51981
Innehcill

Amatorradiomotet i Goteborg. Sid 162 och 194.
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Revisorer
Forste revisor: Carl Henrik Witt, SM7FXB,
Brannanvagen 1,260 40 Viken.
Andre revisor: Curt Holm, SM50V, Ibsengatan
50, 161 59 Bromma, tel 08 - 37 88 02.
Revisorsuppl.: Kjell Karldrus, SM0ATN, Norrtullsgatan 55, 5 tr., 113 45 Stockholm, tel 08 33 22 14.
SSA VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU)

KANSLIST: Margareta Platin

LORDAGARstAngt
QSL: Sista torsdagen i varje myriad 18—20
MINNESFONDEN:
Postgiro 71 90 88 - 7

SSA-bulletinen
c/o Biese, Gjuteribacken 12 B, 172 39 Sundbyberg. Tel: 08 29 63 22, tisd. 16.00- 18.00.

•A
STYRELSEN, ord. och vice ledamoter
Ordf.: Einar Braune, SM0OX, Fenixvagen 11,
182 46 Enebyberg, tel 08 768 31 22.
V. ordf: Lennart Arndtsson, SM5CJF, Envagen
6C, 752 52 Uppsala, tel 018 32 04 16.
Sektionsledare (SL)
Sekr: Stig Johansson, SM0CWC, Granstigen 4,
2 tr. 137 00 Vasterhaninge, tel 0750 - 215 52.
V.sekr.: Bo Lindberg, SM0HDP, Box 85 18400
Akersberga, tel. 0764 - 613 02.
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN, Spannvagen 42 nb, 161 43 Bromma, tel 08 - 25 38 99.
V. kassaforv.: Vakant.
Utrikessekr.: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 21,
791 21 Falun, tel arb 023 - 114 89, 023 176 31
bost.
V. utrikessekr: Vakant.
Tekniksekr.: Eskil Eriksson, SM4AWC, Storgatan 1, 710 41 Fellingsbro, tel 0589 - 206 36.
V.tekn.e-nkr.: Michael Grimsland, SM0EPX,
Lagavagen 31, 121 59 Johanneshov, tel. 08 49 29 33 eller 49 18 71.
Trafiksekr: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumovagen 21 K, 803 58 Gavle, tel 026 - 11 84 24.
V. trafiksekr: Vakant.
Ungdoms- och utbildningssekr: Eric Carlsson,
SM7JP, Kinnagatan 23, 575 00 Eksjo, tel 0381 112 77.
V. ungdoms- o. utb.sekr.: Reidar Hadde,mo,
SM7ANL, Tulpangatan 23, 252 51 Helsingborg,
tel. 042 13 85 96.

Distriktsledare (DL)
DL0: Ulf Swal&n, SM5BBC, PSIsbodagrand 17,
7 tr., 124 48 Bandhagen, tel 08 - 99 84 95.
vDL0: Per-Axel Bengtsson, SM0HWL, Virebergsvagen 9, 171 40 Soina, tel 08 - 83 15 44.
DL1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27, 620 12
Hemse, tel 0498 - 804 24.
vDL1: Hans Rosendal, SM1IUX, Jungmansgatan 596, 621 00 Visby, tel. 0498 793 90.
DL2: Bjarne Knuts, SM2FGO, Majringen 3, 940
45Vidsel, tel 0929 - 303 63.
vDL2: Staffan Meijer, SM2DQS, Fysikgrand
1 B -107, 902 40 Ume3, tel. 090 19 59 88.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skornertvagen 8,
865 00 Aino, tel 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18,
863 00 Sundsbruk, tel. 060 56 88 73.
DL4: Erik Persson, SM4GYS, N. BrSten 3520,
691 92 Karlskoga, tel. 0586 254 64.
vDL4: Gosta Andersson, SM4IRX, Ljungvagen
34, 791 00 Falun. Tel. 023 - 343 11.
DL5: Kent Larsson, SM5DSE, Bomullsvagen 10,
752 57 Uppsala, tel 018 - 42 51 94.
vDL5: Ingemar Lofkvist, SM5CLK, Akervagen 6,
190 61 Grillby, tel 0171 - 704 93.
DL6: Ulf Sjoddn, SM6CVE, Dr Lindsg. 6, 413 25
Goteborg, tel. 031 - 41 07 42.
vDL6: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, Kandidatvagen 3, 52300 Ulricehamn, tel 0321 - 126 86.
DL7: Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box 150,
380 65 Degerhamn.
vDL7: Birger Axelsson, SM7EKT, Andvagen 30,
352 42 Vaxjo, tel 0470 - 171 67.

Einar Braune, SM0OX, ordforande.
Stig Johansson, SM0CWC, sekreterare.
Martin Hoglund, SM5LN.
Ulf Swalen, DL-representant.

funktionArer inom sektionerna
Adress och tel.nr for sektionsledare och vice
sektionsledare citerfinns under styrelsen.
Sekreterare-sektion
Sekr: Stig Johansson, SM0CWC
V. sekr.: Bo Lindberg, SM0HDP.
SSA-bulletinen: C O Biese, SM0HVL, Gjuteri
backen 12 B, 172 39 Sundbyberg, tel. 08 29 63 22.
Medansvariga: SM0HWL och SRA.

Kassasektion
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN
V. kassaforv.: Vakant.
Kanslichef: Martin Hoglund, SM5LN.
Kansliet handhar bl a kansli, medlemsregister,
forsaljningsdeltaljen, QSL-hantering allmant, hamannonser i QTC.
QTC-annonser: Gunnar Eriksson SM4GL
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Idungatan 3,
195 00 Marsta.
QSL-DC0: Lars Forsberg, SM0BDS, Mantalsvagen 10, 175 43 Jarfalla.
QSL-DC1: Roland Engberg, SM1CXE, Box 27,
620 12 Hemse, tel 0498 - 804 24.
QSL-DC2: Jan E Holm, SM2EKM, Bjorkelundsvagen 30, 961 00 Boden.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, SM3CLA, Videvagen 22, 802 29 Gavle.
QSL-DC4: Ernst Andersson, SM4BMX, Skinnarbacken 32 A, 711 00 Lindesberg, tel. 0581 120 90.
QSL-DC5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Stora
Angesby, 591 00 Motala, tel. 0141 - 220 62.
QSL-DC6: Karl-Gustaf Bylehed, SM6DUA, Box’
3069, 531 03 Lidkoping, tel. 0510 - 506 37.
QSL-DC7: Radioklubben Snapphanen och Sven
Dahl, SM7HFW, Box 150, 281 01 Hassleholm.
QSL SJ9WL: Bo Danielsson, SM0BMG, Skogstorpsvagen 48, 191 39 Sollentuna, tel. 08 35 18 19.

Utrikessektion
Utrikessekr: Gunnar Eriksson, SM4GL.
V. utrikessekr: Vakant.
Reciprokt: Klas-Goran Dahlberg, SM5KG, V3rdkasevagen 14 B, 17561 Jarfalla, tel. 08 - 89 33 88.
Intruder Watch: Karl-Erik Lundgren, SM2ALT,
Ojagatan 75, 943 00 Ojebyn, tel. 0911 - 659 00.
Tekniksektion
Tekniksekr.: Eskil Eriksson SM4AWC.
V. tekn. sekr: Michael Grimsland, SM0EPX.
RTTY: Erik Nilsson, SM5EIT, Lundvagen 3,
152 00 Strangnas. Tel. 0152 - 120 01.

Trafiksektion
Trafiksekr: Lars Olsson, SM3AVQ
V. trafiksekr.: Vakant.
Tester KV: Goran Granberg, SM6EWB, Rosengatan 76, 434 00 Kungsbacka, tel. 0300 - 150 06.
SSA MT: Ulf Torstensson, SM0GNU, Passvagen 10, 178 00 Ekerd, tel. 0756 - 313 42.
WASM I: Kjell Edvardsson, SM0CCE, HalleskSran 43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49.
WASM II: Karl O Friddn, SM6ID, PL 1084, Morup, 311 03 L3ng5s, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, SM5DQC,
Box 110, 599 00 Odeshog.
Radiopejlorientering: VRK RPO-sektion och
Lars-Gunnar Hoglund, SM5JCQ, Box 213, 721 06
VasterSs, tel 021 - 14 49 98.
VHF: Folke RSsvall, SM5AGM, Vasterskarsringen 50, 184 00 Akersbergs, tel. 0764 - 276 38. Ej
efterkl. 18.00 UT.

MikrovSgor: Joakim Johansson, SM6GPV, PI
3815 Hen5 Gcird, 517 00 Bollebygd, tel. 033 860 21.
Tester och diplom for VHF och mikrovSgor: Lars
Gustavsson, SM0DRV, Granscingarvagen 7,
161 40 Bromma, tel. 08 - 26 09 41.
AMSAT: SM5CJF.
Repeatrar: Gothe Edlund, SM4COD, Bo Eriks
vag 30, 781 65 Borlange, tel. 0243 - 295 04.
Samverkan SSK: Ivan Geidnert, SM5ASE, Milstensv. 6 A, 183 38 Taby.
Ungdoms- och utbildnings-sektion
Ungdoms- och utbildningssekr: Eric Carlsson,
SM7JP.
V. ungdoms- o. utb. sekr,: Reidar Haddemo,
SM7ANL.
Handikappfrcigor: Enar Jansson, SM4IM, Gardesgatan 4, 670 50 Charlottenberg, tel 0571 - 200 93.
SWL-fr3gor Jan Korsgren, SM4ANV, Kornstigen 11 B, 2 tr, 781 00 Borlange, tel. 0243 - 179 09.
Samverkan Scout och JOTA: Birger Fahlby.
SM7CZV, Klockarevagen 12, 260 62 Hanaskog,
tel. 044 635 75.
Samverkan FRO: Eric Carlsson, SM7JP.
QTC-sektion:
Huvudredaktor: Sven Granberg, SM3WB.
v. redaktor: Folke Rasvall, SM5AGM.
Spaltredaktorer och dvriga medarbetare i QTC,
se resp. spalt eller artikel.

Press-Stopp!!
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Viktigt meddelande
frcin televerket
Televerket har genom direktionsbeslut den
7 april 1981 faststallt nya avgifter for avlaggande av kompetensprov avseende radioamatorcertifikat.
Med de nya avgifterna, som galler frSn den
1 juli 1981, beraknas televerket uppnS kostnadstackning for sin provverksamhet.
Foljande avgifter galler fr o m 1 juli 1981:

Helt prov (teori/telegrafi)
A-, B- och C-cert.
T-cert. (teori)
Helt omprov (teori/telegrafi)
A-, B- och C-cert.
T-cert. (teori)
Delprov(telegrafi)
A-, B- och C-cert.
Delprov (teori)
A-, B- och C-cert.
Delprov (teknik)
A-, B-, C- och T-cert.
Delprov (reglements- eller
sakerhetsforeskrifter)
A-, B-, C- och T-cert.

300: —
250: —
300: —
250: —
100: —
200: —
200: —

50:-

Forsaljningsdetaljens
prislista, se forra nummer
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ANSVARIG UTGIVARE

ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER)

Einar Braune, SM0OX
Fenixvagen 11
182 46ENEBYBERG

Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21,791 21 FALUN
Tel. 023 - 114 89
023 - 176 31 bost.

HUVUDREDAKTOR
Sven Granberg, SM3WB
Kungsbacksvagen 29
802 28 GAVLE
Tel. 026 - 18 49 13

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

HAM ANNONSER.

Denna upplaga ar tryckt i 6 800 ex.

SSA:s kansli
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA
Postgiro 2 73 88-8 resp. 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06

Ljusdals Tryck AB

WARC 1979 - resolution BN
Frekvenssektionen vid Televerkets Radio
division har den 17 mars 1981 lamnat en redogdrelse over tillkomsten av resolutionen.
Dess provisoriska arbetsnamn var "Resolu
tion BN "men numera ar den intagen i Radioreglementet och benamnd Resolution 640
"Relating to the International Use of Radio
communications, in the Event of Natural Dis
asters, in Frequency Bands Allocated to the
Amateur Service".
Resolution 640 har sitt ursprung i 1959 3rs
rekommendation 34 "Relating to the Use of
Radiotelegraph and Radiotelephony Links by
Red Cross Organizations".
Den gamla rekommendation 34 konstaterar Roda Korsorganisationernas behov av radiokommunikation da de vill bista vid naturkatastrofer, dar normala kommunikationsmedel blivit avbrutna. Rekommendationen
pekar pa mojligheterna att anvanda frekvenser omedelbart over eller under amatorbandgranserna och rekommenderar att nasta
WARC skall ta upp frAgan pa nytt. S3 skeddealltsS 1979.
Infor denna fr3gas behandling vid WARC
79 foreleg forslag till resolution, bl a genom
en omarbetning av texten i gamla rekom
mendation 34 och genom utpekande av specifika sm3 frekvensband for rodakorstrafik

TELEVERKET
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innanfor amatorbandgransema.
Under diskussionernas g3ng kom det fram
att man borde skilja p3 a ena sidan de akuta
behoven att snabbt bygga upp improviserade och till situationen anpassade radionat nar
naturkatastrofer uppst3r, och a andra sidan
de permanenta internationella radionat som
rodakorsorganisationema behover i sin verksamhet. Man arbetade darfor fram tv3 resolutioner for att tacka in de b3da fallen. Det visade sig att en majoritet ville ge rodakorsorganisationerna storre frihet att valja frekvenser,
och
de
foreslagna
specifika
bandstumparna stroks darfor. Likas3 ville
man i "katastrofresolutionen" inte namna
Roda Korset vid namn, eftersom detta skulle

krava omnamnandet av aven "Roda Halvm3nen" och "Roda Lejonet och Solen", vilket
skulle tynga framstallningen och and3 riskera
oavsiktligt uteslutande av andra icke p3tankta hjalporganisationer.
Den radiotrafik som Roda Korset och and
ra liknande hjalporganisationer bedriver vid
katastroftillfallen ar av karaktaren fast eller
mobil trafik enligt Radioreglementets definitioner, och den resolution 640, som man
slutligen kom overens om, syftar till att ge
denna trafik mojlighet till intrSng i sandaramatorbanden pa mycket begransande villkor. Begransningarna avser tid, rum och omstandigheter, och syftar till att skydda amatorradiotrafiken i banden.
Dessutom framg3r direkt av resolution 640
att det enbart galler internationell radiotrafik i
akuta fall av naturkatastrofer, och att sandaramatdrstationer kan tas i anspr3k for forstarkning av trafikkapaciteten.
Resolutionen om rodakorsorganisationernas fasta radionat (nr 10) benamns "Relating
to the Use of Radiotelegraph and Radiotele
phone Links by the Red Cross, Red Cre
scent, and Red Lion and Sun Organiza
tions". Den g3r ut p3 att dessa organisationer for sitt fasta nar skall tilldelas frekvenser gransande till amatorbanden.

NRAU-motet
i Kopenhamn
den 14—15 mars 1981.
Protokollet fr3n motet har annu inte kommit. Daremot kan vi visa en bild av deltagarna. Foto: SM0OX.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SM5AGM
OZ9JB
SM3AVQ
SM6GPV
LA4ND
0H2BEW
OZ5DX
OY7ML
0Z9SW

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SM4GL
LA2PT
TF3KB
OZ6BL
OZ7IS
0H5NW
SM0OX
0Z1AT
LA6A

SSA-medlem nr 6000
SM6LRX Lars Stromberg i Halmstad blev
foreningens medlem nr 6000. SSA:s VU beslot vid motet den 23 februari att -LRX skulle
f3 fritt medlemsskap for 1981.
QTC 5:1981
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Omslaget: FrSn radioamatormotet i Goteborg. Fr. v. SM6DGR, SM6AHN, SM6JMA,
SM7AB0, SM6SA. I rullstolen SM6EBV.
Foto: SM7QY.
Seaven sid 194.

Radioamatormotet i Goteborg den 4—5
april, tillsammans med SSA:s 56:e Srsmote,
blev en stor framgSng for arrangoren, Goteborgs Sandareamatorer. I GSA:s monter serverades ett specialtappat "Amatol", med
speciell etikett. Olet pSminde om en lattare
variant av "Preppens". Drycken fyllde endast sin uppgift och det var vSr i luften och
ute luktade det hast.
Under lordagen besoktes massan av nara
900 personer. Antalet utstallare var 18 dar televerket och FRO deltog med var sin valutrustade "radiovagn". Till foljd av takhojden i
masshallen kunde aven ganska stora antennmaster visas i naturlig stolek.
I samband med Srsmotet overlamnades
en minnesgSva till SSA:s revisor Carl-Henrik
Witt, SM7FXB med anledning av hans 60Srsdag. I kvallens supe deltog 150 personer
och "Hamfesten" pSgick till klockan 01.30
SNT.

Arsmotet
Till foljd av att mSnga motesdeltagare drojde sig kvar for lange i utstallningshallen uppstod en mindre tidsforskjutning innan Per
Wallander kunde borja beratta om tvt behandling av "B:90". (Formodligen beroende
pS den samtidigt pSgende hasthoppshowen i
Skandinavium luktade det hast aven i moteslokalen). Per Wallander besokte ej Goteborg
"pS tjanstens vagnar", men hans anforande
fSr betraktas som officiellt och Sterfinns harintill.
Till mdtesordforande valdes SM7CGW
och till sekreterare SM0CWC. Rostlangden
upptog drygt 400 personer varav halften representerades av fullmakter. Kallelse och
dagordning godkandes. Betraffande verksamhetsberattelsen ansSgs att styrelsen varit
for tystlSten betraffande remisssvaret till tvt
om B 90. Kassaberattelsen godkandes och
revisorerna tillstyrkte avsvarsfrihet vilket mo
tet beviljade.
Postrostningen gav foljande resultat:
V ordforande SM5CJF, 639 roster, sekre
terare SM0CWC, 639 roster, Utrikessekr
SM4GL, 642 roster, Trafiksekr. SM3AVQ,
565 roster.
Utover dessa hade till trafiksekreterare
foreslagits SM0IX som fick 113 roster.
PS DL-posterna skedde omval till SM1,
SM3 och SM5. Till DL6 nyval av SM7DLZ.
Av motionema brfolls 14.1 — 14.4. Avslag
for 14.5—14.10. For 14.5 och 14.6 begardes
votering.
For Srsavgiften for 1982 hade styrelsen
foreslagit ett tak pS 175: — vilket godkandes.
FrSn Nordvastra SkSnes Radioamatdrer
(NSRA) hade forslag lagts om att Srsmotet
1982skulle forlaggas till Helsingborg. Staden
firar aven 900-Srsjubileum. DL7 undersoker
forutsattningarna.
SSA:s hedersnSI tilldelades SM4C0D for
hans repeatertrafikinsatser samt SM6EDH i
egenskap av mSngSrig bulletinoperatdr.
Till hedersmedlemmar i foreningen kallades SM0OX, SM0CWC och SM5BBC for
ISngvarigt foreningsarbete.
AvgSende DL7, SM7BNL avtackades av
foreningsordforanden for sina insatser som
distriktsledare.
Arsmotet leddes som tidigare Sr med stor
skarpa av -CGW och kunde avslutas i tid for
lunch.
SM3WB
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Vid SSA:s arsmote lamnade Per
Wallander fran tvt radiodivision
synpunkter pa behandlingen av nya
B:90, Bestammelser for amatorra.dioverksamheten. Pa sarskild fraga
meddelade han att avsikten ar att
bestammelserna skall trada i kraft fr
o m 1 januari 1982.

PER WALLANDER arbetar vid
televerket i Farsta. Han ar chef for
radiolaboratoriets matkontor, som
bl a utfor all obligatorisk typprovning av radioutrustning i Sverige.
Han svarar aven for de tekniska pro
ven for amatorradiocertifikat och ingar darfor i den grupp som omarbetar B:90. Aren 1969—1972 var Per
Wallander SSA:s tekniske sekrete
rare med anropssignal SM0DLL
och utformade kompetenskraven
for den tekniska licensen. Efter att
ha varit borta fran amatorradion i
nastan tio ar aterkommer han nu
med anropssignalen SM0MAN.

Varfor behover vi
kunna telegrafi?
Nar den tekniska licensen infordes for
ungefar tio Sr sedan upptackte mSnga att det
gSr alldeles utmarkt att vara sandaramator
utan att kunna telegrafi. Om man kan prata
med kompisarna runt Goteborg pS tvSmeter
utan att kunna telegrafi borde det ju rimligtvis gS precis lika bra att kora 80 m SSB utan
att kunna telegrafi. Och visst ar detta riktigt.
Merparten av all kommersiell radiotrafik fungerar alldeles utmarkt med operatdrer som
inte kan telegrafi. Men varfor kraver dS tele
verket att du skall kunna telegrafi for att fS
sanda pS kortvSg? Det ar ju sjalvklart att du
kommer att lara dig telegrafi om du avser att
anvanda detta trafiksatt, likaval som att DXjagaren friskar upp sina engelska kunskaper
och den RTTY-fralste gSr en skrivmaskinskurs. Men televerkets prov omfattar varken
engelska eller maskinskrivning.
MSnga lander har i sin definition av amatorradio som forsta punkt, att sandaramatorerna skall utgora en resrus av tranade opera
tdrer som kan bistS landet vid naturkatastrofer. For att fS tranade telegrafioperatorer ar
man darfor villig att upplSta vissa frekvensband for amatorradio. Frekvensspektrum ar
annars en nog sS begransad naturresurs. Privatradion har t ex fStt hSIla till godo med det
s k ISM-bandet, som forst och framst ar uppIStet for industriella och medicinska hogfrekvensapparater. Detta frekvensomrSde anses darfor av mSnga som oanvandbart for all
serios radiokommunikation.
Det finns alltsS en internationell onskan att
amatorradiotrafik skall bedrivas pS sSdant
satt att amatorema fSr tillfalle till traning av
telegrafifardighet. Aven svenska forsvaret
raknar med sandaramatdrerna som en resurs. Det ar darfor bara att konstatera, att in
get fSs gratis har i varlden. Ser du telegrafin
som en uppoffring, ar detta priset du fSr be
tala for att fS kora telefoni pS kortvSg.

CD
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Heist skulle jag emellertid vilja fS dig att inta ett annan synsatt. Det finns planer pS att
slopa all manuell telegrafi inom handelsflottan senast 1990. Att forsvaret snart skaffat
sS avancerad radioutrustning att all manuell
telegrafi om nSgra Sr ar ett minne blott kan
ocksS vara en trolig utveckling. Om 20 Sr
kanske sandaramatdrerna ar de enda som
fortfarande beharskar konsten att utvaxla
meddelanden med hjalp av "farbror Morse's
kod". Detta ar en fardighet i utdoende. Var
radd om den.
Trots satellites sjokablar och mikrovSgslankar, varje gSng kriget i Mellanostern blossar upp fSr man starta de sedan lange nerlagda kortvSgsviorna for att fS telefontrafiken
med utlandet att fungera. Tekniskt avance
rad utrustning har behov av ett fredligt klimat
for att fungera.
En 1 W FM-station pS 2 m ar en alldeles ut
markt radiostation for kommunikation over
relativt stora omrSden. Detta forutsatter
dock en fungerande repeater och inte alltfor
stortrafikintensitet.
Som alternativ finns det sakert mer an 200
sandaramatorer har i landet som av radiodelar de har liggandes hemma skulle kunna
bygga en 1 W direktblandande telegrafista
tion for 80 m. Med denna station utvaxlar
duktiga CW-operatorer meddelanden over
hela landet, Stminstone under vissa tider pS
dygnet, och detta helt oberoende av repeat
rar. Vad ni an gor, vSrda era telegrafikunskaper.
Svenska televerket ser garna att proven
for amatorradiocertifikat blir svSrare. Endast
sandaramatorer fSr namligen anvanda sandarutrustning som ej ar provad och/eller
godkand av televerket. Darfor mSste sandar
amatoren sjalv kunna konstatera, att sandaren uppfyller de tekniska kraven och inte stor
annan radiotrafik. Eftersom radioutrustningarna blir alltmer avancerade skarps ock
sS kravet pS sandaramatoremas kunnande.
FrSn skilda hSIl drivs emellertid frSgan om
ett nordiskt amatorradiotillstSnd. Idag fSr
man i Danmark, Finland och Norge kora tele
foni pS kortvSg med 60-takt i telegrafi. Samma ar forhSllandet i-Tyskland. I USA ar gransen 65-takt. For att inte motarbeta det nordiska amatorradiotillstSndet gSr utvecklingen
mot att aven vi kommer att fS kora SSB pS
kortvSg om vi klarar telegrafi i 60-takt. Av
samma orsak ar det svSrt att oka svSrighetsgraden pS det tekniska provet. Aven detta
bor ligga i nivS med vad som kravs i andra
lander. Detta medfor en sankning av kompe
tenskraven. Det kommer att finnas mindre
att kampa for. Hobbyn blir ej langre lika in
tressant, taket ligger for ISgt.
Darfor ar vi nSgra som pladerar for en
"extra-klass", ett "A-extra". Detta skulle
motsvara amerikanarnas klasser "advanced"
och "extra". Eller danskarnas "utvidgade
tekniska prov" vars svSrighetsgrad ligger en
bra bit over vSrt A-prov. For att verkligen va
ra nSgot "extra" och dessutom sporra nuvarande A-amatorer till fortsatta studier bor
de telegrafikravet sattas till 100-takt och det
tekniska provet i svSrighetsgrad motsvara
det danska utvidgade provet eller USA:s
"extra"-klass.
Som jag namnde inledningsvis utgor san
daramatdrerna en resurs som Sverige kan utnyttja om behov skulle uppstS. Denna grupp
behover troligtvis inte vara speciellt stor for
att fylla sin uppgift, men kunskapsnivSn
mSste overstiga 60-takt i telegrafi. Det ar min
overtygelse att en svensk extraklass, bara
genom att finnas till och i annu hogre grad
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om den t ex skulle kunna fA ett speciellt pre
fix, kommer att locka tillrackligt mAnga sandaramatdrer till fortsatta studier for att fylla
beredskapsbehovet och dessutom over lag
hoja kompetensnivAn hos de svenska sandaramatdrerna.

Uteffekt eller DC input?
Hur skall effekten matas?
Bland remissvaren till B:90 finns mAnga
som tycker att vi borde overgA till uteffekt
istallet for att behAlla nuvarande matmetod,
tillford likstromseffekt. Jag kan forstA detta.
Inom den kommersiella sidan talas det idag
inte om nAgot annat an "uteffekt frAn sanda
ren", eller "effektivt utstralad effekt" (ERP).
Mats uteffekten frAn sandaren finns ofta nAgon bestammelse som begransar antennens
storlek, se t ex privatradiobestammelserna.
Frekvensplanerna vill namligen veta ERP och
antennhojd for att kunna berakna varje
stations tackningsomrAde.
For amatorradion finns ingen frekvensplanering varfor detta motiv att kanna ERP faller
bort. Daremot kan det handa att det ur storningssynpunkt vore onskvart med en begransning av ERP. Da uppstar genast problemet att bestamma ERP. Skall den matas pa
platsen, och i sA fall av vem? Skall uteffekten
matas och antennnvinsten uppskattas? (Hos
alia dessa hembyggda antenner mer eller
mindre omojligt placerade p g a utrymmesbrist). Om det storda objektet befinner sig i
antennens narfalt rAder inget enkelt samband meHan det elektriska eller magnetiska
fa Itets storlek och antennvinsten. Som synes
uppstar genast ett flertal intressanta matpro
blem.
Eftersom amatorradiosandare inte skall
typgodkannas av televerket finns krav pa att
sandaramatoren sjalv skall kunna kontrollera
att hans sandare uppfyller televerkets bestammelser. Antag att televerket inte gar sa
lAngt som till en begransning av ERP utan
nojer sig med att foreskriva att uteffekten
skall bestammas, sA som skett i de nya tyska
bestammelserna. Klarar vi av att mata utef
fekten?
Flertalet sandaramatorer har nagon form
av SVF-meter, som ofta ar direkt kalibrerad i
framAtgAende respektive reflekterad ef
fekt. Om du tar avlast framAtgAende effekt
och subtraherar reflekterad effekt fAs verkligt
utsand effekt. Detta ar riktigt. Metoden ar
dessutom anvandbar aven for matarledningar med hogt SVF. Men det finns en ha
ke, som gor att metoden ofta inte fungerar.
Aven en 50 ohms antenn kan strala pa sAdant satt att antennstrommar fortplantar sig
pa koaxialkabeln. En icke perfekt balun eller
olampligt dragen koaxialkabel ger antennstrommar pa koaxialkabeln ("common
mode"-strdmmar, de gar at samma hcill och
ar lika stora bade pa skarm och innerledare).
Dessa kan fortplanta sig ner till sationen och
ge kannbar spanning i radioutrustningen,
mikrofonen branner pa lapparna t ex.
Antennstrdmmarna utefter koaxialkabeln
ger som resultat att SVF-metern visar olika
varden beroende var pa matarledningen den
kopplas in. Om kabeldampningen ar lag skall
det vara egalt om SVF-metern placeras nara
sandaren eller nara antennen. Avlasta varden
skall alltid vara desamma.
Forlang din koaxialkabel at antennsidan
med ungefar en kvarts vAglangd och kon
trollera om avlasta varden ar oforandrade. Ar
sA inte fallet har du antennstrommar pa kabeln. Dessa tar du bort genom att tra koaxen
genom ferritringar. Garna sAval vid antennen
som vid SVF-metern. Pa samma satt som
manavstdren HF-stord ljudanlaggning.
Med dessa forsiktighetsAtgarder, ferrit
ringar samt forlangning av koaxen med nAgra kabelbitar av olika langd for att konstatera
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att inga "common mode"-strdmmar finns,
kan du borja hoppas att din uteffektmatning
ger ett nAgorlunda ratt resultat. Forutsatt att
effektmetern i sig sjalv ar rimligt noggrann pA
den aktuella frekvensen.
Som jag hoppas ni forstAr av detta resonemang ar uppmatning av den effekt som ma
tas till antennenn en svAr uppgift. Skall sandaramatdrerna mata uteffekten bor det istal
let ske mot en konstlast enligt tysk modell.
S3 utfors ocksA typprovningarna pA telever
ket. Verkligt utmatad effekt till antennen kan
sedan vara mindre eller storre an den som
uppmattes mot konstlasten, beroende pA att
antennimpedansen sallan dverensstammer
med konstlastens impedans.
Eftersom uteffektmetern inte ar att lita pa
nar antennen ar inkopplad mAste avlasning
av den inmatade likstromseffekten tillgripas
om man vill jamfora uteffekten till konst
lasten med uteffekten till antennen. Och dA
ar vi tillbaka dar vi borjade. Varfor inte behAIla inmatad likstromseffekt i bestammelserna.
Metoden ar enkel och kan tillampas av alia,
och effekten kan overvakas nar sandning pAg3r.

Hur skall effekten matas
vid SSB? Vilken effekt skall
tillStas?
Nagra lander foreskriver att toppeffekten
skall matas vid SSB. Detta gors med ett
strominstrument vars attacktid ar mycket
kort medan falltiden ar lang. Konsekvensen
av detta blir en utbredd anvandning av talkompressorer vars uppgift ar att beskara topparna i talet. PA sA satt kan medeleffekten
hojas utan att toppeffektgransen overskrids.
Naturligtvis gAr det inte att undvika att detta
forsamrar ljudkvaliten.
De svenska bestammelserna sager att
strommatinstrumentets tidskonstant skall
vara 0,25 s bade som attack- och falltid. Det
ta betyder att korta toppar ej registreras av
instrumentet. Avlast varde svarar mer mot me
deleffekten. Om sandaren klarar hoga toppeffektvarden finns det darfor ingen anledning
att anvanda talkompressor.
NAgra roster har hojts mot de slutsteg som
idag salufors pa marknaden. De ar ofta specificerade for 1 kW input, 2 kW pep output.
Dessa borde inte fa anvandas eftersom den
svenska effektgransen ar 500 W.
Pa detta kan svaras foljande*
Orsaken till att de ar specificerade for 1 kW
ar att detta ar effektgranseni USA. Observera att slutstegen ar specificerade att vid SSB
kunna drivas till minst 1 kW med lag distorsion. Troligtvis kan manga drivas till det
dubbla utan att distorsionen blir besvarande.
Effektbegransningen fAr namligen inte ske i
slutsteget, om detta skall arbeta linjart. Den
mAste goras i mikrofonforstarkaren eller i nAgot MF-steg fore sidbandsfiltret i drivsandaren. Annars bildas distorsion och splatter.
Ett slutsteg som dessutom skall klara 500
W input vid RTTY (kontinuerlig barvag) blir
med nodvandighet vAldsamt overdimensionerat nar det anvands for SSB.
Du mAste darfor sjalv se till att inte driva
slutsteget till mer an 500 W input. Om inte
sandaramatorerna av egen fri vilja hAller sig
inom de effektgranser som televerket fastslagit skulle resultatet kunna bli en drastisk
sankning av effektgransen, forbud att anvan
da separata slutsteg, forbud att anvanda
hembyggen samt typprovnings- och godkannandetvAng pA all sandaramatorutrustning.
Detta innebar att amatorradion skulle degraderas till den nivS dar privatradion stcir idag.
Och detta bara for att sandaramatorerna inte
klarar av att leva med den frihet och de myc
ket generosa bestammelser som finns idag.
Var aktsam om din hobby och kor lagligt.

QTC
I detta nummer
finns en artikel med rubriken QROO och
handlar om Max
Planck-institutets
HEATING-projekt i Tromso. Se aven QTC
3/81 sidan 81. Artikelforfattarna inbjuder
skandinaviska amatdrer att gora forbindelseprov nar HEATING-anlaggningen ar igSng.
Det bor vara en lockande uppgift!
Som komplettering kan namnas att
SM4GL levererat de 150 masterna till antennanlaggningarna. Masterna ar limmade 4-kant
trastolpar i langder fr^n 13 till 28 meter.
Dessutom 110 st 5 metersmaster for matarledningarna.

Vagutbredning
I detta nummer finns en artikel som kullkastar tidigare begrepp i v^gutbredningsteorin.
SM0CCE har oversatt artikeln ur CQ och for
att artikeln ej skulle uppfattas som ett aprilskamt foreslog jag att artikeln skulle tas in i
majnumret. Ett par svenska specialister har
fAtt lasa artikeln och en sager bl a "Det ar tyvarr alldeles uppenbart att vAgutbredning ar
ett alltfor svcirt omrSde for att intuitiva slut
satser ska vara tillrackliga". InnehSllet f3r st3
helt forforfattarens rakning, trots att det kan
misstankas vara ovederhaftigt pS en rad
punkter. N3gra kommentarer till artikeln har
hittills inte setts i CQ.

Packet — Radionat
heter en artikel som visar att snart ar tiden
inne nar mikrodatorn tar over amatdrtrafiken.

Serie E:22
d.v.s. Televerkets forfattningssamling
"Svensk Amatdrradioforteckning" juni 1979
var foraldrad redan nar den kom ut. Det ar
forklarligt. En forfattning mciste forelaggas
byrcidirektoren, avdelningsdirektoren, byrSchefen och kanske t.o.m. generaldirektoren
och det kan ta tid.
"Verkets lista" som den kallas, ar inte
"sokvanlig". Folk, och aven amatorer flyttar
ratt ofta. Bland amatorema ar det ca 1000 pr
Ar som ror sig inom eller utom distriktet. Med
ett battre soksystem kan man hitta dem lattare.
SM6GDL, Tage i Molndal, var en av dem
som mycket snart upptackte E:22:s brister
och han konstruerade ett nytt slags register.
Till en borjan endast for det egna distriktet
-SM6. Till Arsmotet i Goteborg hade han fAtt
fram en forteckning over hela landet. En lista
med suffixen A A till MDZ i lopande foljd och
till 90 % forsedd med telefonnummer. En
omojlighet for tvt trots att de forhoppningsvis har tillgAng till nAgon "centraldator".
Verkets lista av Ar 1979 ar pA 200 A4-sidor.
-GDL:s lista omfattar 160 tattskrivna A5-sidor som man kan fA for 40 kronor. Den ar in
te helt "uppslagsvanlig" genom haftningsmetoden man den olagenheten tar man gar
na. Boken kan vara en lamplig present till utlandska vanner. Klubbarna kan ocksA gora
sig en slant pA den.

Korrektur i tiden
Statsminister Falldin lar ha sagt, nar han
inte forstAr vad han sagt: "Korrekturet har
visst inte nAtt fram". I QTC 4/81 hade tydligen samma sak hant for
SM3WB
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Max
Planck-institutets
HEA TING-anlaggning — n£got for sandaramatdrerna?

O'

QROO!

Ake Hedberg, SM5API
BoThide, SM5DFW
Uppsala Jonosfarobservation (SK5IO)
755 90 UPPSALA.

Interior frSn sandarhallen i Tromso med ndgra av de 12 120-kW slutstegen synliga.
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I marsnumret av QTC omnamndes i artikeln om SAFARI i Lycksele ett annat forskningsprojekt, HEATING, i Tromso. Vi tanker
ta tillfallet i akt och presentera detta ganska
imponerande projekt litet narmare och kort
forsoka beratta om en del av vad man hoppas kunna uppnA vetenskapligt inom detta.
Bland
annat
tror
vi
att
svenska
HF/VHF/UHF-amatdrer skulle kunna gora
en insats till forskningens fromma i detta
sammanhang. Lit oss forst ge en kort beskrivning av sjalva anlaggningen.
HEATING har fAtt sitt namn av att man pci
grund av den effekttathet (3 mW/m2, svarande mot en elektrisk faltstyrka av 1 V/m,
vid 100 km avstcind) man uppncir i sandningsriktningen faktiskt ar sS hog att man lokalt
kan varma upp jonosfaren. Man cistadkommer helt enkelt en modifiering av vissa jonosfarparametrar som t. ex. elektrontemperaturen. Projektet ar vasttyskt med Max
Planck-institutet i Lindau/Harz som huvudansvarig, men aven Vcir forskargrupp i Upp
sala har mojlighet att utnyttja installationen
for forsok i egen regi eller tillsammans med
andra grupper. Anlaggningen ar belagen vid
Ramfjordmoen sydost om Tromso och be
stir fullt utbyggd av 12 st sandare p3 vardera
120 kW (DC) uteffekt, vilka kan arbeta inom
frekvensomrSdet 2,75 — 8 MHz. Antennsystemet bestSr av tre olika antennmattor med
6x6 korsade dipoler (alltsA totalt 36 st) i varje
array (se fig 1). Varje rad med korsade dipo
ler matas av tv3 sandare och faslaget hos var
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Fig. 1. De tre antennmattorna.
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och en av sandarna kan justeras individuellt.
Antennerna upptar en yta pA totalt ca
300 000 m2 och framforstarkningen i varje ar
ray ar 24 dBi vilket ger totalt 360 MW
(360 000 kW) ERP (Effective Radiated Po
wer) kontinuerlig barvag. Med detta menas
att om man anvande en rundstrAlande (isotrop) antenn skulle effekten frAn sandaren
behova vara 360 MW for att erhcilla samma
effekttathet (eller signalstyrka) i en punkt i
centrum av antennloben. Lobbredden for
dessa antennmattor ar 15° och loben riktas
normalt vertikal uppat. Genom att man anvander korsade dipoler (se fig 2) kan man fritt
valja typ av polarisation, och genom att justera de individuella sandarnas inbordes faslagen kan man luta antennloben i meridian
planet (se fig 3). Matarledningarna, som ar
av egen tillverkning, bestir av sammanlagt
50 km aluminiumror av den typ som anvands
vid exempelvis konstbevattning. For narvarande har man tillstcind att sanda pA frekvenserna 2759, 3324, 3515, 4040, 4912.8, 5423,
6770, 6960, 7100 och 7953 kHz. PS vAr inrAdan har man hittills avstAtt frAn att anvanda
3515 och 7100 for att inte stdra amatorradiotrafiken, dA dessa frekvenser ligger inom DX
delarna av resp. band.
Vad ar dA det vetenskapliga syftet med
HtA I ING? Jonosfaren utgor ett plasma, dvs
en gas bestAende av joner och fria elektroner. Som tidigare namnts ar intensiteten hos
den utsanda radiovAgen frAn HEATING-sandaren vanligen kallad pumpvAgen, synnerligen hog och kan Astadkomma en lokal uppvamning av jonosfarplasmat. Detta ar dock
bara en (och i sig inte sA intressant) process
av ett flertal mojliga. Betydligt intressantare
ar de sA kallade parametriska processer som
induceras nar pumpvAgens intensitet nar
over vissa troskelvarden. I analogi med para
metriska blandare i avancerade mottagare
fungerar jonosfaren vid dessa processer som
ett olinjart medium och generarar "blandningsprodukter" bestAende av vagor av olika
typer med andra frekvenser an pumpvAgens.
Sa kan t. ex. den elektromagnetiska pump
vAgen till en viss del sonderfalla till elektrostatiska plasmasvangningar (elektron- och
jonvAgor) vilka i vissa avseenden kan jamforas med vanliga ljudvagor i luft. Ett resultat
av dessa processer ar bildning av ridAliknande strukturer av fortatningar och fortunningar av plasmat vilka i likhet med naturliga norrsken kan reflektera radiovAgor. RidAerna ar
med sorsta sannolikhet orienterad langs jordens magnetiska faltlinjer (12° frAn lodlinjen i
Tromsotrakten). Ett satt att pAvisa dessa
ridAstrukturer ar med radarmetoder inom
omrAdet 10 — 500 MHz. Ett exempel pA en
anlaggning for sAdan matning ar den tidigare
namnda SAFARI-anlaggningen. Maximalt
radareko erhAlls under vinkelratt infall av radarvAgen mot de magnetiska faltlinjerna pA
ca 150 — 250 km hojd ovanfor Ramfjord
moen (69.67° N, 18.93° E).

Sandaramatorema i Sverige och dvriga
Sandinavien bAde pA HF och VHF/UHF kan
gora en insats genom att vara aktiva under
de tider dA HEATING-anlaggningen anvands
och rikta antennerna mot TromsoomrAdet.
Vad som intresserar oss ar att se i vilken mAn
man kan etablera forbindelser via den modifierade delen av jonosfaren. Situationen bor
likna den man har vid norrskensforbindelser
men troligen erhAlles en betydligt stabilare
ton. Vanligtvis nycklas HEATING-sandarens
barvAg, som i vissa fall kan vara modulerad,
pA/av i perioder som kan variera frAn nAgon
minut till nAgra tiotals minuter. Det torde va
ra enkelt att konstatera om eventuella ekosignaler kommer och gAr i takt med detta.
Om eko uppnAs mAste man for uppratthAIlande av forbindelser alltsA anvanda viss trafikteknik som bestams av det aktuella sandningsschemat for HEATING.
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Fig. 2
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COMPUTER
De experiment vi har skissat ovan, plus
mAnga andra som inte redogjorts for har, ar
av mycket stor betydelse for vAr forstAelse av
den fysik som regierar jonosfarens uppforande, men kan aven ge viktiga bidrag till den
plasmafysikaliska grundforskningen. Vi ser
garna att intresserade med egna bra anlaggningar (CW) inom frekvensomrAdet 21 —
432 MHz och med tillgA'ng till antennsystem
med god forstarkning och direktivitet tar
kontakt med oss sA vi kan ge information om
tider m m. Det ar vAr forhoppning att observationer utforda av radioamatdrer kan bi-

draga till vAr forstAelse av de fysikaliska pro
cesser som induceras nar QROO-signalen
frAn Ramfjordmoen strommar ut i jonosfaren.
Referenser:
P Stubbe ant M Kopka (MPI, Lindau),
Ionospheric modification experiments in
northern Scandinavia. A description of the
HEATING project.
J A Fejer (MPI, Lindau), Active plasma
studies through groundbased experiments in
Scandinavia.
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I foregSende rapport om 144 MHz-resultaten redogjorde jag ratt utforligt for forutsattningarna
for matningarna. Darfor kan vi nu koncentrera oss
pS skillnaderna mellan 432 och 144 MHz-matningarna.
Vi kor h^rt ...
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SM6CHK "Oscar" ar projektledare for satellit-TV vid Luxor
AB i Motala.
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hann jag inte heller denna gang med nagra kommentarer eller bilder. Nagra hastigt pakomna resor
kom emellan. Hoppet ar ju det sista som lamnar aven
radioamatdren sa kanske till nasta nummer ...

1 3 .8 a t 4 2 7 -4 2 9
1 3 .5 a t 4 3 2 .0 , 13.1 a t 435.1

MHz

max

TYVARR

max

Faltstyrkevariationerna matt med referensantennen
ar for ±1X hbjdvariation ±0,3 dB och for ±JX hojdandring ±0,2 dB

dBdA80,

a

Som mottagarantenner anvandes tva stackade 13 el
yagis av fabrikat SM7DTT. Stackningsavstand 1,5X.
Elevation 5-10°. Hojd 14 m. For ovrigt samma matstracka som pa 144 MHz. Reflektionsbekampningen
gick ocksa till pa motsvarande satt.

G A IN /Z a

MATSTRACKA 432 MHz

1 1 .5 a t 4 2 8 .5
1 0 .7 a t 4 3 2 .0 , 6 .6 a t 435

E cu

max

Orsaken till variationerna var mottagarantennernas
frekvensgang. Botemedlet, om man vill fa mer pedagogiska fotografier, ar bredbandiga motantenner
eller en Storage Normalizer med vars hjalp referensnivan kan lagras digitalt och automatiskt subtraheras fran matvardet. Na't for A85?

7

n

SWR

Referensnivan var vid 432,0 MHz 0,0 dB och vid
435,0 MHz -0,4 dB - alltsa inom ±0,2 dB. Nivan dok
dock snabbt ovanfor ca 436 MHz. Mellan 427 och 430
MHz lag den konstant pa +0,1 dB.

SWR, MHz

Referensantennens matchning kunde ha varit battre
pa 435 MHz - SWR 1,3 medfor att hansyn maste tas
till MML vid berakning av referensnivan. Pa 432 MHz
var SWR'et 1,2.

1 .7 a t 436
a t 4 3 2 .0 , 1 .8 a t 4 3 5 .0

REFERENSANTENN 432 MHz
Vi anvande NBS referensantenn enligt EIA Standard
RS-329-A. NBS har uppmatt gainet till 7,7 dBd.
Antennen ar mycket bredbandig och halier sina 7,7
dBd over sakerligen 10-15 MHz.
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GAIN/Za

ANTENNA DESCRIPTION

SWR

dBdA80, MHz

NOTES

SWR, MHz

SM7DEZ

10 el yagi, 1.8X, gamma match

(max 9.7 at 430)
9.5 at 431.7, 8.9 at 434.5

10

SM0CGL

Dual rombic, 8.6\long, described by
W8DMR in 73 Magazine

12.9 at 432.0, 12.7 at 434.9

1.3 at 432.0, 1.2 at 434.9

Claimed 26 dB (d?)

11

SM6CKU

K2RIW 439-19, 19el, 5.6X

max 15.4 at 430-432
14.9 at 435.1

1.2 at 430-433
1.4 at 435.1

Claimed 16 dBd, F/B >20 dB
Measured F/B 15 dB

12

SM0CPL

Jaybeam MBM88, 5.7X

max 15.5 at 430
15.4 at 432.0, 14.6 at 435.2

min above 435
2,1 at 432.0, 1.9 at 435.2

Claimed 18.5 dBd

13

SM3GHD

24 el quad, 3,6X

max 12.4 at 425
10.7 at 432.0, 9.3 at 435.2

< 1.2 at 432-435
good matching within band

Ought to be scaled up
F/B at 432.6 : 17 dB

14

OZ7IGY

Big wheel

-0.5 to -2.8 at 432.0
-1.8 at 435.1

< 1.3 at 432-435

15

0Z8YQ

HB9CV, 0.1X

4.1 at 432.0
3.1 at 435.1

1.5 at 432-435

16

0Z8YQ

DL7KM double hybrid quad, figure 8
driven element and 3 reflectors

max 7.6 at 428
7.4 at 432.0, 6.9 at 435.1

min 1.1 I at 432.0
1.2 at 435.1

Measured F/B at 432.0 : 20 dB

17

SM0CGL

Jaybeam 46 el, 3.7X, modified by
SM5LE

max 14.3 at 430
14.1 at 432.0, 13.8 at 435.0

1.7 at 432.0, 1.
2.0 at 430

Measured 11.2 dBA79 with faulty
feeding. Claimed 15.5 dBd

18

SM7FJE

21 el Tonna, 6.6X, orginal

50Q

max 15.7 at 428
15.2 at 432.0, 14.2 at 435.2

19

SM7FJE

19 el Tonna, 4.6X, orginal

50Q

max 14.4 at 428
14.2 at 432.0, 13.6 at 435.1

20

SM4FYR

21 el Tonna, 6.6X, old and corroded,
75Q bal/50Q unbal - balun

max
14.4 at
422 MHz
13.5 at 432.0, 12.2 at 435.0

min 1.7 at 422-427
2.9 at 432.0, 3.7 at 435

Claimed 16.9 dBd

21

SM5ERR

6 el yagi, optimized by Chen-Cheng, gamma
match, 1,6X

max 11.8 at 431.8
11.7 at 432.0, 10.7 at 435.1

min 1.8 at 431.8
1.8 at 432.0, 3.1 at 435.1

Claimed 11.5 dBd !!!

22

SM5FUR

21 el Tonna, 6,6X, balun 75Q/50Q
same as no 4

max 15.5 at 430-432
14.8 at 435.1

min 1.3 at 433.5
1.4 at 432.0, 1.4 at 435.1

Reassembled after previous
measurement

23

SM7DTT

13 el yagi, 3,5X, 0,5X coax balun R958

max 13.7 at 430-432
13.3 at 435.1

min 1.1 at 435.1
1.3 at 430-432

Claimed 12.0 by SM7DDT

24

SM4C0K

Rebuilt TV-antenna

Dummy load

25

SM5EVE

NBS reference antenna

7.8 at 432.0
7.7 at 435.0

< 1.,2 at 430-435

Claimed 7.7 dBd by NBS

26

SM5BSZ

The Monster, short backfire antenna

max 14.3 at 432.1
14.2 at 430.0, 13.9 at 435.2

min 1.4 at 432.1
1.6 at 435.2, 1.5 at 430.0

Expected by SM5BSZ : dBd
F/B measure 14 dB

CXJ

CM
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9

C
E

1.1 at 434.5 (dip)
at 431.7, 2.8 at 430

MML is 1.1 dB at 430 MHz.
Max gain is doubtful

!!!!

Claimed 16.9 dBd
Max gain at low frequency

in 2.1 at 428
.9 at 432.0, 3.3 at 435.1

Claimed 14.7 dBd
Max gain at low frequency again!

3

re 3

in 1.6 at 428
.0 at 432.0, 3.0 at 435.2

ro

QTC5J981

OWNER

Sri, Bjorn. Copied any F-stations
on this one ?

Utbredning av elektromagnetiska vagor
genom ledning
En vanvordig omvardering av den vedertagna vagutbredningsteorin och forslag till ett nytt, mer mangsidigt och logiskt alternativ.
Den kande kanadensiske testoperatdren VE3BMV vagar utmana den traditionella uppfattningen.
Bli inte skramd av titeln: det har ar en sardeles lasvard, fascinerande och tankevackande artikel. Artikeln
skriven av Yuri Blanarovic, VE3BMV och publicerad j CQ i juni 1980. Oversattning av Kjell Edvardsson,
SM0CCE.
Ganska ofta hander det att teknologiska
och mattekniska framsteg ger overraskande
resultat di de intraffar vid ratt tidpunkt och
forutsattningama i dvrigt ar gynnsamma. I
mitt fall var det mojligheten att overgi frin
tridantenner och vertikala antenner till roterbara antenner som utgjorde startpunkten.
Eftersom jag ar intresserad av vigutbredningsteori, lade jag marke till olika vigutbredningsfenomen och forsokte att lagga
ihop tvi och tvi, men jag blev inte alltid ndjd
med resultatet, och de forklaringar som gavs
1 litteraturen. Saken forvarrades nar jag bdrjade experimentera med hogeffektiva anten
ner, som t ex "Rakknivsbeamen" som jag
sjalv konstruerat. Den forsta versionen av
"Rakkniven" bestod av 3 Quad-element och
2 Yagielement. Nasta version — pi en 18 m
bom — hade 7 element; Yagi reflektor, Quad
reflektor, tvi drivna Quad-element, Quad
direktor och tvi Yagi direktorer. Jag anvande tvi stackade antenner for 21 MHz, den
ovre pi 35 m och den undre pi alternativt 17
m och 12 m over marken. Antennerna uppvisar ett mycket rent strilningsdiagram med
bak- och sido-lober ca 50 dB under huvudloben. Antennerna konstruerades forst genom
experiment pi 144 MHz. S3 vitt jag kunde
finna gav dessa antenner hogsta uppnieliga
forstarkning per bomlangd med utmarkta
fram-back och fram-sida forhillanden.
Eftersom jag ar hangiven testoperator kom
det verkliga eldprovet for antennerna i samband med tester. CQ-testerna erbjod utmark
ta tillfallen for observation av jonosfarutbredning. Rakknivsbeamarna kan i jamforelse
med vanliga antenner liknas vid teleskop
jamfort med faltkikare och en rad foreteelser,
som inte ar markbara med vanliga antenner
kunde observeras.
CQ-testerna tillat mig att observera ett
stort antal avvikelser och undantag frin den
vedertagna vagutbredningsteorin just av den
anledningen att ett stort antal radioamatdrer
samtidigt var i ging over hela varlden. Atminstone 5000 stationer var aktiva pi 21
MHz.
Det stackade antennsystemet tillat mig att
observera vigutbredning frin olika infallsvinklar, och avslojade en del intressanta fakta. Ju langre jag kom i mina observationer, ju
mer overtygad blev jag att den klassiska vigutbredningsteorin, som berattar om signaler
som studsar mellan jonosfaren och jordytan
inte alls ar konsekvent och kanske inte ens
giltig. Mer tankar och utsortering av ideer
ledde till nigra intressanta slutsatser som jag
skulle vilja presentera har. Jag hoppas denna
artikel skall ge upphov till en hel del polemik
och diskussion, och att detta skall medverka
till ett klarlaggande av de riktiga forhillandena. Jag anser att vi har stir infor ytterligare en stor mojlighet for amatorradion att
demonstrera sin formiga att ge bidrag till
vetenskapen om radiovigors utbredning.
Vad som har presenteras ar observationer
som jag kunnat samla under en relativt kort,
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tid. Det ar ju trots allt bara en hobby. Nigra
upptackter har sammanfattats har. Mer arbete
miste laggas ned pi att samla in mer bevismaterial. I kommande artiklar avser jag att gi
mer i detalj betraffande vissa aspekter pi amnet, kanske med storre deltagande frin andra radioamatdrer runt om i varlden.

Den reflektiva teorin
Den nuvarande vagutbredningsteorin ar
baserad pi det antagandet att radiovigor
fortplantas genom reflexion frin en spegellik
jonosfar, itervander till jorden, studsar tillbaka igen till jonosfaren o s v. Lit oss ta en
titt pi denna teori, var och hur den uppkom,
och hur giltig den kan vara. Lit oss kalla den
"Reflexionsteorin" si att vi enkelt kan referera till den senare.
Ar 1901, hade Marconi sin forsta DX kontakt over Atlanten, och istadkom di nigot
som hans vanner ansig omojligt, att overbrygga ett stort avstind med hjalp av lig effekt. Enligt gjorda berakningar var det omojligt att istadkomma sidan kommunikation,
genom att lita signalen utbreda sig over det
ta stora avstind, darfor att signalen skulle
dampas och bli si svag att den inte kunde
detekteras. Uppenbarligen var det har friga
om ett annat fenomen som kunde leda signa
len bottom horisonten.
Henrich Hertz hade demonstrerat att radio
vigor utbreder sig ratlinjigt och fann att deras riktning kunde andras med hjalp av
reflekterande ytor av ledande material. Ar
1902 foreslog tvi forskare, oberoende av varandra, att den ovre atmosfaren bestod av ett
elektriskt ledande omride som bdjde av
radiovigorna over Atlanten. Det var Kennelly i USA och Heaviside i England. Ar 1924
ansig sig den Engelske forskaren Appelton
ha funnit den elektrifierade zonen och ar
1925 ansig han och hans medarbetare att de
funnit avgorande bevis for dess existens ge
nom att mata infallsvinkeln hos radiovagor
mottagna frin en narbelagen radiosandare.
De ansig att radiovigorna endast kunde
komma frin en riktning, genom reflexion
frin ett omride i jordens atmosfar pi ungefar 160 km hojd. Appleton blev adlad for den
na upptackt.
Ar 1925 sande Briet och Tuve korta pulser
av radioenergi vertikalt uppit och detekterade ekon som de ansig bara kunde komma
frin jonosfaren.
Reflexioner ar bara en mojlig forklaring till
varfor signalerna kommer tillbaka frin skyn
nar de sands vertikalt uppit. Det var synd att
dom inte kande till mera om de optiska upp
tackter som gjordes ungefar vid samma tid.
Ar 1870 presenterade John Tydall det tidigaste vetenskapligt dokumenterade forsoket
av ett speciellt optiskt fenomen — ljus som
fingats i strommande vatten. Vid sin
demonstration anvande Tydall ett belyst karl
innehillande vatten, och visade att nar vat
ten strommade ut genom ett hil i karlets sida, si foljde ljuset med langs den bojda

vattenstrilen. Forsoket ger en nastan exakt
bild av dagens optiska fibrer. Linser var re
dan kanda. Synd att inte Briet och Tuve sig
likheten mellan radiovigor och ljus, och kun
de fi andra uppslag betraffande radiovigornas utbredning. Tiden var inte mogen for
detta. I dag vet vi att ljus ar elektromagnetis
ka vigor i den hogfrekventa delen av
frekvensskalan.
Pet var en enkel forklaring; "speglar i
skyn" som reflekterade radiovigorna tillbaka
till jorden. Teorin blev allmant accepterad
och har stitt sig anda in i vira dagar. Av
vikelser betraktades som undantag och en
ling rad forklaringar har provats for att forklara mekaniken hos ovanliga vigutbredningsfenomen.

En kritisk betraktelse
Lit oss ta en titt pi reflexionsteorin for att
se hur val den passar in i verkligheten. Det
forsta som slir mig ar den skala i vilken alia
figurer ar ritade. Man ser omedelbart att jor
den vanligen ar ritad i en skala och jonosfa
ren i en annan skala, omkring 10 ganger stdrre. Fig. 1 ar en typisk figur som forekommer i
litteraturen. Den forklarar hur signaler skulle
kunna reflekteras, men den iterger inte de
verkliga geometriska propottionerna. Fig. 2
visar jorden och jonosfaren i korrekt skala.
Den genomsnittliga hdjden for Fl-skiktet ar
omkring 180 km och for F2-skiktet omkring
500 km en sommardag.
Antag att den genomsnittliga strilningsvinkeln for 14 MHz bandet ar 11° over horisontalplanet. Man ser di att det behovs omkring
fyra hopp for att leda signalen ett kvarts varv
kring jorden. En forbindelse linga vagen mel
lan Nordamerika och Europa skulle behova
12 hopp. Om vi betanker den naturliga spridningen av signalen p g a avstindet, och forlusterna per reflexion frin jonosfaren och jor
den, forefaller det mycket osannolikt att vi
skulle ha nigon signal kvar i andra anden av
forbindelsestrackan.

Det vanliga sattet att visa de jonosfariska
skikten ar mycket missvisande betraffan
de de verkliga relativa avstanden. Earth
= Jorden.
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Vi skall inte ga narmare in pA dessa forklaringar; det finns tillrackligt mycket skrivet om
dem i bocker om antenner och vAgutbredning. Vi skall forsoka forklara dessa undan
tag med hjalp av en ny teori.

Den nya teorin

Nar jorden och jonosfaren ritas i korrekt
skala, uppenbaras den osannolika situationen att det erfordras fyra F2 reflexioner for en kontakt mellan Nordamerika
och Europa. LAnga vagen skulle krava 12
sAdana reflexioner.

En annan tvivelaktig sak ar mekaniken hos
reflexionen frAn jonosfaren. Fig. 3 visar den
typsika bild som anvands i litteraturen for att
forklara reflexionen frAn jonosfaren. For att
en reflexion skall aga rum skulle man vanta
sig en reflekterande yta med en utbredning
storre an vAglangden och med god ledningsformaga (reflexionsformaga) och med klara
granser. Men vi vet att jonosfaren (atmosfa
ren?) ar mycket tunn och att molekylerna befinner sig lAngt ifrAn varandra. Jag finner det
svArt att tro pA att vi kan fA tillracklig re
flexion av signaler frcin denna typ av medi
um, for att ge de signalstyrkor som vi upplever inom amatorradion. Kurvans form ar
ocksA mycket ovanlig, den visar avbdjning
over ca 270°. I verkligheten borde jonosfaren
hellre absorbera energin an vanda tillbaka
den mot jorden. S3, jag ar inte alls overtygad
om att mekaniken for reflexioenn ar sarskillt
klar och acceptabel.

3.

Konventionell grafisk framstallning av
jonosfarreflexion.
Utbredningsmoder som inte kan forklaras
genom den nuvarande teorin betecknas som
undantag och man finner en hel del spekulerande i forsoken att finna en plats for dem i
teorin. T ex transekvatoriell VHF-utbredning,
signaler som studsar frAn joniserade bubblor,
envagsskip, undersokningsresultatet ej bekraftat, Sidoscatter, backscatter, studs frAn
ett omrAde av jorden som kan nAs via jonos
faren frAn bAda andar av forbindelsen.

4.
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En anledning till att vi har svArigheter att
forstA vAgutbredningens mekanik ar det faktum att det ar mycket svArt, for att inte saga
omojligt, att simulera verkligheten i ett laboratorium. Vi ror oss med stora objekt, som t
ex jorden och atmosfaren och ett antal
variabler som gor situationen svAr att efterlik na har pA jorden. Det basta som kan goras ar
formodligen att vi kan utfora nAgra experi
ment med anvandande av tillgangliga medel
och komplettera dem med studier gjorda
med hjalp av satelliter och kallor for elektromagnetiska vAgor har pa jorden eller i rymden.
Den narmast liggande analogin, som vi beharskar och har tillganglig ar optik och fiberoptik. RadiovAgor och ljus har en sak gemensamt; de ar elektromagnetiska vAgor med olika vAglangd. Nya framsteg pA fiberoptikens
omrAde kan hjalpa oss att forstA hur ljuset lika val som radiovAgorna fortplantas. Det ar
dock fortfarande svArt att finna en analogi
for atmosfaren pA grund av dess natur. Dar
finns en stor mangd variabler som t ex varierande utstrackning i hdjdled, tathet, tryck,
dielektricitetskonstant, vatteninnehAII, kemisk sammansattning, laddade partiklar sA
val som inverkan av jordens yta. Det storsta
bidraget till jonosfarens variationer ar strAIningen frAn rymden, i huvudsak frAn solen.
Nar jag borjade soka efter en battre, mer
tillfredsstallande teori for radiovAgornas ut
bredning slog det mig, att det mAste vara
mer ledning an reflexion som forsiggAr dar
uppe. Under mina observationer under de
senaste sex Aren kom jag till slutsatsen att
radiovAgorna fortplantas i ett medium som
liknar ett moln eller ett mellanting mellan ett
moln och en optisk fiber.
Grunderna i den nya teorin kan sammanfattas i foljande pAstAenden:
En majoritet av radiovAgorna avbojs och
leds langs granser mellan media med olika dielektricitetskonstanter. En mindre del sprids
kontinuerligt genom granserna.
Utbredningens geometri bestams av frekvensen och atmosfarens sammansattning.
Det ledande mediet kan liknas vid ett moln
med varierande tathet och ledningsformAga
langs sin utstrackning vilket bestams av
atmosfarens sammansattning och mangden
strAlning frAn rymden.

To/kning
Det ar svArt att forestalls sig vAgutbredningens utseende. Det handlar orrt ett tredimensionellt medium med varierande tathet och
en konformad radiosignal som fortplantar sig
genom detta medium. Situationen blir an

mer komplicerad nar man betanker att det
ror sig om ett brett frekvensspektrum och
frekvensberoende avbdjningsvinklar och ledningsformAga.
For att forklara situationen och gora den
lattare att forstA gor vi nAgra forenklingar
Den utstrAlade radioenergin antas samlad
endast en strAle. I bilderna anvands en hel
dragen linje for en stark signal, en bruten lin
je for en medelstark signal och en prickad lin
je for en svag signal. Tathet eller radioled
ningsformAga visas som ett hArdare skuggat
omrAde for battre ledningsforbmAga och
lattare skuggning for samre ledningsformAga.
I fig. 4 ar jordens och dess atmosfar ritade i
korrekt skala. Signalen sands frAn punkten
A. Signalens styrka minskas snabbt bortom
horisonten och vi har inte mycket kvar bort
om punkten B. Antennens huvdlob skickar
mer energi ut i rymden. Avbdjningen borjar i
punkten C. En del av signalen bojs av och en
del fortsatter som visas vid D. Den avbdjda
signalen fortsatter genom punkterna E, G
och H, mer eller mindre parallels med jordytans krokning. Mindre delar av energin
sprids under vagen och tas emot som vad vi
kallar backscatter eller sidoscatter. En del av
signalen fortsatter genom punkten D till F
dar den endera bojs av eller fortsatter ut i
rymden vid S. En del av signalen frAn den
hogre banan kan bojas tillbaka mot jorden
vid punkten K, och kombineras med signalen
i den undre banan och pA sA satt Astadkomma avsevard fading. Detta ar en forenklad bi
Id av vad som hander "dar uppe". I verklig
heten ar forhAllandena mer komplicerade p g
a den storre bredden hos den utstrAlade sig
nalen, oregelbundenheter hos mediet och
det stora frekvensomfAnget hos de utsanda
signalerna.
Det finns saker som tyder pA att utbredningshastigheten hos signalen kan vara olika
i olika skikt och detta, kombinerat med spridningen av signalen kan observeras som en
dopplerforskjutning av signalens f rekvens.
Spridning i detta fall kan liknas vid en
situation dA vi har en stark strAlkastare som
lyser genom ett strAk av dimma. Dimpartiklarna kommer att lysas upp och blir synliga
kan detekteras av vAra mottagare — ogo
nen. En del av IjusstrAlen fortsatter efter att
ha passerat dimbaltet.

Positiva bevis
Nar vi betraktar solens eller mAnens uppoch nedgAng kan vi se att ljuset bojs av dA
det passerar genom atmosfaren. Det ar ett
valbekant faktum att solen eller mAnen kan
ses efter det att de i verkligheten gAtt ner un
der horisonten, och denna fordrojning ar
ungefar 12 minuter. Solen eller mAnen ser
ocksA storre ut an normalt under denna tid.
Detta Astadkoms definitivt inte genom reflex
ion. Vi ser inte en spegelbild av solen utan
den direkta bilden. Samma fenomen intraffar
nar man Aker pA en asfalterad vag en varm

Ritning i korrekt skala av en del av jorden och en ledande jonosfar som visar vAgutbredning.
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sommardag. Het luft omedelbart ovanfor
vagbanan orsakar att ljuset bryts och vi kan
se foremcil som om de svavade i luften. De
forflyttas i hdjdled och den direkta bakgrunden forsvinner. Fenomenet ar detsamma
som hagringar i dknen. Varfor skulle inte
radiovSgor uppfora sig p3 samma satt? Ljus
ar elektromagnetisk straining med mycket
kort v^glangd. De langre vSglangderna ar la ttare att boja av och svarare att reflektera.
Under tiden som undersokningarna p3gick, tillsammans med VE3HGN som bor
ungefar 110 km oster om mitt QTH, observerade vi ett intressant fenomen. Under forsok med olika antenner och vid kontakter
med DX-stationer fann vi en frekvensforskjutning hos v^ra signaler i jamforelse med
DX-stationens signal. Till att borja med trodde vi att detta berodde pa nagon ofullkomlighet i matutrustningen, men upprepade forsok med DX-stationen visade att vi var bada
exakt pa samma frekvens. Nar vi lyssnade pa
varandras signaler fann vi att vi var omkring
500 Hz lagre i frekvens. Detta kan bara betyda att det forekommer en dopplereffekt
nagonstans. En sadan kan astadkommas genom ett rorligt medium genom vilket signa
len fortplantar sig eller, om signalkallan ar
rorlig i forhailande till mottagaren, eller kanske genom olika fortplantningshastighet for
signaler som sprids at sidan. Om det ror sig
om en skillnad i fortplantningshastighet, skul
le det betyda att signalen har fortplantat sig
genom ledning och ej genom reflexion.
En effekt av detta fenomen kan man observera om man passerar under en kraftledning i bil och lyssnar pa bilradions mellanvagsband. Beroende pa sandarens lage och
kraftledningens riktning kan man observera
en frekvensandring nar man passerar under
kraftledningen. Den horbara effekten liknar
mycket vad vi kallar selektiv fading. Detta
kan forklaras av den olika fortplantningshastigheten for signalen genom luften och efter
kraftledningen. Denna "Selektiva fading" ar
ofta markbar p£ kortvAg och frekvensforskjutningen kan observeras hos SSB-signaler som kommer frAn Europa. Under kontak
ter med OK2RZ p3 15 meter har jag observerat QSB p3 hans signal och samtidigt en
frekvensforskjutning.
"Arktiskt flutter" och de vasande signaler
som kommer via Aurora ar andra exempel pS
frekvensforskjutningar orsakade av utbredningsmediets egenskaper.
Man kan simulera "Arktiskt flutter" ge
nom att stalla in tv3 mottagare p3 samma
signal och sedan sidstamma den ena motta
garen nSgot. Signalen kommer att Icita som
om den passerat over nordpolen. Signaelr
som passerar aurorazonen blir uppenbarligen
utsatta for fekvensforskjutning p3 flera satt
genom att de utbreds p3 olika vagar. Detta
omojliggor nastan hela mottagningen av
SSB-signaler. En annan effekt av denna frekvensforskjutning ar fr^nvaron av de hogre
frekvenserna i den mottagna Icigfrekvenssignalen. Den s k "Negativa dopplereffekt" som
har observerats p3 satellitsignaler kan ocksS
bero pS frekvensforskjutning orsakad av utbredningsforhSllandena.
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Frekvensforskjutning har observerats i ba
da riktningarna, osterut och vasterut, nar ex
periment har foretagits. Den tycks fore
komma ganska ofta pS signaler over Atlan
ten men ar svSr att observera p g a den star
ka direkta (ej frekvensforskjutna) signalen
Det ar ocksS svSrare att observera forskjut
ningen pS DX-signaler darfor att den a
ungefar lika stor i bSda riktningarna, och sig
nalema forefaller darfor ligga p3 samma frek
vens.
En viktig sak ar uppenbar: Om man forsoker kalibrera sin mottagare mot WWV,
och QTH'et ar belaget Sci att man tar emot en
"backscattersignal" ar det stor sannolikhet
for att man kommer ungefar 500 Hz fel.
Lcit oss nu anta att signalerna fortplantas
genom ledning hellre an genom reflexion s3
ska vi ta en titt pS de olika utbredningstyperna och se hur val de passar in p§ teorin.

Short Path
Lcit oss betrakta den forenklade modellen
for att lattare forstci geometrin hos olika utbredningsmoder. Vi antar igen att vi har en
radiosignal som bestir av en enda strSle och
en forenklad modell av atmosfaren.
Fig 5 visar den vanliga situationen dar sig
nalen sands frSn punkt A och gradvis bojs av
vid passagen genom en atmosfar med en
gradvis foranderlig dielektricitetskonstant,
och ncir punkten D som antas befinna sig pS
gransen mellan tvci skikt med olika dielektrici
tetskonstant. Huvuddelen av strSlen foljer
gransen langs linjen D, E, G, A. En del av
strdlen bojs mot jorden och tillSter oss att hora signalen med relativt likartad signalstyrka
langs linjen W, C, Y Z. Beroende p£ avbojningsvinkeln kan vi ta emot signaler med
storre eller mindre infallsvinkel som visas
langs D-W och D-X. Punkten V fSr nastan in
gen signal alls, darfor att avbdjningsvinklarna
ar sldana att signalen inte ncir dit. Svaga sig
naler kan horas vid V genom mottagning av
spridningssignaler med lAg infallsvninkel frSn
huvudstrackan E-G. Det forefaller som om
radiovSgen fortplantas pS betydligt lagre
hojd an vi tidigare trodde. Den prickade lin
jen A-M-W visar hur utbredningen skulle forklaras av reflexionsteorin.
En del av signalen som sands frSn A i en
annan vinkel avbojs helt eller delvis till ett annat skikt eller forsvinner ut i rymden som vi
sas vid A-C och A-C'.
Antenner med lag strSIningsvinkel bidrar
till att oka rackvidden i dciliga konditioner
med sm5 avbojningsvinklar.

Dag-natt variationer
LSt oss se pS den normala vagen for en
signal i 45° riktning fr^n VE3 over Europa till
Asien, fig. 6. Det ar mitt p3 dagen i Europa,
morgon i Nordamerika och kvall i Asien.
Atmosfaren ar uppvarmd genom str^lningen
frcin solen vilket lyfter upp skikten, andrar
mediets dielektricitetskonstans och pSverkar
avbdjningsvinklarna. Bucklan over Europa
fororsakar att signalen andrar riktning — och
detta fororsakar en "black-out" strax efter
middag lokal tid i det omrSdet. En del svaga

5.

Illustration av dag-natt variationer i vSgutbredningen. "Puckeln" over Tjeckoslovakien resulterar i en "black out" strax
efter kl 1200.
Sunrise = Soluppgdng, Noon = middag.
Sun = solstrAlning, Hump = puckel. Sun
set = SolnedgSng.

signaler kan horas med det typiska ihSliga Ijudet. Deta beror i huvudsak p3 spridning av
signalen. Det ar svcirt att
kontakt fr£n OK
till andra omr^den. VE och UA0 har inga
problem att kommunicera dA konditionerna i
UA0 ar som bast vid denna tidpunkt. Denna
situation andrar sig med tiden, solstralningen, frekvensen och avbdjningsvinklarna.
Det visade exemplet ar typiskt for frekvenser
inom omrSdet 14-30 MHz. Det ar ca 2 timmars fbrdrojning mellan bucklan och den
lokala middagstiden.
Det ar kant att atmosfarens tjocklek okar
vid okande solaktivitet. (Detta fororsakade
att Skylab stortade tidigare an beraknat).
Detta okar ocksS hdjden av de ledande skikten och okar darfor hdjden och langden av
"bcigarna", det tillciter oss att nS langre och
forlanger utbredningstiden till senare pA kvallen.
Vi har fcitt hora att under solflcksmaxima
ar utbredningsforhAllandena p3 ISgfrekvensbanden dciliga, i huvudsak beroende pS
dampning i jonosfarens D-skikt. Tvartemot,
har utbredningsfdrhSllandena p3 de Icigfrekventa banden nu varit battre an under solflacksminimat. 40 meters bandet har langre
oppningar till avlagsna platser pA jorden. 80
meter test horde jag G-stationer under ca 8
timmar under natten. Igen verkar det som
om de avbdjande skikten ligger hogre upp
och darfor tillciter oss att ha avlagsnare kontakter med hogre signalstyrkor.
Det verkar alltsd som att hogre solflacksaktivitet okar det ledande mediets medelhojd, forbattrar avbdjningen for hogre frek
venser, och okar darigenom det for kommunikation anvandbara frekvensomfSnget.

VSgutbredning korta vagen genom ledning och avbojning.
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Long path
Forklaringen av long path utbredningen ar
enkel. Det ar helt enkelt bara en forlangning
av short path utbredningen dar signaler
sannolikt foljer ett hogre liggande skikt dar
forlusterna kan vara lagre och foljaktligen
signalen dampas mindre. Vi f3r fortfarande en
avbdjning mot jorden och signalen kan horas
langs stdrsta delen av utbredningsvagen. Se
fig. 7. Utbredningsvagen behover inte vara
en rat linje. Ganska ofta har vi konstaterat
bojda utbredningsvagar. Den bojda utbred
ningsvagen kan vara ett resultat av sidoavbojning, vilket kan ge ganska starka signaler,
eller den kan bero p3 spridning och karaktariseras av I3g infallsvinkel och svaga signaler.
Det mest utpraglade fallet av long path utbredning, skulle vara ett fall nar signalen blir
instangd i skikt med lag dampning, och g3r
flera ganger runt jorden och Sstadkommer
fdrdrojda ekon (LDE). Det ar ocks3 mojligt
att signaler kan f3ngas i Van Allen-baltena
och fortplantas inom baltena innan de 3tervander till jorden.
De basta svaren skulle kunna ges med
hjalp av satelliter. Observation av satellitsignaler skulle kunna klarlagga en rad obesvarade frSgor. Finns det ndgon plats i rymdskytteln?

genom fibern under dessa forhSllanden. En
liknande situation kan uppst3 med radiosig
naler och ledande skikt. En annan form av
envagsutbredning kan orsakas av olika brytningsindex i andarna av utbredningsvagen. I
ena riktningen kan signalen gradvis brytas
och beroende p3 de lokala forhSllandena i
andra anden av utbredningsvagen kan de
brytas ner mot jorden. For signaler som
sands andra vagen kan avbdjningsvinkeln va
ra en annan s3 att den signalen inte bryts in i
samma skikt som den mottagna signalen
kommer fr3n.

Transekvatoriell
VHF-utbredning
Denna utbredningsmodell upptacktes nar
stationer belagna p3 samma meridian och p3
omse sidor av ekvatorn lyckades f3 kontakt
med varandra. Kontakter mellan KP4 och LU
var de forsta som observerades. Varldsrekordet p3 2 meter ar mellan 5B4 och ZS. Utbred
ningen ar vanligen bast strax efter solnedgSngen.
Detta verkar vara en annan form av skymningslinjeutbredning, nar vi har ett likformigt
medium med gradvis varierande hojd runt
ekvatorn som bojer av signalen over stora avst3nd. Jag fdrutsp3r att det borde vara mojligt vid goda forhSllanden att etablera kon
takter mellan VE och LU p3 2 meter.

VHF-utbredning
Olika former av VHF-utbredning kan battre
forklaras och forstSs med den nya teorin. Om
vi accepterar avbdjning och spridning kan vi
forklara de fiesta underligheterna betraffan
de VHF-utbredningen. Avbdjning ersatter
reflexion och spridning ersatter scatter. Det
tycks ocks3 som att signalerna leds p3 lagre
hojd an man forut trodde d3 man antog att
de speglades i jonosfaren. Horisontell polari
sation forefaller battre for I3ngvaga kontak
ter pci VHF, formodligen p g a det faktum att
granserna mellan skikt med olika dielektricitetskonstanter ar horisontellt orienterade, vil
ket gynnar avbdjning av horisontellt polariserade signaler.
Vagutbredning lAnga vagen liknar den for
korta vagen men intraffar p3 hogre hojd
dar forlusterna kan vara lagre.

Skymningsu tbredning
Betraffande skymningsutbredning (Gray li
ne propagation) har vi en situation dar mediet befinner sig pa ungefar samma hojd, de
avbdjande skikten ar mer homogena, utan
pAtagliga bucklor och tillciter darfor utbredning langs skymningslinjen over ett avsevart
frekvensomrSde med relativt I3g dampning
eller avbdjning i odnskade riktningar. Antenner med I3g str3lningsvinkel bdr aven har ge
basta resultatet. Man kan darvid f3 kontakt
med i stort sett vilken punkt som heist p3 jorden som befinner sig p3 skymningslinjen,
speciellt p3 I3ga frekvenser.

En vagsutbredning
Ganska ofta intraffar en form av envagsutbredning p3 40 m bandet mellan Amerikas
ostkust och Europa sent pci eftermiddagen.
Man kan hora starka signaler fr3n Europa
men det ar nastan omojligt att f3 kontakt.
Det ar ingen skillnad om man anvander antenner med hog eller I3g strSIningsvinkel.
Senare blir signalerna starkare p3 antennen
med den I3ga strSIningsvinkeln och det g3r
att f3 kontakt.
Detta fenomen kan forklaras med spridning, analog till den spridning man kan se
fr3n anden av en optisk fiber. Om man san
der in ljus i ena anden av fibern och den andra anden ar bruten, kan man se ljus spridas 3t
alia hcill fr3n den brutna anden. Det ar mycket sv£rt att f3 ljus att g3 den andra vagen
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Viss/are
Ett mysterium som upptrader p3 mycket
I3ga frekvenser ar visslarna. De ar skurar av
signaler i frekvensomrSdet 0-30 kHz, vanligtvis orsakade av blixtar. Visslare andrar sin
frekvens ned3t och varar frcin delar av en sekund upp till 10 sekunder.
Detta fenomen kan ocks3 forklaras med
den nya teorin om vi anvander dopplerforskjutning och flervagsutbredning. Man kan
anta att en blixt startar en visslare. Utbredning genom avbdjning och variabel hastighet
gor att signalfrekvensen andras och att varaktigheten p3verkas.

Jamfore/se mellan
sandning och mottagning
Jag har i flera tester haft tillg3ng till antenner med hog respektive I3g str3lningsvinkel.
Under m3nga tester har jag funnit att det ar
avsevard skillnad mellan de optimala vinklarna for sandning respektive mottagning. Det
ta har observerats p3 alia band fr3n 80 till 10
meter. Jag har ocks3 funnit att de optimala
vinklarna andras fr3n dag till dag, timme till
timme. Detta ar viktigt att kanna till sarskilt
for den som vill uppn3 en hog poangsumma i
en test och darfor inte har tid att odsla i en
pile-up. For storsta mojliga framg3ng bdr
man ha antennsystem som inte bara kan rikta signalen i den onskade riktningen utan
aven i den fordelaktigaste vinkeln. Skillnaden
kan uppg3 till 20 dB. Stackade beamar ar
varda sin vikt i guld.
En annan viktig sak ar att undvika storningar i s3 stor utstrackning som mojligt. Det ar
ofta mojligt att hitta en vinkel dar den onska-

de signalen ar ungefar lika stark som om den
tas emot fr3n den optimala vinkeln, men dar
bandets stornivS ar avsevart lagre. Signal/stdrforhcillandet kan p3 s3 satt okas fantastiskt mycket.
En annan overraskande sak som jag upptackte genom att vaxla mellan antenner med
hog och I3g str3lningsvinkel var det faktum
att de fiesta s k kortskip-signalerna var starkast fr3n en Icig infallsvinkel. Stackade bea
mar var bast for kontakter p3 15 meter med
W 1, 2, 3 och 4. J en test korde jag ungefar
800 fler W-stationer p3 15 meter an en annan
station som korde samma band med endast
en antenn med storre str3lningsvinkel. Ocks3
detta stoder avbojningsteorin.

Innebord
Radioamatorer varlden over kan samarbeta for att ytterligare utforska och experiment^ra med utbredning av radiovSgorna. Vi
kan sannolikt gora det battre och billigare an
statliga eller kommersiella institutioner. Forhoppningsvis kan vi starka den nya teorin och
oppna nya mojligheter och utbredningsmetoder inom hela radiofrekvensbandet. Den
nya teorin kommer att ha stor betydelse for
konstruktion av nya antenner, battre tillforlitlighet for radioforbindelser och storre effektivitet hos radiostationer. Den kommer att ge
mdjlighet till battre metoder att forutsaga utbredningsforhcillanden baserade p£ faktorer
som man vet pciverkar dem. Forhoppningsvis
kommer den att Sstadkomma rattning i leden
bland utbredningsavvikelser och undantag
och verka mer rimlig.
Jag hoppas att denna artikel kommer att
inspirera radioamatorer lika val som vetenskapliga institutioner till ett djupare studium
och slutligen ge till resultat formler och dia
gram som, med de ratta siffrorna gor det
mojligt for oss att forutsaga utbredningsforhSIlandena med storre noggrannhet an nu.
Amatorsatelliter med transpondrar for de
lagre banden, som 160 till 80 meter eller 80 till
40 meter, eller kanske for det nya 10 MHz
bandet, och med elliptiska banor skulle vara
ett utmarkt verktyg for att utforska giltigheten av den nya teorin.
L3t oss inte vara radda for att ifrSgasatta
ensedan lange accepterad teori.

Slutsats
Det jag forsokt presentera i denna artikel
ar uttryck for vad jag kanner, vad jag har observerat och vad jag tycker verkar rimligt.
Jag finner det ganska svcirt att beskriva eller
uttrycka exakt hur jag upplever situationen.
Det beror delvis p3 avsaknaden av en enkel
analogi, och delvis p3 sv^righeten att bevisa
och beskriva vad som hander dar uppe. Jag
hoppas att jag har lyckats overbringa det
vasentliga budskapet: "Kanske finns det inga ^peglar daruppe utan kanske sannolikare
nSgot som liknar skikt eller moln och som
kan leda eller boja av radiovAgor".
Tack vare testerna tror jag att jag "ser Ijuset" lite tydligare. Tester ar en pSdrivande
kraft och inspirationskalla till m£nga framsteg inom amatorradion. S3 snalla ni, st3 ut
med ovasendet nar ni r3kar ut for de, och om
ni kan, ge oss en poang eller multiplier. Det
ar den enda beldning vi f3r for a lit det arbete
vi lagger ner p3 dessa superantenner och sta
tioner.
Jag onskar uttrycka mitt varma tack till
min XYL Sonya for att hon har I3tit mig "leka med radion", till Don VE3HGN for hans
hjalp med experimenten, till alia dom som
deltagit i tester och experiment for deras
samarbete och vardefulla rapporter, och sist
men inte minst till CQ Magazine for att de
gett mig mdjlighet att publicera teorin for
forsta gSngen.
Jag hoppas vi ses igen i nasta test.
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Packet-Radionat
— en oppning for amatorradion?
Onskan att kommunicera med vem man
vill uppfylldes genom telefonen i seklets bdrjan. Telenatet erbjuder en tillforlitlig och
varldsomspannande service. Det ar har tai
om fasta, trSdbundna, om an omkopplingsbara forbindelser, formade till ett natverk.
Radioamatdren har ett alternativ nar han vill
uppratta kontakt med nSgon annan, den
trSdlosa radioforbindelsen. Med detta me
dium overbryggas stora avstSnd. Forbindelser upprattas dock planlost; det ar omojligt
att fS kontakt med Kalle/SM5XYZ om man
inte avtalat om tid och frekvens i forvag. Radiotrafiken har till skillnad frSn telenatet manuell betjaning och saknar (automatiserad)
natstruktur. Detta ar naturligtvis en del av
den tjusning som hobbyn formedlar, att traffa nya vanner och likasinnade. Syftet med
denna artikel ar att presentera nSgra nya tankegSngar om hur kommunikation kan gS till.
Vi kommer att se att de nat som presenteras
har inte bara bevarar hobbyns traditionella
mojligheter, utan aven oppnar nya intres
santa vyer.
Hur kan dS ett sSdant radionat se ut? Figur
1 visar en typisk natkonfiguration. Ringarna
markerar har deltagarstationerna som vi i
fortsattningen kallar noder. Linjerna mellan
noderna markerar att det finns en tvS-vags
radioforbindelse av tillrackligt god kvalite.
Var det finns forbindelser beror givetvis pS de geografiska omstandigheterna
och de utbredningsfdrhSllanden som rSder.
Utseendet hos ett radionat av detta slag kan
till skillnad frSn motsvarande trSdbundna nat
(t ex telenatet) variera med tiden. Nya noder
kan komma till, andra kan falia ifrSn, utbredningsvagarna kan forandras och sist men in
te minst kan det finnas mobila noder. Om na
tet realiseras med UHF-radio (432 MHz) blir
nodernas rackvidd cirka 5—50 km om noder
na anvander cirka 1 W och rundstrSlande antenner.

Paket-transport
Eftersom rackvidden hos de enskilda no
derna ar relativt liten, kommer de fiesta forbindelser att anvanda sig av mellanliggande
noder som repeatrar. Detta kan principiellt
ske pS tvS satt. LSt t ex i figur 1 nod A vilja
kommunicera med nod G. Man kan nu an
tingen:
"Koppla upp" en forbindelse A-E-F-G sS
lange som det finns behov av den. (Circuit
switchning). Detta gor att E och F belastas
under hela denna tid. SS fungerar t ex det
vanliga telenatet dar en ledning tilldelas varje
forbindelse oavsett om det skickas signaler
eller ej.
dela upp trafiken frSn a i meddelanden,
eller packet, av lamplig storlek och skicka
dessa meddelanden langs rutten A-E-F-G.
(Packet switching). Detta forfarande har lan
cerats i samband med datakommunikation
men har ocksS foreslagits for talkommunikation.
Om forhSllandet mellan maximal- och medeldatahastighet ar stort, vilket ar fallet i de
fiesta datakommunikationssammanhang, ar
den andra metoden, packet switching att
foredraL Ett litet rakneexempel: En anvandare sitter vid sin terminal vid A och skriver
till en avlagsen dator vid G via ett paket-radio
nat i fig 1. Han skriver med en medelhastighet av sag 50 bit/s (ca 5 tkn/s). Natet anvan-
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Fig. 1

der sig av exempelvis en paketlangd pS 1000
bitar. Antag att dessa paket befodras av na
tet med 10000 bit/s vilket motsvarar 10 packet/s. OmvSranvandare skriver under 10 mi
nuter skickar hans nod under denna tid
(10x60x501/1000 = 30 paket. Varje paket tar
0.1 sekund att vidarebefodra, vilket betyder
att E och F endast belastas i 30x0.1=3
sekunder under hela "QSOt". Detta ar att
jamfora med metod 1 (circuit switching) dar
alltsS E och F belastas under 10 minuter.
Natet skall alltsS transportera mSnga med
delanden "samtidigt”. Kan man dS verkligen
ISta en mangd noder sanda sina packet oberoende av varandra utan nSgot styrande
hand, en natkontrollstation som talar om for
noderna nar de skall sanda? Svaret ar forbluffande nog JA, och till rSga pS allt; alia
kan anvanda samma freksens. Varje nod
sander sina paket nar det verkar ledigt pS kanalen. UppstSr det en kollision (QRM), d v s
nSgon annan nod har rSkat sanda samtidigt,
upptacks detta och omsandning sker till man
lyckas. Det visar sig att vid maximal belastning uppnSr man en effektiv overforingshastighet som ar mer an halften av den man
skulle ha haft om man var ensam pS natet.
Genom att anvanda en kanal med hog bandbredd (100 — 200 kHz) kan man ISta noderna
sanda sina paket med hog datahastighet (ca
100 kbit/s) vilket gor det mojligt for mSnga
att anvanda natet samtidigt. Observera att
det egentligen aidrig blir "fullt" pS natet, det
tar bara langre och langre tid for paketen att
komma igenom.

Routing — hur man hittar i natet
Ett problem med nat av det har slaget ar
att "hitta vagen" till olika noder i natet. Hur
kan mitt meddelande nS Kalle/SM5XYZ? En
metod vore att varje nod lagrade en sorts
"telefonkatalog" med vagar till alia andra no
der. Informationen i denna ar av typen "nod
G nSr man via E-F". For ett nat av nSgon
storlek blir en sSdan forteckning mycket stor
och dessutom behover den andras kontinuerligt nar noder forsvinner, utbredningsvagar andras etc. Om t ex nod E utgSr ur na
tet i fig. 1 blir ju vagen A-G via D-F i stallet.
Ett mera rimligt satt verkar vara att forse no-

derna med information om sina narmaste
grannoder. Dessutom ges varje nod en adress som ar relaterad till dess geografiska
position, t ex QTH-locatorn. DS kan t ex E,
nar den far ett paket frSn A till G tack vare
adressen berakna vilken av grannarna som
ligger narmast G utan att for den skull behova
kanna till G. Noden E valjer dS att sanda paketet vidare till F (som ar en av E:s grannar)
eftersom F ligger narmast G. Fler forslag till
vagfinnande algortimer finns beskrivna i(1).

Natkontroll
Det finns ocksS ett behov av att kontrollera meddelandeflodet genom natet. Anvandarna skall sjalva kunna programmer andra noder att utfora speciella "uppdrag" vid
behandlingen av anvandarens egna paket. I
figuren 1 kan A t ex programmera nod F att
tills vidare sanda alia A.s paket vidare till G,H
och J och Sstadkomma ett "ring-QSO" med
noderna G, H och J. Resultatet av denna
programmerbarhet ar att natet fSr en oanad
flexibilitet, man kan beskriva natet som en
enda stor dator. Detta ger den enskilde amatoren obegransade mojligheter till egna
experiment. Det blir mojligt att soka kontakt
med personer i natet med samma intressen
som man sjalv har, personer pS vissa orter
etc. Eftersom noderna normalt skall finnas i
drift aven nar man inte sjalv "kor" finns det
chans att lamna meddelanden som kan avlasas teller avlyssnas) nar adressaten kommer
tillbaks och sISr pS sin egen kringutrustning.
En tankbar nod skulle kunna se ut som i figur 2. Vasentligen bestSr den av en UHFtransceiver och en mikrodatordel. Mikrodatordelen, en kraftfull enkortsdator, styr tran
sceiver, buffrar inkommande och utgSende
paket och skoter kommunikationen med an
vandarens kringutrustning. Denna kan tan
kas bestS av terminaler, datorer och digitala
talkodare. En sSdan nod ar inte speciellt dyrbar eller komplicerad. En mer utforlig beskrivning av bSde natprogrammering och
nod-hSrdvara finns i (2).

Slutord
Vi har har beskrivit ett tankbart radiobase
rat kommunikationsnat av ett slag som radio
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amatdrer (och data-amatbrer) skulle kunna
driva. Det mSste sagas att ett nat av detta
slag representerar "state-of-art", utkanten
av den forskning som bedrivs pS detta omrSde. Onekligen en chans for amatorradion att
Ster hamna i frontlinjen. Det finns for narvarande restriktioner i B:90 som idag forbjuder
trafik av detta slag pS amatorbanden, men
dispenser eller tom forandringar i lagtesten
skulle kunna motiveras val. PS Linkopings
Tekniska Hogskola (LiTH) pSgSr f n planeringsarbetet for uppbyggnaden av ett nat
enligt ovan. Ett experimentnat kan vara i drift
till hosten. Om du ar intresserad av detta projekt, eller vill ha ett exemplar av nSgon av inintemrapportema (1) och (2) sa hor gama av dig
till oss. Alla synpunkter och forslag ar valkomna.
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Vem uppfann radion?
SM2HAK har forskat en smula om vad
man i olika landers uppslagsbocker skriver
om radio och radions uppfinnare. Uppfattningarna ar delade allt beroende pa patriotismen hos textforfattaren. SS har kan det se
ut. Uppslagsordet ar satt med halvfet stil:

Tyskland

USSR

*♦

♦

•

Radio: Radion uppfanns i Ryssland. Den 7
maj 1895 demonstrerade A.S. Popov en
gnistvaxlare, den forsta trSdlosa mottagaren.

Popov: Anvandes for forsta gSngen antennen for att automatisera koharerns funktion.
En hr Marconi omnamns ocksS...

Utvecklingen av radion mojliggjordes av
den tyske fysikern Heinrich Hertz som bevisade Maxwells pSstSende om elektromagnetiska vagors existens.
Marconi: Italiensk radiotekniker. Ar 1895
uppfann han sandarantennen och ar tillsammans med den tyske fysikern Karl Ferdinand
Braun upphovsman till den trSdlosa kommunikationen.
Braun: Braun uppfann den s k Braun-kommunikationen, en forutsattning for utvecklandet av radiosandaren, samt katodstrSlerdret.

Frankrike

Marconi: Italiensk radiotekniker och affarsman. Fick patent 1897 pS sitt system att
utnyttja elektriska vagor for trSdlos telegrafering. (Vid denna tidpunkt hade Popov ej patentsoktsin uppfinnig).

Italien
TinniniRHHmiimin
UHIOWf tHTfftHAZIOHALE Tf lECOMUNCAZfOKt

Radiotelegrafi: TrSdlos telegrafi, en ge
nial uppfinning, huvudsakligen tack vare
Marconi.
QTC 5:1981

Tack vare den franske fysikern Edouard
Branly och Marconis parallella arbete lyckades Marconi sanda sitt forsta trSdlosa meddelande.
Branly: Branly uppfann radioledaren eller
koharern, utan vilken den trSdlosa telegrafin
hade varit en omojlighet.

av Sir Oliver Lodges experiment och Sir Wil
liam Crookes teorier.
Holland
Maxwell, Hertz, Branly och Marconi ar
omnamnda, men: Radioteknikens utveckling
tog fart forst nar Ambrose Fleming uppfann
radiordret. (Behover man namna att Fleming
var hollandare?) Dar mSste nSgon ha tagit
fel. Fleming var engelsk elektrotekniker och
professor vid Londons universitet 1885 —
1926.
OvanstSende komer mestadels ur "Aurora
DX-is" med en del kompletteringar av data.
Frimarkena kommer fran SM6CVE:s "Radiosamling".
Sverige dS: I de uppslagsbocker jag rSdfrSgat, huvudsakligen Nordisk Familjebok,
tryckt omkring 1912, finns alia de ovan
namnda utforligt harangerade, alia utom Po
pov! Marconi nSdde varldsrykte genom den
trSdlosa telegrafen. Svensken E.F.W.
Alexandersson med sin 100 kHz generator
omnamns givetvis. Ingenstans har amerikanen Lee de Forest omnamnts. Hans uppfinning, trioden inte bara upptackte radiovSgorna utan aven forstarkte dem. Har kallats
"rundradions fader".
I det moderna Bra Bockers lexikon har
man forsiktigtvis skrivit:
Marconi delade 1909 Srs nobelpris i fysik
med Ferdinand Braun "sSsom ett erkannande av deras fortjanster om den trSdlosa telegrafiens utveckling". Och det var ju Braun
som satte in den avstamda kretsen i Mar
conis vertikala antenn!

England
Marconi: Fodd i Italien, men verkade mes
tadels i England. (Marconi var alltsS praktiskt
taget engelsman?!) Marconi tog tidigt intryck
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RAVJAKT
DE FORSTA
Alt Lindgren, SM5IQ
Rigavagen 10 A,
183 38 TABY

tioAren
Ombedd som jag ar sedan (alltfor) lange
att skriva ravjaktens tidigaste svenska
historia satte jag mig ner en dag, fylld av
ambitioner. Etter att ha hittat QTC nr 4
1968 kom jag alldeles av mig. Dar hade
jag ju redan satt alltihopa pS prant, och
nar jag nu efter mer an ett decennium
StersSg mitt alster sS fann jag det ganska
gottochto m roligt!
Dessutom bor ju det som hande mellan
1947 och 1958 knappast ha andrat sig un
der de tretton Sr som gStt sedan den forra QTC-artikeln skrevs. Mojligen har min
minnesbild av handelseforloppet blivit
annu felaktigare och subjektivare, om nu
detta ar mojligt.
SS allt talar for att bjuda pS en mycket
latt omarbetad "favorit i repris".

De forsta stapplande
stegen
Egentligen borjade det redan 1947. Frivilliga radioorganisationen, FRO, ordnade ett utbildningslager i Gottskar pS Onsalahalvon
under ledning av SM6QL, Kalle Brusberg i
Goteborg. — QL hade bett sin van Radio
Fredrik i Ludvika att framstalla ett par pejlmottagare for 80-metersbandet. Dessa kom
till lagret, bestyckade med A409 och A425,
Philips audionror m/27, och forsedda med
kopparramar, som nSgon bojt ihop pa landets stdrsta skeppsvarv. SM7FB, Ake Jans
son (f n 0N8XA) och jag gjorde ISdor av entumsbrader och plockade in 90 V anodbatterier av den tidens format. En vacker kvall
vandrade tvS stora sallskap ivag nSgra km
bort frSn lagret. Det var dumt men fSr tillskrivas bristen pS sidobestamningsantenner. Ra
ven ISg namligen under en pressening pa ett
lastbilsflak inom lageromrSdet, och mellan
1/22 och 1/23 syntes i gryningsljuset SM6-985
springa runt med 6 kg ravsax i famnen och
klaga over att baringarna bara pekade mot
lastbilen.
Jag kom hem helt fralst for ravjaktsiden.
Som litteratur i amnet hade jag nSgra SrgSngar OZ frSn fore kriget. Under vintern borjade SM5GQ, Rune Sagnell, och jag publicera
ravsaxbeskrivningar och artiklar om elementar ravjaktsteknik i QTC, och pS FRO-lagret i
Transtrandsfjallen i mars 1948 kunde vi prova
vSra konstruktioner i praktiken mot den av
goteborgarna medforda ena sexkilossaxen.
Denna fordes till seger av SM6GE (nu
SM7GE), som hade den placerad i ryggsacken, sS att hela han vred sig till minimum och
dvriga lagmedlemmar avlaste baringarna.
Skalet till att min 1-v-1 kom pS andra och
— GQ:s0-v-1 pS tredje och sista plats var, sS
vitt jag nu kan minnas, att endast — GE medfordetovalla — det var +5°.

Riktiga ravjakter
Den 6 juni 1948 var det dags for den forsta
riktiga ravjakten i Stockholm. PS eftermiddagen samlades ett tjugotal cykelburna ravjagare utanfor Roslagstull och delades upp
pS fyra lag, dar ett ISnade — GQ:s sax, tvS
mina bagge samt det fjarde samlades kring
SM5FA, Lennart Stockman, som overraskade med egen ravsax. Raven, — GQ:s bror
SM5ABC, borjade sanda utifrSn Jarvafaltet,
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Taktiksnack. SM5AQN t.h.

och det kollades att alia horde honom och
lyckades pejla honom, varefter hela kopplet
slapptes ivag.
SS smSningom kom nastan alia fram,
SM5KV, SM5BK, SM5-973 (nu -CXF) och
allt vad de hette. — FA:s glodtrSdar hade
dock gStt av; hans batterikontakt var bara
nastan oforvaxelbar.
Strax efterSt ordnade vasterSsarna sin
forsta jakt. Numera avlidne SM5XP, Thore
Gustavsson, och aven ex-SM5KH, Gustav
Beck, torde dar ha spelat framtradande rol
ler.
Vid stockholmsjakt nr 2, den 4 juli, lag de
tre ravarna i villor soder om stan. Sjalv bodde
jag norr om stan, och cykelns vagmatare
visade 14 mils tillryggalagd stracka, dS jag
kom hem pS kvallen. Segertiden var cirka
4’/2 timmar. — SM5BL pS motorcykel tick
polisen skickad pa sig; kriget ISg ju nara i tiden och misstanksamheten mot manniskor
med egendomligt upptradande och teknisk
utrustning var djupt rotad.
Folk borjade bygga saxar, men det behovdes pStryckningar pS banden, per telefon
och personligen, hjalp med trimning och ibland bygge av ravsaxar samt den kontakthSIIning, som i Stockholm skottes av Stock
holms Ravjaktsblad (en publikation, som
1968 borjat sin tjugoforsta SrgSng) och "pS
riksplanet" av QTC, for att det hela skulle
kunna hSIlas igSng. — Nassjd dok upp bland
ravcentra.
Aven dags- och veckopressen matades
systematiskt med stoff om ravjakter. Mitt
klippalbum upptar cirka 100 nr frSn Sren
kring 1950. Ar 1951 tick vi pS 20 minuters bra
sandningstid i det enda dS existerande radioprogrammet ta med hela svenska folket pS
svertsandarjakt med tvS av Radiotjansts inspelningsbussar — endast programledaren,
Erik Bergsten, SM5MU (nu SM6DGR) visste
i vilken ostermalmsvSning raven ISg.

Och sa tog det tart
Det gick upp for SSA:s styrelse, att de
"vanliga manniskor”, som blev ravjagare, inte var nSgon belastning utan ofta blev miljoskadade pS jakterna och tog sin licens sa
smSningom. Ravjakten blev vad vi kallade
”SSA:s fonster mot mannen pS gatan”.
PS forslag av ravjagarna i Nassjd ordnades
de forsta svenska masterskapen 1952. Det
blev VasterSs Radioklubb, som tick ta pS sig
ansvaret och arbetade harmed. Militaren
ISnade ut cyklar till de tavlande, i dvrigt var
upplaggningen sSdan, att det under alia Sr
inte funnits anledning att andra pS den. De

Ravsandaren, en armens f d 2-wattare.
Vid nyckeln SM5AQB.
QTC 5:1981

foljande dren gick SM i Nassjd med en mycket kravande dagjakt, i Stockholm med osregn, i Karlskrona med ravarna pd fel sida om
Icinga, smala sjoar, i Norrkoping med norrkopingsmetoden ("hor 4 ravar, ta bara 3"),
pd Fdro med full storm under nattjakten samt
1958 i Goteborg. Deltagarantalet holl sig all
tid over 50, ndgon gdng over 60, utom pa Fd
ro, dar de fiesta deltagarna utgjordes av de
25, som anlande i stockholmarnas chartrade
DC3.
I borjan av 50-talet hade SSA fdtt en ravjaktsledare, och det blev jag. Som sddan bedrev jag ravjaktspropaganda pci riksplanet,
inte bara i QTC och — som ovan namndes —
i press och radio, utan aven i TV, dar vi kom
till tals 1956 och 1957 tack vare vdra in
smugglade agenter —MU (nu -DGR) och
— AVC. Dessutom startades i Stockholm
varje dr byggklubbar, dar ravsaxar byggdes
och trimmades under sakkunnigt overinseende. Mycket tack vare dessa klubbar hade
Stockholms Ravjagare dr 1958 kommit upp
till 104 medlemmar. Demonstrationsjakter
ordnades pd dtskilliga platser i landet, fotomontage iordningstalldes och gick runt pd
utstallningar, i skolor etc. Det var verkligen
en aktiv, expansiv och utdtriktad verksamhet.

uppgivits. Men vi hade mdnga givande
diskussioner om ravjaktsregler med jugoslaverna och nddde darvid nastan fullstandig
enighet, ndgot som torde ha underlattat for
Sverige att under 60-talet fd gehor for sina
ideer gentemot de helt avvikande sovjetiska
reglerna — jugoslaverna ar som bekant myc
ket aktiva i Region-l-arbetet.
I Belgrad traffade vi aven tvd ryssar, varav
den ene, en bitradande minister for sport och
teknik, var speciellt intresserad av ravjakt.
Jag tillbringade en halv natt med att utveckla
mina synpunkter for honom. Ett dr senare
borjade den ryska amatortidningen "Radio"
publicera ravjaktsartiklar. — Jag vet dock in
te, hur starkt sambandet ar mellan dessa bdda handelser och huruvida jag bdr kanna mig
som den av Evert Taube besjungna ros-piggen, "som i misshugg grundade Ryssland".
1957 vann Sverige igen over Norge denna
gdng soder om Oslo genom SM50W,
SM6ARV och SM5AKF. Darefter reste fyra
man till Jyllands stdrsta skog soder om Al
borg, for den forsta landskampen mot Dan
mark, f o med deltagande aven av norrman,
osttyskar, osterrikareoch jugoslaver. Vi hade
den stdrsta respekt for danskarna, som jagat
rav sedan Idngt fore kriget och darigenom utgjort en viktig inspirationskalla for Sveriges
pionjarer. — BZR drabbades av ndgon sorts
bacill och levde — fast natt och jamnt — pd
penicillin och havresoppa. Sd dterstod bara
tre svenskar, och de tre basta frdn varje land
skulle raknas i laget... Sedan jag vunnit med
— AKF som tvda och —ASK, Bertil Rydin,
som fyra var vi verkligen beldtna!
Siutligen lyckades jag komma tvda vid vad
som kallades inofficiella EM i Sarajevo 1958.
— Sedan dess har det internationella ravjagandet utokats avsevart. Men det var minst
lika kul i borjan.

Bara pa skoj

SM5AVC och SM5AVL tar ut riktningen.

Jag bdr val namna den klassiska skamtjakten i Hagaparken i januari 1951 — alia kanske
inte laste reportagen i Stockholmstidningen
och QTC pd den tiden. En rav bestod av lille
Pluto, 8 watt, nedstoppad i en barnvagn och
med antenn i suffletten. Han drogs av ett i
ravsammanhang helt okant par, som var
tionde minut dterkom till samma plats och
tycktes stoppa om honom filtarna. Forst vid
den raven var SM5BAG, nu fru — GQ, efter
som hon ansdg att foraldrar, som i timmar
drar runt med ett barn i sexton graders kyla,
inte kan vara akta. — En skenantenn med

blankande isolatorer hangde i ett trad vid ingdngen av en 40 cm djup vattenfylld grotta, i
vars dunkel antennens andra ande forlorade
sig. Dd den togs ner, lade vi med tillfredsstallelse marke till att den tunna isen var
krossad av ivriga fotspdr sd Idngt ogat nddde.
En annan gdng gomdes SM5JE, Borje
Gustavsson, i ett stenrose i Judarnskogen.
Det var en mycket varm dag, varfor han forutom sandaren fick en iskall, immig flaska
med sig, innan stenarna valtrades over hans
trdnga lya. Den Idg kvar i hojd med hans
knan, nar han efter tre timmar halvdod av
torst befriades ur sitt fangelse — han hade
inte kunnat boja sig efter den.

BUburna ravjagare
I samarbete med KAK/U ordnades varje dr
under 50-talet desk trippeljakterna. Varje lag
bestod av bilforare, kartlasare/orienterare
och ravjagare. Det fanns bilkontroller vid
vagkanterna samt gdngkontroller och ravar
inne i terrangen. Kiev ravjagaren med ledning av ddliga pejlingar ur bilen en halv mil
frdn raven eller blev det missfdrstdnd om var
han skulle plockas upp igen, dd var det trdkigt. Annars var det kul. Atskilliga ravjagare
har upplevt skakande fyratimmarstavlingar
med bilforare som Raymond Sjokvist, Arthur
Wessbland och C-G Hammarlund. Forsiktigheten bjod mig att alltid fungera som arrangor a v ravdetaljerna.
Trippeljakternas slutprov kunde ha inslag
som pistolskjutning frdn rullande bil, en
sportgren som eljest torde ha fd legala utovare i vdrt land.

Ra vjaktsriktlinjer
1952-53 publicerades i QTC riktlinjer for
hur en ravjakt bdr laggas upp. Dar diskuterades — med bidrag frdn alia dd aktiva ravjaktscentra — sddana saker som sandningspassens langd och intervail, narstridsforsvdrande antenner, hur Idngt en rav bdr synas, resultatberakning vid poangjakter etc.
Det vi dar kom fram till, det allra mesta enhalligt, har ingdtt i det allmanna medvetandet sdsom sjalvklara normer och har aid rig in
forts i ndgra regler el dyl, ett forfaringssatt,
som holl anda fram tom SM 1966.
Overhuvudtaget ar det, som sags i dessa
"riktlinjer" och vad som under 50-talet
skrevs om pejlteknik och tavjaktstaktik, med
fd undantag vardefullt och giltigt aven for dagens ravjagare.

Internationella kontakter
Ibland kandes Sverige for litet. 1952
packade SM5AVC (Lars Ag), SM5-2494
(sedermera SM5CRD och QTC-redaktor
1954-68) och jag bilen full av campinggrejor
och dkte pd missionsresa till Norge. Storre
jakter ordnades i Trondheim och Oslo, enklare forevisningar i Molde och Hamar. Tre dr
senare inbjdd Trondheimsgruppen av NRRL
till den forsta landskampen — som
SM5AKF, Bo Lindell, vann och tillsammans
med — BHA och mig utgjorde det overlagset
segrande svenska laget. Tom sjatte plats
fanns det bara svenskar i prislistan (vi var 7
svenskar som hade rest upp).
OE8AK, Alois Krischke, liftade till Sverige
for att diska pd restauranger som omvaxling
mot pluggandet i Wien. Han foil i ravjagarhander, smittades, kom igen nasta dr, dkte
hem och inforde ravjakterna i Osterrike.
1956 deltog SM5AKF jamte SM5BZR,
Torbjorn Jansson (som 1958 eftertradde mig
som ravjaktsledare och forblev det i 15 dr) och
undertecknad i ndgot slags internationell ravjakt i Belgrad. Utbytet av sjalva jakten var ringa, eftersom ravarna sande pd andra tider,
andra frekvenser, med andra signaler och
med annan text (de sande CQ!) an vad som
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SM5BTX har skickat med en kollektion ur
VRK:s och SM5IQ:s samling. Vidstdende
bild ingdr inte i kollektionen. Den togs av
Aftonbladet pd Astolagret 1948 och hade
texten: Lille Lennart har fdngat en grann rav
med sin sax.
Under mdnga dr tavlade man pd Astolagren och dess efterfoljare om "Astokannan",
ett pris som uppsatts av framlidne SM5APF
och som samlade ravjagare frdn hela Sveri
ge.-WB.
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Algjakt och kortvag
Birger Eriksson, SM0IBE
FRUANGEN

Som nybliven radioamator hade jag kommit i gSng pS 10 m-bandet i juli 1979 frSn mitt
sommarstalle i Dalom. DS uppstod tanken,
varfor inte kunna ta riggen med pS algjakten i
oktober. Visserligen var det 3 mSnader dit
men nu hade jag ju gott om tid for forberedelser.
Algjaktsstugan ISg uppe i Orsa finnmark ca
2 mil frSn Noppikoski inne i odemarken, ISngt
frSn telefon eller elledningar. Vad som fanns
till hands for att fS strom var en del gamla
prylar, namligen 2 NIFE-ackar pS 14 V vardera, och ca 80 Ah, roterande omformare 24
V in och 220 V ut, bensindriven generator
som gav 12 V och 40 A, ytterligare en bensin
driven generator pS 220 V och 1500 W. Den
lilla generatorn hade 4-taktsmotor och hade
alltid varit pSIitlig och den stora var forsedd
med 2-taktsmotor och den hade ibland varit
lite ovillig att hSIla sig igSng.
Varfor inte prova de har grejorna i den
nSgorlunda skapliga sommarvarmen? KortvSgsriggen gick pS 220 V. NSgon storre lust
att inhandla en 12-voltsrigg hade jag inte, ville nog forst prova om jag kunde nS ut pS
kortvSgen frSn algjaktsmarkerna.
Den stora generatorn pS 220 V provades
men den kranglade ideligen. det var ju meningen att man aven skulle ha konstant lyse i
algjaktsstugan ocksS.
De andra grejorna plockades fram. Ackarna laddades under nSgra timmar. 4-taktsmaskinen kranglade inte. Den roterande omformaren snurrade tyst och fint. Jag korde
QSO under tre timmar utan krSngel enbart
med ackarna och den roterande omformaren
som strdmfdrsdrjning. Kom underfund med
att det gick att kora omformaren och riggen
och samtidigt ladda en ack St gSngen med
generatorn. En timme for den ena acken och
sedan en timme for den andra acken och det
tycktes vara lamplig tid att hSIla reda pS. Om
formaren behovde ju 24 V.
Och sS var det lyse i stugan. Tog man
belysningsstrommen frSn ackarna sS behovde man inte riskera att det helt plotsligt blev
morkt aven om generatorn stannade. 24-Vlampor fanns det gott om.
Antennproblemen. Det var ju skog runt
om stugan och det gallde ju att fS upp en antenn sS hogt som mojligt. Av aluminiumskrotror gjordes en teleskopmast. Fullt utdragen blev masten 8 meter.
En HB9CV-antenn for 10 meter gjordes
isisartagbar for snabb ihop- och isarplockning. Sproten pS en gammal GP-piratradioantenn kapades lite for att fS resonans vid
28.6 MHz. Dessutom lindades en helixantenn pS 2 st glasfibersprot som var 1.5 m ISnga vardera och aven den stamdes av till 28.6.
SS nu borde antennerna racka till aven om
nSgot skulle forolyckas och blSsa ned.
Nar sommarsemestern var slut var allt sSledes forberett for DX-andet till den kommande jakten.
Fore algjakten tog jag semester nSgra dagar och for upp till mitt sommarstalle i Dalbyn. 10 m-bandet var i full gSng. Har fick jag
min forsta kontakt med Argentina, namligen
LU2KAE, svensken Bertil, som fick yt
terligare en forsamling. Nar han fick hora att
jag skulle Ska vidare ut i odemarken sS kom
vi overens om att forsoka fS kontakt nSgra
dagarsenare.

176

PS lordagen fore algjakten plockades ac
karna in i bilen bakom forarplatsen. Det var
tunga cirka 60 — 70 kilo styck. Bilen blev full
av all utrustning bSde for radiopratandet och
for jakten. Och pS taket alia antenner och
ror.
KI halv nio pS sondagsmorgonen kom de
andra tre grabbarna som jag skulle kampera
ihop med. — Vad i h-e ska du ha allt det dar
till? — Ska du inte pS algjakt? Vi rullar i vag
till odemarken i den forhoppningen att jag
inte har glomt nSgot.
Vai framkommen till stugan gjordes det
snabbt upp eld i spis och kamin med gasolblSslampan. Kabelrullarna och all material
lastades ur med kommentar "fan va kabel".
PS nSgra minuter ar alia rum i huset forsedda
med lyse och dessutom en lampa upphangd i
det fria sS att man fick lyse over generatorn
och inne i bilen dar de bSda ackarna och om
formaren fick forbli stSende hela tiden och
Ska med i bilen ut till algpassen.
HB9CV-antennen ar hopmonterad pS nSg
ra minuter, satts fast pS teleskopmasten som
binds vid farstuknuten med rep och kraftiga
laderremmar. Hissas sedan upp sS ISngt det
gSr men ack vad liten den ser ut med sina 8
meter upp i luften dS man jamfor med de
15 — 20 meter hoga traden som stSr kompakt
runt om. Den omgjorda piratradioantennen
satts pS sin mast pS andra sidan huset. Skul
le det kunna gS signaler genom den kompakta skogen? En viss angslan uppstSr naturligtvis. Och kommer det att bli nSgra konditioner
pS 10-metersbandet? Skulle allt vara gjort
forgaves?

Omformaren satts igSng och det blir direkt
kontakter med japaner och ryssar. Vid 2tiden sS kommer Amerika in och det blir att
sitta och prata hela sondagen anda till 19tiden dS 10-metersbandet "gSr ner". Trots
den kompakta skogen utanfor sS var signalstyrkorna forvSnansvart bra i bSda riktningarna. Det har var ju alltfor bra for att vara
sant. Generatorn fick puttra och ladda en ack
en timme St gSngen och hela tiden strSlade
huset av lyse till de andras avund som bara
hade gasol i de andra stugorna.
Forsta dagens jakt gick dSligt for det var
regn hela dagen och dS hSIler sig algarna stilla. Att prata genom piratradioapparaterna till
jaktkamraterna gick inte alls for italienarna
storde for fullt hela tiden och alia var forbannade for detta. Utom jag for detta var ju ett
tecken sS gott som nSgot att 10-meters
bandet holls oppet men detta vSgade jag inte
saga till de andra. De undrade i stallet om jag
inte kunde fixa apparaterna sS att man skulle
kunna sila bort alia italienare. Man fick vara
glad om man kunde fS kontakt pS 100 till 200
meter med en 2 W handapparat. Tidigare om
Sren hade man ju kunnat fS kontakt pS fem
kilometer i skogen utan vidare.
Det blev bara en alg med kalv denna forsta
mSndag. Vi slutade jakten vid 14-tiden dS
djuren slapats hem till huvudstugan for
upphangning. NSgon skulle avdelas for att
Ska Ska hem till vSr stuga for att tanda i kaminen
och spisen och for att satta pS potatis till
middagen. Det blev sS att jag avdelade mig
sjalv alldeles frivilligt for dessa goromSI till de
andras stora belStenhet.
Sedan eld fixats och plugg satts pS spisen

kom sandaren igSng. Och lyckligtvis var bandet oppet mot Amerika sS det blev att prata
tills pojkarna kom hem. DS var det varmt i
huset och potatisen klar och jag hade hunnit
med Stskilliga QSO:n.
Tisdagen kom med tidig hemSkning for
mig och mSndagens procedur upprepades
med ytterligare en massa QSO. PS onsdag
samma sak igen dS vi hade skjutit sammanlagt sex djur. DS hade vi tvS kalvar kvar av
hela ransonen.
Ute pS algpassen hade jag dS och dS tittat
pS min kvartsvSgspinne pS biltSket, antennen for min 5-watts piratradio i bilen. Skulle
jag inte kunna ta riggen med mig och forsoka
prata lite ute pS algpasset. PS torsdagsmorgonen smog jag forsiktigt, utan att de
andra skulle marka det, ut rigg och dvriga
nodvandiga prylar i bilen och tackte over
dem. Och ute pS algpasset lutades gevaret
mot en buske inom nara rackhSII ifall nSgon
kalv skulle bli synlig.
Borjade skruva av skarvhylsorna till glasfiberantennen for att stamma av den. Efter
cirka en halvtimme hade jag kommit till botten med SWR 2,3:1 lagre gick det inte att
komma. Svarar pS ett ryskt anrop men nS
gon annan var starkare och fick kontakten.
Tar fram thermosen for att ta en kopp kaffe.
En bil hors pS avstSnd. Det ar en av jakt
kamraterna som kommer stannar till Han ville
att jag skulle titta pS hans PR-apparat for den
hade IStit sS konstigt. Den hade tjutit till sS
forskrackligt ibland och dessutom slappt ifrSn sig ett fruktansvart kraxande late! Han
hade suttit 200 meter langre bort och nar jag
slagit pS min kortvSgsapparat for nSgra sekunder for avstamning sS hade min signal
slagit igenom pS hans PR-apparat. Det ar
klart att vi lyssnade nSgra sekunde men det
vara bara italienare som vi horde. Vad jag
sysslat med innan ville jag naturligtvis inte ta
la om.
Att forsoka fS kontakt med vSr egen
civilisation cirka sex mil soderut till sommarstugan dar jag hade andra jaktkamrater boende visade sig fullkomligt omojligt. Trots
riktantennen och 5 W i piratradion. Men nar
jag pS kortvSgen ropade sS blev det svar frSn
Guatemala och Sydamerika till grabbarnas
stora forvSning. Tyvarr kunde de inte nSgon
engelska sS de fick inte ut nSnting av mitt
radiopratande. NSgra svenskamerikaner blev
det i alia fall QSO med och dS var det riktigt
roligt for mina kompisar att fS hora att man
kunde prata med svenskar i Amerika.
Jag fick Ster igen kontakt med Bertil
LU2KAE i Argentina. En av amerikanarna var
W9SS den enormt pigge84-Srige Sven.
En kul sak som hande. Jag hade aven 2metersapparaten med. Forst pS onsdagsvallen tog jag kontakt med amatdrerna i Orsa
via repeatern och berattade att jag holl hus i
Orsa Finnmark och jagade alg. JasS, ar det
du som ar dar — Hur sS? — Har har vi pratat
med flera jankare som pSstSr att de pratat
med en algjagare i Noppikoski och vi har
undrat vem 17 det kunde vara, sS nu fick vi
forklaringen.
En annan sak var olika frSgor man fick se
dan QTH angetts till Noppikoski. Hur ISngt
ligger det frSn Polcirkeln? — 600 kilometer.
— Norrom? — Na, soderom. . .
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Tre veckor i CP och OA-land
Erik Nystrom SM0BSU
Snapphanevagen 88
175 34 JARFALLA

Tank vilken fantastisk hobby amatorradion
ar. Man f£r kontakter med vanner runt om i
varlden. Dessa kontakter leder ibland till personliga sammantraffanden.
Efter tata QSOn (ca tv3 per vecka) sedan
hosten 1979 med CP5OK, vannen Bernt,
som ibland aven kor secondoperator med
signalen CP5JD, blev det bestamt att vi skulile Ska till Cochabamba, Bolivia, och halsa pa
’honom och hans familj. Bernt och hans hustru Gudrun samt aven aldste sonen Nicklas
jobbar som larare vid svenska skolan i
Cochabamba, en internatskola for svenska
och norska barn fr^n hela Bolivia.
Bernt har ofta under vSra QSOn erbjudit
alia frSn hans foma artoetsplats, Jakobsbergsskolan, Jarfalla, som har mojlighet, att komma och halsa pA i Bolivia.
Vi blev fyra som nappade pS erbjudandet
och reste den 22 februari, for att under tre
oforglomliga veckor uppleva tropisk varme,
men aven kylan pa 4200 meters hojd over havet i Bolivia och Peru.
Det blev mSnga QSOn innan vi kom ivag,
mcinga frSgor som skulle besvaras och en del
inkop av radioprylar och bildelar at Bernt, vilka var svSra att fa tag i darnere.
Cochabamba-dalen var precis som Bernt
s§ mSlande beskrivit den i Vcira QSOn. Soligt
och varmt, ca 25° C mitt pa dagen med hoga
berg runt omkring, en del med snokladda
toppar. Staden ligger p3 ca 2500 m hojd sa
det var lite jobbigt att andas de forsta dagarna.

HB9CV-antennen visade sig vara verkligt
effektiv. Det var vasentlig skillnad i signalstyrka jamfort med den enkla GP-n. Visserligen var HB9CV-antennen bara for 10
meter men det var ju ocksci det enda band
som jag fick prata p3 just dci.
Orsa finnmarkstriangeln ligger i landskapet
Dalarna men i Gavleborgs Ian. Landskapsoch lansgranserna sammanfaller inte har.
Vidare var det Hamra forsamling och Ljusdals kommun. De amerikanare som jagade
kommuner och forsamlingar fick har nytt tillskott.
10 m-bandet var oppet varje dag och jag
korde det anda till torsdagskvallen. Om jag
ropade sA fick jag som regel svar omedelbart
och ibland blev det kd frcin den andra sidan.
Men vid 17-tiden varje dag blev det problem
for dci tycktes hela Europa komma loss. Antagligen kom alia amatdrer hem frSn sina
jobb och kastade sig over apparaterna for det
blev nastan som en "myrstack" i luften. Se
dan brukade det lugna ner sig framSt halvsextiden till en kvart i sex dci amatoremas
resp XYL hade satt fram maten.
Fenomenet var samma varje dag. Inte s3
underligt for 10 m-bandet hade ju oppnats
mot Amerika bara nagon vecka tidigare.
Rubriken var ju ALGJAKT OCH KORTVAG. Algjakten gick ju bra. Fick du nSgot
kott? — Tillrackligt — Skot du nSgot? — Ja,
en tjur — Hur mcinga taggar? En sSn dar med
cykelstyre kan nog bara ha tv§ taggar.
Vi hors kanske i mitten p3 oktober igen p3
nSgot av banden frSn Noppikoskitrakten.
73 de alg-IBE
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Efter nSgra dagar i Cochabamba med
mSnga intressanta utflykter i omgivningarna
flog vi med en gammal DC3a till nordligaste
Bolivia i narheten av Riberalta till en plats
mitt ute i djungeln som heter Tumichucua.
Har har ett amerikanskt missionssallskap
byggt upp en bas for sin verksamhet med
flygfalt, bungalows, skola, affar, radio
station, elverk m m. Bernt hade hyrt en bun
galow har och vi tillbringade nagra skona da
gar med bad, krokodiljakt och utflykter i
djungeln.
Sjon vi badade i var en korvsjo som tidiga
re varit en del av Beni-floden, en biflod till
Amazonfloden. Temperaturen i vattnet var
32° C. Vid strandkanten kunde man se Vcira
vanligaste akvariefiskar t ex gurami, tetror
och pirayor vars rykte verkar overdrivet, dom
simmade undan nar man kom for nara dem.
En kvall paddlade vi ut i kanot for att jaga
krokodil. Eldflugorna lyste i morkret och
Sodra Korsets stjarnhimmel speglade sig i
vattnet. Den forsta krokodilen vi sag i ficklampans sken dok under vattenytan innan vi
kommit tillrackligt nara. Den andra kom vi
visserligen tillrackligt nara, ogonen lyste rdda, men den var sS liten att den fick simma
ivag.
I Tumichucua traffade vi manga trevliga
och gastfria manniskor, bl a blev vi bjudna pa
middag avCP8AZ, Lloyd. Dagen darpa visa
de han oss radiostationen, dar de holl daglig
kontakt med missionarerna ute i indianbyarna. Dessa missionarer hade varsin 15 W
sandare med en liten ackumulator som laddades med solceller, vilket sakert gar utmarkt
har dar solen stcir rakt over huvudet en stor
del av dagen. Lloyd visade ocksa de lokaler
dar de utbildar bolivianare i radioteknik. Det
var imponerande att se all denna elektroniska
utrustning, instrumentering och reservdelslager i en trabarack mitt ute i djungeln dar det

CP8AZ, Lloyd.

pa dagen var 37° C i skuggan. Vi fick ocksa
se elverket med sina tva 25 kW dieseldrivna
generatorer som gick dagen i anda i denna
varme. Lloyd skrev upp skedtider och
frekvenser sa att vi kan traffas pa banden nar
vi kommit hem till Sverige igen.
FrSn Tumichucua gick farden via Trinidad
(stad i Bolivia) till La Paz, huvudstaden i Boli
via, som ligger pa 3600 m hojd. Trots hojden
ligger staden i en gryta med hogslatten Altiplano ca 400 m hogre upp och dessutom
bergstoppar pa 6 — 7000 m synliga i fjarran.
Vi Scig en hel del beamar nere i stan, men jag
undrar hur det gar att komma ut med radiovSgorna ur den har grytan.
Turistbussen som skulle fora oss till Peru
arbetade sig upp till Altiplano och stannade
pa kanten med utsikt over La Paz. Chaufforen tog loss ett antennsprot fr3n vaggen,
stack ut det genom fonstret pa bussen och
monterade det i ett faste. Ropade sedan ivrigt i radion pa "officina" nere i stan utan att
fa kontakt. Samma procedur upprepades pci
peruanska sidan av gransen, men dci lyckades dom fa kontakt med Puno, andstationen
for resan. I Peru besokte vi bl a Cuzco, den
gamla inkastaden, samt ruinerna i Machu
Picchu, det fantastiskt belagna inkafastet
hogt uppe i Anderna med branta stup runt
omkring.

Radiostationen i Tumichucua dar CP8AZ
opererar.
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Bussresan fran Cuzco till La Paz tog 27
timmar med diverse aventyr pa vagen. Mitt i
natten tappade bussen sin enda vindrutetorkare, langt ute pa en hed tog oljan slut,
men det var tydligen inget ovanligt for man
hade bade oljefilter och olja i reserv. Pa ett
stalle blev bussen hangande i en svacka pa
vagen. Pa med overaller, under med domkraft, lyfta bussen, under med stenar och
ivag igen. Ingen av de tre chaufforerna tycktes bekymrad eller oroad av sSdana maldrer.
Sista biten fore San Pedro, farjelaget vid
Titicacasjon, gick pS svindlande hojd med
hSrnSlskurvor, spetsigare an 90°. Inga racken vid kanterna. Trafikreglerna ar enkla:
man signalerar vid ingangen till en kurva, den
som signalerar forst har foretrade. Samma
regel galler vid gatukorsningar inne i staderna. Chaufforen satt med en hand pa ratten,
tog popkorn med den andra och pratade
samtidigt med de tvS lediga chaufforerna. Vi
klarade oss, trots mote med en lastbil och en
buss. En handelserik och spannande resa.
Sista dagarna i Cochabamba hann vi med
att varma pci Drake:n och Dentron-slutsteget
och korde nSgra QSO:n med bl a 0A4A0P,
Lennart, OA4EU, David och SM0GUB, Al
bert som for ovrigt har daglig kontakt med
Bolivia och Peru.
En givande och handelserik resa, som aid
rig blivit av om jag inte haft amatorradion
som hobby. Tack Bernt, CP5OK, med familj
och alia andra trevliga och gastfria manniskor i svenskkolonin i Cochabamba.

Elverket i Tumichucua, 2x25 kW.
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CP5JD och CP5MP:s gemensamma
anlaggning i svenska vicekonsulatet i
Cohabamba.

Reciprokt Sverige—Ecuador

SM7BUA som for ett par Sr framSt slagit
sig ner i Quito, Ecuador meddelar att den 13
mars undertecknades reciprocitetsavtal av
Ecuadors utrikesminister och Sveriges am
bassador Gunnar Hultner. Efter ett par veckor fick -BUA och SM6HGZ Krister HC-slgnaler, HC1SK respektive HC1HG.
Gunnar skriver: "Vi ar speciellt tacksamma
har nere for den hjalp som ambassador Hult
ner gett oss i arbetet med avtalet. Det var
mSnga manglingar med utrikesministeriet innan vi till sist hade papperet i vSr hand".
Gunnars IC-701 stals i hamnen i Ecuador,
och fick sedan "kopas tillbaka" av tjuven! Ar
nu QRV narmast dagligen pS 21.175 kl 11.30
GMT eller 28.700 kl 12.30 GMT.
Bagge jobbar pS radio HCJB nordiska avdelning med programproduktion for nordiska
lyssnare. PS lordagarna har man ett speciellt
DX-program, med bl.a, inslag om amatorradio. HCJB firar f.o. 50 Srsjubileum i Sr. Gun
nar lovar Sterkomma och beratta om amatdraktiviteten bSde vid HCJB, Quito Radio Club
m.m.
WB

178

Amatorerna i Bolivia har ett eget, subventionerat frimarke for 3 pesos mot normalt
vykortsporto 14 pesos.

Fr.v. Mats Gunnarsson SM7BUA/HC1SK, ambassador Hultner och Krister Gunnarsson SM6HGZ/HC1HG.
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Bengt-Arne Jockert SM6CKU
Allatorp 1446
430 33 FJARAS

(For paraboler med f/D 0.6)

De fci stationer som idag kor EME (man
studs) pci 1296 MHz anvander nastan uteslutande cirkular polarisation och detta av flera
anlednirigar. Den viktigaste ar att man p£
detta satt kan eliminera den s k Faraday-effekten (ett fading-problem).
Man sander i en polarisation och nar signalen traffar manytan sa vander den och aterkommer med motsatt polarisationsriktning
(observera att den aven vander nar den traf
far parabolreflektorn). I hornet har man foljaktligen tvS portar (90° frSn varandra) vilket
mojliggor sandning i den ena och mottagning i
den andra. Mellan portarna blir det 20 — 25
dB:s isolation, vilket ar den andra fordelen
med det har hornet. Det behovs bara ett litet
isolationsrela, som naturligtvis maste vara
specat for 1296 MHz, men som inte behover
tSIa sa mycket effekt. Det sitter dar bara for
att skydda preampen vid sandning och kanske for att koppla preampen till en 50 ohms
resistiv last for testandamal.
OBS! Alla stationer som vill vara med och
leka maste ansluta sin sandare respektive
mottagare likadant annars blir det svart.
Accepterad praxis kan ses p3 skissen over
hornet (sett bakifran). Pa 2304 MHz ar det
tvartom, dvs Apollostandard.
Jag gar inte in i detalj pa hur hornet fungerar elektriskt utan rekommenderar Aterigen
anskaffandet av den engelska handboken
"The VHF/UHF manual" 3rd edition, dar
den vetgirige f3r mer kott pa benen. Mannen
bakom detta "dual mode horn" ar Dick Turrin W2IMU. som lar ha patent pa nagon del
av konstruktionen. Han holl i de EME-experiment som gjordes fr^n W2NFA i borjan pa
70-talet. Bl a kordes QSO med PA0SSB och
OZ9CR pA 1296 MHz.

Konstruktion
Hornet bestir av tre delar, tvS cylindrar
och en kon. Morgan -6ESG och jag lat en
plcitslagare fixa till dessa delar i 1 mm aluminiumplcit. Sedan popnitade vi ihop dem med
hjalp av nagra plcitremsor. Har finns natur
ligtvis m^nga mojligheter for den handige.
Vai av material blir var och ens sak, men tank
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Cirkulart horn for 1296 MHz
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pa tyngden! Hornet skall kanske sitta 4 5
meter ut i fokalpunkten pa en parabol, och
det staIler stora krav pa monteringen.
N-kontakterna (UG58A/U) sattes fast pa
ett litet aluminiumstycke, som -6HYG valvil
ligt fraste ned till ratt rundning. De tio cirku
lationspinnarna ar gjorda av M4 massing
skruvar. I aluminiumplaten nitade vi s k bdr
del-muttrar med invandig M4-ganga, vilket
tillsammans med en lAsmutter gjorde dem
enkla att justera. Bakstycket klipptes for
hand i 1 m m aluminiumplat och fastes pa fyra stallen (garna fler). Den s k "nulling post”,
med vilken man optimerar isolationen mellan
portarna, ar ocksa fastsatt p£ samma satt
som cirkulationspinnarna. (OBS! P£ fotot
har "nulling post" kommit fel nar vi monterade ihop hornet for fotograferingen. Ut markt
fotograf var SM6FYJ).
Forhoppningsvis skall skisser och bilder ta
la for sig sjalva vart horn fungerade, utan
nagra speciella svarigheter, med angivna
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Gunnar Eriksson, SM3DMM
Brunflovagen 29 A
831 37 0STERSUND

Annu en elbugg
Nar jag for ett Ar sedan funderade pS att
bygga en ny elbugg hittade jag ingen lamplig
ritning, sS att jag borjade bygga andS. Efter
lite om- och tillbyggande har resultatet blivit
s§ pass bra sS jag tror det kan intressera andra QTC-lasare.
Den innehSller lite flera komponenter an
den SM5IWR beskrev i QTC nr 10/80 men
den kan A andra sidan lite mera. Kostnaden
blir dock inte sS mycket hogre dS man andS
mSste ha ISda, hogtalare pottar m.m. Materialet till bygget kostar ca 100 kr.
Jag har byggt pS veroboard med placering
ungefar som pci ritningen. Det ar lampligt att
satta IC-hSllarna med 10 fria hAlrader emellan. Det ryms dS pS ett kort som ar 6x 13
cm. Strdmfdrsdrjningen ordnas latt med ett
9 V batteri. I vila drar den knappt nSgon
strom, och den fungerar anda ned till 3 V.
Ritningen visar nyckling av negativ span
ning och man jordar dci plussidan pA buggen
till sandaren. Den som vill ha positiv nyckling
kan titta pA SM5IWR:s beskrivning.
Finessen med buggen ar att den gor bAde
tecken och ordmellanrum. Det gAr darfor in
te att nyckla ett "A” pA sAdant satt att det
gransar till att vara bokstaverna "ET", utan
antingen A eller E T med 3 eller 7 tidsenheter
emellan.
Innan buggen var forsedd med de tvA lAskretsarna som utgor minnet, var manipulatorn inkopplad som ritningen aven visar,
direkt till J-K vipporna via IC 3. Den var dA
valdigt svArnycklad p.g.a. att manipulationer
i tecken- och ordmellanrummen kom bort.
Under byggnationen kan det vara bra att

407!
40 17

LAt oss se vad som hander vid nyckling av
bokstaven K. Jamfor med fig 1. Vid tiden 0
jordar manipulatorn IC 6:12. Minneskretsen i
IC 5 gor att stift 3 forblir lAg aven om jord
frAn manipulatorn upphor, eftersom IC 5:6
fAr lAg nivA frAn IC 7:1. IC 6:3 blir hog och
Stanger av IC 6:6.

Fig. 1. Sandning av 2 st K med ordmellanrum. Forsta K:et visar nar vaxling (manipulering) senast mAste ske. Andra K:et visar nar vaxling (manipulering) tidigast kan
ske.
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IC 1 bildar klock- och medhorningsoscillator. IC 2 och 3 genererar teckendelarna utom
IC 3 stiften 11, 12, 13 som styr klockosc. IC 4
hAller igAng klockosc, blockerar teckengeneratorn och styr minnet. IC 5, 6 och 7 har alia
med minnet att gora.
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Funktionsbeskrivning

Man kan redan har beordra kort tecken
som resulterar i att IC 6:5 blir lAg och forblir
lAg aven om manipulatorn slapps darfor att
IC 7:15 ar lAg. I det har laget nar IC 6:3 ar hog
blir bAda J-ingAngarna pci IC 2 hoga, klockan
startar via IC 3:13, varvid bAda J-K vipporna i
IC2 satts av klockpuls 0. CW-tecknen kommer ut pA IC 3:3. IC 2:15 resettar IC 4 vars
stift 3 dA blir hog och hAller igAng klockan via
IC 3:12.
Vid klockpuls 1 blir IC 2:15 lAg, emedan IC
2:1 fortfarande ar hog och hAller CW utgAngen hog, sA aven IC 4:13 vilket gor att
klockpulsen pA stift 14 inhiberas, varfor stift
3 forblir hog.
Av klockpuls 2 satts IC 2 A, som da
Aterstaller IC 2 B, och av klockpuls 3 Aterstalles aven IC 2 A och CW utgAngen blir dA
lAg. PS IC 4 gAr forst stift 15 lAg och strax
darefter stift 13, och eftersom stift 14 ar hog
klockas raknaren sA att stift 2 blir hog i stallet
for stift 3.
Nar IC 4:3 blir lAg upphor reset pA IC 7 och

P -‘

IC 1
IC 2, 7

kunna kontrollera att det fungerar sA har
lAngt. Man fAr inte har streck-prick vid tryckning pci bAda paddlarna. Nar buggen ar
fardigbyggd kan man inte nyckla har for dci
forstors IC 6. Med manipulatorn pA ratt stalle
ar det i borjan nAgot svArare att kora den har
buggen, men man fAr perfekt CW.
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"Hela" 10 m-bandet i FT-7
Erland Belrup, SM7COS
Hjortshog 4540
260 34 MORARP

rugga upp plattan, dar kristallerna skall sitta, och d3 det hela ar klart, kleta klister over
kristallerna och plattan, men annars kan man
fixera dem med en bygel el dyl. Ostabilitet
har jag inte f£tt rapport om eller markt.
Kristallerna lodes in, och ena benet p3 bcida
kopplas parallels till den lediga trSden fr£n
omkopplardacket. De motsatta benen forses
med koppling enligt schemat. PS det lilla
printet vid skalan ser och mater man latt
fram, var FIX-lampan skall matas med plus,
och mitt bland omkopplarstiften t h om
CLARIFIER-pot'en finns + 13V att "ISna".

Kontrollmat garna dioderna fore inlodning,
sS att de ar OK. Omkopplaren har 2-polig
vaxling med mittnolla, i mitt fall ar det Clas
Ohlsons nr 12-690. En minimodell kan trangas in aven pS undersidan, men jag har satt
min (med svart plasthatta, sS att den gSr i stil
med riggen) ungefar pS den borttagna FIX
plattans plats. Ett 6 mm hSI borras i overplSten, och nar TRXen ar hopmonterad igen
sitter dess centrum 45 mm frSn fronten och
42 mm frSn hoger sida. TrSdarna till omkopp
laren gors inte langre an att man fSr pS overplSten. Mest logiskt ar val att ha CW-delen
till vanster, mittlage nar annat band kors,
och foni-delen till hoger. FIX-lampan lyser dS
resp dampat, inte alls och med full styrka. —
DL-folket har mer sofistikerade losningar
med fler kristaller, lysdiodindikering m m,
forstSs. Tack till er som hjalpt te' med forslag
och testhjalp!

x
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Rubriken ar latt overdriven, efter som det
bara ror sig om en extra 10m-kristall, men
den tacker sedan vad man mest brukar vara
intresserad av. Andringen ar enkel, men man
mSste forst^s veta vad man gor och vara forsiktig. Beldningen ar sekundsnabb switchning mellan tv3 500 kHz-omr3den p3 10 m
med indikering medelst den oanvanda FIXlampan — den drar forresten, utan seriemotstcind, hela 50 mA. Man kan ju IStsas, att det
st£r"DIX" = "tic/' pSfranska!
I det foljande forutsattes, att man hela tiden har transceiverns front vand mot sig.
Over- och underplStarna avlagsnas. Med
TRXen p3 ratt koi tar man bort (och forvarar)
FIX-enheten uppe till hoger och modifierar
sedan nSgot P/O-enheten, i vilken den satt
instucken. P3 undersidan ser man behandigt
den trcid fr^n ena omkopplardacket, som gAr
till en "d" invid kristallh^llarens ena ben. Det
andra ar hittills jordat. Man loder bort kristallhSIlaren och borrar upp hcil for direkt inlodning av kristallen, sA stora att krisatllbenen
kan centreras i dem utan risk for kortslutning
till kretskortet. Intill (framfor) gors ett likadant hSIpar. Kortaste mojliga ledningar utom
for DCn. Akta vid borrningen ovrigt i riggen
for sp3n. Putsa noggrannt bort sSdana runt
hcilen. Vid bandomkopplarens forsta dack
lossas plattans fastskruv, och ett minilddstdd
fastes under. Yttre delen av kristallernas ben
putsas och fdrtennas med varmeshunt narmast kristallkroppen. D£ jag sjalv inte kor
mobilt med riggen, har jag nojt mig med att

KH—10|—

frSn IC 4:2 med lite fordrojning genom 12 k
och 500 pF satts IC 7 A darfor att dess J ingSngarhdg.
Min net for streck stangs frSn IC 7:1 och
manipulatorn kopplas bort under en halv
klockperiod av IC 6:13, sS att IC 6:6 kan oppna for pricktecken som finns i det minnet och
stanger samtidigt IC 6:2.
Den hoga nivSn frSn IC 6:4 gSr fram till IC
2 A:s J-ingSng, och vippan satts av klockpuls 4. DS resettas IC 4, som i sin tur frSn
stift 3 resettar IC 7 A. Streckminnet kan nu
lagra ett nytt streck redan nar pricken borjar
sandas.
Vid 5:e klockpulsen hander samma sak
som vid den 3:e, men har satts IC 7 B och
manipulatorn kopplas bort av IC 6:8.
Det sista strecket i "K" kommer till pS
samma satt som det forsta. Om man vid tiden for den 10:e klockpulsen har slutat att
beordra streck och ej har beordrat prick se
dan klockpuls 6, sS kommer IC 4:4 att bli hog
och resettar i det har fallet IC 7 A. Aven IC
2:s resettingSngar kommer att ligga hoga un
der hela klockperioden, sS att nar klockpuls
11 kommer hander inget med IC 2. IC 4 stegar fram sS att stift 7 blir hog och hSIler igSng
klockosc. Resett pS IC 2 upphor nu.
De eventuella streck och/eller prick som
har nycklats efter klockpuls 10 kommer nu
vid klockpuls 12. Blockeringstiden utgor ett
teckenmellanrum. Om inget har nycklats blir
buggen istallet blockerad av klockpuls 12,
och den hSIls blockerad under klockpulserna
13 och 14 genom stiffen 10, 1 och 5 i IC 4.
Vid klockpuls 15 upphor blockeringen och
klockan b^lls ig^ng av IC 4:6. Vid klockpuls
16 kan tecken sandas som beordras efter
klockpuls 12. Om inget skall sandas s£ stannar klockoscillatorn.
Den har blockeringstiden utgor ett ordmellanrum p3 7 tidsenheter. Om man vill ha 5
tidsenheter i stallet, sS ar det bara att ta bort
dioderna pS stiften 5 och 6 och flytta dem pA
stift 1 frSn att blockera, till att bara hdlla
ig^ng klockoscillatorn.
I borjan innan man har blivit van med
buggen, ar det latt att fci icke onskade
ordmellanrum. Om man vill gora avkall p3
den perfekta CW:n och har mer an 5 tidseneter i ordmellanrummen, s3 kan man tillfalligt
flytta dioden p3 IC 4:10 frSn att blockera, till
att bara hSIla igSng klockosc. Man kan dci
borja sanda tecken aven efter 4 tidsenheter
frSn foregSende teckenslut, och fSr p3 Sci
satt lite langre betanketid.

D
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NygammaI kon verter
Sedan ganska lange har jag funderat pS en
konverter med tvS quad-OP:s istallet for sju
enkla OP. Jag hade redan kommit fram till en
halvfardig lay-out, nar en DL-bekant berattade att han hade en quadkonverter i drift.
Beteckningen, Minix MSK-10 B, pekar val pS
en byggsats. I sS fall ar det val mindre sannolikt att konstruktionen har publicerats.
I MSK-10 anvandes 2 st RC 4136DB, som
pS grund av utgSngarnas placering ar bekvamare att komma tillratta med an den IC jag
tankt mej. Det tog mej ett par helkvallar att
rita ett nytt kort, men projektet ar lagt St sidan i avvaktan pS material. Kortet blir mindre
an halften av 001 :s storlek.
SM5WV
QTC 5:1981
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Till FIXlampa

X-] = 23,5 - 29,0 MHz
X2 = 28,0-28,5 MHz

CO loo
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Annu en modifiering av FT-207

Ny kortvags-transceiver
ASTRO 103 ar en vidareutveckling av
102BXA och har alia nya band mellan 10 och
160 meter plus WWV. Forberedd for RTTY,
har 400 Hz kristallfilter, dubbla PTO, speech
processor, digitalskala, uttag for separat
mottagarantenn m m.
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borcj^t

Ett tredje satt ar att anvanda sig av "Key
lock", for det ar ju trots allt tangentbordet
man till sist pSverkar, men det kanske kan
vara litet besvarligt ibland. N£ja, jag har antligen min Sterstart av scanningen nu och ar
verkligen ndjd d3 jag bor i narheten av
SK3RHZ, som ger sitt ID var 7:e minut och i
vanliga fall skulle ha stannat dar, men det ar
en svunnen tid nu.
Skulle n3gon vilja ha ytterligare tips, s3 g3r
det bra att hora av sig. Kortet g3r bra att byggas pa veroboard eller s3 snickrar man ihop
ett, huvudsaken ar att det f3r plats, och istallet for ett litet tungrela kan man ta en krets
som heter 4016 el 4066 (CMOS bilateral
switch).
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A = Triggpuls till monovippan.
B = Plusspanning till monovippan.

Nya VHF-transceivrar
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Du som har en FT-207, har val markt och
blivit irriterad over att den stannar scanning
en d3 brussparren oppnar och sen d3 den
Stanger igen, dS vill man garna att den fortsatterattscanna.
Vi tittar p3 schemat och hittar pinne 14 p3
MF-forstarkaren Q 104. DarifrSn tar man en
triggpuls till en monovippa. Se p3 fig 1. Fr3n
relakontakterna g3r tv3 trSdar till tangentbor
det och kopplar in dem p3 tv3 punkter pci
tangentbordskretskortet som heter "A" och
"4".
S3 har kommer det hela att ta sig ut. Vi har
207:an p3 scanning och "clear-man-busyomkopplaren" i lage "busy". D3 brussparren
oppnar g3r ben 14 p3 Q 104 upp p3 en hog
niv3, och sen d3 brussparren faller g3r den
ner p3 I3g niv3 igen och dS f3r vi en triggpuls
till monovippan som startar relaet , drar och
pSverkar tangenten "UP" som ett nertryck
och den borjar scanna igen.
Innan man borjar grava i apparaten, tog
jag bort kablarna som skall vara till tonsquelchen (den kan and3 inte f3 plats nu). De
trSdarna anvande jag p g a det ringa formatet. Spanningen till det lilla, 20x30 mm,
kretskortet tog jag fr3n tv3 punkter nere i
utrymmet dar tonsquelchen skall sitta.
Minus fr3n ett av lodoronen som
g3r
ner till
undersidan
och
plus
fr3n motstAndet som ligger over "Hl/LOW" (se schemat). Nu kan det uppst3
n£gra sm3 problem. Antag att du kor direkttrafik och motstationen slapper sin PTT, d3
faller brussparren och den borjar scanna. For
att slippa if rein den grejen monterade jag in
en strombrytare som bryter upp spanningen
till monovippan. Men kan aven bryta bort
triggpulsen fr3n en omkopplare som redan
finns. P3 schemat heter den S03 (Clear-ManBusy) fr3n dess slapkontakt. Tr3den som re
dan sitter dar g3r bort till processorkortet och
ar markt "Scan stop" p3 schemat. Lod dit en
av dessa tunna trSdar p3 S03 till monovippans triggingSng, s3 funkar det s3 har. S03 i
lage "Man" s3 f3r inte vippan n3gon trigg
puls, men det f3r den d3 den st3r i "Busy".
Nu fSr man hoppas att inte vippan brusar p g
a HF i apparaten.

BengtWiklund SM3KOA
Jacob Sjoldns vag 28
852 43SUNDSVALL
Tel 060 11 36 06

PCS 3000 fr3n AZDEN tacker 142-145
MHz i 5- eller 10 kHz steg, fronten ar lostagbar som mandverenhet i likhet med IC280E.
Apparaten har en mycket utvecklad mikroprocesstyrning. 5- eller 25 watt ut. Ren FM
och ej phasmod papekas det.
DG 800 fr3n DIGICOM tacker 144-148
MHz i 5 kHz steg, 1—5 watt ut, syntes, 12
volt, handapparat, BNC-kontakt for antennen, m3tt 40x63x165 mm.

Nya UHF-transceivrar
S4 fr3n Tempo tacker 440 — 450 MHz i 30
kHz steg mind), 1- eller 3 watt ut, + 5 MHz
for repeater trafik, en handapparat med 9,6
volts accar.
FT 404R fr3n YAESU tacker 430-450
MHz, FM, 6 kanaler, 9—13 volt, BNC-kon
takt, 0,2- eller 2,5 watt ut, m3tt 55x68x171
mm vikt 420 gram utan betterier.
TR 8400 fr3n Kenwood tacker 440 — 450
MHz i 25 kHz steg, syntes, scanner, + —
5MHz for repeater, 5 minnen, dubbla VFOn,
en bordsapparat med 1 - eller 10 watt ut.

Apparattips
R4C
Enkelt LF-tips for Drake R4C finns i Ham
Radio 81-1.
TR 2400
Programmeringstips for scannern i TR
2400 finns i QST 80-12-53.
FT 221
Miniscanner for FT221 beskrivs i 73 Maga
zin 80-12-82. Sokningen sker +8 kHz runt
"anropsfrekvensen". En 555-krets f3r styra
kapacitansdioden i RIT-kontrollen.
HW8
Tips for eliminering av parasitsvangningar
for HW8 finns i QST 81-1-45. P3 samma sida
en modifiering av RIT.
75S3
Enkelt justeringstips for battre mottagning
p3 10 meters bandet med Collins 75S3 finns i
Ham Radio 81-1-79.

Swan 500CX
Modifiering av kalibreringsoscillatorn for
Swan 500CX framgar av en notis i QST 8012-54.
QTC 5:1981
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Den snabbaste mottagningshastighet for
morsetelegrafi som en manniska bevisligen
<unnat prestera ar 75,2 ord/minut, dvs mer
an 17 tecken/sekund. Detta gjorde Ted R.
McElroy, USA, under en tavling i Asheville,
North Carolina, 2 juli 1939.
(Guinness)

Kata/ognytt
Nystartade Komponent Service katalog
1981 (forsta forsoket) ar pa 72 A4-sidor och
innehSller bland annat en intressant frekvensraknar byggsats med modulen PCIM
177. Adress: box 922, 126 09 Hagersten, tel.
08 - 45 83 30.

Oscilloscope
Bilden visar ett triggat svep for
oscilloscope-bygget. Hur hogspanningdelen
byggs framg^r av ARRL-handboken.

Navigator
Philips Elektronik-lndustri i Danmark har
utvecklat ett navigationshjalpmedel — AP
Navigator — som ar anvandbart aven for fritidsbdtar. PS ett display visas bStens position
uttryckt i latitud och longitud. Noggrannheten i forhSllande till sjokortet ar ett par hundra meter. Den visar kurs och fart och tar hansyn till strom och avdrift. Genom att lagga in
destinationsortens lat och long talar apparaten om avstSnd och kurs till denna. Man kan
ocksS fS reda pS hur ISng tid det tar att segla
till denna vid den aktuella fatten.
Navigatorn bestammer positionen med
hjalp av Decca-kedjorna langs kusterna. Den
kostar ca 20.000 danska kronor och stromforbrukningen ar ca 10 W. Upplysningar kan
erhSllasav SM5CDY. (-WB).

Nya SL-kretsar
SL2363C och SL2364C ar monolitiska
transistor arrays for mycket hoga frekvenser.
Tack vare en avancerad bipolar process ar
transistorernas fT minimum 2,5 GHz (typiskt
5 GHz). Bland applikationerna kan namnas
bredbandsforstarkare, PCM-system for upp
till 560 Mbit, fiiberoptiska kommunikationssystem och radio/satellitutrustningar.
SL2363C kapslas i 10 pinnars TO-5,
SL2364C i 14 pinnars keramisk DIL.
Det finns flera relativt billiga komparatorer
som ar lampliga for att driva TTL-logik fran
signaler med ISga nivSer. Dessa komparato
rer klarar frekvenser upp till ett par MHz. Vid
hogre fekvenser kravs betydligt dyrare kom
paratorer. En billigare losning erbjuder Plesseys monolitiska forstarkare SL560C. Med
maximal forstarkning och +5V matningsspanning ger kretsen en TTL-kompatibel utsignal upp till 35MHz vid 150m V insignal.
TvS SL560C kan seriekopplas for hogre forstarkning; kansligheten blir dS cirka 10mV.
Med hjalp av tvS Schottky-dioder over ingSngen klarar kretsen hogre signalnivSer.
SL560C kapslas i 8 pinnars minidip och
metallkSpa.
Plessey Semiconductors har utvecklat en
bredbandig forstarkare med mycket I3g fasvridning vid begransning av signaler inom ett
stott dynamiskt omr^de.
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Ten Tec
Modifiering av kraftagregat for Ten Tec
Omni beskrivs i 73 Magazin 81-1-60.
FT 101
Enkel FSK for FT101 beskrivs i SARTGNews nr 37 (vint. 80) sid 11. RTTY med FT
101 heter en artikel i QST 80-11-24.
SB 102
Omotiverade hopp i frekvens kan elimineras med kontaktspray p3 b3da sidor av vridkondensatorn i LMOn enligt QST 81-1-45.
TR 7400A
Scanner tillsats kallad Kenscan -74 for
Kenwood TR 7400A beskrivs p§ fyra sidor i
Ham Radio 81-1.
SB 101, HW 101
Att komma till ratta med dAlig mottagningskanslighet orsakad av omkopplarproblem i
SB101 och HW 101 beskrivs i QST 80-12-53.
KDK2015R
Enkel modifiering av en omkopplare i KDK
2015R beskrivs i 17 punkter i 73 Magazin 811-62.
TR7
En forbattring av noise blankern for att eliminera hackspettssignaler beskrivs i Ham
Radio 81-2-67. Andringen bestar endast i att
andra tv3 kondensatorvarden. C831 fran
0,001 uF till 0,01 uF och C840 fran 0,01 uF till
0,1 uF. Den senare ar visst svcir att hitta men
lar finnas i narheten av R847. En liknande
men mer komplicerad andring beskrevs i
Ham Radio 80-6-18.
SB 104
Enkel modifiering for att eliminera "talkback" i SB104finns i QST 80-12-53.
HW2036
Kompletterande artikel om scanner for
HW 2036 finns i 73 Magazin 80-12-88. Tidigare artikel var inford i okt. -79.
75S1
Tips om utokat frekvensomrade for Collins
75S1 beskrevs i QST 80-11-51, delvis komplettering till tips i QST 77-10-28.

Voltage gain 32dB at 6V
35dBat10V
No«se figure 18d8 (RS-200 0)
Supply current 6mA at 6V
12mA at 10V
Bandwidth 75 MHz

Lagbrusig
SL560C

fdrfdrstarkare

med

SL532C tillverkas med hjalp av en process
som ger kretsens transistorer 5 GHz gransfrekvens. Fasvridningen av den begransade
utsignalen ar endast en grad, oberoende av
insignalens niv§. Forstarkarens bandbredd ar
400 MHz och smSsignalforstarkningen ar 12
dB. Utsignalens nivS ar 1 volt topptopp.
SL532C ar framst avsedd for radarapplikationer med krav p3 hog fasstabilitet, men
kretsen kan ocksci med fordel anvandas i begransarsteg till diskriminatorer och som fdr
fdrstarkare till snabba frekvensdelare.
SL532C kapslas i 8 pinnars TO-5. Kretsen har
interna avkopplingkondensatorer,
vilket
forenklar konstruktionen av kaskadkopplade
forstarkarkedjor och minskar antalet yttrekomponenter.
Ytterligare info: Fertronic, 08 - 25 26 10.

Transing
Ferriten i denna transformator fr3n Sie
mens vars sekundarilindning i flatkopparformat kan leverera 200 A vid 5 V har endast
diametern 87 mm och ar 70 mm hog.
Konventionella effektransformatorer som arbetar man natfrekvensen ar betydligt storre.
Darmed kan ocksS stromfdrsdrjningselama
byggas vasentligt mindre. Besparningar mellan 50 och 70 procent ar normala.
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OZ2/81 innehSller bl a: Linjart drivsteg for
144 MHz. Slop-antenn for 40. 80 och 160 m.
Antennmast utan gjutet fundament. RTTY
med KIM-1 mikrocomputer.
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SHF-EHF Manager
Joakim Johansson, SM6GPV
HenS Gard, PI. 3815
517 00 BOLLEBYGD
Tel. 033 860 21

VHF UHF Manager
Folke RSsvall, SM5AGM
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA
Tel. 0764 276 38
Ej efter kl. 18 UT

KVARTALSTESTEN NR 1

1981

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANROPSSIGNAL
SM6JWH
SM7FIH
SK7JC
SK60G
SM5KWU
SM7KOJ
SM6BCD
SMOHAX
SK4DE
SM7EML

QTHLOCATOF?
GR26G
GP05A
HQ65H
GR1 IF
I T34H
GQ66D
FR30J
JT51B
HT63H
HQ73J

1 1
12
13
14
15
16
17

SKONN
SM6KCY
SM6KCZ
SM6DLY
SMOFPT
SMOLAH
SMOKAK

573
429
405
367
353
331
306

JT
GS
GS
GR
IT
IT
IT

ANTAL QSO
52
46
33
30
33
27
23
30
33
18
18
19
20
21
22
23
24

SM7LBL
SM4JKF
SM1LPU
SM2KIX
SM5KN
SMOEJM
SMOMEN

POANG
1 570
1 321
1059
961
752
623
615
602
583
576

HQ
GT
JR
KY
IT
JT
JT

184
180
1 65
148
1 40
85
75

CHECKLOGGAR: SMOAOG, SM7FNN.

KOMMENTARER.
SK7JC: FORLAT OSS FOR ATT VI HORDE MANGA DALIGT OCH
NAGRA INTE ALLS. PROBLEMET VAR ATT EN MAN MED MOTOR
SAG VAR UTE
I SKOGEN OCH SAGADE VED , PRECIS JAMTE
KLUBBSTUGAN . HOPPAS MANNEN HAR TILLRACKLIGT MED VED
TILL NASTA TEST SA ATT VI SLIPPER OR- MOTORSAG NASTA
GANG- VI KOMMER I GEN . SM7HSP-INGE OCH SM7FFI-BENGT.
SMOAOG: VILLE BARA GE NAGRA 5- POANGARE TILL LOKALSTATIONERNA. DE FICK ROPA SA MYCKET UTAN ATT FA NAG
RA QSO • HOPPAS K0MMA I GEN MED ANNAN ANT . OCH ANNAT
QTH. 73 DE LENNART.
AKTIVITETSTESTEN UHF APRIL 1981
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANROPSSIGNAL
SM5BEI
SM6HYG
SM5DWC
SMOFZH
SMOFFS
SM3AKW
SM7DTE
SM7DKF
SMOCPA/3
SM4IAZ

1 1 SM6CWM
12 SK60G/6
SM7CFE
1 4 SM7GWU
I 5 SM5HYZ
16 SM1BSA
17 SM5EBG
18 SM6KIW
19 SM2CKR

GR
GR
HQ
HS
IU
JR
HR
GR
KX

VHFUHFSHFEHF Contest and Award
Manager
Lars Gustavsson, SM0DRV
Gransdngarvagen 7
161 40 BROMMA
Tel. 08 26 09 41

ANTAL QSO
42
33
36
35
33
27
20
32
14
22

QTHLOCATOR
JU72C
FS58F
I T70B
JT54H
JT51F
IW30E
HR61 J
GP45C
HW41B
HT67H

385
290
290
285
255
252
246
200
197

20
21
22
23
24
25
26

SM4PG
SM3C0L
SM5AII
SM3UL
SM7LNJ
SM2KIX
SM3AZV
SM3LG0
28 SM3DAL

POANG
1 302
1006
1005
989
856
795
541
499
484
451

HT
IW
IS
IV
GP
KY
IX
IX
HX

192
141
124
1 19
92
82
48
48
27

CHECKLOGGAR: SK7KUG.

QRV 1296:SM5BEI,SM6HYG,SM5DWC,SMOFZH, SMOCPA/3,SM1BSA
KOMMENTARER.
SM5BEI:MISSADE SM2KIX OCH SM7CFE GAV SM2KIX 429,MEN
HAN FORSVANN I QRM.
SMOCPA/3: RIG 432:4*46EL- J-BEAM, PUT 75W, RX 0.7DB
NF 1296:4*28 EL. LOOP-YAGI, PUT 30W.RX 1.1DB NF HOJD
6VER HAVET 750M.MR MURPHY VAR EN TRAGEN GAST HOS OSS
EFTER EN HALVTIMME PAJADE GAS-FETEN PA 432 (STATISKT
LADDAD SNOSTORM?). DET BLEV TILL ATT PLOCKA FRAM DET
GAMLA HF-STEGET I GEN (NF MED FEEDER CA 3DB). DET VAR
TRAKIGT ATT
INTE FLER VANDE ANT. MOT OSS , JAG TROR
SAKERT VI SKULLE KUNNAT KORA 10 STATIONER TILL TROTS
DALIGA CONDS . F6RSBKTE PA 23 CM MED 5BEI , QSO OK
SAMT 3AKW,0FFS » 0FZH,NIL HRD. HCRDE EJ HELLER 5DWC.
73 DE LASSE-SMOCPA OCH ULF-SMOCGL.
SM2CKR : CONDS TOG SLUT EFTER ETT TAG TYVARR INGEN
AURORA DENNA GANG • HF-STEGET NU I ANT. MONTERAD BOX
(MGF1400) 73 DE MATS.
SM7LNJ: I JUNI-TESTEN AR VI QRV FRAN JQ-RUTAN UNDER
SIGNALEN SK7NM/1 !

AKTIVITETSTESTEN VHF APRIL 1981

ANROPSSIGNAL
1 SM7FJE
2 SM7CMV/7
3 SM3C0L
4 SM6KCZ/6
5 SMOFFS
6 SM7IXU
7 SK4BX/4
8 SM6JD0
9 SK60G
10 SMOHAX

1 1
12
13
14
1 5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

SKONN
SM3JAW
SK4DE
SM7K0J
SM2ILF
SM7GWU
SK6EI
SK7JC
SM3GXM
SM2JUP
SM7GEP
SM6KKX
SM6DHD
SM4LMV
SK7JD
SMCE ¥Y
SKOHB
SM3JSW/3P
SMOGSZ
SM7JIY/7
SM6CMU
SM5KWU
SM6BCD
SM3AZV
SM5DSV
SL5AR
SK5AS
SMOHOW
SM5HYZ
SM6DLY
SK3BP
SMOKAK
SMOKFJ
SK7MN
SM3GHD
SM3KIF
SMOEJW
SMOEJM

JT
JX
HT
GQ
KY
HS
GS
HQ
HX
JY
HR
GR
GR
HT
IR
IT
IT
IW
IS
HR
FR
IT
FR
IX
IT
IT
HS
IT
IU
GR
IV
IT
IS
HQ
GW
IU
IT
JT

QTHLOCATOR
GQ56B
GP49C
IW06F
GS38H
JT51F
GP49H
HT56D
GQ02C
GR1 IF
JT51B
1 541
1 474
1 469
1 4 49
1416
1 408
1402
1 35 1
1286
1 268
1220
1200
1 199
1 172
1 1 38
1 103
950
939
932
909
895
870
846
823
778
744
724
72 1
705
699
698
695
663
661
649
632
603
570

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81

83
84
85
86

CHECKLOGGAR:SM6CJI,SKOCC, SM6EUZ,
SM7KUG.

SK7IZ
SK6HD
SM2GHI
SM1LPU
SM1CJV
SM4KIB/4
SM4HBQ
SM5FNU
SM5ALD
SMOKUA/O
SM4LLP
SM6LIF
SM4LBN
SM3LG0
SMOGWX
SMOCTU
SK7EY
SM6CWM
SM6DUC
SM4LXF
SM2KIX
SM6CIX
SM3GHB
SM3UL
SM5EVQ
SL3ZV
SM3GBA
SM3KJ0
SM3AST
SM3JGG
SMOMEN
SMOEPO
SM3FEH
SM5FDA
SM 1 C10
SM3JSE
SM3DAL
SM3GT

POANG
6982
3857
2567
2512
2269
2020
1971
1844
1 631
1 620
HQ

GS
MZ
JR
JR
HT
HU

IT
HS
IS
HT
GR
IU
I X

JT
IT
HQ
GR
FS
HT
KY
FS
HW
IV
IT
HX
IW
JW
IW
HV
JT
IT
HW
IT
JR
IV
HX
IW

557
545
526
514
504
439
435
426
419
416
41 1
398
396
346
327
303
288
281
276
251
248
2 43
242
232
211
207
199
199
195
182
1 58
1 52
1 42
1 42
93
91
88
33

SM7LQA, SM6BXW/7M,

KOMMENTARER.
SM7FJE: PROVADE NY ANT. =8*9EL TONNA. MED 1 QSO PER
MINUT FAR PROVET ANSES HA UTFALLIT TILL BELATENHET ,
HliVAND BEAMARNA MOT RUTA JQ UNDER JUNI MANADS AKTIVITETSTEST OCH LYSSNA PA 144.027 SAMT 144.295+-5KHZ.
BEAMRIKTNING: 18UT-SM0 19UT-SM4 20UT-SM6 21UT-SM7/0Z
SK6EI : TESTEN DEN 7/4 VAR DEN FORSTA 2M-TESTEN MED
NYUPPSATTA 2*16EL YAGI 100W PA + RIG 21 IE. VI UPPSKATTADE CONDSEN SOM MEDELMATTIGA. OP VAR SM6CJJ, SM6HAB,
SM6LPF, SM6LPG, OCH MANGA LYSSNARE.
SM6KKX:PA GRUND AV ETT KRANGLANDE RELA BLEV MOTTAGNINGEN GANSKA DALIG, SENARE DELEN AV TESTEN . HOPPAS
DET INTE VAR FOR MANGA SOM TRODDE DET VAR FEL PA DE
RAS UTRUSTNING.(MIN OUTPUT VAR 0K).VAL MOTT PA FREQ.
SKOHB : TROTS PROBLEM MED QRM FRAN STATIONER MED
SLUTSTEG OCH NYCKELKNAPPAR LYCKADES OPR. -OBYD-HASSE
HBJA VART SNITT MED 400 POANG. KUL TEST MED BRA FART
DE SMOHPP.
SM7JIY: FORSTA GANGEN SOM JAG KORT TESTEN FRAN BORJAN TILL SLUT. VAR /7 PA EN HOJD I NORRA KALMAR LAN,
2 MIL N VIMMERBY . KOMMER I GEN NaSTA TEST PA KALMAR
LANS H5GSTA PUNKT NARA GRANSEN TILL SM5-LAND. IC245E
10W, 8EL PA 9M MASTR6R PA GRAGKROKEN PA EN VOLVO 245
MED STAGNING FUNKADE BRA... SM7JIY/JANNE•
SM4HBQ: JAG HAR FUNNIT SM3JCUL TACK GXM,GBA,FEH MFL
U310+ BF900 KANSKE RATT FORMEL FOR SM3=MFL DISTRIKT
VI (ST)ORES FLAT. HORES, DE HANS.
SM5EVQ: MIN FORSTA VHF TEST • 1 OW OCH HB9CV 4M OVER
BACKEN. BATTRE PRYLAR UTLOVAS TILL NASTA MT.
SM3JSE: ROLIGT ATT HORA LJUD PA LAGA DELEN . FORSTA
TESTEN FOR MIN DEL • NAGON MASTE JU FYLLA DE SISTA
PLATSERNA I LISTAN. 73 DE SM3JSE.

SENA LOGGAR: SM5KN MAR/VHF 225P,

184

ANTAL QSO
24 1
131
81
1 16
94
91
89
73
83
75

SM6FHI MAR/UHF 32P.
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SINGLE-DPERATDR
1 SM6HVG
2 SM5DJH

9
3
3
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QTH SG•RS

J

SM6-ESG
SM6HVG
SM5CCV
SM5DJH
SM6CKU

5.7 GHZ
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FS

1
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10 GHZ

QTH SQRS

SINGLE-DPERATDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SM5DHC
SMODFP
SMOEJNXO
SM5QA/0
SM5AQJ/0
SMODVE
SM5CPD
SM6GPV/4
SM6GIJS/4
SM5DJH
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IT
IT
IT
IT
TT
IT
FT
FT
HS
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4
4
4
2
1
1
1
1
1
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27
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2
3
4
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JT
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SM7BAE
SM5DHC
SMODFP
SMOFFS
SM5CPD
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it'Lr-.u
SM6FVU
SMODVE
SM5CLII
SMOCPA
SM7CFE
SM4AXY
SM5DSN
SM5LE
SM6FHZ
SMOBVC
SM 0AGP
SM4DHN
SM3BIU
SM5EVK
SM5CCV
SM5AII
SM6PF
SM2CKR
SMOFDB
SM4PG
SM6FBQ
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17

GS
JT
GQ
GS
IT
IS
IS
IT
JT

CC

VHF-UHF-SHF-EHF
testloggar
ska sandas till
SM0DRV

24 SMODFP
•“ c, SMOAGP
26 SM5CNQ
27 SM5CPD
28 SM2CKR
29 SMOIDT
30 SMODRV
31 SMOHAX
32 SM4DHN
33 SM7BEP
34 SM4PG
35 SMOCPA
36 SM5CJF
07 SM4FVD
38 SM2BVC
39 SM3UL
40 SM4EBI
41 SM6FBQ
42 SMOFDB
43 SM6CVZ
44 SM6PF
45 SM5BKA
46 SM5EVK
47 SM5AII
48 SM5DIC
49 SM5DWF

JT
IT
HX
HT
HS
GP
HR
IS
HT
JT
HS
IH
IT
UR
IT
JT
HS
HT
IV
JT
HT
HT
JT
IT
IT
HS
IT
KX
JT
IT
JT
GU
HR
HT
IT
IT
GU
MZ
IV
GT

CO ■?■'■ CO Cd
Cd Cd CdCd Cd Cd Cd Cd Cd Cd

RATTELSE TILL LANDSKAMPEN SMOH
Sista datum att sanda in loggarna skall va
ra 11 juni och adressen skall vara OH2BEW,
Rolf Backstrom, Aamuyonkuja 4 E, SF02210 Espoo21, Finland.

SMOFFS
SM5CUI
SM3BIU
SM4C0K
SM5CHK
SM7NT
SM5DRV
SMODJW
SM4AXV
SM5BSZ
SM7GWU
SM3AKW
SMOBVC
SM6CKU
SM5EJN
SM5RQJ
SM5CNF
SM4ARQ
SM3DCX
20 SM5AGM
21 SM4FXR
22 SM5FND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

432 MHZ

ILINDESBERG

SINGLE-DPERATDR

■•£■ '•£■ '•£■'•£■

REPEATER STULEN
Den danska repeatern i Vejrhoj har blivit
stulen. Den bestir av foljande: VHF Storno
CQF 611, filter 6 potter 62—1 North Shore
RF technology, UHF Storno CQF 662, Stor
no tonsandare och mottagare 4-tone sekvens (dubbel), 1-tone. Upplysningar kan
lamnas till EDR:s Kobenhavns Afdelning,
Radioamatorernes Hus, Thekleavej 26, 2400
Kobenhavn N.V. TelefonOI - 87 83 88.

QTH SQRS

SINGLE-OPERATOR

■

2222 0022
2242 - 0042
1050-1250
1208-1408
1328-1528
1448-1648
1604-1804

144 MHZ

ILJF'F'L I STHtl

tJ-

UNIVERSAL WINDOW TIMES
June 1981
UT
9-10
1554-1754
10-11
1714-1914
26
1826-2026
27
1928-2128
28
1920-2120
29
2100 - 2300
30
2132-2332
2158-2358

*

O? P Cd Cd

Aurora
Frcin SM4DHN kommer en intressant rap
port om aurora pa 432 MHz. Den 5 mars kordes SM0, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, OH, OZ, LA
och DL i rutorna KU, LU, GP, FT, EM, FN
och GM. Auroran holl pa 12 — 21 UT. Den 7
mars blev det mSnga av ovanstSende plus ru
torna NU, LT, MS och DK2NH i FN. Sammanlagt drygt 40 QSO:n pa tva oppningar.
Antennen ar 8 x 21 el. och elevation ar nodvandig i manga fall. DL-stationerna kraver
10—20 grader upp och forsvinner helt ner
mot horisonten.

len ar det tacksamt om Du ritar en rad till:
O.S.A., Box 242, 701 04 OREBRO, ELLER
SLA EN SIGNAL TILL: Christer, SM4FXR,
019 - 14 47 40 eller Lasse, SM4AXY, 019 947 89.
Hjartligt valkomna! OSA-VHF-Group:
SM4COK, SM4IAZ, SM4CSK, SM4JCJ,
SM4FXR, SM4AXY.

po

vAgutbredning

ANNABODA 1981
OSA VHF-group inbjuder alia intresserade
till VHF-UHF-SHF-EHF meeting i Annaboda
(HT55b, 250 masl). Datum blir 12—13—14
juni. Annaboda ligger i Kilsbergen och ar ett
fritidscentrum i Orebro kommuns regi. I omrSdet finns campingplats, friluftsbad, mat
servering, vandringsleder och en naturskon
miljo.
Camping med sjalvhushAII pS den narbelagna campingplatsen. Ett litet antal
campingstugor finns for uthyrning pS
campingplatsen.
Motet ar framst avsett att ge amatdrer
mojlighet att traffas och umgas. En del aktiviteter i dvrigt: Experiment och trafik pa alia
VHF-UHF-SHF-band. Brusfaktormatningar.
Foredrag och diskussioner. Hur man kan forbattra sin transceiver (sidbandsbrus, kanslighet m m). Ev. brustemp. matningar pa antenner. Festligheter pS lordagskvallen.
Tag med xyl-yl och overtoner samt riggar,
HF-steg, ditt QSL-kort och ett glatt humor!
Inlotsning pa R2, SRU2, 144.300, 432.300,
1296.200. Ibland maste inlotsningsstationerna slas av d3 vissa matningar gors.
For att fa en uppfattning om antalet deltagare, samt for matbestallning till lordagskval-

4 * -i. . u -u i.n i.n

TROPO BACKSCATTER?
En frSga som vi tidigare diskuterat i spalten
(1978 — 08 sid. 279) ar "tropo backscatter''
som uppges ha iakttagits pS UHF pS vastkusten med antennen ut mot Nordsjon. Vid ett
sammantraffande nyligen med OZ7IS i Kobenhavn namnde han att han sjalv upplevt
det hela Stskilliga ganger och att han bedomde det som ett meteorologiskt fenomen. Det
tidigare framkastade forslaget om flygplansreflektioner trodde han inte p3.
VHF-spaltredaktoren har for sin del svSrt
att forstS hur ett meteorologiskt fenomen skulle
kunna Sstadkomma vad som uppgetts vara
dopplerforskjutningar pa flera tiotal eller
hundratal Hz. For att astadkomma en interferensfrekvens pa sag 100 Hz pa 432 MHz
kravs en radiell rorelsehastighet av 35 meter
per sekund. Aven om det naturligtvis d§ och
da blAser annu mera galler det dessutom att
forklara hur signalen skall kunna reflekteras
tillbaka. Dartill kommer att fenomenet framst
sags forekomma vid lugnt vader.
Lasekretsen ar valkomna med synpunkter.
Finns det dessutom nagon som kan sta till
tjanst med en bandinspelning blir vi pa VHFspalten mycket glada.

43
36
?!
16
13
13
12
11

NASTA
LISTA
VISAR
LAGET 1981-06-30 KL.
24 IJT DCH BIDRAG SKA
VARA SM5AGM TILLHANDA SENAST 1981-07-07
FUR ATT HINNA MED.
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KALENDER
Datum

Tid i UTC

MAJ
16
23
24
23 24
24
30 31

0000
1400
0800
2000
0700
0000

2400
2400
1800
2000
1100
2400

Test

ITU CW
Europe & Africa GIANT
FLASH RTTY del 1 &2
Ibero American Phone
SSA Portabel V3r
CQWPX CW

JUNI
1200 1700 DAFG Kurz RTTY
13
13 14 1700 1700 Field Day CW
EUCW Fraternizing QSO Party
20
20 21 0000 2400 AA DX Phone
JULI
04 05 0000 2400 + Venezuelan Phone +
11 12 0000 2400 IARU Radiosport CW/Phone
18 19 1500 1500 AGCW-DLQRPCW
18 19 0000 2400 + HK Independence CW/Phone +
25 26 0000 2400 + Venezuelan CW +
0800 1100 + SCA Sommar Foni t
25
26
0800 1100 + SCA Sommar CW +
Regler for CQ WPX testen finns i QTC 3. Regler for Euro
pe & Africa GIANT FLASH RTTY testen finns i SARTG
NEWS nr 38.

Har kommer s& reglerna for Srets portabeltester. Glom inte skicka med foton p3
aktiviteterna, och kommentarer! Alla
kort returneras, forhoppningsvis efter pu
blicering! Lycka till!

SSA Portabeltester 1981
Tider: Majtesten 24 maj 0700—1100 UTC.
Augustitesten 30 augusti 0700—1100 UTC.
Frekvenser och sandningssatt: 3525 —
3575 kHz 7010-7040 kHz CW. 3650-3750
kHz 7060 — 7090 kHz Foni. CW och Foni
samma klass.
Klasser: A. Portabla stationer. B. Fasta
stationer.
Testanrop: CQ SMP de SM9XYZ/9P resp
SM6ZXY. Portabla stationer skall anvanda
tillagget P efter distriktssiffran.
Testmeddelande: Ortsnamn (narmaste
storre ort), RS(T), effektmultipel samt P eller
F beroende pA om man ar portabel eller fast
station.
Poang: Endast QSO med svenska statio
ner ger poang, och varje station f3r kontaktas en g3ng per band. De tvci testerna ar helt
Stskilda.
A. Portabel station: QSO med annan por
tabel station ger avstSndet i mil multiplicerat
med 3. QSO med fast station ger avstSndet i
mil multiplicerat med 1.
B. Fast station: QSO med portabel station
ger avst^ndet i mil multiplicerat med 1. QSO
med annan fast station ger inga poang.
For enkelhets skull raknas alltid avstandet
fdgelvagen avrundat till narmaste hela mil
till motstationen frSn narmaste storre ort.
Slutpoang: Poangen enligt ovan adderas
varefter effektmultipel hamtas ur nedanstAende tabell.
Multipel 01: 500—100 W
Multipel02: 99— 50W
Multipel 03: 49- 10 W
Multipel 04: 9— 2.5 W
Multipel 05: Under 2.5 W
186
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Med tillford
effekt
menas
den
likstromseffekt som tillfores slutstegets
anod eller annan motsvarande elektrod.
Exempel: SM0AAA/5P befinnersig i narheten av Sala med en portabel station med
10 W tillford effekt. Hans meddelande blir da
SALA 57903 P. I retur erhSller han frAn
SM3BBB/0P pa Lidingo med en portabel
station med 2 W tillford effekt LIDINGO
58905 P. AvstSndet mellan dessa orter ar 10
mil.
Poangen blir for SM0AAA/5P
10x3x3 = 90
poang
(mil x portabelmultipel x effektmultipel = slutpoang).
SM3BBB/0 f3r 10x3x5 = 150 poang.
Allmant: Flera operatdrer fAr betjana sam
ma station, men signalen fAr ej anvandas pa
flera frekvenser samtidigt. Multi operator
stationer kan dock ej erhAlla poang i SSA
kortvcigsmasterskap.
Med portabel station menas vilken amatdrradiostation som heist, vars kraftkalla ar por
tabel och vars antennanlaggning ar tillfalligt
upprattad.
Stationen fSr ej vara belagen i ordinarie
QTH.
Mobila stationer raknas i detta sammanhang som portabla.
Fasta stationer bor ej kalla eget CQ, utan
ropa upp de portabla stationerna, for att
undvika onodigt QRM i dessas mottagare (t
ex ravjaktsmottagare).
Den som tycker avstSndsberakningen ar
besvarlig kan skaffa en karta i skala
1:1 000 000, ty dar ar en cm = en mil.
Loggar: av sedvanlig typ med beraknad
slutpoang samt angivet QTH och input samt
en forbindelse om att reglerna foljts. Ange
om det ar en portabel eller fast station, och
om en eller flera operatdrer betjanat statio
nen (om flera i Sci fall operatorernas call).
Loggarna for majtesten skall vara post
stamplade senast den 13 juni och for au
gustitesten senast den 20 September och
sandes till: Gdran Granberg, SM6EWB,
Rosengatan 76, 434 00 KUNGSBACKA.
Testen ingSr i SSA KortvSgsmasterskap.
SM6EWB

King of Spain Trophy 1981
Reglerna for denna test som gick den 25 —
26 april inkom forst den 6 april. Loggarna
skall gci till: Agrupacio Radioaficionats Calella, Apartacio 161, Calella (Barcelona), Spanien. En poang per QSO, och varje spansk provins ger en multipel per band. Du som kort
mer an 75 QSO i testen f£r ett sarskilt minnesdiplom, men i fall du vill ha diplomet f§r
du skicka med 2 IRC:s eller 1 dollar med log
gen (for att tacka portot). Loggarna skall va
ra poststamplade senast den 10 juni. Den
baste i Spanien och ovriga varlden fAr en inbjudan att vistas 8 dagar i Calella i senare
halften av augusti.

SSATESTLEDAREOCH
SPALTREDAKTOR
Gdran Granberg SM6EWB
Rosengatan 76
434 00 KUNGSBACKA
Obs! Ny adress

WORLD
TELECOMMUNICATIONS
DAY CONTEST 1981 (ITU CONTEST 1981)
Dessa regler kom tyvarr for sent for publicering i forra numret, men CW-delen Sterstar
ju.
Tider: Foni 9 maj 0000 — 2400 UTC.
CW 16 maj 0000-2400 UTC.
Band: 3.5-28 MHz.
Klasser: Single Operator Multi Band.Multi
Operator Multi Band.
Testmeddelande: RS (T) 4- ITU-zon
(SM = zon 18).
Poang: Varje station kan kontaktas en
gang per band i varje del. QSO med eget
land ger inga QSO-poang, endast ev. zonmultiplier. QSO med egen ITU-zon (utom
SM) ger 1 poang, med annan ITU-zon inom
Europa 3 poang, och med ITU-zon utom Eu
ropa 5 poang.
Multiplier: Varje kontaktad ITU-zon ger 1
multiplier, men endast en g^ng oavsett
band.
Totalpoang: Totala antalet QSO-poang
multipliceras med totala antalet kontaktade
ITU-zoner.
Diplom: till den baste i varje del i varje
land. Medaljer till de basta i varlden, och trofe till basta land i varje del.
Loggar: Separata loggar for CW och Foni,
poststamplade senast den 30 juni sandes till:
LABRE, UIT Contest Committee, P O Box
070004, 70.000 - BRASILIA, DF, Brasilien.

Resultat ITU Contest 1980
CW
SM0CGO1728.
Checkloggar: SM5APS, SM6AYM.

IBERO AMERICAN
PHONE CONTEST 1981
Tider: 23 maj 2000—24 maj 2000.
Band och mode: 3.5—28 MHz endast Fo
ni.
Testmeddelande: RS + lopnummer frein
001.
Poang: Varje QSO med ett ibero-amerikanskt land ger 1 poang per band.
Multiplier: Varje ibero-amerikanskt land
ger 1 multiplier per band.
Slutpoang: Totala QSO-poangen multipli
ceras med totala antalet multipliers.
Loggar: med sedvanliga uppgifter skall
vara U.R.E., P.O. Box 62, Mollet del Valles,
(Barcelona), Spanien tillhanda senast den 15
juli. Diplom utdelas till deltagare med mer an
50 QSO.
De ibero-amerikanska landerna ar: CE
- CO - CR - CT - CT2 - CT3 - CP CR9 - CX - C31 - EA - EA6 - EA8 EA9 - HC - HI - HK - HP - HR - KP4
- LU - OA - PY - TG - Tl - XE - YN
- YS - YV - ZP.

QTC 5:1981

EUROPEAN & NATIONAL FIELD DAY
Bl a RSGB och USKA anordnar sedvanlig
Field Day pA CW den 13-14 juni 1700-1700
UTC. Tyvarr kan endast medlemmar i resp
forening i dessa lander komma med i resultatlistan, men det ar ett gott tillfalle att kora
portabelt! RST + lopnummer som vanligt.
IARU Region 1 planerar en HF Field Day
pa SSB forsta helgen i September dar jag
hoppas aven SSA hanger pA. Varje land an
ordnar enligt forslaget namligen sin egen fi
eld day, och Contest Managern i varje land
sander sedan en resultatlista till IARU Region
1 for sammanstallning av en komplett resul
tatlista for alia deltagande lander.
Om denna Field Day kommer igAng redan i
Ar AterstAr val att se, men frAgan kommer i al
ia fall att diskuteras pA Region 1-motet i
Brighton.

£28

RESULTAT ALL ASIAN
DX CONTEST 1980
PHONE
SM5GMG
1688 74 124912
387 60
SM0FO/0
23520
SM0KV/0
316
16748
SM6VR
149
9089
SM0DSF
145
6960
108 37
SM0MC
3996
SM0ATN
77 39
3003
SM7AIL
76 36
2628
SM6BDW
70 35
2450
54 31
1674
SM6CQV
47 31
1457
SM5CSS
SM7ACN
20 11
220
208
SM6JHO
16 13
SM5CMP
M
336 65
21840
SM4BTF
6322
109 58
M
M
841
SM7AI0
29 29
Checklogg: SM5BDV, SM5CSS.
Siffrorna anger band, QSO-poang, multip
lier och totalpoang.
SM5GMG var bast i Europa p3 21 MHz.
Endast W7WA var battre i hela varlden pa
detta band, med 129952 poang. Grattis!
— T— T—
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RESULTAT CQ WPX SSB CONTEST 1980
WORLD WIDE TOP SCORES
SINGLE OP - ALL BANDS
6.521.098
5.391.396
5.291.218
4.595.472
4.516.893

9Y4VU
UB5WE
K1AR
OL7RZ
EA2IA

4.430.544
3.922.864
3.703.194
3.632.040
3.628.661

28 MHz
LU8DQ
YU3MY
FG0DYM/FS7
SP3DOI
VE3BMV
4X4UH

4.111.562
3.530.016
3.304.752
3.097.000
2.796.225
2.718.760

21 MHz
HD0E
VE7CML
VE6KW
VP2MGQ
RW3FW
VK4QK
(ExSM5DKO)

5.221.619
2.973.955
2.960.091
2.943.574
2.918.564
2.592.216

14MHz
YX2AMM
YU4FRS
IV3HSN
OH0AM
I5FCK
K8NA

2.532.702
2.091.740
2.091.012
1.595.552
1.308.622
1.229.436

7 MHz
I5NPH
4M4AA
UP2NK
VE2FU
HC1HC
VE3EEW

1.619.706
1.056.094
497.014
478.848
427.428
413.324

3.5 MHz
4M3AZC
OR6JG
KP4WI
YU3FK
YU4VBR
CT3BD

852.548
440.818
364.994
229.548
217.752
181.412

MULTI OP - SINGLE TX
13.362.486
9A1ONU
UK9AAN
11.152.020
9.414.474
UK2BBB
VP2E
9.183.480
7.621.888
GB4DAA
7.426.120
F8OP

QRPp
TG9GI
N2AA
W4DR
OR8KD
JH4UTP
WB4BBH

UK2PCR
I3MAU
SL2ZZU
HP1XRK
SM0AQD/OH0
Y21YK

MULTI OP - MULTI TX
VE7WJ
16.505.881
KL7IRT
14.592.120
AL7H
13.539.202
ZZ5CA
12.545.616
GB4ANT
7.945.168
VK2BXQ
7.885.176
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PJ2CC
H31LR
YT2D
RU2QD
C6ACY

21

855.336
808.080
492.002
365.928
168.260
59.882

7.107.358
7.014.645
6.491.169
6.472.102
6.003.580
5.806.032

SVENSKA RESULTAT
SINGLE OPERATOR
1.127.844 1250
SM6CVT
A
A
963.033 1104
SM5CMP
894.887 1243
SM2IXM
A
854
A
720.375
SM5CSS
516.284
A
705
SM0DJZ
A
67.032
223
SM7AI0
224 144
59.472
A
SM0CGO
45.240
163 116
SM5AAY
A
33.495
140 105
SM5BDV
A
16.510
100
65
A
SM4BTF
61
A
9.601
73
SM3CJA
57
62
A
8.279
SM7TV
30
A
3.750
59
SM3DMM
37
A
2.870
35
SM6HAB
34
30
2.460
SM5IKQ
A
28
27
A
1.493
SM7FSV
23
A
1.211
23
SM6HTC
18
A
936
18
SM5DQC
14
16
A
672
SM6JA0
644
14
A
18
SM6GOQ
408.948
670 212
SM6JVQ
28
223.008
440 184
SM2HEF
28
212.264
475 169
SM6FAX
28
150.304
360 176
SM5KDM
28
62.992
204 127
SM7IMK
28
157 102
41.820
28
SM0BDS
164 102
39.066
28
SM6KJG
83
31.042
140
29
SM7HSP
72
24.192
116
SM0CHA
28
74
66
12.936
28
SM3KWS
41
47
SM2CDF
4.305
28
34
3.700
38
28
SM0MC
37
3.535
35
SM0FM
28
1.564
28
23
SM5RE
28
10
10
300
SM7BOL
28
9
9
28
243
SL7AT
6
5
SM2ITW
28
90
2.192.940 2034 393
SM5GMG
21
SM2HAK
21
1.504.629 1550 399
39.162
163 122
SM0JOQ
21
23.250
115
93
SM7AIL
21
69
91
SM4BTF
21
16.698
31.458
168 107
SM6ID
3.5
10
10
SM6JY
3.5
200
MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMIT
TER
6.491.169 4310 579
SL2ZZU
6.003.580 3979 580
SM0AQD/OH0

5.224.500 3610 516
SK4NI
3.016.374 2845 519
SK7HW
QRP
2.340
38
30
SM0GKF
SM7ACN
4.028
47
38
Siffrorna anger signal, band, totalpoang,
antal QSO och prefix.
OPERATORER MULTI OP SINGLE TX
SL2ZZU: SM2CEW, SM2EKM, SM2EZE,
SM2EUO, SM2FYZ, SM2GET, SM2GXN,
Lena.
SM0AQD/OH0: SM0AQD, SM0AJU,
SM0GMZ, SM0GNU. SK4NI; SM4AIQ,
SM4DVF, SM4MI, SM6CJK, SM6EOI,
SM7DLZ. SK7HW: SM7BUR, SM7EKU,
SM7IFK, SM7KCO, SM7M0.
CHECKLOGG: SM7GCP.

DE AMERIKANSKA
ANROPSSIGNALERNA
Detta utdrag ur QST March 1981 har ju inte direkt med tester att gora, men eftersom
ARRL- och CQ-testerna lockar m^nga amerikanska amatdrer att delta, kan det kanske
andci vara av visst intresse.
De amerikanska amatorerna ar som bekant
uppdelade i klasserna Extra, Advanced, Ge
neral, Technician och Novice.
Enligt det nya systemet f£r amatdrer i de
olika klasserna anropssignaler ur foljande serier:

Grupp A = Extra class
KN W + distriktssiffra + tvA bokstaver.
AA — AK + distriktssiffra + en bokstav.
KA — KZ + distriktssiffra + en bokstav.
NA — NZ + distriktssiffra + en bokstav.
WA — WZ + distriktssiffra + en bokstav.
AA — AK + distriktssiffra 4- tvA boksta
ver.
Skulle alia dessa serier ta slut (ca 100.000
signaler) utdelas signaler ur serierna for
grupp B.
Prefixen AH KH NH NL NP WH WL och
WP utdelas ej till amatdrer i de 48 statema i
kontinentala USA. Amerikanska stationer i
Stilla havet fAr signalerna AH KH NH WH +
distriktssiffra + en bokstav. Stationer i Ala
ska fAr signalerna AL7 KL7 NL7 WL7 + en
bokstav. Atlantiska stationer (dvs Karibien)
fAr signalerna KP NP WP + distriktssiffra +
en bokstav.
Signaler ur serierna K N W + distriktssiff
ra + tvA bokstaver utdelas f n inte.
Grupp B = Advanced class
KA + 1 + tvA bokstaver. Signaler ur den
na serie tilldelas endast amatdrer i forsta distriktet. Ovriga signaler av denna typ anvands pA amerikanska baser i Japan.
KB — KZ + distriktssiffra + tvA boksta
ver.
NA — NZ -I- distriktssiffra + tvA boksta
ver.
WA — WZ + distriktssiffra + tvA boksta
ver.
Signaler ur grupp C.
Prefixen KH KL KP NH NL NP WH WL
och WP utdelas inte till de 48 sammanhangande statema. Stillahavsstationer fAr
signalerna AH 4- distriktssiffra 4- tvA bok
staver, Alaska AL7 4- tvA bokstaver och
AtlantenKP 4- siffra 4- tvA bokstaver.
Grupp C = General—Technician class
K N W 4- distriktssiffra 4- tre bokstaver.
Signaler ur grupp D.
Stillahavsstationerna fAr signaler ur serien
KH NH WH 4- siffra 4- tvA bokstaver. Alaska
fAr KL7 NL7 WL7 4- tvA bokstaver. Atlanten
fArNPWP 4- siffra 4- tvA bokstaver.
Signaler ur serierna K W 4- distriktssiffra
4- tre bokstaver utdelas f n inte.

Grupp D = Novice class
KA — KZ 4- distriktssiffra 4- tre boksta
ver.
WA — WZ 4- distirktssiffra 4- tre bok
staver. KC4AAA —AAF och KC4USA-USZ
undantagna (amerikanska stationer i Antarktis).
Foljande prefix utdelas ej till stationer i de
48 kontinentala statema: KH KL KP WC WH
WK WL WM WP WR WT. Stilla havet fAr
KH WH 4- siffra 4- tre bokstaver. Alaska
KL7 WL7 4- tre bokstaver. Atlanten KP WP
4- siffra 4- tre bokstaver.

OvergAngen till de nya signalerna har varit
och ar helt frivillig. Utan sarskild ansokan fAr
man inte en ny signal. Man behover inte hel
ler byta signal om man fAr en hogre licensklass eller byter QTH, men man ar berattigad
till det. Man kan inte begara en sarskild sig
nal utan signalerna utdelas i ordningsfoljd av
FCC (USA:sTeleverk).
Systemet med dessa signaler ger ju en
uppsjd prefix. Om jag inte raknat helt fel kan
det teoretiskt bli narmare 900 stycken! Vilket
eldorado for prefixjagare! Systemet tillAter
over 8 miljoner signaler sA de racker ett tag!
Tyvarr medger det ocksA att man aidrig kan
vara saker pA att W7:an som ropade verkligen ar en W7. Han kan lika garna vara frAn
Connecticut.
Hoppas denna resume inte blev alltfor luddig, utan klargor nAgot lite denna myriad av
olika signaler.
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DXSPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

■ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
■ DIPLOMNYTT SM6DEC
■ QSL INFORMATION SM5CAK

■ QSL Route SM6HTC
■ Radio prognos SM5GA
14 000

14 OSO

14 150

CO Cuba P3 sondagar finns CO-DX group
pci 28505 SSB 15z. Oftast brukar alia distrikt
vara representerade, s3 mojligheterna ar stora for CO-Award.
G3MUV/CE0 Har varit QRV pa 14195
SSB07z. QSL till WB4HMG.
D68AR Finns ofta efter 17z pci 14105 SSB.
QSL via F6ACB.
FB8YI Terre Adelie finns nastan dagligen
efter 17z pa 14108 S S B. QS L via F3K H.
FH8CO Lucien ar ofta QRV pci CW 14015
16—17z. QSL skall sandas till Box 76
Dzaoudzi, Mayotte.
J5AG Har varit QRV frSn Guinea Bissau.
Operatdrer SM3CXS SM3DVN SM3RL och
SM0AGD. Alla QSL skall skickas till
SM3CXS Jorgen Svensson Bergshemsvagen 11, S-863 00 Sundsbruk.
S79 Sechelles Bob S79MC rapporterar att
aktiva just nu ar S79RD, S79NLB, S79GM
och S79WHW.
TYA11 Benin N4HX har fdtt detta otroliga
call. Han kommer att stanna i Benin till i mit
ten av 1982. QSL via ON5NT.
VK8NS Norfolk Island Aktiv p3 CW 3505
och 7005.
VK9NYG Cocos-Keeling Island. Finns nas
tan dagligen pa 28430 SSB 11z. QSL via
VK6NE.
VK9ZD Finns ofta i DK2OC nat 28750
SSB.
VK9 Willis Island. Steve VK3OT meddelar
att nu antligen har han feitt QSL fr£n tryckeriet och han kommer genast att ta itu med
backlog p3 3000 QSO.
VP10A Ambergis Cay.
Yl Geno 11AGC hors ofta med listoperationer 19z 14290 SSB. YI1BGD har funnits med
vid dessa operationer.
YB9ADM Sumba Island 28406 SSB 13z.
QSL via DF3KK.
ZL3AFH/A Finns ofata weekends fran 09z
pci 14005 CW. Pa SSB dyker han ofta upp
runt 14320. QSLviaZL2HE.
ZF Cayman Island. Ofta aktiva ar ZF2EA
ZF2EB ZF2EC och ZF2EF. I CQWW Contest
hordes ZF2EK genom W8TN och ZF2EO genom K0CS.
ZM7.. QRV i mcinadsskiftet maj/juni. Ope
ratdrer VK2BJL och VK2BKD.
WH3AAB Johnston Island. Har den senaste tiden ofta funnits runt 14285. QSL skall
sandas till Box 4, APO, San Fransisco, CA
96305. QRV frSn Johnston finns aven
KH3AB 14 MHz CW 07z samt aven 17z.
Temporart aktiv finns aven NH6S/KH3
14002 - 006CW 17-18z. QSLtillNH6S.
Palmyra och Kingman Reef operationen. I mcinadsskiftet april — maj. Det meddelas nu att W6TPH ej kommer att folja med
pA resan.
Prefix
Korea: Andring i prefix

HM = North Korea
HL = South Korea
Prefixandring: T4 = Cuba, T5 = Somalia,
T6 = Afghanistan.
188
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VP2KAA, VP2KAE, VP1TC, VP2MFL,
VP1PGL,
VP2KAC,
VK2NUC/VK9N,
VP2EEK,
VR6TC,
VE1AI/1,
YI4SC,
YJ8NPS, ZF1SB, ZK1CF, ZL1AMO/C,
5T5PG,
WB4ZNH/5X,
WN4FVU/5X,
6T1YP, 9U5AV, 8Q7AQ, ST2FF/ST0,
W6QL/SV9, W6ZL/SV5.
•••••••••••••••••••••••••
SM5AHK Curt har pa drygt 2 ar kort
5BDXCC, dar alia kontakterna givetvis ar pa
CW. Curt anvander en 18AWT Hygain vertikal pa alia band.
SM5HPB Bo var fotograferad i marsnumret av CQ.
W4BPD Gus Kommer ater att forsoka bli
QRV pa DXpedition. Gus ar agare till en bcit,
och han kommer att ge sig ut pa en tripp.
Mer vill han inte avsloja.
Om nSgon annu inte f3tt QSL fran YV0AA
operationer 1979, meddelas nu att QSO kan
verifieras av YV5DFI som har alia loggar.
7Q7AA Som var QRV i borjan av 1970.
Det meddelas nu att W4F0A har alia loggar
och kan verifiera med QSL.
K6LPL/CE0Z som var QRV 4 dagar korde
10.000 QSO — inte daligt.
FM0FJE Mike har erhallit nytt call
FM7CD. QSL via F5VU.
CE0A Easter island. Fader Dave CE0AE
ar nu ater QRV. Han Sterfinns ofta pa 21340
SSBOOz.

Nastan otrolig operation: Utfordes av
Jim VK9NS. Vi har har i DX-spalten ofta skrivit om hans planer till att bli QRV fr3n Heard
Island med callet VK0JS. Helt plotsligt feir vi
hora Jim QRV som VK0JS/9. Hela bandet
var i uppror och manga upphetsade Hams
undrade om han var QRV frSn Heard Island.
Jim avverkade QSO utan att svara pA frAgor
om sitt QTH, och i ren contest style pAgick
operationen. Givetvis foranledde detta otroligt dcilig trafikdiciplin.
Jim korde hemifran med detta nya call,
otroligt men sant...

Mottagna QSL: D68GA, D68XX, BV2B,
CR9B, C21BS, C5ACO, CE9AH, C6ANU,
H5AK, HV1CN, HM5KY, KC6YC, LU3ZY,
KP4KK/DU2, OJ0MA, PY0YCW, PY0APS, HH5CB, PJ2CC, T2AAE, TJ1GH,
DJ7SB/TJ1, T3AY, T3AT, T2AAA, VK9NL,
VP2KAH,
VP2KAQ.
VK2AGT/LH,
R adieprognos jnaj
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VP2A Mike K9MK rapporterar att han haft
en lyckad operation med callet VP2A under
ARRL DX Contest. Det blev 7000 QSO.
VP2E Jeff K8ND rapporterar att han korde
10.181 QSO.
HC Rick ex HC5EE ar nu QRV med nytt
callHClMD.
Fel Call: Jack 9V1UQ meddelar att i 1981
callbok har hans och XYL Neldas call blivit
vaxlade. UQ = Jack och UR = Nelda.
Viktigt QSL Manager byte: Steve
WB2VFT meddelar att han ej langre ar mana
ger for KP2A och 4S7DX. Ny manager ar
WB2MSH Henry.
Lord Howe ZL1AMO skall forsoka att bli
QRV frSn Lord Howe i juli manad.
4N7PS ar ett special call i Yugoslavien
med anledning av bordtennis masterskapet i
Belgrade.
Y25LO (DM2XL0) manager for TN8AJ
meddelar att Joerg kommer att bli QRV fran
5R8.
J88A r ett nytt prefix for St. Vincent.
PY0ZZ och PY0CW Fernando de Noronha operationen resulterade i 7000 QSO. Ett
fargfoto QSL kommer att verifiera alia kon
takter.
Foljande stationer har giltig TL8-licens:
TL8CN QSL via W5RU
TL8RPQSLvia F3EA
TL8JMQSLvia W5RU
TL8WH QSL via W5RU.
FH8CO Lucien ar en ny ham. Han ar QRV
pa20MCW.

A

WBCC
Worked Broward County Cities

W4PRO/CE0 via W4PR0, Marion A Wi
se, 15 Willow Rd, Hampton, VA 23664,
USA.
K6LPL/CE0Z via W60RD, Norman E
Friedman, 5400 Lindley Ave 312, Encino, CA
91316, USA.
6W8/DJ6SI via DK9KD, Dieter Loeffler,
Postf. 620260, D 5000 Koeln 60, West Ger
many.
HP1LO Lloyd o'Meally, Box 1795, Panama
1, Panama.
HS5AID via AG6D, Alfred E Elge, 1710-A
Marshall Ct, Los Altos, CA 94022, USA.
W2BBK/PJ7 via W2BBK, Dr James L
Evans Jr, 79 Glenwood Rd, Englewood, NJ
07631, USA.
JA8AQN/JD1 via JA8JL, Kazuo Kumanaka, 237 Fukuzumi, Toyohira, Sapporo 062,
Japan.
JA1JWP/JD1 via JA1RJR, Yasou Suzuki,
15 — 2 Suehiro, Kashiwa, Chiba 277, Japan.
VP2ED via AD8J, John L Getz, 3905 Mo
net Ct S, Allison Park, PA 15101, USA.
VP2EV via K8ND, Jeffrey A Maass, 4410
Norwell Dr, Columbus, OH 43220, USA.
QSL INFORMATION

DX-nat
Afrikaner Net21335 SSB.
Arabian Nights 14250 SSB fredagar05z.
Brown Sugar Net 14310 0330z.
Carribbian DX Net 14175 10z
DK2OC DX to DX Net 28750 1130z
DK9KE DX Net21155 11z
JA DX Net 21220 14z
Latin DX Net 7095 Sdndagar06z.
Novice DX Net 7095 Sondagar 06z.
Novice Dx Net 28103 lordagar 1430z.
VK9NS Net 14220 0630z.
Pacific DX Net 14265 tisdagar och freda
gar 0530z.
Round table DX Net 14175 20z.
Safari E African DX Net 14175 17z.
S.E. Asia Seanet 14320 12z.
Triple H Net 7250 SSB 09z.
USSR Net 364524z.
VK DX Net 21180 onsdagar, fredagar och
sondagar06z.
VK European DX Net21183 12z.
WA2NHE DX Net 21275 18z, 1428022z.
WB6LED DX Net 14285 torsdagar, lordagar och sondagar 05z.
W7PH0 Net 14250 15z 1425523z.
40M DX Net 7080/7180 sondagar 02z.
SSA aktivitetsdiplom A-350 1980
Diplom nr
1 SM5AHK Curt Israelsson
3189 QSO
2 SL1FRO Frivilliga
Radioorganisationen
394 QSO
SL1 FRO Frivilliga
Radioorganisationen
394 QSO
3 SM7FPZ Lars Larsson
610 QSO
4 SM5KQS Soren Eklund
436 QSO
5 SM5FTH Lars-Eric Thor
750 QSO
6 SL0FRO Frivilliga
Radioorganisationen
418 QSO
I
sarklass
baste
poangplockare
var
SM5AHK.
SM5DQC
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A35EL
C5ADT
CR9EL
CT2DP
EL7H
FM7CD
FM0FOL
FM0GDE
FR7CE
H44KM
HC1BP
HL1DH
HS4REL
J20/A
J87BL
J87BM
J88AB
J88AG
J88AM
KC6DX
KC6DY
KH3AB
KP2A
P29GG
P29KK
PY8ZBJ
PY0GP
SV2JL/5
T32AB
TI0HE
TL8RC
TU4BD
TU2HH

via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via

OE2DYL
G3VMK
OE2DYL
W4PKM
DK3IA
F5VU
YASME
F6AUJ
DF2OU
K1MM
N4BPO
JH2CJW
OE2DYL
W60RD
W1JP
W1JP
W2MIG
N0AFW
VP2SAM
W5UR
W5UR
KB7M0
WB2MSH
VK2BUW
JG3FCI
SM4CJM
PY2CJW
SV2MT
W70K
TI2CCV
F6ECV
F6CXV
WA4VDE

TYA11
VK9RH
VP2ESE
VP2M
VP2MDB
VP2VHD
VP5JDT
VP5RCA
VP5TCI
VQ9KT
VS6IM
VU2IF
VU2IG
VU2UDO
YB1AEE
YS1X
YT0R
ZD8RA
ZF2EA
ZF2EB
ZF2EF
ZF2EQ
ZK1CT
ZL1BIQ/K
ZL2BCF/A
ZL0ADG
3D2VU
4S7DX
4S7SL
5B4JP
5W1DD
5W1DE
6W8IC
6Y5KG
6Y5MJ
8P7A
9U5WR
9X5FO
9Y4JA

via ON5NT
via VK9NS
via WB4QBB
via W1CDC
via W2WSE
via W3FP0
via W1HCS
via WB5UEP
via G3ZYD
via K6TQ
via K1MM
via N7AGC
via N7AGC
via DJ3YX
via VE7DZR
via KJ9ZB
via YU7BCD
via N2FU
via K4LTA
via KR4C
via WA4DFP
via WA3DAG
via W0RLX
via ZL2HE
via ZL2HE
via W7PQE
via DL2RM
via WB2MSH
via DL2SL
via SK2AU
via OE2DYL
via DJ0FX
via KB0QA
via VE3KGK
via K8ZBY
via WB4RRK
via SP6FER
via DL5FX
via AC3A

cerlificaieXo

IMiv

The Broward Ain.iK ur Radio <hib Inc
certifies that
has suiimitted evidence ol two w.iv
communications with
< Hies in
Broward < oiiitiv I lorn 1.1 I s.\

WORKED BROWARD COUNTY CITIES
AWARD
Diplomet utges for verifierade kontakter
med 15 av foljande stader i Broward county
Florida:
Coconut Creek
Cooper City
Coral Springs
Dania
Davie
Deerfield Beach
Fort Lauderdale
Hacienda Village
Hallandale
Hillsboro Beach
Hollywood
Lauderdale-By-The-Sea
Lauderdale Lakes
Lauderhill
Lazy Lake
Lighthouse Point
Margate
Miramar
North Lauderdale
Oakland Park
Parkland
Pembroke Park
Pembroke Pines
Plantation
Pompano Beach
Sea Ranch Lakes
Sunrise
Tamarac
Wilton Manors
Alla band och sandningsslag ar tillatna.
Ansokan skall ange datum, tid, frekvens,
mode samt anropssignal och QTH for den
station i Broward Du kort.
Du skall intyga att Du har QSL for angivna
kontakter. Detta skall dessutom intygas av 2
andra radioamatdrer.
Ansokningsblankett (ej obi) kan Du fci mot
SASE till SM6DEC eller Awards Manager.
Avgiften for diplomet ar 1 US Dollar plus 3
IRC eller 10IRC.
Kanske Du fcir pSteckningen "No 1 Swe
den". Ingen svensk hadeansokt 1981-02-01.
Sand Din ansokan till:
Awards Manager B.A.R.C, WD4RAF,
Fred L Van Aalst, 1921 NW 41 st Street,
Oakland Park, FL33309 USA.

thi» t* to ttrtifj;

D.«

Bidrag skickas till DX-Redaktionen, Parkvagen 9, S 546 00 karlsborg
Andrade regler i QTC nr 4.
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presented to
BENGT HOGKVIST, SM6DEC

Eleven

ARC SELIGENSTADT AWARD PROG
RAM
Diplomen kan erdvras av samtliga radioamatorer och SWLs.
For samtliga diplom galler:
Ansokan: GCR-lista
Avgift: 10IRC.
Alla band och alia trafiksatt tillatna. Ansokan sandes till: Wilfried Beck, DD9ZB,
Bahnhofstrasse 29, D-6452 Hainburg/Hess,
FRG. Klubben utger foljande tre diplom:

SAMPLE

WORKED GERMAN DISTRICTS 'll

Diplom
CHESHIRE AWARD
Der Ortsverband Seligenstadt DOK F38 im DARC
•«><.
stiftet dieses Diplom an:
Diplomet utges for kontakt med stationer i
Cheshire county, England, dar bl a obser
vatoriet Jodrell Bank ligger. Diplomet finns i
tre klasser:
Gold
50 poang
der die Bedingungen fur das WGD11 erfiillt hat.
Silver
30 poang
Als Anerkannung verleihen wir diese Urkunde.
Bronze
15 poang.
Poang erhalles for varje kontaktad station
Seligenstadt den
Diplom Nr
enligt foljande:
Der Award Manager
CW/SSB/AM
2poang
FM
5poang
SSTV/RTTY/OSCAR
10poang
Kontakt med staden Chester ger dub
bel poang en gang per ansokan.
Endorsment kan fas for enstaka band eller
trafiksatt men en blandning ar ocksa tillaten.
Worked German Districts 11
Avgiften ar 10 IRC.
Kontakt med 4 stationer i varje av nedanstaende tyska distrikt samt dessutom kontakt med
Ansokan skall innehalla loggutdrag (da
distriktens huvudstader (totalt 55 kontakter).
tum, tid, kord stn, QTH, mode och poang)
verifierat av SSA diplommanager eller 2 an
omfattar DOK Huvudstad
Distrikt
dra amatorer.
Bayern
C-B-U
Munchen
Ansokningsformular (ej obligatoriskt) kan
Baden-Wurtemberg
APT
Stuttgart
fas mot 2 IRC till Award Manger eller SASE
F
Hessen
Wiesbaden
till SM6DEC.
Rheinland-Pfalz
K
Mainz
Award Manager ar: J Maynard, G4EJA,
Nordrh Westfalen
Dusseldorf
R-O-N-L-G
10 Churchfields, Widnes, WA8 9RP, Ches
H
Niedersachsen
Hannover
hire, England.
Bremen
I
Bremen-city
Hamburg
E
Hamburg-city
WorheO Old Germany
Berlin
D
Berlin-city
Schleswig Holstein
M
Kiel
Saarland
Q
Saarbrucken

♦

Diplom

'-----------------------------------------------------------------------------Drt Inhaber birfet Urfunbr hot bie Bebingungm fur
bno WOG Diplom rrfullt.

Ale AnrrhennunQ orrlrihrn ivit bide Auezeichnung an

Seliflenftobt.

Dipl.-Nr.

Kloeer:

Der SajotO-Manoper

Mobt:

Worked Old Germany
MSnga tyska amatdrer anvander ett QSLkort med motiv i form av ett kopparstick av
en gammal tysk stad.
Samlar Du ihop 18 motiv fdr Du class 1.
Samlar Du ihop 10 motiv far Du class 2.
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Worked European Large Cities
Kontakt med europeiska huvudstader. Foljande lander raknas: PA, SV, YU, HB9, Y2, DL,
ON, HA, YO, El, OH, TA, OZ, CT, G, LX, EA, UA, LA, F, OK, I, TF, LZ, SM, SP och OE.
Classi 25stader
Class2 20stader
Class3 15stader

QTC 5:1981

M < Jf

Silent Key

■

r

AMSAT

Lennart Arndtsson, SM5CJF
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

EKVATORPASSAGETIDER
- OSCAR 8 -

- OSCAR 7-

—*

___co

Dag
15 maj
16
17
18
19

11
12
13
14
15

Varv
29729
736
749
766
779
791
804
816
824
836
854
866
879
886
899
911
924
29942
954
967
979
992
30000
012
024
042
054
067
079
087
099
117

30 april29533

Tid Ut
1719
0644
0738
1612
1707
1606
1700
1600
0719
0618
1647
1547
1641
0606
0700
0559
0654
1723
1622
1716
1616
1710
0829
0729
0628
1657
1556
1651
1550
0710
0609
1638

°W
338
179
192
321
335
319
333
318
188
173
330
315
328
169
183
168
182
339
324
337
322
336
206
190
175
333
317
331
316
186
171
328

0150:32 105,7

Varv
16281
289
303
323
337
351
365
378
387
401
420
434
448
457
471
484
498
16518
532
546
560
574
582
596
610
630
644
657
671
680
694
713

16062

Tid Ut
1649
0635
0639
1703
1708
1713
1717
1539
0708
0712
1553
1558
1602
0731
0736
0557
0602
1626
1631
1635
1640
1645
0630
0645
0640
1704
1708
1532
1534
0703
0708
1549

°W
312
158
159
315
317
318
319
294
167
168
298
299
300
173
174
149
150
306
308
309
310
311
158
159
160
316
317
292
294
166
167
297

0010:26 062,1

AO —7
Omloppstid
114.9470775- 1.805x10—
7x varvnummer.
Inkrement 28.73725°/varv
AO —8 Omloppstid 103.2330-2.35x10 —6x varvnummer.
Inkrement 25.810834 —6,5—7x varvnummer0/varv.
AO —7 Mod A mSndagar, torsdagar och lordagar.
Mod B sondagar, tisdagar (onsdagar) och fredagar.
P g a problem med batterierna kan modvaxling ske oregelbundet.
AO —8 Tidvis simultant bSde mod A och J for att fa nu tempe
raturen (slutet av mars).
SM5CJF

KORTKLIPPT

Mikrodatom
tar over

10 MHz-forsok i Canada
TvS kanadensiska amatdrer, VE3DFB och
VE3OQ har frSn Dep of Communication fcitt
forsokslicens pS ett Sr for trafik pS det nya
amatorradiobandet, 10 MHz. TillstSndet
medger digital dataoverforing med max 5 W.
De amnar bSda anvanda datorkontrollerade
stationer for trafiken, vet man att meddela i
OLDMAN 12/80.

SM6CVE

QTC 5:1981

a
3 -

Viola Leonardsson SM7KVJ har lamnat
oss vid 64 ars alder.
Viola hade haft sitt cert i bara 1 ar. Hon
kampade hart for att fa sin licens och vi
minns hennes gladje nar hon kom i luften.
Hon blev snart mycket aktiv pa 2 m och
var a lit id QR V over Jonkopingsrepeatern och
olika repatrar runt om. Ni som passerat Jon
koping mobilt minns sakert Viola som var
mycket intresserad av att traffa nya amatorer
och snart fick hon manga vanner runt om i
sodra Sverige.
Hon hade ocksa borjat samla diplom, det
senaste, att kora mobilstationer hann hon
aidrig fa.
Den 18 juni 1980 uppmarksammades Viola
i en stort uppslagen artikel i Jonkopings Pos
ten.
Narmast sorjande ar make SM7AAZ, barn
och barnbarn.
Vi saknar dej alia. Vila i frid Viola!
Sodra
Vatterbygdens Amatorradio
klubb, Eksjo och Nassjo Amatorradio
klubbar. (gm SM7FDO).

Berndt Thisell, SM1AWD har avlidit i en
Sider av 63 ar.
Helge Danbrink, SM3AKH har avlidit.

Radioklubben SK0EJ vill hedra sin
avlidne medlem
Sidd Allan Holmberg SM0FSO
endast 59 Sr gammal. Sidd-Allan grundade
Tappstromsskolans
Radioklubb
SK0EJ
1973, och har sedan dess drivit klubben. Det
blir en stor lucka efter honom, som aidrig gSr
attfylla.
Sidd-Allan Holmberg var en mycket avhallen ledare, som var verksam in i det sista.
Han saknas av mSnga.
Klubbmedlemmarna
i Radioklubben, SK0EJ

TACK
For att kunna nS alia vanner till Gosta,
SM6ASJ, vill jag pS detta satt tacka for
vackra blommor och kondoleanser som kom
oss till del vid hans bortgSng.
Mellerud den 28 mars 1981.
Maj-Lis Sjostrand
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Datum

Vecko- Klubb Start: Tavling
dag

Maj

9
11

13
14
18
20

21
24
25

28

Lordag ESA
Mcindag VRK
LRA
Onsdag SRJ
Torsdag OSA
Mcindag VRK
LRA
Onsdag SRJ
,,
GRJ
Torsdag ESA
,,
OSA
Sondag VRK
MSndag OSA
LRA
Torsdag ESA

Nat. 2
P3
P3
P4

P4
P5 BJ.
P5

Juni

4
6- 7
9
10

MSndag
Tisdag
Onsdag
,,
Torsdag
Ld.-Sd.
Tisdag
Onsdag

11
13
15

,,
Torsdag
Lordag
MSndag

17
18
24
25

Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3

VRK
GRJ
SRJ
LRA
OSA
Morokulien
VRK
SRJ
GRJ
LRA
ESA
VRK
GRJ
LRA
SRJ
ESA
SRJ
ESA

P6

P6
LK m. Norge
P7

P8o. Nat. 3

Juli
1 Onsdag SRJ
4 Lordag OSA 1100 KM
SOMMARUPPEHALL
Augusti
6 Torsdag OSA
GRJ
8 Lordag OSA 1100
NM
9 Sondag Finland
P9
10 MAndag VRK
LRA

KLUBBAR
ESA Eskilstuna sandaramatdrer
GRJ Goteborgs ravjagare
OSA Orebro sandaramatdrer
LRA Linkopings Radio Amatorer
SRJ Stockholms ravjagare
VRK VasterSs radioklubb

Lars G Hoglund, SM5JCQ
Lurbldsargatan 17
723 51 VASTERAS
Tel. 021 14 49 98

11
12
13

Tisdag GRJ
Onsdag SRJ
Torsdag ESA
OSA
15 Lordag GKA
17 Mcindag VRK
LRA
19 Onsdag SRJ
20 Torsdag OSA
GRJ
24 MSndag VRK
,,
OSA
25 Tisdag SRJ
26 Onsdag GRJ
27 Torsdag ESA
OSA
29-30 Ld.-So. LRA
September
3 Torsdag ESA
OSA
GRJ
7 Mcindag VRK
13 Sondag SRJ
14 Mcindag VRK
„
LRA
17 Torsdag ESA
19 Lordag VRK
20 Sondag SRJ
„
LRA
25 Tisdag SRJ
26 Lordag VRK
ESA
Oktober
3 Lordag VRK
4 Sondag SRJ
,,
LRA
10 Lordag ESA
11 Sondag SRJ
17 Lordag ESA
25 Sondag SRJ
November
1 Sondag SRJ
8 Sondag SRJ

Nat
KM
NM
SM
LK
BJ

=
=
=
=
=
=

P7
Nat. 4
P10
P8
P11 Natt

2100
DM

P9
SM

1800 P10
Natt
P12
P13 KM Natt
KM Natt
P14KM
KM
0930 KM
KM Natt
P15
1400 KM

P16
0930
1400
1400

Goteborgs Ravjagare arrangerade drets
forsta nationella jakt lordagen den 4 april i
samband med SSA:s drsmote. Jakten gick i
ett omrcide i Landvetter dar Landehofs OK
har en fdrnamlig klubbstuga som stalldes till
jagarnas forfogande. Arrangemangen kring
jakten blev darfor av forsta klass.
Banan var utslagsgivande och stallde jagarna infor en del problem dd det fanns flera
mindre sjoar och storre vattenfyllda karr L
kombination med branta berg dar ravarna
hade pusslats in. Det gallde sSledes att g3 pa
ratt sida om vattendragen for att inte r£ka ut
for att f§ gS ISnga omvagar eller eventuellt ta
ett iskallt bad. Rav nr 5, som I2g langst norrut och som man borde ta sist, gynnades av
vattendragen (och kanske ocksa av elljussparet) och presenterade sig med en signalstyrka som fick manga att obetanksamt skena
ivag mot den redan i starten.
Ett 20-tal jagare fran bl a GRJ, ESA, SRJ
och VRK stallde upp till start. Alla lyckades
inte ta alia fem ravarna pa den stipulerade tiden 2h40. For nagra p g a tekniskt missode.
(Ravautomaterna var installda pa 2h jakttid!).
Resultat for de fem basta blev: 1. Bo HSkansson, GRJ 1.37.20, 2. Peter Ljungstrom,
VRK 1.37.45, 3. Leif Zettervall, VRK 1.44.50,
4. Sven Karlsson, SRJ 1.47.30, 5. Lars Carls
son, OSA 1.54.50.

Nationell jakt
Klubbmasterskap
Nordiska masterskap
Svenska masterskap
Landskamp
Bjornotraffen

KONTAKTMAN
SM5F0H Jan Jaderholm
SM6ESH Torgil Larsson
SM4GGR Lars Carlsson
Lars Johansson
SM0BGU PA Nordwaeger
SM5JCQ Lars Gunnar Hoglund

016-11
031-57
019-10
031-13
08-26
021-33

68
36
05
87
02
19

29
29
05
73
07
73

OSA, ESA, SRJ och VRK startar sina kvallsjakter kl 1900 medan LRA och GRJ startar
1830. Var i god tid pd startplatsen, start innebar tid for forsta sandningspass. Flera klubbar tillampar principen att det ej finns installda ravjakter utan jakten hdlles oavsett vader.
73 de VRK ravjaktsektion
SM5CWV

"YLNINGEN"
Lejon ryter, bjornar brummar, flickor ylar,
(killar olar). Av nagon anledning. Vid amatorradiomotet i Goteborg hade "YL-maffian pa
Vastkusten" en egen monter dar det, forutom uppmuntrande tillrop, serverades kaffe
till trotta utstallningsbesokare.
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Nationell ravjakt
i Goteborg

De sdlde aven en 14-sidig tidning ''YLNING
EN'' som just kommit ut med nr 1 Srg^ng 1.
Dar fanns t o m en "utvikningskille", skala
inte fullt 1:10. Bladet var fyllt av allehanda
nyttig- och lustigheter och kostade en krona.
Enhel del mycket roligarean i QTC. I varje fall
teckningarna.
I tidningen lases att det i Sverige finns nara
250 YL med signal. Fordelningen mellan klasserna ar: A = 33 %, B = 6%, C = 15%,
T = 46% och C+ T= 1%.

De tre basta fr v Peter Ljungstrom,
SM5KMV, Bo HSkansson och Leif Zetter
vail, SM5EZM.

SM6KAT Solveig, som ingSr i redaktionen, efterlyser Sveriges forsta kvinnliga amator. SSA grundades 1925 och i 1926 ars forteckning finns den enda kvinnliga amatdren,
Marianne Kreuger, SMTA, Vermdo. Vid
SSA:s 25 Srsjubileum 1950 var Marianne inbjuden och var dci en minnesgod "aldre da
me".
Adressen till flickorna ar : YL-gruppen,
Box 6009, 400 60 Goteborg.
WB
QTC 5:1981

Fran distrikt och klubbar
Bjorndtraffen
22, 23 och 24 maj 1981
Det ar hog tid att anmala sig till arets Bjornotraff, en helfestlig, familjetraff pa den
vackra Bjdrndn i Malaren.
Vi samlas kring en grillbrasa pa fredagkvallen och har det mysigt tillsammans.

Pa lordagen kan du vara med om gemensamt antennbygge, familjelekar, filmer for
barnen, trollkarlen Zezam (kand frSn TV) och
intressant foredrag. Lordagen avslutas med
knytkalas med dans! Pci sondagen blir det fisketavling, rundtur med bSt, SM5-mdte, ytterligare ett intressant foredrag, Radiopejlorientering samt stor auktion pa medhavda
radioprylar och mycket annat. Bada dagarna
p3g§r utstallningar av ledande firmor, surplusforsaljning och naturstig med tipsfragor.
Boka en stuga i den trevliga stugbyn snarast! En fyrabaddars stuga kostar 160: — , en
tvabaddars kostar 125: — . Boka genom att
satta in 25:— pA VRK:s postgiro 38 15 01 6. Ange om du vill ha tv$- eller fyrabaddars
stuga! Nar du bokat sander vi dig en bekraftelse med alia nodvandiga upplysningar.
Bilden visar en fyrabaddarsstuga, omgiven
av vackra ekar. Foto: SM6DIH.

SK0HB
Botkyrka Sandar Amatorer (BSA) har haft
Srsmote. Fran vanster kassoren -0CRT
Christian, ordforande -0HMP Bosse, sekreterare -0FLT Ingvar, 5AHF Hasse, -0CHH
Paul, -0KSJ Paul, och -0HEP Per. Foto:
SM0FUO.

SARK

Seaven notisen i QTC4/81 sidan 141.
Valkomna onskar VRK

ASEA-klubb bildad for sandaramatdrer
En ny forening, ASEA Radio Amateurs
(ARA), har nyligen startat sin verksamhet i
VasterSs.
— Vi vill med ARA enbart starka banden
mellan de licensierade sandaramatdrerna
som ar anstallda pS foretag i ASEA-gruppen,
Scival i Sverige som utomlands, och inte konkurrera med befintliga radioklubbar, sager
Allan Nilsson YTU, ordforande i interimstyrelsen.
Malsattningen ar att intensifiera utbytet av
kunnande, rSd och upplysningar inom radioomrcidet. Kontakterna med sandaramatdrer i
andra lander ar naturligtvis sarskilt intres
santa, menar Allan Nilsson.
Forutom ordforande ingar sekreteraren
Lars-Gunnar Hoglund (-JCQ) YLKX, och ytterligare tre ledamoter i den tillfalliga styrelsen. Nu vill man komma i kontakt med alia
sandaramatdrer pa ASEA, aven pensionerade aseater.
Vid ett forsok till kartlaggning for en tid se
dan fick man ihop 124 ASEA-amatorer, men
det finns sannolikt fler.
(Ur "QRZ" som saxat Vi Aseater)

QTC 5:1981

En samling glada sandaramatdrer plus en
hel hog dito blivande, har samlats under ett
hagn — en amatorradioklubb i Stenungssund (SARK). En forsta malsattning ar att
fylla ett tomt repeaterhal p3 Vastkusten, d v
s for 70 cm. Vi har ocksa startat en kurs i
elektronik som skall dana ett helt knippe nya
hams. Vi hors. 73 fran SARK!
Leif Dahlgren/SM6HDY

11 ar med SSA
Litet arsmotesstatistik
De siffror som redovisas har nedan ar
1 = antalet "fysiska personer” som deltagit i
arsmotet. 2 = antalet fullmaktsgivare. 3 = totalt antal rostande. 4 = antalet SSA-medlemmar pr 1 jan.
2
3
4
1
1971 Uppsala
100 533 = 633 2983
1972 Orebro
135 603 = 738 3066
1973 Stockholm
78 451 = 529 3316
1974 Vadstena
114 212 = 326 3722
1975 Stockholm
149 284 = 433 4273
1976 Sandviken
121 419 = 540 4655
1977 Stockholm
129 256 = 385 4977
1978 Uddevalla
122 275 = 397 5021
1979 Orebro
159 323 = 482 5337
1980 Stockholm
124 200 = 398 5675
1981 Goteborg ca
200 200 = 400 6058
Nar Srsmotena varit forlagda till Stock
holm har antalet deltagande personer varit i
medeltal 120 personer. I landsorten 136 per
soner.
I Sr utnyttjade 6,6% av medlemmarna sin
ratt att representera sig pa arsmotet. Resten
dS? Ar de nojda eller "gnolar de i busken?'!.
SM3WB

Artikeln
om
HF-instr^lning/immunitet...
i QTC 2:1981 var utmarkt. Tack SM7ANL
— du har gjort vad jag borde ha gjort for lange sedan. Motsvarande teoridel saknas namligen fortfarande i min arbetsgivares Immunitetshandbok. Emellertid ar vissa av de foreslagna Stgarderna tveksamma eller opraktiska. Den utmarkta ferritstaven har inte fStt
den plats i solen som den fortjanar. Mer darom i ett kommande nummer av QTC.
Citatet i QTC 2:1981, sid 2, ar hamtat fran
min spec over avstorningsmaterial och ver
kar val pretentios losryckt frSn sitt sammanhang — dock stSr jag for vartenda ord.
Jag stSr aven fortsattningsvis till tjanst
med rSd och avstorningsmaterial pS fritid.
Ring inte till jobbet utan sIS 0141 /51670.
SM5CHK, Oscar

QSL-kort p<i villovagar
Fick i slutet av mars tvS QSL-kort, adresserade till "SM7IJN", Lars. Det ena ar frSn
VE7BKE, Lloyd i Vancouver, som den 7/1
-81 korde ovanstSende call pS 20m. Det and
ra kortet ar frSn SP8DJL, Stefan i Ciosmy,
som korde samma call den 21/9 -80, aven
det pS20m.
Undrar vem denne "tvillingbrorsa” i SM7land ar??? 599 i signalrapporten talar ju inte
precis for en missuppfattning av callet, dessutom tvS kort. Vem denne Lars an ar, kan
han i alia fall fS sina QSL-kort om han hor av
sig till mig, adressen finns i E22:an.
hpe to cu Lars,
73 de SM5IJN, Mange
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Bilder fran arsmotet.
Foto: SM7QY.

1. "Kansliet" konstaterar att SM4GL ar medlem. 2. FrSn utstallningen. 3. Det beromda "SK6AG-diet". 4. 1981 Srs budgetforslag studeras. Langst till hoger revisorn SM7FXB. 5. Per Wallandet, SM0MAN berattar om nya B:90. 6. Motessekreteraren SM0CWC och
ordforanden SM7CGW. 7. Ham-fest muntration. 8. SM0OX tackar Srsmdtesamiralen SM6CVE for gott organisationsarbete. 9 och
10. En del "gamla stotar". SM6QP, SM6SL, SM6JO, SM7QY, SM7JP, SM4GL och SM6DGR.

B:90

aMATOrraoiOM^

GOtEBORG

4
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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 an-

ges.

■

SALJES

■ Classic 33, YAGI 3 EL for 10, 15, 20 m.
Gain 7.8 db. Bra skick, hamtpris 1.199: — .
0418 - 705 16 SM7JKD David eft kl 1800.
■ VHF-Transceiver, ICOM-IC215 inkl RORO + 145.450, 500, 550. SM5IMJ 0152 159 27 ekl 1800.
■ Tillfalle, antennmast 28 m, stagwire,
bult m m 3.000: — . Transceiver TS 820-S di
gital 4.500: — . SM5CRV, Goran 018 39 70 90.
■ TS 120S med Cw-filter och extra
VFO + mic. Priside 4.400: — SM5DVV Stefan
0292 - 110 94.
■ TS-520 m extra ror 3.000: — , TR-2200
1.000: — , IC-280 m delningssats 1.900:—,
IC-215 m ackar 1.300: — , Squeeze key
200:-. Bjorn Haraldson, SM0GSR.
■ Fynd! Delar till Z-match. Sats bestSende
av 2 st BC-kondingar (oanvanda frcin 50talet), ker. omkoppl. 50:— (inkl. moms).
Postorder, Surplus citeranvandning, Box 200
01,72020 VasterSs.
■ IC-202E
144.0-144.6+144.8-145.0
nya Ackar + gummiantenn 1.800: — . Transverter MMT 432/144 850:-. SM6KKX Bos
se tel 0340 - 701 78.
■ 1 st IC 251 E med hogst. 1/2 Sr gammal.
Ev byte med IC2E. Tel. 0141 - 140 39 kl
16.30-18.00. SM5LPE.
■ Heath KV-transceiver, digital, SB104A + power/ hogt + Heath
mobilmic + SWR + Heath Keyer, pris 4.500: — .
SM0EKYO8- 56 06 74e18.
■ 2 M stn. FT 221 + inbyggd Pre Amp. +
mik 1.500:-. PA 100 W med YL 1960 lin.
250: — . Ant 15 el Cue Dee ny 400: — . Rotor
AR 40 300: — 3 el beam TR 33 Junior 400: —
Tel. 0451 - 600 26 SM7BJB "Bill" Norregatan 9 A, 280 10 Soderala.
■ 4 st 7 el Quadantenner for 2 m komplett
med H-stackningskablar 800: — . SM7JAK
Goran, 0410 - 125 93 eller SM7IQY Per,
040 - 23 64 64.
■ KER. Kondensatorer 2x120 pF/3KV.
Rullspolar 30 uH, 3A-HF. For slutsteg eller
matchbox, nya. SM6EGJ Danne. 0500 144 29.
■ YAESU
FT-225RD, 144-146 MHz,
CW-SSB-FM-AM, 50 watt input, utmarkt
skied. SM0KHE, Hans 08-19 56 55 e kl
18.00.
■ UFB ICOM transceiver IC 720 m/CW-filter, mikrofon, som ny i orig. emb. kr
6.500: — . KENWODD antenna tuner AT 120,
ny, kr 400: —. Turner mikrofon 360 low Z, kr
40:-. SM0EBP, Borge, tel 08-86 45 87 e
18.00.
■ HF Clipper, Speech Processor enl. QTC
10/80. Ny design i exklusiv ISda. Beg. antal.
Ring SM5IWR, Ferdi tel 0141-53481, eft kl
17.00.
■ ICOM, IC701, IC701PS, IC-EX1. Allt i
nyskick, obet anv SM6AMU Ingvar. Tel
0532-13263 eft 16.00.
■ Heathkit SW-717 allbandsmott. ca 400
kr. SM6MDH Bosse Eriksson t. 0302-32384.
QTC 5:1981

■ Socklar SK-600 till 4CX250. SmS 12V
koaxrelaer
med
BNC-kontakter,
beg.
SM6CKU 0300-44389.
■ Special memory Keyer for MS och KV
trafik. Info fSr du gratis. Ring eller skriv om
du vill veta mer om finesserna. SM5IWR,
Ferdi tel 0141-53481 eft kl 17.00.
■ KV-TRANSCEIVER I FB SKICK! Jag
saljer min mycket valvSrdade TS-820 med
digitaldisplay, cw-filter och en omgSng ext
ra, nya, matchade slutror. Dessutom har jag
den separata vfo:n till. Ring SM0KHE, Has
se 08-19 56 55 e 18.00.
■ YAESU FT 30ID med power Fp301 och
extra VFO FV 301, 4.000: — . Slutsteg SB
230, 1200 W, 2.800: — . Matchbox Drake MN
2000, 1.200: — . Allt saljes p g a flyttning.
SM5IKQ/Tommy tel 018-40 06 08.
■ TS 120 S med CW-filter som ny — anvand sporadiskt i 8 mSnader. SM5BVI/Arne
0752-14006 ekl 18.00.
■ KV-transceiver FT-7B 3.250:-. AR 22
XL rotor 200: — , vertikal antenn 18AVT/WB
450:-. SM3FBM, 0612-13260efter 16.00.
■ DX-are. Trafikmottagare RCA AR 88 D
550 Kc/s—32 Mc/s Toppskick. Hogtalare
res.ror. res.delar. SM6CTB 031/14 16 20,
1100.
■ Behover du elektronisk Keyer? Hor av
dig. Info feir du gratis. Ring eller skriv till
SM5IWR, Ferdi tel 0141-53481 eftkl 17.00.
■ CW-filter FL250 och FL500 till Drake
R4C saljes for 195: —/st eller 375:— for bAda.SM2EVH/H3kan 090-11 91 91.
■ T-4X R-4A MS4 sv. ps 4000:-, TR-4
MS-4 sv. ps 2700:-, Multi-8DX 2 m FM
1000:-, TR2200g 2 m FM barbar 1000:-.
SM7DSC/Bertil 0451 - 832 02.
■ TR-2400 saljes. 2 m handie-talkie, Scan
ning mm. Tillbehor: Snabbladdare, extra
mic, vaska med beltclip. Pris c:a 1800: —. Jo
han SM0HJV 08 - 63 74 49.
■ EnastSende tillfalle!! HW-100 med rit,
mic + SB-600 (hogtalare) + HP-23 (natagg.) + HP-13 (mobilagg.) 1400: — . Bengt
-7KQG, 0451 - 363 69, kvallstid.
■ KV-transceiver Yaesu FT301D + FP301
+ FV301 + filter + mik. 4.950: — . KV-antenner 5el. Fritzel FB53. 1.250: — , W3DZZ 2
kW Fritzel 190: — . KV-antennavst.enhet,
Dentron MT3000A 1.900: — . 2 m-transceiver
Yaesu FT221R. Mycket fint ex. 2.800: — . 2
m-antenn X10el 165: — . Hamtpriserna kan
diskuteras. SM0FKG Kent 08 - 712 56 74 e.
18.
■ KV-transceiver
HW100
+
HP13
1.350:-. RX SB300 med CW-filter + TX
SB401 med HF-klipper 2.750: —. DC-mobilpwr for Drake/Heathkit m.f. 300 staglina.
Utyres: Sommar-QTH i Gustavsvik (15 km
fran Sthlm) 300 m fran bad. SM0EWM 08 774 28 02.
■ Heathkit 2 m syntesstation HW-2036
med power pack HWA-2036-3. Allt i ett:
l. 000:-. Ring
Jan,
SM5BIX,
08767 25 75.
■ Avancerad elbugg med minnesfunktion
enligt RT nr 5/78, "Mickey". Komplett i lada
med natdel till det fasila priset av 300: — .
SM0FLT/Ingvar, 0753 - 799 43.
■ KV-transceiver ICOM IC-720 + CWfilter + mic. Saljes p.g.a studier. Hakan/SM5JBM. Tel. 08 - 759 04 37 el. 021 35 93 72.
■ Heathkit SB-104A med RIT o. CW-filter
+ SB-604 med HP-1144 3.500:-. SM5AFE
018 -11 84 72 kl. 17-19.
■ CW-stn, Heathkit, HW-16 + HG-10B
m. m. saljes billigt. Avhamtning. SM5CIE
Paul, 08 - 56 03 90.
■ 2 m fm kanalstn, Alpha W63, 10 W. Rit,
4-kanal
scanner.
R0 —R9
+
500/525/550/575. Goran SM5DLR, 018 25 13 57.
■ ICOM IC-202S 1.600:-. ICOM IC-402
2.000:-. Ring SM3JGG/Staffan, tfn. 0271 203 05.

■ IC-240, mycket gott skick. Alla repeatrar
och simplex frekvenser. 1.400:— inkl. frakt.
SM7LJD/Anders, 0372 - 111 70, efter kl. 16.
■ DRAKE W-4 Wattmeter. 1,8-54 MHz.
2 omraden; 0-200 W, 0-2000 W. Noggrannhet ±5 % av avlast varde + 1 % av
maximalt skalutslag. Mater "forward" effekt
sSval som "reflected", staende vag kalkyleras enkelt med medfoljande nomogram.
PL-259 kontakter. Helt obegagnad — pris
450: — . Lars Lundvall, tel. 046 - 11 61 38
(kvall).
■ Ny IC-701 + hembyggt PS med toroidtrafo. Mic. 5.000: —. 70 cm PA med 2C39BA
+ flakt 600:-. SM6ESG Morgan, 0340833 60 efter 13.00.
■ Tyst RTTY. Terminal med SCT100 tangentbord kraft och lada. MRS 100 CW auto
mat obet. beg. 3.000: — . Sommerkamp
FT250 1.800:-. Ring SM3CKD 0651 203 51 dagtid, 118 79 efter kl. 18.00.
■ Programmerbar scanner (68 — 512 MHz)
Handic 0016 1.700:— ev. byte mot trans
ceiver 2 m. Programbord IC-RM3 for IC211
IC245 450: -.
0393 - 116 66,
Lennart
SM7HHV.
■ Drake TR4C med vfo RV4C, natagg,
mik, extra slutror; 3.300:— eller hogstbjudande. Ny 2 m transverter Yaesu FTV 90IR,
1.950: — . Heathkit Scanalyser SB 620,
500: —. El-bug Electropuls 250: — .2m trans
verter SSM Europa B 100 W, 550: — . Komradio Hy-Gain IV 27 MHz, 500: — . Allgon
basantenn 27 MHz, 250: — . SM0JCA 08756 98 02.
■ Heathkit: RX GR-81 for nyborjare 110V,
frekv. rakn IB 1101, SB 102 inkl PS + def
slut steg, Lafayette x-talstyrd 90W CW TX
110V, 70 MHz stn Sonab, 2m stn TR 7200G
inkl. x-tal for 10 kanaler + PS-5 +VFO-30G,
bugg + manipulator. Ring och ge ett bud!
SM0AYA Micke, tele dagar 08 - 11 01 68
kvallar 19 - 21 08 - 777 50 79.
■ Efter ett antal contestsegrar har jag dubbel SSTV utrustning. Min aldre utrustning
saljes. Det ar fabriksbyggda konvertern
SC420 med tangentbord KB420. Allt ar i bastill TV-monitor eller TV med video ingoing (se
QTC 3/78 och RT 4/81). Ej under 3.500: —
(ny 5.850:-) 0223 - 148 54, Nisse SM5EEP,
efter 1800.
■ Saljes till hogstbjudande: 1 st. KEEN
WOOD TS-820 SSB Transceiver inkl. Dis
play Serieal No: 620682, Transceiver nypris
6411: — , Display nypris 1233: — . 1 st YAESU
FL-2100 B Slutsteg nypris 2889:— . 1 st DEC
CA KW 109 Super Match Matchbox nypris
1706:-. 1 st KENWOOD MIC. Dynamisk
med bordsstativ, nypris 325: — . 1 st TURNER
+ 2 ceramic MIC. nypris 377: — . 1 st ZODI
AC 2 m converter T 701 nypris 249: — . 1 st
Koaxialomkopplare 4 vags. nypris 124: — .
Skriftligt, bindande, anbud fore den 1 juni
till: Styrelsen for LRA, Box 5008, 580 05 Linkoping. ForfrSgningar hos Bengt SM5CWD,
013 - 17 50 40.
■ Hallicrafter HT-46 KV TX med SSB/CW
175W inp, 117 VAC saljes for 800: — .
SM7DKF Ronnie 040 - 45 40 00.
■ FT7 tre 20W CW/SSB, 2 000: - SM0QO tel 0764 - 304 53.
■ IC 215 med alia repeaterkanaler samt
145, 450, -500, -550. Stn ar i mycket bra
skick. Ring SM4ETF 0243 - 197 47 efter kl
18.
■ KV-TRANSCEIVER Heathkit SB 102,
CW-filter, slutsteg SB 200 saljs billigt. SM0GYXUveO753 - 716 50.
■ IC-245E 2m FM, CW, SSB Transceiver
10W. Mickr natagg medf. 2600: —. SM2JSU
Ulf 0933 - 201 18.
■ Teleprinter Siemens T-100, i fint skick
500: — . Teleprinter Creed 7B, med Ijuddampande huv 100: — . Oscilloscop, med dokumentation 300: — . SM7EWR Thomas. 042 29 74 34.
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■ Drake line, T4XC, R4Cm CWfilter + flera
x-tals, MS4 samt power supply AC4 5000: —.
Transverter SSM Europa B 500: — . Rotor
Ham-M 450: — . SM3AFR Tommy Olsson.
Tel 060 - 17 14 17elarb060 15 44 40.
■ KV -mottagare SB-300 med kristallfilter
for SSB, CW och AM. Bra skick. Hamtpris
1000: — . Hanv. till Aina Westerlund 0849 58 98 eller SM5VW 08 47 05 25.
■ Drake-agare-tillfalle-Fabriksnya matchade slutror General Electric 6JB6A. 78:— paret. inkl. frakt om du betalar via postgiro nr
37 88 59 3. Kias Eriksson SM5AQB Svanvagen 6, 611 62 Nykoping. Tel 0155 - 193 16
efterkl 18.
■ Drake TR-4C i fb skick saljes SM2HGL
Bjorn tel. 090 463 37.
■ Sonab MR205MTD. Pris end. 1000: .
SM4GBE, Dan 019 987 63 eft. kl 1800.
■ For SM0FOG dodsbos rakning saljs foljande KV-tevr: Kenwood SSB/CW TS 515
2000: . Hallicrafter SSB/CW FPM 300
1500: . Gonset AM/CW+50MHz G76
500: . SM0DZL, Anders 08 771 01 45
kvallar.

Nya medlemmar
och signaler
Nya medlemmar per den 2 april 1981
Kjell Olsson, Rodon, PI. 1702, 830 40 KROKOM
Marianne Stahre, FSrovagen 33, 620 35 FArOSUND
SM7JPU Benny Soderkvist, Odengatan 2, 292 00
KARLSHAMN
SM6JYZ Jan Svantesson, Asklyckevagen 12, 544 00
HJO
SM4KKJ Kjell Gustafsson, Vallmovagen 27 B, 714 00
KOPPARBERG
SM7KRM Mikael Wilroth, Saxiska vagen 5, 291 65 KRISTIANSTAD
SM4KXA Gunnar Jonasson, Hogerudsvagen 36, 672 00

SM3CVW
SM1 JDK

arjang

Thommy Olsson, Sturegatan 6, 692 00 KUMLA
Kjell Edwass, Lyckhemsgatan 22, 332 00 GIS
LAVED
SM4LHN Anders Molander, Vandringen 5, 681 00 KRISTINEHAMN
SM3LQV Lars-Anders Eriksson, Granbergshdjden 5 A,
821 00BOLLNAS
SM0LSA Magnus Linder, Vildkattsvagen 6, 133 00
SALTSJOBADEN
SM3LSR
Dan Gatby, Satrahdjden 29, 803 62 GAVLE
SM7LWQ Stefan Fjallen, Villkolsvagen 7, Gullaskruv,
380 40 ORREFORS
SM5LYF
Goran Rubensson, c/o Torsten Rubensson,
Vadstenavagen 6, 599 00 0DESH0G
SM0LYW Johan Revvik, Vasavagen 23 A, 181 42 LlDINGO
SM6LZG
Reino Pohjanvuori, Akrsliden 23, 446 00 ALVSM4LBV
SM7LEP

angen

■

NUARDETDAX

Aktuell amatdrradioforteckning med telefonnr. Signaler fr3n AA-MDZ i lopande foljd.
En indelat i distrikt som sista upplagan av
E:22. Ca 90 % finns med aktuella adresser
och telefonnr. Bestallning gores genom
insattande av 40 kr pa personkonto
35 10 09 - 50 15.
SM6GDLTAGE NILSSON MOLNDAL.
Klubbar fSr rabatt. Var vanlig ring for in
fo. 031 27 73 33.

KOPES
Morsenyckel, LM Eriksson eller Ohler,
valvardad. 08 765 95 07, Goran, e. 18.00.
LI TS 700 el likn for 2m med alia trafiksatt.
Allt av intr heist under 2.000 kr. SM6MDH.
Bosse Eriksson t. 0302-32 384.
I I Komplett vind-elverk, 12—24 v. AC,
ung 6 — 10 A, ev monterad. Hogst 3.000 kr.
SM2CSA, Bengt Lindberg, tel 0911 13 083.
I I Kan nagon lana mig manualen till den
gamla HRO-mottagaren? SM3LX, Klubbgrand 6, 871 00 Harndsand.
T I Oscilloscop, modernt. SM7EWR/Tho
mas 042 29 74 34.
I I IC-2E 2m med tillbehdr. Slutsteg Tono
MR 1300E2m0281 112 04 Tommy.
I I TR4C, Cw eller Cw med RIT. 08 765 95 07, Goran ABZ e 1800. Likvid sandes pr postgiro.
I I Versatower el. likn. beam for HF-banden, rotor. HP-97 kan/dnskas lamnas som
dellikvid. SM0JHB, Hakan tel. 19 — 22
0766 - 507 36.
LI Versatower
eller
motsvarande
SM7KJH, Christer Tel arb 040- 14 20 29,
host 040 - 91 83 70, Ior-sdn0414 - 231 32.
I I Kenwood R 1000 onskas kopa J-0
Mattsson08 28 89 75.
LI Heathkit Tongen IG-5218. Bird 43
effektmeter. Deviationsmeter Racal eller
Marconi. Signalgen typ TF-1066 eller liknande.
Instrument kopes, garna defekta. Ring eller
skriv till SM2DCU Olof Loof, Rotvagen 2,
911 00 Vannas. 0935 - 104 85eft. 17.30.

Nar du koper en apparat pS annons i
dagstidningarna, kolla med polisen
att den ej anmalts stulen.

SM0MAH Michael Arakangas, Tegvagen 1, 6 tr., 151 53
SODERTALJE
SM0MAP Tomas Andreasson, Ronnbarsvagen 12, 135 00
TYRESO
SM7MAS Arthur Bringnell, Algrand 1 B, 593 00 VASTER
VIK
SM7MAU Rickard Nilsson, PI. 2109, 280 70 L0NSBODA
SM7MBH Ronnie Nilsson, Galoppgatan 3, 272 00 SIM
RISHAMN
SM6MBS Janez Ursic, Tornstigen 2, 510 40 SANDARED
SM7MCD Leif Nilsson, HulegSrd, Bjornhult, 572 00 OSKARSHAMN
SM4MCG Harry Jansson, Hammar, 670 40 AMOTSFORS
SM0MCM Levi Lind, Pimpelvagen 23. 153 00JARNA
SM6MCO Erik Svan, Alvestagatan 29, 502 56 BORAS
SM0MCS Anders Soderlund, Spelmansvagen 18, 196 32
KUNGSANGEN
SM6MCU Inge Nyhlen, Stenvagen 1 B, 541 32 SKOVDE
SM5MCV Hans-Eric Johansson, SolSker, 610 11 GRYTGOL
SM6MCX Ingemar Krantz, Skogsbovagen 14, 541 57
SKOVDE
SM6MCY Lisbeth Rohdin, Trombonvagen 2, 541 57
SKOVDE
SM5MCZ Sven-Arno Thorstensson, Backgatan 40,
614 00SODERKOPING
SM6MDC Ulf Carlsson, Ostergatan 11 A, 541 36 SKOVDE
SM6MDD Kjell Karnevi, PI. 3309, 530 10 VEDUM
SM6MDE Lars-Eric Lindgren, Box 123, 540 50 MOHOLM
SM6MDH Bo Eriksson, PI. 2512, 441 90 ALINGSAS
SM7MDJ Krister Ohlsson, Blomstervagen 36, 343 00
ALMHULT
SM7MDN Per Birger, Runslingan 14 C, 223 77 LUND
SM6MDL Gert-Arne Hallberg, Goteborgsvagen 35,
302 30HALMSTAD
SM6MDX Siwert Andersson, Laxfiskarevagen 8, 302 63
HALMSTAD
SM5MEK Jan-Erik Ostlund, Valthornsvagen 31, 752 50
UPPSALA
SM0MEM Peder Seippel, Hamplingevagen 10, 138 00 AL
TA
SM0MEN Thorbjorn Carlstrom, Box 4055, 133 04 SALT
SJOBADEN
SM7MEX Sven Ringstrom, Lindesborgsvagen 9, 273 00
TOMELILLA
SM0MFG Bjorn Nylander, NedergSrden 225, 136 53 HANDEN
SM3MGK AkeZackrisson, PI. 1045, 810 28 JARBO
SM3-6761 Per Gedda, Ringvagen 7, 820 60 DELSBO
SM5-6772 Krister SilgSrd, SlSnbarsvagen 312, 199 61 ENKOPING
SM6-6773 Robert Lundberg, HemgSrden, Bellefors,
540 50 MOHOLM
SM7-6774 Birger Thureson, Goransbergsvagen 22, 561 38
HUSKVARNA
SM0-6776 Bo Andersson, Skyttens gata 545, 5 tr, 136 61
HANDEN
SM6-6777 Dick Lindgren, Salviagatan 19, 424 40 ANGE
RED
SM06778 Niclas Wadstrdmer, Hummelvretsvagen 48,
178 00 EKERO
SM7-6787 Tommy Hellberg, PI. 2785, 280 63 SIBBHULT
SM6-6788 Kent Matsson, De la Gardievagen 92, 531 52
LIDKOPING
SM4-6789 Bo Bergstrom, Solrosgatan 12, 781 65 BOR
LANGE
SM7-6790 Rolf Eklind, Hedgatan 9, 260 60 KVIDINGE
SM2-6791 Torbjorn Forsell, Backgatan 15, 937 00 BURTRASK
SM6-6792 Sven G Atterhed, Salthomsgatan 40, 421 76
VASTRA FROLUNDA
SM6-6793 Roland Falck, Box 2017, 131 02 LIDKOPING
SM0-6794 Lars Ohlsson, Sundsta 47, 761 00 NORRTALJE

Nya signaler per den 20 mars 1981
SM0MEE
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Lennart Cedergren, Box 125, 183 22 TA-

BY................................................................
T
SM0MEF Goran Arnell, Ribbings vag 29, 191 52
SOLLENTUNA............................................
T
SM4MEG Ulla Lundborg, Nordanbacksgatan 9,
781 55 BORLANGE....................................
B
SM3MEH Tomas Aberg, Fack 19, 860 20 NJURUNDA...............................................................
C
SM7MEI
Josef Sagadin, Ulvabacksgatan 4, 341 00
LJUNGBY................................................. T+C
SM0MEJ Tomas Eriksson, Selmedalsvagen 2, 4 tr,
126 55HAGERSTEN.................................
B
SM5MEK Jan-Erik Ostlund, Valthornsvagen 31,
753 20 UPPSALA........................................
B
SM5MEL (ex-6724) Rune Eriksson, VSrgardesgatan
3 A, 633 47 ESKILSTUNA........................
B
SM0MEM Peder Seippel, Hamplingevagen 10,
138 00 ALTA...............................................
T
SM0MEN Torbjorn Carlstrom, Algatan 5, 133 04
SALTSJOBADEN......................................
C
SM7MEO Kenneth Glanz, Kungsgatan 17, 274 00
SKURUP.....................................................
T
SM7MEP HSkan Hjelm, Vitemolla, 270 59 VITABY .
C
SM5MEQ Bjorn Andersson, Osterled 23 D, 732 00
ARBOGA.....................................................
T
SM6MER Jerk Wiktorsson, Richertsgatan 2 B-2121,
412 81 GOTEBORG...................................
T
SM4MET Peter Filipsson, PI 3776, 686 00 SUNNE . .
T
SM6MEU Tage Vasterstig, Hajum, 450 54 HEDEKAS..............................................................
T
SM7MEV Per Olof Engberg, Ostergatan 6 C, 343 00
ALMHULT...................................................
T
SM7MEW Lars Carlsson, Blomsterhultsgatan 27,
598 00VIMMERBY...................................
T
SM7MEX Sven Ringstrom, Lindesborgsvagen 9,
273 00 TOMELILLA....................................
T
SM7MEY Cecilia StShle, Hjartebackes Vag 26,
291 35 KRISTIANSTAD.............................
T
SM6MEZ Kurt Johansson, Marklandsgatan 17,
414 77 GOTEBORG....................................
T
SM6MFA Kenth Carlsson, Belfragegatan 34 J,
462 00 VANERSBORG...............................
T
SM5MFB Catharina Wik, Akragatan 7 A, 733 00 SA
LA ................................................................
C
SM0MFC Anil Raj, Kotkagatan 15, 163 22 SPANGA
B
SM0MFD Kenneth Jonsson, Helsingdrsgatan 19,
163 42 SPANGA........................................
T
SM0MFE Sune Eckerstrand, Idrottsvagen 50, 191 70
SOLLENTUNA............................................
A
SM4MFF (ex-6660) Birger Engels, Korgvagen 7,
776 00HEDEMORA....................................
T
SM0MFG Bjorn Nylander, NedergSrden 225, 136 53
HANDEN.....................................................
B
SM0MFH Gunnar Nordstrom, Basgrand 63, 162 46
VALLINGBY..............................................
A
SM5MFI
Staffan Yrefors, Snobarsgatan 4, 199 00
ENKOPING.................................................
A
SM6MFJ Roger Svenning, Hasselvagen 8, 427 00
BILLDAL.....................................................
T
SM6MFK Lars Eriksson, Narvavagen 20, 311 00
FALKENBERG............................................
T
SM0MFL Lars-Eric Dahlberg, Monstringsvagen 192,
184 00 AKERSBERGA...............................
A
SM0MFO Karl-Erik Lundvik, Skarpbrunnavagen 23,
145 64NORSBORG....................................
T
SM0MFP Jan-Olov Wihnblad, Segersjovagen 39,
140 30UTTRAN..........................................
T
SM0MFQ Nils-Christian Fagerlund, Blekingevagen 9,
186 00VALLENTUNA...............................
B
Aterintrade
SM3QJ
Roland Werleryd, Skruvvagen 12, 831 61 0STERSUND
SM0SQ
Bertil Pettersson, Kapellgatan 5 B, 171 58 SOL
NA
SM7B0U Berth Nilsson, Kronotorpsgatan 1 C, 262 00
ANGELHOLM
SM5BWW Arne Karlstrom, Johannesbacksgatan 80 C,
754 33 UPPSALA
SM7ETW Jan Olof Bergsten, Oxtorgsgatan 18 D, 575 00
EKSJO
SM6IRA
Ira Gabrielsson, Vallmovagen 1, 430 30 FRIL
LESAS
SM4JHJ
Bert Johansson, Geijersvagen 18, 691 00
KARLSKOGA
SM5-1305 George Loddby, Dybecksgatan 29 A, 722 22
VASTERAS
SM7-5337 Christer Svensson, Box 74, 387 00 BORGHOLM
SM3-6303 Bjorn Cahlman, Kallangsvagen 10, 873 00
BOLLSTABRUK
SM0-6775 Harry Borg, Skonstaholmsvagen 72, 123 60
FARSTA
SL6ZF
Kungsbacka FRO-avd., c/o Sven Lange, Box
10008, 434 01 KUNGSBACKA

Signalbyte
SM3-6762 (ex-ATK) Gunnar Forslund, Sjovagen 136,
830 20BRUNFLO
SM3-6763 (ex-AWU) Goran Karlsson, Adjutantvagen 6,
830 20BRUNFLO
SM3-6764 (ex-BSH) John Bjorklund, Fack 109 , 820 10
ARBRA
SM0-6765 (ex-FLA) Carl Wicklund, Svangstigen 39,
135 00 TYRESO
SM0-6766 (ex-FMM) Goran Wennersten, SlSttervagen 8,
178 00 EKERO
SM7-6767 (ex-HAA) Nils-Bertil Persson, Axel Danielssons
vag 5, 1 tr, 214 74 MALMO
SM7-6768 (ex-HXU) Eliahu Poler, Malmovagen 12, KI5gerup, 230 40 BARA
SM7-6769 (ex-lUJ) Mats Nordstrom, Gustaf Rydbergsgatan5, 4 tr, 217 55 MALMO
SM3-6770 (ex-EVG) Christer von Goes, Vastervret 6,
803 86 GAVLE
SM5-6771 (ex-CMM) Ove Eriksson, Box 8117, 600 08
NORRK0PING

QTC 5:1981

QTC-PARMAR
A4-format................................................. 30: —
inkl. porto
A5-format.................................... finns ej langre
Satt in beloppet pa pg 52277-1 och notera best,
pci talongen. Vid postforskott tillkommer extra
avgifter.

NYA TUDOR MARIN
En portabel stromkalla for din radiostation
•
•
•
•

Barbart
Tippsakert till 90°
Underhallsfritt
12 V 75 Ah
AKTIEBOLAGET

SSA Forsaljningsdetaljen
Ostmarksgat. 43, 123 42 Farsta
Tel. 08-64 40 06

TRANSFORMATORER
•
•
•
•

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

TUDOR
440 41 NOL Tel 0303-404 00

Aterforsaljare over he la Ian det.

QROO!
Har Du last om de valdiga antennmattorna i artikeln p3 sid. 164
165?
De bars upp av 147 st fyrkantiga, limmade, tryckimpregnerade tra
master i langderna 13-24 m och matarledningarna vilar p3 en lik-

nande, men smackrare konstruktion.
I konkurrens med stSImaster valde Max-Planck-lnstitutet tra och
lamnade ordern till oss.

Har Du nSgot traproblem? — Ring eller skriv! Vi kan tra — firman
har varit i branschen sedan 1912.

'/II'/z Iransformator-Ieknikab
-- —

BOX28, 662 00 AMAL 0532/120 40

Travarufirma Gunnar Eriksson
Box21,791 21 FALUN - 023-114 89, 109 02

KRISTALLER
FOR 2-mb

DU som behover service pa
din RADIOSTATION eller
dina MATINSTRUMENT Vand dig till

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

INSTRUMENT
------------------ DANST

Samtliga repeaterfrekvenser och de
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 30:—/st. Dock TS-700, IC-201 &
202 35:—/styck.

Vastra Vagen 84
546 00 KARLSBORG

Ring 0505/123 00
-6BVG

SM6ETR

L. WESTERLUNDS
ELEKTRONIK
Stabbegatan 17, 416 80 GOTEBORG
Tel. 031-21 83 23 eft. 17.30

QTC 5:1981

ELFA lagerfor komponenter for den
som sjalv bygger HF-steg och slutsteg for VHF/UHF. Bl. a. finns trimkondensatorer 0,8-10 pF och 1-14 RADIO & TELEVISION AB
pF, chipkondensatorer frSn 18 pF17117 SOLNA
k 1 nF. HF-modulerfor 144 och 432
M Hz med uteffekt upp till 30 W. INDUSTRIVAGEN 23-O8/73OO7OO

ELFA
197

elektronrOr
6AB4IEC92)
6AG5(EF96)
6AH6
6AK5(EF95)
6AK8(EABC80)
6AL5(EAA91)
6AM6(EF91)
6AN8
6AQ5(EL90)
6AQ8(ECC85)
6AS6
6AT6(EBC90)
6AU6(EF94)
6AV6IEBC91)
6AW8
6BA6(EF93)
6BE6(EK90)
6BH6
6BM8(ECL82)
6BN8
6BV8
6BZ6I6JH6)
6CA4(EZ81)
6CB5
6CB6
6CG7
6CL6
6CU5
6DC6
6DE7
6DQ5
6DQ6B
6EA7
6EA8
6EH5
6EJ7(EF184)
6EV7
6EW6
955
956
5749
5763
6146B (Matchade)

6FQ7
6GH8
6GK6
6GV8
6GW8(ECL86)
6GX6
6HF5
6HF8
6HG8
6HS6
6J6(ECC91)
6JB6A (Match.)
6JS6C (Match.)
6KD6
6KE8
6KZ8
6LQ6
6SG7
6SJ7
6U8(ECF82)
6X4(EZ90)
7H7
12AQ5
12AT6
12AT7(ECC81)
12AU6
12AU7(ECC82)
12AV6
12AX7WA
12BA6
12BE6
12BY7A
12BZ6
12CU5
12FX5
12JB6
13DE7
811A
954
7360
OA2
OB 2
OC3(VR 105)

16:60
19:70
25:90
24:60
20:15
16:32:35
23:10
16:90
21:05
35:05
13:60
16:
14:80
18:40
19:10
15:55
22:25
14:80
28:
23:
16:25
18:50
35:65
15:95
17:80
28:30
18:45
22:20
34:60
30:
46:
19:95
18:65
25:85
16:05
36:05
18:35
16:
16:
31:
41:85
59:

18:15
22:80
24:60
21:05
18:35
19:70
47:
27:10
34:25
27:70
27:05
35:
38:
39:
20:95
20:95
40:
22: —
22:16:35
14:80
19:70
17:30
18:25
14:75
23:50
14:75
14:75
14:75
14:75
13:30
16:95
29:65
17:95
19:90
55:
32:95
81:
16:
84:50
20:
20:
18:50

GASFET 0,4-12 GHz!
NF/Gain Vds = 3V, Ids = 15mA utom 1200, 1412, 1403 I
10mA.
MGF

1200

1400

1402

1412

1403

432
1296
2304
4 GHz
10 GHz
12 GHz

0.6/15
1.2/12
1.5/10
2.2/9

0.5/21
0.9/13
1.3/11
2.0/9
3.6/6.5
4.0/6

0.65/15
0.7/16
1.1/13
2.5/9
3/8

0.8/13

0.8/14
1.5/11
1.8/10

PRIS:

100:

195:-

330:-

495:

995: -

PRE AMP for 432 MHz med GaAsFet 3SK97 fardig i I3da och med
BNC-kontakter. NF <0.8 Gain> 15 dB. Endast: 325:—.
Dessutom PRE AMPS for 144 och 1296 MHz fr3n muTek till oslag
bara priser.
FRONT END BOARDS for FT221 /225 fr3n muTek for 735:-.
Transvertrar for 144, 432 och 1296 MHz mm. mm. Ring!
60 CM PARABOL f/D 0.45 i aluminium for 250:-. Feeder for 1296
och 2304 MHz 350:—. 1,2 m PARABOL utan nat for 175:—, med fee
der475:-.

ANTENNA COMBINERS/POWER DIVIDERS, PA 25-100 W,
7289, FINGERSTOCK, COAXIALRELAER, COAXIALKONTAKTER
mm. mm.

Nytt telefonnummer: 0300

444 60.

KUNGSIMPORT
Box 10257, 434 01 KUNGSBACKA, Pg 9 10 99-2

RORPAKET
MSnga har frcigat efter dem. Till sandare och transceivrar ingfir slutror.

291
297
153
116
92
205
222
194
179
400
371
410
420
395

©

©
©

a
©

(F~)

TOUCH M400

?•

'

o®

AMATEUR ELECTRONIC SUPPLY HB

i

h

Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer. Ar vi svSra att n3, skicka garna er
bestalining per brev.

S_

- /st
- / st
- /st
- /st
— /st
- /st
SRA 70 cm stn. Halvtransistoriserad. Komplett med mandver och kablar.
Ring/GXV for info.
- Haftiga bandomkopplare. 6 lagen. flera dack. S.k. "slabang" omkopplare.
Beg. 125: /st.
- Sm3 BlSguramis (om de overlever). Ref/GXV.
- Vi har massor av dioder BYX 94. 1: /st.
Visste ni att vi har over 600 ror liggande for endast 7:50/st. Lista mot SASE.
- TR 2200 Traske snakker. Ring/GXV.

I-

45
95
23
135
199
26

s

X

VI SALJER UT

L

IV
OFF

rtf

r
4.

»

...

Slutroren till Drake och Heathkit ar matchade.
Note 1.6BA6, 6HS6, 6BZ6.
Note 2. 6BA6, 6EJ7, 6BE6.
Note 3. "Rela driver" 6EV7.
Note 4. "Rela driver" 6FQ7.
Vi har aven fardiga rorpaket till andra stationer. Ring och kolla.

832A (QQE 04/20)
813(QB2/250)
E88CCI6922)
QQE 02/05 (6939)
QQE 06/40 (5894)
5725W

A

"Regency
kan det mesta"

■■B

Svan350C
Svan 500 C
Drake R 4B
Drake R 4C (note 1)
Drake R 4C (note 2)
Drake T-4X
Drake T-4XB
Drake T 4XC (note 3)
Drake T 4XC (note 4)
Drake TR 4C
Drake TR 4CW
Heathkit HW 100
Heathkit HW 101/SB 101
Heathkit SB 102

» Regency M400ES kan det mesta. Mycket mer kan man inte
begara av en polisscanner. Det finns nagra apparater pa marknaden som dr dyrare, men i fraga om finesser gar nog Regency
ut som segrare».
S3 skriver Teknik for Alla i sitt stora polisradiotest februari 1981.
Regency M400ES ar klart overlagsen och en mycket avancerad scan
ner for dem som vill ha det absolut basta i prestanda och finesser.
Regency M400ES ar ocksa marknadens enda scanner med programmer
bar steglangd (delning) och blir darfor inte omodern nar nya radiosys
tem med annan kanalstandard skall inforas. Tack vare den programmerbara delningen soker du upp till tio ganger fortare i hela bandet
och alltid pa ratt frekvens - det gar bara pa Regency. Du kan bland
annat avsoka landets alia poliskanaler i foljd pa ett par sekunder.

Bestall broschyr och testrapport idag eller besok din radiohandlare for
en demonstration av det nya underverket Regency M400ES !

P.O. BOX 33 — S-430 33 FJARAS, SWEDEN

Thommy/6EQH, 0340/561 14 (Aven kvallstid och helger).
Ulf/6GXV, 0300/126 56 (Efter 1/6 0300/151 00. 18 23)

DAXTROMC..

Namn

Adress__________________________________

Box 21012 400 71 Goteborg 031/223702-03
______________
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Prislista inkl. 23,46 %

HY-GAIN

TH6DXX
TH5DX
TH3Mk3
TH3JR
HQ-2
DB 10-15 A
105BA
155BA
205BA
103BA
153BA

402BA ...............................................

2 .850: —
2 .495:—
1 .995:—
1 .440:—
2 .090:—
1 .240:—
1 .325:—
1 .650:—
2 .650:—
650:—
750:—
1 .995:—
3 .160:—

2DBQ

895:
495:

I

18HT.................................................
18AVT/WB
14AVQ/WB
12AVQ
14RMQ

360:
290:
435:
795:

radialsats for 18AVT/14AVQ/12AVQ

flerbands traps med hogt Q-varde 40/80 meter
flerbands traps for 10/15/20/40/80 meter
spole for mobilantenn

115
125

5BDQ
10 m spole
15 m

6 element for 10/15/20 8.7 dB gain
5 element for 10/15/20 8.5 dB gain
3 element for 10/15/20 8 dB
3 element for 10/15/20 8 dB
2 element Quad for 10/15/20 8.5 dB
3 element for 10/15 8.4 dB
5 element for 10 meter 12 dB forstarkning
5 element for 15 meter 12 dB
5 element for 20 meter 11.6 dB
3 element for 10 meter 8.5 dB
3 element for 15 meter 8.5 dB
2 element for 40 meter 4.9 dB
HY-Tower flerbandsvertikal 10 80 m hojd 15.2 m
vertikal for 10/15/20/40/80 m
vertikal for 10/15/20/40 meter
vertikal for 10/15/20 meter

135
I

145

175:—
560: —

20 m "
40 m
80 m "
HJ-144B4el J-p
Center Insulator Cl
End Insulator E1
Center Insulator CIC
BN-86
Aktiebolaget
BPR Bumper Faste
60” Sprot

45:35:—
75:—
175:—
125:—
195:—

stackad J-spole for 144 MHz 9 dB forstarkning
centerisolator for flerbandsantenner
/par andisolator for longwire
mittisolator for dipol, med inbyggd PL kontakt
Ferritbalun 2kW PEP
kofcingarfaste for mobilantenn
glasfibersprot for mobilant. satts p£ BPR

SWEDISH RADIO SUPPLY
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

HANDB0CKER
ARRL
The Radio Amateur's Handbook
ARRL Antenna Book
Solid State Design for the Radio Amateurs
The Radio Amateur's VHF Manual
m. fl.

RADIO PUBLICATIONS
VHF Handbook for Radio Amateurs
All About Cubical Quad Antennas
Wire Antennas for Radio Amateurs
The Radio Amateur Antenna Handbook
m. fl.

RSGB PUBLICATIONS
Amateur Radio Techniques
Radio Data Reference Book
Radio Communication Handbook
VHF/UHF Manual
m. fl.

SCELBI PUBLICATIONS
Practical Antennas for the Radio Amateur
Amateur Radio
m. fl.

WORLD RADIO TV HANDBOOK
World DX-Guide
Better Shortwave Reception
och andra handbocker for DX-are.

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 s3 ffir Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 1980-03-05.

R.L. Drake State of the Art" (heltransistor)
TR7/DR7 0 - 30 MHz, 250W PEP
R7/DR7 0-30 MHz
PS7
L7 lin. m. ror och PS
MN2700
SSR-1 0,3-30 MHz SSB, CW, AM
Atlas Radio
"State of the An" (heltransistor.)
210X 10 —80 m 200 W PEP
210NB 10-80 m 200 W PEP
350XL-Dig 10- 160 m 350 W PEP
(inkl nya banden)
350PS

Ten-Tec

(5.825:-)
(6.100:-)
(1.290:-)
(6.460:-)
(1.245:-)
(1.435:-)

I

545 (2.300:-)
575 (2.430:-)
1050 (4.435:-)

|

250 (1.055:-)

1

465 (1.965.-1

fl
I
fl
1

815 (3.440:-)
775 (3.275:-)
1195 (5.045:-)
169
(715:-)

"State of the Art" (heltransistor.)

515 Argonaut QRP 5W 10-80m
(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 220 V

8

225 (950:-)
305 (1.290:-)
Swan, Robot SSTV, HAL RI IY, Dentron, Atronics Code Reader etc.
PrispS forfrSgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
PrispS forfrfigan.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.

Dessutom TEST-LP-SKIVOR for HiFi-anlaggningar och litteratur for
ljudintresserade.

Du sparer pengar och fAr andA de senaste modellema nar Du koper direkt
frfln USA.

REKVIRERA BROSCHYRER och prislistor GRATIS!

Skriv (engelska) till W9ADN.

Priset Du betalar ar i dollar.
Vi exporterar over hela variden.

RADEX
Box 726, 251 07 Helsingborg, 042/29 64 82, 14 15 30

QTC 5:1981

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117
Lockport, Illinois 60441 USA
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9 — 75 m i 3 m sektioner
Latt att montera och resa
Inbyggda steg
Portabel

-masten frSn VfirgSrda
■
■
■
■

Ostagat eller stagat (over 12 m)
9 mvagerendast33 kg
Du reser den ensam
Sidomdtt 375 mm

9 m komplett fackverksmast
2.735:—
Ytterligare 3 m sektioner
745:—/st
Stagfaste: 3-punktsfaste med schacklar
115:—
Passande toppror av aluminium, 50 mm y/d, 4 mm godstjocklek, legering
4212-6T, langder 1 — 5 m, prisex 3 m
220:—

NYHET! VARGARDA-ANTENNER. Priser inkl moms
Hogkvalitetsantenner i aluminium med skruv och muttrar i rostfritt stal
144-146 MHz

5/8 FM-antenn med 6 radialer
2 element, typ HB9CV
6 element yagi, bomlangd 225 cm
9 element yagi, bomlangd 450 cm
4:1 koax-balun for enstaka yagi

gain 2.5 dBd
,,
5.5dBd
,, 10.0dBd
„ 13.0 dBd

Kr228:—
,,127:,, 185:—
228:—
25:—

432-438 MHz

/

20 element colinjar
gain12dBd Kr225:—
13 element yagi, bomlangd 250 cm ,, 13dBd ,,235:—
4:1 koax-balun for enstaka yagi
,, 25:—

Box 27 - Kungsgatan 54 - 440 20 VARGARDA - Tel. 0322/205 00
200
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DEN PERFEKTA TELEGRAFINYCKELN
SVENSK TILLVERKNING
—
—
—
—
—
—
—

—
—

Rex pris 353:— inkl moms

Manuell nyckel, utford i gedigen massing
Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
Fingangade skruvar for exakt justering
Silverkontakter
Manipulatorarmen monterad p5 slitsad bladfjader, en
perfekt konstruktiv detalj
Fullstandig balans for avspand nyckling
Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca
1 kg
Du kan f3 din anropssignal ingraverad for en billig pen
ning
En nostalgisk skonhet, om du sfi vill, en prydnad for ditt
shack

831 06OSTERSUND

HEATHKIT
SA-7010

o

Antal element: 4
Amatorband: 10/15/20
Forstarkning dB: 8.3
Fram/back fdrhcill. dB: 25
Effekt PEP: 2 kW
Langsta element ca:m: 9.5
Bomlangd m: 4.9
Vikt kg: 17
Pris: 1995:—

HEATH—
"TcMm

QTC 5:1981

ICOM
HEATHKIT SCANDINAVIA AB
Norr Malarstrand 76
Box 120 81
102 23 Stockholm 12
Tel. 08 52 07 70
201

Radioteknik for
Sandareamatorer

DU KAN

Telegrafikurs

SJALV NA

Med hjiilp av kompendiet RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMA
TORER kan Du lattare hanga med i den snabba utvecklingen inom
radiotekniken.
Du kan bli radioamator och skaffa Dig mangder med vanner over hela
varlden.
Du lar Dig grunderna till at! sjalv reparera och bygga radioapparater.
Du skaffar Dig grundkunskaper som kan leda vidare till ett intressant
och lonande yrke.
Du kan steg for steg lasa in fordringarna for A , B , C och T certifikat.

VARA

TELEGRAF1KURSER
FOR DIG SOM VILL TA CCERTIFIKAT
GRUNDKURS30 50 takt omfattande
12 st. kassetter, larobok och facit. 325: inkl. moms.

Du som ska ta A- B- eller T-certifikat
GOR SA HAR:
1

Du maste beharska samtliga kapitel i kompendiet RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMATORER

2.

Ska Du ta B certifikat maste Du ha fardighet i morsetelegrafering motsvarande 60 tecken/minut
(12 ord/min.)

FOR DIG SOM VILL TA A eller B CERTIFIKAT
FORTSATTNINGSKURS 50 80 takt omfattande
12 st. kassetter, larobok och facit. 365 inkl. moms.
TELEGRAFINYCKEL
En "proffsnyckel" i massing.
Pris 353:— inkl. moms.

FOR DIG SOM VILL BLI "PROFFS" I TELEGRAFI

Tanker Du ta A certifikat sa ska Du ha fardigheten 80 tecken/min. (16 ord/min.)

HOGRE KURS 90 175 takt omfattande
12 st kassetter, larobok och facit. 365: inkl. moms.

For C-certifikat galler det har:
3.

k

Du behover bara lasa de avsnitt i kompendiet som ar speciellt markerade. I morsetelegrafering ska
Du ha en fardighet motsvarande 40 tecken/min. (8 ord/min.)

HAR DU NAGRA PROBLEM ANGAENDE CERTIFIKATFRAGOR HOR AV DIG, VI HJALPER
DIG GARNA.

st. Kompendium Radioteknik
st. Telegrafikurs 30 50 takt
st. Telegrafikurs 50 80 takt
st Telegrafikurs 90

175 takt

135:

..... st Telegrafinyckel 353
..... st. Summer 128:
st. Bandspelare Philips N 2234 245
Moms ingar. Postforskottsavgift tillkommer

365:
365:

395:

Ljudbandsinstruktioner AB

| WOOD

&

Box3041,291 46 KRISTIANSTAD Tel. 044 - 485 00 eller 11 28 27 efter 1700

DOUGLAS J

SCANDINAVIAN HB
Antligen finns det billiga byggsatser for radioamatdrer.
WOOD & DOUGLAS har over 50 byggsatser i miniformat
for VHF och UHF omr§dena. Transceivers, sandare, mottagare, pre-amps, slutsteg, scanners och mycket mycket mer.
Du kan sjalv bygga en 400 kanals synthes-transceiver for 2M
eller 70 cm. Eller om du heller sa vill en 1 kanal transceiver
med matten 150 x 68 mm. Eller varfor inte en 6 kanals
transceiver med scanning.
Alla byggsatserna ar uppbyggda pa dubbelsidigt glasfiberkort
av hogsta kvalitet. Byggsatserna inkluderar alia komponenter
utom kristaller, lada och yttre komponenter. Alla byggnadsbeskrivningar ar p§ engelska.
De fiesta byggsatser passar till varandra, sa att du kan bygga
vidare. T. ex. du borjar med en 1 kanals transceiver. Sedan
kan du kompletera med antingen 6 kanals scanning eller en
400 kanalers synthesdel. Digitaldisplay, pre-amp eller olika
slutsteg beroende pa vilken uteffekt du vill ha.

Skickar du in kupongen nere till hoger tillsammans med
3 Kr i frimarken, sa skickar vi dej en fullstandig sammanstallning av alia byggsatser med tekniska data och prestanda.
Vi lamnar naturligtvis aven 1 ars garanti pa byggsatserna.

~Da
202

SUMMER FOR TELEGRAFITRANING
Summer for telegrafitraning med hogtalarut
gang, inbyggd hogtalare. uttag for drontelefon
och telegrafinyckel. Pris 128:- inkl. moms.

SE - VILKA PRISER!!
70 CM 1 kanals sandare. 0,5 W. 150 x 31 mm.
70FM05T
Kr 22000
70 CM 1 kanals mottagare. 0,4 uV kanslighet. Squelch.
2 W LF. S-meterutgang. Kristallfilter. 150 x 37 mm.
70FM05R
Kr 48700
70 CM Komplett 6 kanals transceiver med ovanstaende enheter och scanning.
70 PAC
Kr 99500
70 CM MOS FET Pre-amp. 3SK88. 37 x 25 mm. 16 dB.
70 PA3
Kr 79:00
2M 1 kanals sandare. 1,5 W. 135 x 31 mm.
144FM2T
Kr 21900
2M 1 kanals mottagare. 0,4 uV kanslighet. Squelsh. 2 W LF.
S-meterutgang. Kristallf ilter. 150 x 37 mm.
144FM2R
Kr 51500
2M 400 kanals synthes transceiver inkl. ovanstaende mot
tagare.
144 PAC
Kr 129000
2M 10W slutsteg. Linjart. 1,5 W input. 60 x 60 mm.
144LIN10A
Kr 22500
2M MOS FET Pre amp. BF 981.20 dB. 35 x 25 mm.
144PA3
Kr 7900

Ovanstaende transceivers endast FM.

( ) 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, sa kan du
ringa 040/422222. Vardagar
19 - 20.

Adress

73

de

7BBN

BANDSPELARE
Bandspelare Philips N 2234 for nat och
batteridrift, kontinuerligt tonkontroll. Uttag
for yttre mikrofon med fjarrkontroll for start
och stopp. Uttag for extra hogtalare. God
kand for telefonanslutning. Forsedd med
rakneverk. Pris 245 - inkl. moms.

och

7EMQ

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

QTC 5:1981

TR-7: 250W 10-160m SSB tvr. Digi
tal + analog avl. Bredb. avst. PB-tuning,
VOX, NB, RIT, (12/220V).
RX general coverage 0 — 30 MHz.

IC-720: 10-160 m + nya banden. RX
lacker kont. 100 kHz 30 MHz, 100 W
ut CW/SSB/RTTY/AM. Dubbla VFO,
BP-tunig, digitalavl. VOX, NB, RIT,
220 V /12 V.

IC-260E 1W/10W 2m, SSB/CW/FM,
2 VFOer, 3 minnen, scanner, microdatorstyrd
digital
PLL-synthesizer,
Xtal tonoppnare (12V), liknar f d 255E.

IC-251E: 2m 10W SSB/CW/FM tvr.
2st VFO, scanner, minnen m.m.
x-talstyred tonoppn. SWR/C/S-meter.
Switchat PS 220V samt 12V DC.

VI SAUER:
R-1000: Trafikmottagare 200 kHz —30
MHz i 30 band. SSB/CW/AM. Digital/
analogavl. Noiseblanker. Digitalklocka/
timer, 220 V. En RX som vi rekommenderar!

ICOM • YAESU • KENWOOD
DRAKE • TONO • DAIWA
HYGAIN • KLM • CUE-DEE m.m.
f STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOr"!

IC-2E
Billig och bra 2m FM "walkietalkie" 400 kanaler, tumhjulomk.
2W/0, 2W ut. Ni-Cad ack. med
laddare, gummiantenn.

Ring for vidare
information.

TS-120 10 - 80M SSB/CW tvr.
S-mod: 200W, V-mod: 20W input.
Analog + digital frekv. avl.
Bredb.avst. PB-tuning VOX, NB m.m.
12V DC.

Hor med oss
SM2ALT
&
SM2ALS
.det lonar sig!

Vi leveranstrimmar alia appa- rater!
— en trygghet for Dej!

Vi ordnar amortering
upp till 3 dr!
— med goda villkor!
✓

NORD TELE

2 kW PEP, groundplane
GPA-40,10—40, 2 kW PEP, groundplane
GPA-50,10 — 80, 2 kW PEP, groundplane
W3-2000,10-80, 2 kW PEP, W3DZZ
FD-4,10 - 20 - 40 - 80, windom, 500 W PEP
80/40 Dipol 2 kW PEP
Beamar: FB 23,2-el, 10-20, 2 kW
FB33,3-el, 10-20, 2 kW
FB53,5-el, 10-20, 2 kW
EWS 3040,40-meterstillsats for
Fritzels beamar.
Kor dx med svangbar dipol!
Quad och beamar
Beamar for 144 och 432 MHz
Stackad 5/8 for 144 MHz
CDE (AR40, CD45, HAM IV, T2X)
Fukner (FU200, FU400), Emotator,
Daiwa
Antennmaster (hoj-, sank- och fallbar)
GPA-30,10-20,

Hy-Gain

Tonna, Telo

Araki

Rotorer

Versatower

Ojagatan 75
|943 00 OJEBYN
Tel: 0911/659 75

VARENS NYHET
IC0M IC 730

375:540;

665: —

505:—
270:—
265:—

1.200:—

Jatte-liten, fullvuxen, kompakt mobil-, portabel , hemmastatio.t. Den passar
aven din pldnbok!
Dubbla vfo-er, passbandtuning, noiseblanker, vox, flakt, 10 100 W installbart,
minnen, 10 Hz steg, heltransistoriserad, forforstarkare. . F3r vi inte sanda etl
datablad istallet?

1.860:—

J-BEAM

2.275:—

575:—

325:—

Kvalitetsbeamar som holler vad de lovar. Kop J beam
kvalitet.

och du koper baste

144 MHz
PBM 14 2 5,95 m 14 dBd, 14-el longyagi
D 8-2 2,8 m 12,5 dBd, 16-el skeleton slot
10XY-2 3,6 m 11,5 dBd, 10-el kryssyagi
432 MHz
PBM 18 702,8 m 14 dBd, 18 el longyagi
MBM 88 70 3,98 m 18,5 dBd, 88 el multibeam

MICROWAVE

MOBILANTENNER
l^ompletta satser 10—80 m eller enbart favoritband
Yaesu
Hy-Gain
Hustler

BUTIK &
SERVICE

MIKATIONSRADIO • MOBILTELEFONER

Antenner - Rotorer - Master
Fritzel

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

VI SALJER • BYTER • KOPER • REPARERAR

a

IC-255E: 1W/25W 2m FM tvr. 2 st VFO,
5st minnen med scanner, microdator
styrd digital PLL-synthesizer, X tai
styrd ton-oppn. (12V)

Transvertrar och slutsteg for 144, 432 och 1296 MHz.

med takrannefaste. Komplett
t§l mycket effekt. Komplett
valkand klassiker. Komplett

AVBETALNING? INBYTEN?
JAVISST!

CAB-etektfonik

ALLT FOR
AMAT0RRADIO

Box 4045, 550 04 JONKOPING
036/16 57 60. Nils SM7CAB

203

AKIGAWA Electronic ar sedan lang tid kand som ledare inom amatorradiotillbehor i
Japan. Man har i stor utstrackning aven fungerat som underleverantdr till de Japanska
elektroniktillverkarna. AKIGAWA har som eget marke specialiserat sig pa marknadsforing av panelinstrument, multimetrar samt olika amatorradiotillbehor som vi kan
visa ett litet smakprov ur har nedan. Namnet AKIGAWA borgar bade i USA och Japan
for yttersta kvalitet till ett rimligt pris.
AKIGAWA APM-1
automatisk professionell SWR/PEP/AVG
Ger dig en klar och lattavlast bild av vad du skickar
ut. Visar nar sandaren ar max anpassad i LF & HF.
Effekt...................... 0-200, 1000, 2000W (PEP/AVG)
VSWR..................... 1:1 - 1:10
Drivkalla................. 220V AC
Storlek....................200x100x138mm (1,5kg)
APM-1H................ 1,8 —60MHz Inkl moms 650 APM-1V................ 50 -150 ......................
650:—

AKIGAWA PR-1
preselektor
Anslut PR-1 mellan din tranceiver/receiver och du
kommer att avsevart oka mottagarens prestanda.
Kan anvandas till alia tranceivrar forsedda med antennvaxling over rela.
FrekvensomrSde..... 3-30MHz i tre band.
Forstarkning........... 20dB vid 7MHz, varierbar.
Impedans................ 50 — 75 ohm.
Max rela bel............ 200W CW kont.
Drivkalla.................. 220V AC
Storlek...... ............... 200x100x138mm (1,4kg)
Pris............................ inkl moms 750:-

AKIGAWA AM-2
linjar SWR/PWR
Ett mycket utmarkt precisionsinstrument (sk tru-line)
med stort och tydligt instrument..
Effekt...................... 0-200, 1000, 2000W
VSWR......................1:1 - 1:3
Storlek.................... 200x100x138mm (1,0kg)
PM—2H....................1,8—60MHz Inkl moms 425:—
PM-2V....................50 -150 ......................
395:—

AKIGAWA AAF-1
aktivt LF-filter BP/NOTCH

AKIGAWA PM-3HV
matare for SWR/PWR
Hdgkvalitativt instrument, konstruerat for att mata
SWR & PWR p3 samma g3ng
Effekt..................... 0-20, 200, 1000W
VSWR..................... 1 1-1:5
Storlek.................... 175x75x88mm (0,8kg)
PM-3HV................ 3- 150MHz Inkl moms 285 -

Genom att ansluta AAF-1 mellan mottagaren och en
yttre hogtalare (eller horlur) kan du reducera icke
onskade signaler samt brus, som stor mottagningen.
Filter.........................1) Bandpass 100Hz — 10kHz
2) Notch
70Hz - 1500Hz
UtgSng...................... 8ohm, 1W
Drivkalla................... DC 9V, 150mA max
Storlek...................... 200x100x138mm (1,2kg)
Pris............................ inkl moms 595:—

AKIGAWA MCLA-1
mikrofonkompressor
AKIGAWA PM-4HV
matare for SWR/PWR

■

c

Kompakt och latt SWR/PWR-meter.
Effekt...................... 0-20,200, 1000W
VSWR...................... 1:1 - 1:3
Storlek.....................150x95x88mm (0,44kg)
PM—4HV................. 3— 150MHz Inkl moms 195:—

Hoj din medeleffekt for mer "tryck" i signalen.
Kopplas mellan mikrofon och sandare. Ger aven
mojlighet att variera mikrofonkansligheten.
Impedans....................600ohm (hogimp-mikr mojlig)
Drivkalla.................... DC 9V
Storlek....................... 200x100x138mm (1,2kg)
Pris..............................inkl moms 575:—

Generalagent for Sverige, Norge, Finland

INGE EKLUND ELEKTRONIK AB
Box 442, 851 06 SUNDSVALL
Tel: 060 - 15 17 15
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Antennrotorer
Antennrotorer
Funker FU-400
Vridkraft
Bromskraft
Vertikallast max
Mastdiameter
Styrledning
Max antennarea
Vikt
Spanning m-box
Styrspanning rotor
Pris
Underfaste

550 kg/cm
1500 kg/cm
200 kg
38 — 50 mm
6-led 0,5 mm2
0,5-0,8 m2
8 kg
220 volt
24 volt
775:85:-

FU-200 Sky-king
Vridkraft
Bromskraft
Vertikallast max
Mastdiameter
Styrledning
Max antennarea
Vikt
Spanning
Pris med underfaste

200 kg/cm
1000 kg/cm
50 kg
28 38 mm
5-led 0,5 mm2
0,25 m2
5 kg
220/24 volt
425:-

Aktuella priser
ICOM
IC-2E
IC-251 E
IC-260 E
IC-255E
IC-24E
IC-402
IC-451 E
IC-202 S
IC-720A

1.695:—
5.260:—
3.995:—
2.800:—
2.400:—
2.980:—
6.850:—
2.150:—
9.900:-

YAESU
FT-902 DM
FT-107M
FT 101 ZD
FL-2100 Z
FT-707
FRG7
FRG7000
FRG7700
FT 207 R
FT 225 RD
FT 480
FT 404

8.950:—
7.990:—
5.690:—
4.315:—
5.495:—
2.420:—
3.840:—
4.695:—
2.055:—
6.250:—
3.550:—
2.035:-

KENWOOD
TS-130 V
TS-130S
TS-180S
TS-830 S
TR 2400
R-1000
DRAKE
TR7/DR7
R7
L7 PA

5.585:—
6.750:—
9.250:—
8.780:—
2.815:—
3.730:—

13.150:—
11.850:10.083:-

@Svebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE 1

QTC 5:1981

TEL 0500 800 40
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ARAKI MO

I I

DA-200

Duobander for 430 och 144 MHz
for magnetfot YS-505M, 5/8 pS
430MHz och 1/4 p3 144MHz,
3 jordpl.sprot

DA-500

YA285D
5.8-6dB
50 ohm
144-146MH
Rundstraiande
MG285
Fallbar 5/8GP
for magnetfot
5/8 Collinear GP
144-146MHz

YS241H
1/4 vSg
for magnetfot.

ARAKI
5/8 GP
430-436MHz
Forstarkning 5.6dB
50 ohm

125:

I

245:-

325:-

30:-

DA-200 Dubbel kapacitiv matning

i

YA285B
5/8 GP
Forstarkning 3.3-3.5dB
Rundstraiande
50 ohm

•
•
•
•
•
•
•

Hog forstarkning: 5.2 dB 7/8 antenn
Stort frekvensomrade (20Mhz bandbredd SWR under 1:2.0)
Hog effekttaiighet 200W CW
Fallbar vid basen at alia hail
Lag vikt 380 g
Konisk for minsta vindmotstand
Tillverkad av rostfritt st3l

369:Frekvensomrade: 144—146 MHz
SWR lagrean 1:1.5
Impedans: 50 ohm
Anslutnig: UHF kontakt typ S0239
Langd: 1.87 m
Pris 250:— inkl 23.46 % moms
passande magnetfot YS505M.

UNIK DUO-BANDER FOR 144/430 MHz FOR ARAKI MAGNETFOT DA-500
•
•

144/430 MHz mobilantenn.
Tillverkat av rostfritt st3l.

Fallbar vid basen 3t alia hSIl.
Hogt Q varde, i spolen.
Hog effekttaiighet 200W CW.
Hog forstarknig pa bada banden,
2.7dB 144MHz/5.5dB 430MHz.
Frekvensomrade: 144— 146MHz samt 430 —440MHz.
Impedans: 50 ohm
Anslutning: UHF kontakt
Pris 220:— inkl 23.46 % moms
Langd: 96 cm
Passande magnetfot YS505M.
Vikt: 310 g

•
•
•
•

ARAKI
YS505M
Extra stark magnetfot

Magnetfoten ar vattentat,
med exakt passform som ej
kan glappa. Med en special
process har man fatt fram en
mycket stark magnet.

Den sitter aven om man satter n3got skydd emellan och
anvander en mycket hog hastighet.
Plastfolie i botten skyddar
mot repor i biltaket.
Levereras med 4 m RG58/U
med ansluten PL-kontakt och
kabelfasten.
PRIS 175:- inkl 23.46%
moms.

Aktiebolaget
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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 5:1981

ICOM 10730
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

PRIS INKL
23.46 % moms
5.975:-

WRITE

POWER

MEMO

HF TRANSCEIVER

ic-jjc

PUSH-ON

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 ISsbara VFO:er/RIT/AGC Icingsam/snabb/CW
smal (tillbehdr)/heltransistoriserad/bredbandsavstamd/inbyggd flakt/ forforstarkare/storningsbegransare smalbred/
speechprocessor.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Frekvensomrdde:

Arbetstemperatur:
Frekvensstabilitet:

Antennimpedans:
Spanning:
Sandningssatt:
Sandningsklasser:
Uteffekt:

Barveigsundertryckning:
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 21.5/24.5
25.1/28.0-30 MHz.
-18C - +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 ari 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 battre an 0,3 uV vid 10 dB 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 -60dB.
AM
± 6 kHzvid - 6dB.
± 18 kHzvid —60dB.
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

QTC 5:1981

Box 208

Besoksadress:

Tel. 054 10 03 40 0900-1700 Bankgiro

Postgiro

651 02 Karlstad 1

Fallvindsgatan 5

Telex: 66158 SRSSCAN S

33 73 22 2

577 3569
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ANTENNER
HJALPER DIG
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 p3 ringkarna for beam

1.200: 1.860: 2.275: 575: —
140: —

VERTIKALER, fristSende med radialer

375: 545: 665: -

D:o for 70 cm:

CDE-rotorer

E E

25-el. horisontell 3,
11 -el. horisontell 1,

bom 14 dB
bom, 11 dB

175: —
145: —

(220 V med skyddsjord):

AR-40
inkl
undremastfastet
435: —
CD-45
inkl
undremastfastet
880:HAM-IV
inkl
undremastfastet
1.425: T2X TAIL TWISTER
exkl undre mastfastet 2.225: —
T2X mastfaste, heavy duty
275:Dessutom koaxialkabel, baluner etc.
Alla priser inkl moms fritt Lidingo

</)
E
0
E

w
E
0
E

c/>
E
0
E

c c c c
I

I

I

I

8 8 0
in 8
r* CO co o>
co rx 00 cd

0)
cn
:(U
H—
CT)
O
-Q
E E E E
00 00 00 00
0)
</)
:<u
H—
■CT
0

<D <D
</) OT
£ :CU
CT) H"CT—
CD
-Q O

m

P60S
BP60S

150: —
90: —
165: —
215: —
90: —

w
E
0
E

"SUPER ”

5/8 ground plane
4-el vert 1,1 m 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

MED OMEDELBAR VERKAN

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m

-

505: —
265: —
270: —

VERSATOWER
PRESS STOP NYHET

W3-2000 80-40 (20-15-10) 2 kW PEP
80/40 dipol
2kWPEP
FD-4 windom 80 - 40 - 20-10 500 W PEP

HOGLEGERADE stcilrdr NU aven i STANDARD-masterna

TRADANTENNER m. balun pci ringk.:
NYHET!

"STANDARD ”

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

Per Wikstrom SM5NU
08 - 766 22 50
08 766 39 01
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‘RESSTOPP
pole. Tai 1,5 kW. Fardigbyggd
r
ion for 144 MHz. Begar prospekt.
jrtvagsrig. Den bdr Du prova!

i i glasfiber och med stor spole. Gain 3 dB. 144 MHz.
5t for 432 MHz. 1/4+1/2 .Gain4dB.

1970:—
155:2400:—
5975:—

135:—
135:-

p's
:ort urval pre-amplifiers
gnad i Din station.
leter och 70 cm-bandet.
jod selektion samt hela
(gar specialbroschyr.
lama med monteringsjst Din station. Har Du
•g i VHF/UHF-riggen sa

ara
nwood och Drake
Tonna
o, DJH, Bencher mm mm
it.

idens erbjudande
lements portabekyagi. Bomlangd 4,6 m. Vikt 2,7 kg. Gain 15 dBi
(430:-)

375:—

K

"WO

■■

■ ■"

Var varld
kanblidin
med DRAKE

Bilden visar DRAKE 7-LINE med MN 2700, WH7, L7,TR7, MS7ochSP75.
For ytterligare information kontaktaavdelningen for Instrumentoch kommunikationsradio. Uno Soder, SM5CPD. Sven Jansson, SM0DIM

Elrktronikhuset i Soina

08-7300700

EL FA

RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08/730 07 00

