

Postgiro: 33 73 22-2
QTC 12:1981

Bankgiro: 577-3569
447

NYTT!

ICOM

AT-100 AT-500

HF FULL AUTOMATIC ANTENNA TURNER

TUNER

O

IC-flTSCC
HF FULL AUTOMATIC ANTENNA TUNER

10

3S

7

M

TO

10-21

24-20

BANG IMHO
7

3.5

TUNER
08

21

18

•—24- ■25

OFF

ICOM AT-100/500 automatisk antenn matchbox passande IC-701,720A, 730.
Fungerar aven tillsammans med andra fabrikat men da ej automatiskt bandbyte fran stationen.
AT-100 for effekt 250W PEP
AT-500 for effekt 1KW PEP

Tillsammans med ICOM HF-stationer valjer matchboxen sjalv band i lage AUTO. Allt styrs fran
din ICOM station.
Automatiskt kopplas den ratta antenn in for de band man valjer.
Presetkontroll gor att avstamningstiden blir max 5 sekunder.
Inom valt band vid forflyttning i frekvens blir avstamningstiden 1 sekund.
Inbyggt nataggregat fdr220V/AC eller 13,8V/DC.
Storlek: 111 (H)x241 (B)311 (D) mm samma som701,720A

PRIS: AT-100 2550:-inkl moms 21,51 %
PRIS: AT-500 3350:- inkl moms 21,51 %
Bestall utforlig broschyr som sandes kostnadsfritt.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
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Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 10 03 40 0900-1700

Bankgiro

Postgiro

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S

577 3569

33 73 22 2

QTC 12:1981

STANDARD

NYTT!
SSB

STANDARD RADIO C58E
12

3

4

LCD Display
TC Indicator
3 Meter
4 RIT
5 Helical Antenna (BNC)
6 Mode Switch
7 RPT Switch
8 PTT Switch
9 Squelch
10 Computer Keyboards
11 Channel Selector
Power/Volume/Noise Blanker
13 Microphone
14 UP DOWN Switch
1
2

12

Standard Radio C58E ar en ny produkt som tillforts vart sortiment. Standard Radio i Japan har ett mycket stort pro
gram av amatorradio. I detta nummer av QTC presenterar vi en av de produkter som vi funnit passa den Svenska marknaden.
C48E har en inbyggd 2K dator som mojliggor att stationen kunnat byggas i miniutforande. 12,9x5,2x19,05 cm, vikt 1,25 kg.

Alla trafiksatt CW FM SSB
Uteffekt 1 W, 5 minnen, scanning, RIT, NB
2VFOER
Steglangd valbar. 25 KHz, 12,5 KHz, 5 KHz, 1 KHz och 100 Hz
Repeater shift ± 600 KHz
Tonecall 1750 styrs frSn mikrofonen
Scanning styrs fr3n mikrofonen.
Levereras med Gummiantenn, scanningmikrofon, DC-kabel, pluggar manual.
Ovriga tekniska uppgifter kan du f§ genom broschyren som sands kostnadsfritt.
PRIS: C58E 2890:-inkl moms 21,51 %
PRIS:Vaska 97:—inkl moms 21,51 %

TILLBEHOR
CPB-58E Linjart slutsteg 25W

Mobilfaste CMB8. Med plats for CPB58E

CPB58E 25W RE Power Booster
PRIS: 1050:— inkl moms21,51 %

PRIS: 335:— inkl moms21,51 %

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
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Box 208

Besoksadress.

Tel. 054 10 03 40 0900-1700

Bankgiro

Postgiro

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S

577 3569

33 73 22 2
449

ICOM ■€-730
VARLDENS MINSTA TRANSCEIVER med 100 W ut och dubbla VFO:er.
STORLEK: 94H x 241B x 275D (mm)
Antligen en fullvuxen transceiver aven for mobilbruk.
ICOM 730 DFM (Direct Feed Mixer)
241 mm
275 mm

'

HF

«

BBK^ZZlSSZSBB

write

TRANSCEIVER

•O7F 310

TRANSMIT

VOX

NB

AQC

.

r

w

i.

3 s 8 X «

94 mm

|I

i

PRIS INKL
21,46 % moms •Ml
Iv
6.450:—
POWER
*PUSH-ON
L

ft

°

MTC GAIN'S*ft? PWR AF GAIN ♦ «* GAIN

Dubbla VFO:er/AM, LSB, USB och CW/10—100 W SSB, CW/10—40 W AM/minnen/10 Hz steg/passbandtuning/medhorning CW/vox/split sandning/nya banden/elektroniskt l^sbara VFO:er/RIT/AGC ISngsam/snabb/CW
smal (tillbehor)/heltransistoriserad/bredbandsavstamd/inbyggd flakt/forforstarkare/storningsbegransare/smalbred/ speechprocessor.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Frekvensomrade:

Arbetstemperatur:
Frekvensstabilitet:
Antennimpedans:
Spanning:
Sandningssatt:
Sandningsklasser:
Uteffekt:
Barvagsundertryckning:
Harmonisk distorsion:
Odnskat sidband:
Mikrofonimpedans:
Mottagningssatt:
Mottagningssystem:
Mellanfrekvenser:
Kanslighet:

Spegelfrekvensundertryckning:
Selektivitet:

LF-uteffekt:

3.5 4.1/6.9 — 7.5/9.9—10.5/13.9-14.5/17.9 18.5/20.9-21.5/24.525.1/28.0-30 MHz.
18 C - + 60C.
efter pSslag mindre an 500 Hz 1 minut till 60 minuter mindre an 100 Hz efter 1
timme.
50 ohm.
13.8 VDC + 15 % minusjordad.
simplex/duplex med valbar programerad frekvens.
A1/A3j(USB, LSB) A3.
CW 100 W/SSB 100 W PEP kontinuerligt installbar 10— 100 W.
AM 40 W kontinuerligt installbar 10 — 40 W.
mer an 50 dB under peak utsignal.
mer an 50 dB under peak utsignal.
mer an 55 dB ner vid 1000 Hz AF insignal.
1.3 kohm dynamisk eller electret med inb. forforst.
samma som sandningssatt.
superhetrodyne.
1.39,7315 MHz, 2. 9,0115 MHz, 3. 455 kHz, 4. 9,0115 MHz.
SSB/CW battrean0,3 uV vid 10dB S + n/N.
AM battre an 0,6 uV vid 10 dB S + N/N.
mer an 60 dB.
SSB/CW ± 2.4kHzvid-6dB.
± 4.8 kHz vid -60 dB.
AM
± 6 kHz vid— 6dB.
± 18 kHz vid -60 dB.
CW smal (tillbehor) ± 600 Hz vid — 6dB.
± 1.5 kHz vid—60 dB.
CW AF filter (tillbehor) 140 Hz vid — 6 dB.
800 Hz vid -40 dB.
battre an 2 watt over 8 ohm.

Tillbehor FL 44 (extra brant SSB-filter), FL-30 (bandpassfilter), FL-45 (CW filter), EX-203 (CW-filter 150 Hz), PS-15 (nataggregat).

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
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Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 10 03 40 0900-1700

Bankgiro

Postgiro

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S

577 3569

33 73 22 2
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/mjjn\ ANTENNER
\rW|lty HJALPER DIG
1.200: —
1.860: 2.275: 575: —
140: —

375: 545: -

TR&DANTENNER m. balun p3 ringk.:
NYHETI
W3-2000 80 - 40 (20-15 -10) 2 kW PEP
80/40 dipol
2 kW PEP
FD-4 windom 80 - 40 - 20-10 500 W PEP

505: —
265: —
270: —

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

150: —
90: —
165: —
215: —
90: —

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

175: —
145: —

(220 V med skyddsjord):
AR-40
inkl undre mastfastet
CD-45
inkl undre mastfastet
HAM-IV
inkl undre mastfastet
T2X TAIL TWISTER
exkl undre mastfastet
T2X mastfaste, heavy duty
Dessutom koaxialkabel, baluneretc.
Alla priser inkl moms fritt Lidingo
CDE-rotorer

495: —
995: —
1.625: —
2.225: —
275:-

HOGLEGERADE stSIror NU aven i STANDARD-masterna
P60
18 m jordfaste 6.750:— inkl moms
BP60
18 m bergfaste 7.350:— inkl moms
"SUPER"
P60S
18 m jordfaste 8.650:— inkl moms
BP60S
18 m bergfaste 8.950:— inkl moms

665: -

"STANDARD"

VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA-30 10-15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP
GPA-40 10-15 - 20 - 40 hojd 6.00 m 2 kW PEP
GPA-50
10-15-20-40-80
hojd 5,45 m 2 kW PEP

VERSATOWER

BEAMAR for 10-15-20 m
FB 23 2-el 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dB
FB 33 3-el, 5,0 bom 0 2" 8/8,5/7 dB
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dB
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040
Balun pA ringkarna for beam

Per Wikstrom SM5NU
08 - 766 22 50
08 - 766 39 01

QTC 12:1981
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Rymdradio
UoSAT
UoSAT
AMSAT UK Activity Week
OSCAR i klassrummet

2
7/8
9
12

55
251
311
428

Ravjakt (radiopejlorientering)
Vai av jaktomrade
De forsta tio aren
Ravjakter 1981
SMiPRO
SM-resultat

2
5
5
7/8
11

55
174
192
266
388

KLM ANTENNER
KT-34A, 10-15-20 m, bom 488 cm . . 3.500:KT-34XA, 10 —15—20 m, bom 976 cm. 4.570:—
KIT-34X, utbyggnad av -344 till 34XA. . 1.800:—
144-13LB, 2 m, 13 element................... 725:m fl. KLM-antenner.

CD

cdcdcdcdcd

O
1
1
1
1
1
2
2
2
3

‘

Allmant
Om bokstavering
DX-safari till Afrika
Handikapparet
QRP
Telegrafi till sjoss
Telegrafist pa plattform
Radioamatorer i Nordsjon
Amatorradio i Kina
Safari till Lycksele

81

9
10
10
11
11

Medlemsinformation
Fran styrelsen (Motion YL-spalt)
1
Fran styrelsen (SSA-bulletinen)
2
Kallelse till arsmotet
3
"SSA-sagor", nya upplagor
3
Arsmotet 1981, dagordning verksamhetsber., motioner m m
3
kokslut 1980, budget 1981
4
WARC -79, resolution BN
5
Kring arsmotet
5
B:90 (Per Wallander)
Sammantrade med televerket
Arsmotesprotokollet 1981
Tvt informerar (provavgifter)
Fran styrelsen (indragna signaler)
IARU Region 1 1981
Vai till SSAs styrelse
11
SSAsVUmeddelar
12

oo co cd cn

420

GO

12

^^*

124
129
129
132
166
179
214
215
297
340
415

cd

4
4

nj

U1

OCDCDCDCDOOOOCDOUI

379

CO GO —‘
CJ1 CD

140
164
172
228
264
291

11

Nr Sid.

o

8
36
44
86
87
89
100
121
130

DX-semester till Vastindien
Handikapparet
Halsning fran PY
The DX list net
Satellit DX-ing
Info om amatorradio (NSRA)
VSgutbredning genom ledning
Vem uppfann radion
Algjakt och kortvSg
Resa i CP- och OA-land
Reciprokt Sverige — Ecuador
Bilder frSn Arsmotet
WARC-79 och ARRL
Vem var Oscar Hammarlund?
Ryskt fonetiskt alfabet
Reciprok resa
Radio HCJB
Jamboree on the air 1981
SL3FRO
Bodenssetreffen 1981
YMER -80
DX-pedition till Burma
Ursigram och norrsken
SK7HO i Jota 1980
Intruder Watch i Tyskland
SLIFROpa Faro
Handikapp
Rapportering
Amatorradio i nodtrafik
RFI, bokanmalan
Roy Stevens dod
Lyssnare pa diplomiakt

C\|

Teknik
Signalklippning i SSB-sandare
1
HF-instralning i LF-apparater
Loggbok for SWTPC-6800
Betydelsen av IP-point
Brusfaktormatning
QRVIOGHz?
SK6RFQ
Datorer och amatorradio
Motkopplade forstarkare
Teknik i QTC 1971 —1980, register
Amatorradioklubben vid LTH
4
QROO, MPI Heatinganlaggning
5
Packet Radionat
5
SK7RGI
6
Mikroprocessorn — 10 ar
7/8
Smith-diagrammet
9

Antenner
Annaboda 1980, resultat 144 MHz
2 m antenn modell -WV
Enkel 2 m dipol
Universal transmatch
Annaboda 1980, resultat 432 MHz
Cirkulart horn for 1296 MHz
Balun utan ferritkarna
Koaxialkontakter
6-elementant. for VHF
Markens elektriska egenskaper
Antennrotorer
"Figge''-vertikal for
80 och 40 mb

Allmant, forts.

9 298
10 338
10 340
10 341
11 369
11 372
11 377
11 380

ON ON CN CN

CN CN

12
12

Rattelser
Smith-diagrammet

Nr Sid.

CN UP

11
11
11
11

129
131
132
179
180
181
182
212
214
214
215
253
294
296
297
298
342
373
375
376
378
413
415
417
419

Teknik, forts.
Bygga med byggsats
Positionsang. o avstandsber.
Markens elektriska egenskaper
Meteorscatterforbindelser
Decibelen — smartfritt
Temperaturdriften i IC202
555:s grunder — och mer
Farg-TVI

1981

00 00

Nr Sid.
7
40

m

Byggbeskrivningar
Modifiering av TR-4
CW-transceiver med break in
Morseovningsapparat
Medhorning i IC-202 E
QRVIOGHz?
"Minikey'' elbug
2 m-antenn modell -WV
Enkel 2 m dipol
Midikey elbug
Universal transmatch
Cirkulart horn for 1296 MHz
Annu en elbugg
"Hela" 10 mb i FT-7
Modifiering av FT-207
SOS-larm
Balun utan ferritkarna
Slutsteg for 144 MHz
Koaxialkontakter
Stationar tillsats for FT-202
Tips fdrTR-2400
Vi loder i IC-255E
6-el antenn for VHF
Bygga med byggsats
Frekvensraknare K 7000
VHF-UHF ingangssteg
UP-converter
Touch tone
144 MHz FM-mottagare
Amatortrafik via satellit
Antennrotorer
Tongenerator
S/M-logik

QTC

o

Innehall

117
128
142
168
173
176
177
178
194
210
224
224
225
249
263
266
281
283
289
295
314
335
352
368
371
409
411
412
431

1
23
73
73

74
119
161
162
162
209
245
246
281
233
365
410

Handie-talkies
FT-208R

inkl laddare

2195:—

inkl laddare

2495:—

For2M FM

FT-708R
S

For 70 cm FM
Erssan atzi

'0

martin
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PRESSTOPP
DATONG
Antligen kan Du kopa Datons valkanda produkter i Sverige!
Full sortering, service samt vettiga priser! Begar broschyr.

YEASU
Yeasu No 1 — en kortvagstransceiver som klar det mesta
FT-290 en barbar allmodare for VHF. Oslagbar?
FT-480 allmode 10W for 144 MHz
FT-780 allmode 10W for 432 MHz
FT-708 handapparat med LCD for 70 cms FM. Manga tillbehdr.

ICOM
IC-4E en IC-2E men for 432 MHz
IC-730 kortvagsstationen for hem och bil/bat. 12 V/WO W RF.
IC-25 FM-stationen som "far plats" i en bil. Kompakt krutpaket
IC-290 Allmode-riggen for 144 MHz. 12 V.

BOCKER & KARTOR
Vill Du ha 1982 ars callbook fore jul? Bestall omedelbart!
Vi importerar callbooken, vilket medfor snabb leverans.
DX Callbook
US Callbook
WPX-map 4-fargstryck
QTH-lokatorkarta 4-fargstryck 800x1000
UHF-unterlage boken for VHF/UHF-folket. Oumbarlig!
(* Inkluderar frakt vid forskottslikvid pa pg 431 56 99-1)

160: —
35:-*
50:-*

PRE-AMPS
Pre-amp med GAAS-FET pa vag!!!!! Priset under 600:— monterad och trimmad. I lada med
BNC. Ar Du snabb far Du Din fore jul! Prata med SM7FJE och Du far all info!

Dressier GmbH i Aachen har bytt agare och dessutom helt andrat teknisk design pa sina slutsteg. Begar specialbroschyr!

VALKOMMEN DU PRIS- OCH KVALITETSMEDVETNE!

K

TR-7730

En av marknadens minsta 25 W mobilstationerfor 2 m FM. 5 minneskanaler
med scanning. Scannar aven hela omradet 144-145.995. Tone-anrop 1750 Hz.
Manuell stegningavfrekvensen i 25/5 kHz-stegvia mikrofon ellerVFO. ±600
kHz repeaterskift. Programmering av valfritt repeaterskift.
Matt: 147 mm Bx51 mm Hxl98 mm D. Vikt 1,5 kg.
Artikelnr 78-6935-7. Pris inkl. 23,46% moms kr 2.975:—.

Kontakta Uno Soder, SM5CPD, for narmare information.
Generalagent

PS. Du har val nya ELFA-katalogen!DS.

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08/7300700

