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INTERNATIONELLT
M/?t/

I samband med ett forslag till omorganisa- 
tion av IARU for nSgot 3r sedan har foresla- 
gits att flytta lARUs Hq frSn USA (ARRL) till 
Geneve, Schweiz (USKA). ARRL har alltse- 
dan lARUs grundande for 57 Sr sedan pStagit 
sig allt arbete vid hogkvarteret och skott det 
utan anmarkning och framfor allt utan kost- 
nader for medlemsforeningama. Forslaget 
att flytta Hq fr3n USA till Schweiz mSste 
man delvis uppfatta som politiskt men en 
flyttning skulle kunna innebara vissa fordelar 
for amatdrforeningarna i Europa. Till nackde- 
larna mSste raknas att en s£ liten forening 
som USKA inte kan pita sej ansvaret och ar- 
betet utan ersattning for lokaliteter och per
sonal och det kommer att innebara utdebite- 
ring p3 medlemsforeningama. Dessutom 
skulle det foreslagna exekutivet bestS av tv3 
man fr3n varje region och for deras arbete 
kommer det att fordras en hel del dyrbara 
resor vilka hittills, till stdrsta delen, alltid be- 
kostats av ARRL. En ev omorganisation, 
som innebar flyttning av Hq, har sakert be- 
handlats av Region 1 :s exekutivkommitte vid 
dess sammantrade i slutet av april men de 
beslut man kommit till har annu inte nStt oss.

Pa nya poster
Vid den amerikanska radioamatorfdrening- 

en ARRLs cirliga styrelsesammantrade i mit
ten av mars valdes Victor C Clark, W4KFC, 
till foreningens 8:e president efter avg^ende 
Harry J Dannals, W2HD, som uppratthcillit 
tjansten i 10 Sr. V C Clark ar vida kand som 
en mycket skicklig foni- och CW-operator 
och har vinnit en mangd internationella tes
ter.

Samtidigt avgick lARUs president Noel B 
Eaton, VE3CJ, som innehaft den positionen 
sedan januari 1974. Vic Clark erbjods att 
overta aven den posten men avbdjde och d3 
gick budet till Richard L Baldwin, W1RU, 
foreningens VD sedan 1975 och verksam in- 
om foretaget sedan 1948. Enligt lARUs sta- 
tuter mSste forslaget ga ut till medlemsfdre- 
ningarna for omrostning. D3 jag personligen 
kanner Dick sedan ett 10-tal Sr tillbaka och 
vet hans kapacitet ar det for mig ingen svS- 
righet att stodja hans kandidatur. T v tjanst- 
gor Dick som vicepresident for internationel
la arenden inom ARRL

Till ny VD for foreningen utscigs samtidigt 
David Summer, K1ZZ, som ocksS ar en myc
ket valkand CW-man och testkorare av stora 
m3tt. Han har tidigare tjanstgjort som v VD 
sedan 1976.

Nya foniband
Till amerikanska televerket (FCC) har in- 

kommit en rad forslag om utokning av de 
amerikanska fonibanden men annu har inget 
beslut fattats. De viktigaste andringarna 
skulle innebara att man p3 14 MHz flyttade 
ner fonibandgransen till 14100 kHz och p§ 21 
MHz till 21200 kHz. Dessutom skulle foni
banden pci 40 och 80 m borja vid 7050 resp 
3750 kHz, vilket, vid USA-konditioner, skulle 
underlatta kontakterna for oss i Europa (in
gen split-frequency).

Amatorradio i Kina
Intresset for att Kina skall komma igSng pa 

amatorbanden ar mycket stort pa alia hcill i 
varlden. Tyvarr ser det ut att vara ganska 
trogt nar det galler att overtyga myndigheter- 
na darborta men ISngsamt narmar man sig 
amatorrorelsen i omvarlden och i September 
1981 besoktes Kina av en delegation frSn den 
japanska foreningen JARL p3 inbjudan av 
Radio Sport Association of China.

Forsta anhalten var staden Beijing, (Pe
king), dar redaktionen for tidningen Wuxia- 
den (Radio) tog emot och darefter besoktes 
China Radio Sport School. Dar forevisades 
den blivande stationen BY1PK, som d5 annu 
inte var fardig att tas i bruk. Mottagare och 
transceivers, som man vid tidigare besok i 
Japan fStt med sig hem, stod i hylloma efter- 
som man annu inte f3tt tillstSnd att sanda. 3- 
elements yagis fanns dock redan p3 plats.

Resan gick vidare till Hangchow dar man 
fick se hog aktivitet dci det galler radiostyr- 
ning av modellb^tar.

Darefter besokte man Tunxi som var plat- 
sen for Srets kinesiska masterskap i ravjakt 
(RPO). Hundratalet deltagarestallde uppoch 
daribland mcinga flickor. Saxarna var givetvis 
hembyggda och i en mangd olika utforan- 
den. Upplaggningen av masterskapen var i 
stort lika som i Europa med fem ravar, en ba- 
na pci 4 — 5 km, frekvens p3 80 mb, automat- 
ravar, sandning MOE(1), MOI(2) osv samt 
samma klassindelning. En skillnad var att ra- 
varna skulle tas i nummerordning. Liksom i 
andra oststater hade man lag frSn olika orter 
med en ledare, en tranare och fyra tavlande.

Resan avslutades i Shanghai med en mot- 
tagning. PS samtliga platser fick man tillfalle 
att traffa och diskutera amatorradion med re- 
presentanter for Radio Sport Association 
som foretradare for deras Hq resp distrikt. 
Man noterade ett mycekt stort intresse men 
aven att nSgra bestammelser for amatorradio

THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION 
annu inte finns och att man inte hade nSgon 
omedelbar avsikt att infora sSdana. Darvid- 
lag behovs det sakert en viss rSdgivning frSn 
omvarlden.

Som de fiesta DX-are redan vet har 
BY1PK nu varit igSng vid nSgra tillfallen och 
stallt till med vSIdsamma pile-lups. Det inne
bar att Stminstone ett tillstSnd utdelats. Om 
ytterligare stationer kommer igSng blir det 
enbart klubbstationer — det kommer troligen 
att droja mycket lange in nan privatpersoner 
fSr sandningstillstSnd.
World Telecommunications Day

Den internationella teleunionen (ITU) har 
proklamerat 17 maj som varldskommunika- 
tionsdag. Tidigare har mSnga radioamatdr- 
foreningar deltagit i speciella kommunika- 
tionsaktiviteter for att celebrera dagen. Vilka 
evenemang som planerats for Srets 17 maj, 
nar nu dagen officiellt faststallts, ar inte kant. 
10 MHz

USAs amatdrer, liksom de svenska, har 
annu inte fStt tillstSnd att ta det nya bandet 
10.1 — 10.15 i bruk. Orsaken ar framst att 
amerikanska kongressen annu inte ratificerat 
WARC 1979. FrSn IARU pSpekas att det ar 
viktigt att man i lander, som annu inte har till- 
gSng till bandet, ar pS sin vakt mot icke 
auktoriserad anvandning som kan misskredi- 
tera amatorradiotjansten.

Projekt Goodwill
lARUs aktivitet med rubricerade namn har 

nu kommit s£ ISngt att man, med ARRLs 
hjalp, fStt fram 300 st transceiverbyggsatser 
som skall distribueras till lampliga mottagare 
i U- och andra lander dar amatorradio bor 
uppmuntras. Byggsatsen bestir av delar for 
att bygga en komplett transceiver for 20 mb 
dvs mottagare, sandare, Icida, antenn, nyc- 
kel, hortelefoner och instruktionsbok. Det 
enda som darutover behovs ar en 12V strom- 
kalla, antingen ett bilbatteri eller ett stabilise- 
rat nataggregat. Mottagaren tacker 14000 — 
14350 kHz CW/SSB och sandaren ger ca 
4W ut p§ omrcidet 14020—14080 (endast 
CW) beroende p3 vilken kristall man satter i. 
Sandaren har konstruerats med speciell om- 
sorg vad betraffar overtoner och spurioser 
for att minska risken for storningar. IARU, 
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SL1FR0
kommer som vanligt att vara i luften under 

FRO;s kurser pS FSro. Lyssna efter oss pS 
KV (CW) och 2-metersbandet 1 /8—14/8. Du 
kommer ofta att hora oss ungefar 25 kHz upp 
pa KV-banden och vi vill garna ha kontakt 
med sS mSnga SM som mojligt. Alla amato- 
rer som bor pS On eller som ar pS tillfalligt be- 
sok ar valkomna att besoka oss. Du kan sa- 
kert se vSr beam i narheten av FSrd kyrka. 
FrSga efter Isa.

73, Curt-AHK

— utveckhng av system for smalbands- 
TV,

— mojligen en allman WARC (World 
Administrativa Radio Conference),

— okad anvandning av datastyrda och 
-kontrollerade stationer,

— allman tillgSng till dagabanker for infor
mation om skilda omrSden inom amatorra- 
dion.
OM20AR:

— varldsomfattande geostationar satellit- 
kapacitet for amatdr-TV och hoghastighets- 
kommunikation,

— sammankoppling av satelliter for forbin- 
delser runt hela jorden,

— utveckling av nya kommunikationssy- 
stem for tatare "packning" av amatorban- 
den,

— troligen en allman WARC,
— mcinga hem ar utrustade med nSgon 

slags hemdator,
— okad anvandning av mSnen som passiv 

reflektor vid amatdrradioforbindelser.

SSA-bulletinen
gor sommaruppehSII och Sterkommer 

den 22 augusti med ''nyheten nar den ar 
ny". Glad sommar onskar

Bulleredaktionen

via ARRL, staller dessa byggsatser gratis till 
forfogande vilket mojliggjorts dS hundratals 
generosa amatorer skankt de nodvandiga 
medlen. Man vill endast ha hjalp med att hit- 
ta lampliga personer som mottagare. Hur du 
nSgra forslag sS ta kontakt med underteck- 
nad.
P.S.

Sedan ovanstSende skrevs om amatorra- 
dio i Kina har bekraftelse nStt oss via tidning- 
en Wuxiaden. Kinas regering har, sedan stod 
erhSllits frSn alia berorda departement, god- 
kant att amatorradio Ster skall bli tillStet. 
Man borjar, som tidigare namnts, i Beijing 
dar de basta forutsattningama finns men sS 
smSningom kommer stationer igSng i andra 
provinser, regioner och stader. Tankbara 
platser for klubbstationer ar olika militara 
skolor, universitet, gymnasier, kulturella cen
tra for ungdom samt vetenskapliga och tek- 
niska institutioner, som kan uppfylla de upp- 
stallda kraven. Den som vill bli radioamator 
och betjana nSgon station mSste besitta vis- 
sa kvaliteter och givetvis genomgS viss ut- 
bildning, som avslutas med examina, innan 
han fSr tillStelse att ga i luften. Frekvensband 
och ovriga forutsattningar for aktiviteten 
kommer att bli i stort sett densamma som in- 
ternationella radioamatorreglerna.

SM4GL

Langtids- 
planering

Det har pa sistone framkommit onskemSI 
om att SSAs styrelse skall presentera en 
ISngtidsplanering for foreningens fortsatta 
verksamhet. NSgon sSdan har inte funnits 
under de 57 Sr som foreningen existerat. Fo- 
reningen har fungerat andS. Ibland battre 
och ibland samre. Men ej nSgonsin "inte 
alls".

Amatorradions vagga stod i USA. ARRL 
beslot 1978 att gora en ISngtidsplanering for 
hur amatorradion skulle fungera cirkus 20 Sr 
framSt i tiden.

I SSK Journalens andra nummer for Sret 
Sterges den ISngtidsprognos som utredarna 
kom till nar det galler den tekniska utveck- 
lingen. Prognosen har varit publicerad i QST 
12/81 och har fritt oversatts av SM5TK och 
SM0IX. TvS WARC har man raknat med 
men man gor inga gissningar om hur vSra 
amatorband ser ut om 20Sr. Vi hoppas pS att 
aven fS del av sjalva ISngtidsplaneringen.

SM3WB

OM 5 AR:
— utokad anvandning av hemdatorer hos 

amatorerna,
— okad anvandning av bildskarmar for 

CW och RTTY och av tangentbord samt pro- 
grammerade nycklar,

— okat antal repeatrar och fjarrstyrda bas- 
stationer pS 220 MHz och hogre frekvenser,

— experiment med digital rostdverfdring,
— okad anvandning av "packet radion"- 

teknik,
— den forsta geostationara satelliten
— okad anvandning av solkraft och andra 

alternativa energikallor,
— forbattrade sambandsnat for nodtrafik, 

bSde nationellt och internationellt,
— okad anvandning av ASCII-koden hos 

amatorerna,
— okad, samt forbattrad, information till 

medlemmarna via radio,
— forbattringar av bSde hastighet och till- 

forlitlighet i QSP-trafiken av radiogram via 
amatornaten genom anvandning av mikro- 
processorer och integrerade kretsar.

— utveckling av stationssokningsnat for 
att identifiera och lokalisera storningar (t ex 
avsiktliga sSdana),

— sarskild tonvikt laggs pS VHF —UHF — 
SHF-forbindelser som ett resultat av battre 
tillgSng till mikrokretsar, paraboler etc.
OM WAR:

— forbindelser via satellit med portabla 
och mobila utrustningar blir ren rutin,

— omfattande anvandning av digitalteknik 
pS amatorbanden,

— forfinade mojligheter vid anvandning av 
selektiva anrop,

Ledare
Radioamatdrens
hederskodex

Nar jag vid mitten av 30-talet borjade in- 
tressera mej for radio forsokte jag givetvis 
komma over sS mycket litteratur i amnet som 
mojligt. Jag minns inte nu var jag fick de for- 
sta, eggande intrycken av amatorradio men 
det var troligen nSgon bok jag ISnat pS biblio- 
teket och som flyktigt berattade att det fanns 
nSgot som hette radioamator.

Daremot minns jag mycket tydligt en arti- 
kel i Popular Radio (nuvarande Radio B 
Television) marsnumret 1938. Dar skrev 
SM5ZE pS ett kSserande satt om "Aventyr i 
luften" och det var det som tande mej pS "al
ia Stta". I den vevan lyckades jag ocksS kom
ma over nSgra ex av mSnadsmagasinen QST 
och Radio News och pS sS satt laste jag ratt 
mycket om amatorradio pS engelska innan 
jag ens kande till den svenska QTC. NSgon 
gSng under kriget fick jag i min hand en gam- 
mal The Radio Amateur's Handbook och ur 
den insop jag all lardom den kunde ge. PS 
nSgon av de forsta sidorna i "amatorbibeln" 
hittade jag nSgot intressant, namligen The 
Amateur's Co<^e, dvs etiska regler for verk- 
samheten forfattade av en Paul M Segal (vet 
annu idag inte vem han ar/var for jag har aid
rig sett hans namn i kombination med 

anropssignal). Jag insSg att detta var for- 
stSndiga ord skrivna av en erfaren man. SS- 
vitt jag minns har dessa regler aidrig 
forekommit i tryck i QTC men eftersom det 
galler som rattesnore for en stor del av 
amatorvarlden kan det vara pS sin plats att 
namna om den aven for QTCs lasare. De sex 
budorden lyder:

En radioamator ar omtanksam..... Han an-
vander aidrig etern pS ett sSdant satt att han 
minskar ndjet for andra.

En radioamator ar lojal..... Han erbjuder sin 
lojalitet, uppmuntran och hjalp till sina radio- 
amatorkamrater, sin klubb och sin forening 
genom vilken amatorradion ar representerad 
hos landets myndigheter, hos Internationella 
Amatorradiounionen (IARU) och Internatio
nella Teleunionen (ITU).

En radioamator ar framStstravande... Han 
hSIler sin station i nivS med dagens teknik. 
Den ar valbyggd och effektiv. Hans upp- 
tradande pS banden ger aidrig upphov till kri- 
tik.

En radioamator ar vanlig..... LSngsam och
tSImodig sandning nar sSdan begares, vanli- 
ga rSd till nyborjaren, hjalp, samarbetsvilja 
och omtanke om andra; ett sSdant upptra- 
dande ar betecknande for andan bland radio- 
amatdrer.

En radioamator ar en sansad 
person..... Amatorradio ar hans hobby. Han
tillSter den aidrig att interferera med hans 
plikter i sitt hem, sitt arbete, sin skola eller 
mot samhallet.

En radioamator ar fosteriandsvan..... Med
sina kunskaper och sin station ar han alltid 
beredd att tjana sitt land och samhallet.

Aven om man p§ ett f^tal stallen forsiktigt 
andrat den ursprungliga texten ser man att 
den mciste ha kommit till i ett ganska tidigt 
skede av amatorradion men att den skrivits 
av en man med stor erfarenhet och framsynt- 
het. Reglerna skulle kanske kunna moderni- 
seras nSgot men sjalva grundtanken i dem 
stSr dock kvar.

Ganska tidigt i mitt radioliv formulerade 
jag ytterligare tvS regler och som jag sedan 
forsokt leva efter:
1. Av hansyn till andra aiskuterar en 
radioamator aidrig politik eller religion i sina 
QSOn och han svar a Id rig nar han ar i luften.
2. Anvand aidrig Din staion nar Du vet att Du 
ar pSverkad eller p3 annat satt olamplig att 
vara "iluften”.

Givetvis inrymmes dessa tillagg under de 
ursprungliga reglerna men de kan fortjana ett 
par egna rader.

SM4GL
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Arsmotesprotokoll 1982
Protokoll fort vid Foreningen Sveriges 

Sandareamatdrers Srsmote sondagen den 25 
april 1982 cirka kl. 10.00-17.45 i Folk- 
hogskolans lokaler i Oskarshamn.

§1.
Ordforanden i arrangdrsklubben Oskars- 

hamns Radioamatdrer, Gosta Eskemyr 
SM7ES, halsade SSA:s styrelse och motes- 
deltagarna valkomna. SSA:s ordforande Ei
nar Braune SM0OX framforde foreningens 
varma tack till ORA for det fornamliga 
arrangemanget kring och med Srsfesten och 
Srsmotet som hittills fungerat utmarkt och 
halsade motesdeltagarna valkomna till 
SSA:s 57:e Srsmote. SM0OX utdelade 
SSA:s hedersncil till Kias Eriksson SM5AQB 
for sina fortjanstfulla insatser for foreningen 
som styrelseledamot och funktionar under 
en Icing rad Sr. HedersnSlen mottogs av 
ombud Kurt Franzdn SM5TK f v b till 
SM5AQB. SM5TK tog tillfallet i akt och be- 
rattade lite mera ingSende for motesdel- 
tagarna om SM5AQB:s fortjanstfulla insatser 
for foreningen och vSr hobby. SM0OX for- 
klarade darefter motet oppnat.

§2.
Bruno Westerlind SM7CGW valdes till 

motets ordforande.
§3.

Stig Johansson SM0CWC valdes till mo
tets sekreterare.

§4.
Gosta Eskemyr SM7ES och Owe Persson 

SM3CWE valdes att jamte ordforanden jus- 
tera motesprotokollet samt att tillika tjanst- 
gora som rostraknare under motet.

§5.
SM0OX overlamnade darefter 

ordforandeklubban till SM7CGW, som tac- 
kade for fortroendet att fS leda Srsmotes- 
forhandlingama. Konstaterades att den upp- 
gjorda rostlangden for motet upptog 156 per- 
sonligt narvarande rostberattigade medlem- 
mar och 390 godkanda fullmakter.eller totalt 
546 roster.

§6.
Konstaterades att motet var stadgeenligt 

utlyst.
§7.

Motet godkande den foreslagna och i QTC 
nr 3, 1982, publicerade dagordningen.

§8.
Framlaggande av styrelse- och kassa- 

berattelse. Ordforanden meddelade att sty- 
relsens verksamhetsberattelse och kassa- 
berattelse varit publicerade i QTC nr 4, 1982, 
samt att det i verksamhetsberattelsen aven lam- 
nades en redogdrelse for resultatet av motio- 
nerna till forra Srsmotet. Motet godkande att 
styrelse- och kassaberattelserna darmed bli- 
vit bekantgjorda och inte behovde lasas upp 
for motet. SSval styrelse- som kassaberattel- 
sema godkandes av motet efter att en del for- 
tydliganden pS begaran gjorts, bl a av Martin 
Hoglund SM5LN for "diverse-posten" i bok- 
slutet.

§9.
Revisionsberattelsen framlades infor 5rs- 

motet av forste revisorn Carl Henrik Witt 
SM7FXB. Revisionsberattelsen bifogas pro- 
tokollet. Revisorerna tillstyrkte enligt 
revisionsberattelsen att resultatrakningama 
och balansrakningarna faststalls samt att 
styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet 
for Sr 1981.

§10.
I enlighet med revisorernas forslag fast- 

stallde Srsmotet resultatrakningama och 
balansrakningarna samt beviljade styrelsens 
ledamoter ansvarsfrihet for det gSngna 
arbets^ret 1981.

§11.
Protokoll fort vid rostsammanrakningen 

efter det genomforda postrostningsvalet for 
aktuella styrelseledamoter och revisorer med 
suppieant forelades infor Srsmotet av forste 
revisorn SM7FXB, eftersom ingen av post- 
rostraknarna hade tillfalle narvara. Av 905 
godkanda roster hade for ordforandeposten 
av styrelsevalberedningen till nyval foreslag- 
ne Bo Lindberg SM0HDP fStt 724, och som 
dvrigt forslag av Fred Sibul SM0BRR till ny
val foreslagne Henry Svensson SM6CNE fStt 
159 roster. For de dvriga aktuella posterna 
hade inga andra kandidatforslag inkommit 
utover styrelsevalberedningens och aktuella 
DL-valberedningarnas forslag. Av de 905 
godkanda rosterna hade till posten som 
kassaforvaltare Martin Hoglund SM5LN er- 
hSIlit 792, som tekniksekreterare Michael 
Grimsland SM0EPX 805, som ungdoms- och 
utbildningssekreterare Eric B Carlsson 
SM7JP 771, som forste revisor Carl Henrik 
Witt SM7FXB 784, som andre revisor Curt 
Holm SM50V 779 och som revisors- 
suppleant Kjell Karlerus SM0ATN 782 ros
ter. Av 225 godkanda roster hade som DL0 
Ulf Swalen SM5BBC erhSIlit 182 roster. Av 
54 godkanda roster hade som DL2 Staffan 
Meijer SM2DQS erhSIlit 52 roster. Av 85 
godkanda roster hade som DL4 Gosta An
dersson SM4IRX erhSIlit 78 roster och av 191 
godkanda roster hade som DL6 Ulf Sjoden 
SM6CVE erhSIlit 174 roster. Valet hade sS- 
lunda utfallit enligt foljande: for en mandat
period pci tvS cir nyvaldes SM0HDP till ordfo- 
rande, SM5LN omvaldes till kassaforvaltare, 
SM0EPX nyvaldes till tekniksekreterare och 
SM7JP omvaldes till ungdoms- och utbild
ningssekreterare; for en mandatperiod p3 ett 
Sr omvaldes SM7FXB till forste revisor och 
SM50V till andre revisor samt SM0ATN till 
revisorssuppleant; for en mandatperiod pS 
tvS Sr omvaldes SM5BBC till DL0, SM2DQS 
nyvaldes till DL2, SM4IRX nyvaldes till DL4 
och SM6CVE omvaldes till DL6. Motet fast- 
stallde det tillkannagivna valresultatet. Pro- 
tokollet over rostsammanrakningen bifogas 
originalprotokollet. SM0CWC gavs tillfalle 
att S styrelsens och medlemmarnas vagnar 
avtacka Einar Braune SM0OX for de 9 Sr se
dan 1973 som SM0OX varit ordforande for 
SSA. SM0CWC ville garna peka pS de stora 
uppoffringarna i ens fritid och delvis aven ar- 
betstid som det innebar att inneha en styrel- 
sepost, inte minst ordforandeposten, men 
aven vilka uppoffringar det som regel innebar 
for familjen.

Det fanns sSledes all anledning att aven 
tacka SM0OX:s familj for dessa 9 Sr. 
SM0CWC passade ocksS pS detta tillfalle att 
tala om for medlemmarna att inga styrelse- 
ledamoter eller funktionarer uppbar nSgon 
form av Ion for sina tjanster St SSA. Detta 
med anledning av att det under senare tid 
framkommit att det finns medlemmar som 
tror det. SM0CWC tackade SM0OX hjart- 
ligt for de mSnga Srens ordforandeskap och 
overlamnade en blombukett. Arsmotesdel- 
tagarna visade SM0OX sin uppskattning 
med en ISng och varm applSd. Nytilltradde 
ordforanden Bo Lindberg SM0HDP gavs 
ocksS tillfalle att presentera sig sjalv for med
lemmarna. Motesdeltagarna halsade 
SM0HDP valkommen som ordforande ge- 

nom att ge aven denne en ISng och varm 
applSd.

§12.
Vai forrattades av ledamoter till styrelse

valberedningen for nasta Srsmotes val av 
styrelseledamoter samt revisorer med supp- 
leant. Beslutades att antalet liksom tidigare 
skulle vara tre ledamoter och tvS supplean- 
ter. Motet omvalde sammankallande leda- 
mot Bjorn Israelsson SM4COK och ledamd- 
terna Gunnar Ahl SM5CWV samt Lars Fors
berg SM0BDS. LikasS omvaldes supplean- 
terna Alf Lindgren SM5IQ och Ivan Geidnert 
SM5ASE.

§13.
Val forrattades av tvS postrostraknare jam

te en suppieant for postrostrakningar f ram till 
nasta Srsmote. Motet omvalde postrostrak- 
narna Esko Antikainen SM5AKP och Alf 
Lindgren SM5IQ samt suppleanten Arne 
KarlSrus SM5TC. Martin Hoglund SM5LN 
utsSgs liksom tidigare i egenskap av kansli- 
chef att vara sammankallande (ej postrost- 
raknare).

§14.
Inkomna motioner, numrerade 14:1 — 

14:24, behandlades. Motionerna hade till- 
sammans med styrelsens yttranden varit 
publicerade i QTC nr 3, 1982. Motet godkan
de att motionerna med styrelsens yttranden 
bekantgjorts och inte behovde lasas upp for 
motet.

14:1. Motion nr 1 undertecknad av Lars 
Larsson SM7FPZ med forslag att verka for 
forenkling av anropssignalers anvandande 
behandlades. Styrelsen foreslog i sitt yttran- 
de Srsmotet att avsIS motionen med hanvis- 
ning till att i det utkast till en ny Televerkets 
Forfattningssamling, serie B:90 som SSA 
lamnat remissyttrande p§, redovisas for- 
enklare regler. Dessutom erhSI- 
ler fr3n televerket varje utlandsk sandar- 
amator som erhSller reciproklicens en for- 
teckning over lansgranser och gangse trafik- 
forfaranden Vid rostningen begardes vote
ring, varfor omrostning genomfordes. Fore 
omrostningen justerades rostlangden, inne- 
barande att 157 rostberattigade medlemmar 
var personligen narvarande och 396 med
lemmar foretraddes genom fullmakter eller 
totalt 553 roster. Vid omrostningen bifoil mo
tet styrelsens forslag att avsIS motionen med 
24 narvaro- och 307 fullmaktsroster eller to
talt 331 roster samt bifolls motionen av 93 
narvaro- och 117 fullmaktsroster eller totalt 
210 roster. Motet beslutade sSledes med 121 
rosters overvikt att bifalla styrelsens forslag 
och avslog motionen.

14:2. Motion nr 2 undertecknad for Fore- 
ningen Sodra Vatterbygdens Amatorradio- 
klubb av John Madsen SM7GCP och Lars- 
Olof Rosell SM7HCW med forslag att verka 
for forenklade regler for tillagg till anropssig- 
nal samt information darom i QTC behand
lades. Styrelsen foreslog i sitt yttrande 5rs- 
motet att avsIS motionen med hanvisning till 
styrelsens yttrande till motion nr 1 och mot 
bakgrund av att information fortlopande lam- 
nas i QTC samt att televerket normalt skickar 
ut sartryck nar bestammelserna i Televerkets 
Forfattningssamling, serie B:90, andras. Mo
tet bifoll styrelsens forslag och avslog dar
med motionen.

14:3. Motion nr 3 undertecknad for Fore- 
ningen Sodra Vatterbygdens Amatorradio- 
klubb av John Madsen SM7GCP och Lars- 
Olof Rosell SM7HCW med forslag till infor
mation i QTC om samt andring av regler for 
loggbokforing behandlades. Styrelsen fore
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slog i sitt yttrande Srsmotet att avste motio- 
nen med hanvisning till sina yttranden till 
motionerna 1 och 2 samt mot bakgrund av 
att gallande bestammelser framgSr av Tele- 
verkets Forfattningssamling, serie B:90, § 
10. Motet bifoll styrelsens forslag och avslog 
darmed motionen.

14:4. Motion nr 4 undertecknad av Erland 
Belrup SM7COS med forslag att lakare skall 
ingS i televerkets dispensnamnd behand- 
lades. Styrelsen sager i sitt yttrande att den 
delar motionarerns uppfattning att det kan 
vara vardefullt att ha en lakare knuten till di- 
spensnamnden. D5 televerket nu ensidigt 
upplost dispensnamnden och avser behandla 
dispensfrSgor i linjeorganisationen kan inte 
SSA yrka p3 lakarmedverkan vid beddming 
av dispensarenden. Styrelsen forester darfor 
i sitt yttrande att Srsmotet avster motionen 
men uppdrar St styrelsen att verka i motio- 
nens anda. Motet bifoll styrelsens forslag 
och avslog motionen, innebarande att Srs- 
motet gav styrelsen i uppdrag att verka i 
motionens anda.

14:5. Motion nr 5 undertecknad av Erland 
Belrup SM7COS med forslag .angSende 
skydd for amatorbandsmottagning behand- 
lades. SM7COS efterlyser i sin motion en 
rimlig policy med skydd for amatorradio- 
trafiken, en upplysningsbroschyr i amnet och 
en "sjukvSrdslSda" aven for drabbade 
amatorradiomottagare. Styrelsen sager i sitt 
yttrande att den delar motionarens grundsyn. 
Inom det berorda omrSdet pSgSr successivt 
en utveckling och forandring av normer och 
krav. Det ar styrelsens uppfattning at SSA 
kontinuerligt bor bevaka utvecklingen framst 
genom tekniksekreterarens forsorg. Styrel
sens forester darfor i sitt yttrande Srsmotet 
att bifalla motionen samt att mojligheten att 
komplettera avstorningstedorna bor ses over 
av styrelsen. Motet bifoll styrelsens forslag 
och bifoll darmed motionen.

14:6. Motion nr 6 undertecknad av Erland 
Belrup SM7COS med forslag om id-kort for 
radiosandaramator behandlades. Styrelsens 
forester i sitt yttrande Srsmotet att avste mot
ionen med hanvisning till att inforandet av 
en samnordisk licens i ptenboksformat ar un
der handlaggning hos de nordiska telever- 
ken. Arendet har forsenats framst genom att 
olika grundkrav galler i de berorda landerna. 
Inom Cept-gruppen har frdgan behandlats, 
varfor man torde kunna forvanta sig en los- 
ning p3 sikt. Att i avvaktan p3 en sSdan los- 
ning infora ett id-kort enligt motionarens for- 
Slag bedomer styrelsen inte innebara nSgon 
vasentlig fordel, d3 id-kortet mSste komplet- 
teras med postens kvitto och dS kostnaden 
bedoms bli relativt hog. Sannolikt skulle 
intresset vara begransat d3 en forminskad 
kopia av tillstSndsbeviset med pSklistrat kvit
to torde fylla en motsvrande uppgift enligt 
styrelsen. Motet bifoll styrelsens forslag och 
avslog darmed motionen.

14:7. Motion nr 7 undertecknad av Erland 
Belrup SM7COS med forslag om amatortill- 
stSndsforsakring behandlades. Styrelsen fo- 
reslog i sitt yttrande Srsmotet att avste moti
onen med hanvisning till den PM fr3n 
televerket som publicerats i QTC nr 2, 1982, 
dar det framgSr att tidsforhSllandena vid 
indragning av tillstSndsbevis ar generost till- 
tagna. Styrelsen anser ocksS att ett system 
enligt motionarens forslag skulle vara alltfor 
tungrott att administrera. Motet bifoll styrel
sens forslag och avslog darmed motionen.

14:8. Motion nr 8 undertecknad av Fred 
Sibul SM0BRR med forslag om revi- 
dering/genomgSng av SSA:s stadgar 
behandlades. Styrelsen foreslog i sitt yttran
de Srsmotet att avste motionen med hanvis
ning till att motionaren inte hade redovisat 
ett korrekt forslag som styrelsen kunnat ta 
stallning till. Styrelsen erinrade ocksS om att 
stadgarnas innehSII kontinuerligt bevakas av 

sSval styrelsen som Srsmotet och anpassas 
vid behov. Motet bifoll styrelsens forslag och 
avslog darmed motionen.

14:9. Motion nr 9 undertecknad av Fred 
Sibul SM0BRR med forslag att en kvinna 
skall ingS i SSA:s styrelse behandlades. 
Styrelsen sager i sitt yttrande att den inte har 
nfigot emot kvinnliga fortroendevalda men 
anser att en kvotering med hansyn till kon in
te skulle framja SSA:s verksamhet, varfor 
styrelsen i sitt yttrande forester Srsmotet att 
avste motionen. Motet bifoll styrelsens for- 
slag och avslog darmed motionen.

14:10. Motion nr 10 undertecknad av Fred 
Sibul SM0BRR med forslag om omorganise- 
ring av SSA behandlades. Styrelsen pSmin- 
ner i sitt yttrande om att omorganisation 
senast beslutades 1973 och 1978. Dessa 
omorganisationer innebar bl a att distrikts- 
ledarna (DL) fick representationsskap i 
styrelsen for att medlemmarna battre skulle 
kunna h5lla kontakt med foreningens beslu- 
tande organ samt att sektionsledare (SL) 
tillsattes. For att hSIla medlemmarna infor- 
merade om verksamheten finns QTC, SSA:s 
bulletinsandningar, HQ-ringen, m.m. Motio
naren har inte redovisat mot vilken bakgrund 
eller i vilken omfattning SSA skulle omorga- 
niseras. Styrelsen forester i sitt yttrande 3rs- 
motet att avste motionen, dci foreningen en
ligt styrelsens uppfattning i nulaget har en 
val fungerande organisation. Motet bifoll 
styrelsens forslag och avslog darmed motio
nen.

14:11. Motion nr 11 undertecknad av Fred 
Sibul SM0BRR med forslag om uppstar- 
tande av disciplinnamnd modell advokat- 
samfundet behandlades. Styrelsen anser i 
sitt yttrande att styrelsen enligt SSA:s stad
gar kan vidtaga Stgarder mot medlem som 
bryter mot foreningens stadgar, eller pS an- 
nat satt uppenbarligen skadar foreningen 
och dess syften. Detta bemyndigande ger 
styrelsen mojlighet att vidtaga Atgarder inom 
ramen for vad som skulle Slaggas en disci
plinnamnd. Det ar enligt styrelsens uppfatt
ning inte onskvart att Sterinfora den tidigare 
avskaffade disciplinnamnden. Styrelsen fo
rester darfor i sitt yttrande Srsmotet att avste 
motionen. Motet bifoll styrelsens forslag och 
avslog darmed motionen.

14:12. Motion nr 12 undertecknad av Fred 
Sibul SM0BRR med forslag om sparplan for 
att stoppa onddiga avgiftshojningar behand
lades. Styrelsen sager i sitt yttrande att 
SSA:s verksamhetsvolym okar kontinuerligt 
p g a det okade medlemsantalet och kan inte 
inse att det bedrivs nSgon onddig verk
samhet vars awecklande skulle kunna fdran- 
^da en minskning av medlemsavgrften. Un
der de senaste 50 Sren har, sSvitt styrelsen 
kanner till, nSgra onddiga avgiftshojningar 
inte forekommit. Styrelsen anser darfor i sitt 
yttrande att Srsmotet pci saklig grund inte 
kan uttala att onddiga avgiftshojningar skall 
stoppas, utan forester Srsmotet att avste 
motionen. Motet bifoll styrelsens forslag och 
avslog darmed motionen, men bifoll ett 
tillaggsforslag frSn Danny Kohn SM0NBJ 
innebarande att Srsmotet uppdrog §t styrel
sen att undersoka och beakta besparings- 
mojligheter.

14:13. Motion nr 13 undertecknad for 
Goteborgs Sandare Amatorer av Thomas 
Gustafsson SM6JZV med forslag att SSA 
Slaggas att modernisera rutinerna pS kansliet 
behandlades. Styrelsen forester i sitt yttran
de Srsmotet bifalla motionen. Motet bifoll 
styrelsens forslag och bifoll darmed motio
nen.

14:14. Motion nr 14 undertecknad av Bo 
Nilsson SM7FJE med forslag till inforande av 
Srlig VHF/UHF/SHF-debatt behandlade. I 
sitt yttrande meddelar styrelsen sin uppfatt
ning att det ar onskvart att den i motionen 
foreslagna typen av debatt kan arrangeras.

Det rrteste dock vara de lokala forutsatt- 
ningarna som fSr avgora om den ar- 
rangerande klubben skall ordna denna typ av 
verksamhet. Att Srsmotet Slagger 
Srsmotesarrangerande klubb' denna typ av 
krav anser styrelsen olampligt. Styrelsen fo
rester darfor i sitt yttrande Srsmotet avste 
motionen, men att styrelsen Slagges att ver
ka i motionens anda. Arsmotet bifoll styrel
sens forslag och avslog darmed motionen, 
men uppdrog St styrelsen att verka i motio
nens anda.

14:15. Motion nr 15 undertecknad av Bo 
Nilsson SM7FJE med forslag om uppdelning 
av VHF-manager-funktionen behandlades. 
Styrelsen meddelar i sitt yttrande att motio
naren vid Srsmotena 1979 och 1980 insant 
motsvarande forslag och att motionen vid 
bSda dessa tillfallen avslagits med motivering 
som redovisats i QTC nr 3, 1980. Styrelsen 
anser i sitt yttrande att dessa motiv fort- 
farande ar giltiga och forester darfor Snyo 
Srsmotet avste motionen. Motet bifoll styrel
sens forslag och avslog darmed motionen.

14:16. Motion nr 16 undertecknad for 
Goteborgs Sandare Amatorer av Lars Wes- 
terlund SM6ETR och Bjorn Runmalm 
SM6FRI med forslag om inrattande av 
"Presstjanst" behandlades. I motionen yrkas 
att Srsmotet skall uppdra at styrelsen att in- 
ratta n3gon form av presstjanstfunktion som 
bl a kan hjalpa klubbarna med mallar till 
pressreleaser och metoder att na ut pa ratt 
satt med information om var fascinerande 
hobby. Styrelsen forester i sitt yttrande ars- 
motet att bifalla motionen. Motet bifoll sty
relsens forslag och bifoll darmed motionen.

14:17. Motion nr 17 undertecknad for 
Goteborgs Sandare Amatorer av Lars Wes- 
terlund SM6ETR och Bjorn Runmalm 
SM6FRI med forslag om nya forenings- 
lokaler behandlades. I motionen yrkas att 
arsmotet skall ge styrelsen i uppdrag att sna- 
rast hyra eller kopa lampliga foreningslokaler 
inom Stockholms naromrade och inratta lo- 
kalerna i enlighet med motionens syfte, bl a 
att inratta radionjm for olika certifikatsklasser, 
bibliotek, schemabank, teknikrum, utstall- 
ningar, gastrum, lunchrum och kanske "ra- 
diool". I sitt yttrande anser styrelsen med 
hansyn till kostnadslaget pa fastigheter i 
stockholmsomradet och p g a de komplika- 
tioner som uppstar da foreningen ar fastig- 
hetsagare att forslaget inte ar realiserbart 
och forester darfor arsmotet att avste motio
nen. Motet bifoll styrelsens forslag och avslog 
motionen, men bifoll ett tillaggsforslag fran 
bl a andra Ulf Sjoddn SM6CVE, innebarande 
att det uppdrogs at styrelsen att till nasta ars- 
mote utreda det i motionen framforda for- 
slaget.

14:18. Motion nr 18 undertecknad for 
Forbundsgruppen for radioscouting. KFUK- 
KFUM:s scoutforbund, SK6PS av Bjorn 
Runmalm SM6FRI med forslag om ung- 
domsverksamhet behandlades. Styrelsen fo
rester i sitt yttrande arsmotet avste motionen, 
men att uppdra at styrelsen att verka for att 
avgiften for C-certifikat sanks och att ett ut- 
bildningspaket tas fram i anslutning till att 
den nya amatorradiohandboken utkommer. 
Efter att votering begarts och omrostning 
genomforts bifoll motet styrelsens forslag 
med rostsiffrorna 56 narvaro- och 208 full- 
maktsroster eller totalt 264 roster mot moti- 
nen som samlade 18 narvaro- och 148 full- 
maktsroster eller totalt 166 roster. Styrelsens 
forslag bifolls sSledes med 98 rosters over- 
vikt. Motet bifoll ocksS, dels ett tillaggs- 
forslag frSn Goran Almemo SM7BUR med 
korrigeringsforslag fr3n Carl Henrik Witt 
SM7FXB, innebarande att SSA:s medlems- 
avgift skall subventioneras for nytilltradda 
14— 16-3rigamedlemmar under ett 3rs tid om 
de under denna tid som medlemmar avlagger 
godkanda prov for C-certifikat och med upp- 
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drag St styrelsen att anpassa subventioner- 
ingen till myndigheternas bidragsbestammel- 
ser, dels ett tillaggsforslag frSn bland andra 
Thomas Andersson SM7MVC och Lena 
Svanholm SM0MUI med uppdrag St styrel
sen att verka for att televerket skall tillSta att 
certifikatsprov fSr avlaggas pS militara for- 
band, Teleskolan och Sjobefalsskolor.

14:19. Motion nr 19 undertecknad for Arc
tic Circle DX Association av Peter Sundberg 
SM2CEW och for Goteborgs Sandare Ama- 
torer av Lars Westerlund SM6ETR och Bjorn 
Runmalm SM6FRI med forslag om styrel- 
sens behandling av motioner behandlades. I 
motionen anses att styrelsen i sina yttranden 
till motionerna ar alltfor negativ och yrkar bl a 
att Srsmotet skall uppdra St styrelsen att in- 
for varje motionsutlStande diskutera pS vad 
satt motionen kan fS ett andrings- eller 
tillaggsforslag, om den inte bifalles. Styrel
sen foreslSr i sitt yttrande Srsmotet att b if a Ila 
motionen trots att styrelsen anser att den re
dan arbetar i motionens anda. Motet bifoll 
styrelsens forslag och bifoll darmed motio
nen.

14:20. Motion nr 20 undertecknad for 
Goteborgs Sandare Amatdrer av Lars Wes
terlund SM6ETR och Bjorn Runmalm 
SM6FRI med forslag om ISngtidsplanering 
behandlades. I motionen yrkas att Srsmotet 
skall uppdra St styrelsen att snarast genom- 
fora en sarskild mSlsattningsdiskussion och 
gora en ISngtidsplanering med prioritets- och 
ambitionsnivSer for de olika aktuella frSgorna 
samt att i QTC regelbundet avrapportera om 
utvecklingen av dem. Styrelsen foreslSr i sitt 
yttrande Srsmotet bifalla motionen. Motet bi- 
foll styrelsens forslag och bifoll darmed moti
onen.

14:21. Motion nr 21 undertecknad for Arc
tic Circle DX Association av Peter Sundberg 
SM2CEW med forslag om datahjalpmedel 
for foreningens administration behandlades. 
I motionen yrkas att Srsmotet skall uppdra St 
styrelsen att snarast inkopa "lamplig dator- 
service", lagga upp foreningens rutiner pS 
lampligt datorbaserat satt och vidta andra St- 
garder for billigare administration. Styrelsen 
meddelar i sitt yttrande uppfattningen att det 
idag inte finns ett tillrackligt beslutsunderlag 
for att genast inkopa lamplig datorservice 
trots att frSgan bevakats under de senaste 
Sren. Mot denna bakgrund foreslSr styrelsen 
i sitt yttrande Srsmotet avsIS motionen, men 
att uppdra St styrelsen att tillsatta en arbets- 
grupp. Denna arbetsgrupp bor Slaggas att till 
nasta Srsmote for styrelsen redovisa en krav- 
specifikation, forslag till teknisk losning samt 
kostnadsberakningar. Arbetsgruppen bor i 
sitt arbete utnyttja de erfarenheter som kan 
inhamtas frSn bl a FRO och SRAL i deras pS- 
gSende arbete med datorstod. Tillaggs
forslag framfordes till sSval styrelsens som 
motionarernas forslag under den ISnga 
diskussionen. Vid rostningen begardes vote
ring och omrostning genomfordes. Motet 
bifoll styrelsens forslag utan tillaggsforslag 
med 182 rosters overvikt eller med rost- 
siffrorna 47 narvaro- och 252 fullmaktsroster 
— totalt 299 roster — for styrelsens forslag 
och 20 narvaro- och 97 fullmaktsroster — to
talt 117 roster — for motionen.

14:22. Motion nr 22 undertecknad av Kurt 
FranzSn SM5TK och enligt dennes uppgift 
stodd av Kias Eriksson SM5AQB, Torsten 
Larsson SM5AMF och Bengt Jonsson 
SM5ASY med forslag om utredning till 1983 
Srs Srsmote behandlades. I motionen fram- 
fordes ett antal forslag och frSgestallningar 
och yrkades att Srsmotet skulle ge styrelsen i 
uppdrag att utreda den praktiska tillamplig- 
heten for dessa samt att Srsmotet 1983 be- 
slutar om och nar forslagen isSfall skall 
genomforas. Styrelsen foreslSr i sitt yttrande 
att den inte varderat de enskilda forslagen i 
motionen, aven om den bitrader att tillamp- 

ligheten utreds. Motet bifoll styrelsens for
slag och bifoll darmed ocksS motionen samt 
dessutom ett tillaggsforslag frSn SM5TK 
innebarande att det uppdrogs St styrelsen att 
via distriktsledarna (DL) inhamta synpunkter 
frSn distrikten.

14:23. Motion nr 23 undertecknad av Kurt 
FranzSn SM5TK och enligt dennes uppgift 
stodd av Kias Eriksson SM5AQB, Torsten 
Larsson SM5AMF och Bengt Jonsson 
SM5ASY med forslag om stod St Sandare- 
amatdrernas SambandskSr (SSK) behand
lades. I motionen yrkas att Srsmotet uttalar 
stod for SSK och dess verksamhet bl a med 
hanvisning till att SSK intar en speciell posi
tion jamfort med andra amatorgrenar, darfor 
att dess stravan ar att med sandare- 
amatdrens kunskaper, apparaturoch traning 
soka ernS kompetens for effektiv hantering 
av meddelanden som kan galla bSde liv och 
egendom. Styrelsen sager i sitt yttrande att 
SSK:s verksamhet ar fristSende frSn SSA. 
Inom trafiksektionen finns en funktionar till- 
satt for samverkan mellan SSK och SSA. 
Styrelsen anser att ett uttalande som begran- 
sas till att speciellt framhSlla en viss verk
samhet kan ifrSgasattas, varfor styrelsen for- 
slSr Srsmote att avsIS motionen. Motet bifoll 
styrelsens forslag och avslog darmed motio
nen med 57 narvaro- och 275 fullmaktsroster 
— totalt 123 roster for styrelsens forslag och 
12 narvaro- och 111 fullmaktsroster — totalt 
123 roster for motionen efter begard votering 
och genomford omrostning.

14:24. Motion nr 24 undertecknad av Lars 
Forsberg SM0BDS, Bjorn Israelsson 
SM4COK och Gunnar Ahl SM5CWV med 
forslag till stadgeandring betraffande med- 
lemmarnas kandidatfdrslag behandlades. 
Styrelsen yttrar till motionen att ett krav en
ligt motionarernas forslag skulle enligt styrel
sens uppfattning innebara en inskrankning i 
fdreningsdemokratin. Styrelsen foreslSr darfor 
i sitt yttrande Srsmotet avsIS motionen. Mo
tet bifoll styrelsens forslag och avslog dar
med motionen.

§15.
Foljande styrelseforslag, numrerade 

15:1 — 15:2, publicerade i QTC nr 3, 1982, 
behandlades.

15:1. Styrelseforslag nr 1 behandlades. 
Styrelsen foreslSr i sitt forslag att ett nytt 
stycke skall tillaggas mellan nuvarande 1:a 
och 2:a styckena i § 4 ROSTRATT lydande: 
"Fullmakter skall insandas till SSA kansli for 
kontroll fore Srsmote och eventuellt extra 
sammantrade. Forsandelse med fullmakter 
skall vara poststamplade eller avlamnade pS 
SSA kansli senast 10 dagar fore motes- 
dagen." Motet upplystes om att kansli- 
chefen och kanslipersonalen med nuvarande 
system brukar fS sitta stor del av Srsfesten 
och kontrollera fullmakter forutom att Srs- 
motet brukar forsenas p g a kontroll av full
makter som inlamnas i samband med Srsmd- 
tet. Motet beslutade att tillagg kan goras om 
motet rostar "ja" till styrelseforslaget. Motet 
bifoll darefter styrelsens forslag. Beslutet var 
dock inte enhalligt men bitraddes av minst 
3/4 av rostlangden, innebarande att beslutet 
inte trader i kraft forran efter nasta Srsmote, 
under forutsattning att aven detta Srsmote 
bifaller forslaget med minst 3/4 av rostlang- 
den. Motet bifoll dessutom ett tillaggsforslag 
frSn bland andra Owe Persson SM3CWE av 
"force majeure-karaktar". Motet uppdrog St 
styrelsen att till nasta Srsmote utforma ett 
forslag till tillagg av "force majeure-karaktar" 
som skall gora undantag vid akut sjukdom 
eller vid liknandeforfall.

15:2. Styrelseforslag nr 2 angSende Stgar- 
der for att undvika storningar pS satellitfrek- 
venser, som styrelsen omformat till ett styrel- 
seforslag p g a att forslaget inkommit forsent 
for att kunna behandlas som en motion, 
behandlades. Den forsent inkomna motio

nen hade undertecknats av Danny Kohn 
SM0NBJ med angivande att aven Anders 
Svensson SM0DZL, Niklas Hiis SM0HIZ, 
Lennart Arndtson SM5CJF, Jonas Melin 
SM0LZM och Lars Holmstrom SM5IZJ var 
medmotionarer. Styrelsen foreslog Srsmotet 
att ge styrelsen i uppdrag att snarast utreda 
om det ar mojligt att flytta nuvarande repeat
rar pS kanalerna R8 och R9 till andra frekven- 
ser, eller om detta inte ar mojligt, soka vagar 
for en samordning av satellit- och repeater- 
trafik, detta i enlighet med den rekommen- 
dation som togs pS region 1-konferensen i 
Brighton 1981. Motet bifoll styrelsens forslag 
med tillaggsforslag, dels frSn Thomas 
Gustafsson SM6JZV och Lars Westerlund 
SM6ETR att undersoka mojligheterna att ut- 
oka repeaterkanalerna med 2 eller flera kana- 
ler pS och omkring 144,650 MHz, vilket till
aggsforslag efter omrostning bifolls med 158 
rosters overvikt eller med 24 narvaro- och 
151 fullmaktsroster — totalt 175 roster mot 
endast 8 narvaro- och 9 fullmaktsroster — 
totalt 17 roster mot tillaggsforslaget, dels 
frSn Viktor Falkteg SM7MRJ att aven mojlig- 
heten atttillampa 12,5 kHz mellanrum mellan 
repeaterfrekvenserna skulle beaktas. 
SM7MRJ pSpekade ocksS att satellittrafik 
aven ar en form av repeatertrafik.

§16.
Styrelsens forslag till budget for 1982, 

publicerad i QTC nr 3, 1982, behandlades. 
Efter att kassaforvaltaren Martin Hoglund 
SM5LN besvarat frSgor frSn Ulf SjodSn 
SM6CVE, Goran Almemo SM7BUR och Go
ran Nilsson SM0DLW om bl a posten "diver
se omkostnader", bifoll motet styrelsens for
slag till budget for 1982.

§17.
Styrelsens forslag till Srsavgift for 1983, 

publicerat i QTC nr 3, 1982, behandlades. 
Styrelsen foreslog Srsmotet skulle uppdra St 
styrelsen att sS sent som mojligt under 1982 
faststalla medlemsavgiften for 1983 till maxi
malt 200: —. Till grund for styrelsens forslag 
ISg det av kassaforvaltaren SM5LN for styrel
sen presenterade underlaget som i sin tur ba
serats pS oforandrade aktiviteter. Motet be
slutade enligt styrelsens forslag.

§18.
FrSgan om beslut om plats for nasta Srs- 

mote behandlades. Konstaterades att 
Sundsvalls Radioamatdrer genom DL3 
SM3CWE meddelat att de ar villiga att arran- 
gera SSA:s Srsmote i Sundsvall 1983. Motet 
beslutade att tacksamt acceptera SRA:s er- 
bjudande att forlagga Srsmotet i Sundsvall 
1983. Konstaterades aven att ett erbjudande 
hade inkommit frSn Foreningen Nordvastra 
SkSnes Radioamatdrer, NSRA, att arrangera 
Srsmotet i Helsingborg 1985 i samband med 
att Helsingborgs kommun firar sitt 900- 
Srsjubileum och NSRA firar sitt 40- 
Srsjubileum. Meddelades att styrelsen re
dan tacksamt accepterat detta erbjudande 
pga att forberedelserna kravde denna 
framforhSllning och att det beslutats att Srs- 
motet 1985 forlaggs till den 21 alternativt 28 
april i Helsingborg. Motet beslutade att tack
samt acceptera NSRA:s erbjudande. 

§19.
Betraffande synpunkter pS verksamheten 

for innevarande Sr foreslog Lena Svanholm 
SM0MUI att verksamheten skall bedrivas i 
samma omfattning som hittills. I ovrigt an- 
maldes inga synpunkter pS verksamheten for 
1982 under denna punkt.

§20.
D3 inga ytterligare frSgor anmaldes tacka- 

de Srsmdtsordforanden SM7CGW for nojet 
att ha fStt leda forhandlingarna. SM7CGW 
ursaktade den sena tidpunkten for motets 
avslutande ca kl 17.45 med att han ansSg sig 
ha varit extra generos med yttrandena under 
detta Srsmotet. SM7CGW tackade
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Srsmotesdeltagarna for uppmarksamheten 
och overlamnade darefter ordforandeklub- 
ban till den nyvalde foreningsordforanden 
SM0HDP for avslutande av motet. 
SM0HDP tackade SM7CGW for det for- 
namliga satt pS vilket han lett Srsmotes- 
forhandlingarna och tackade Srsmotes- 
arrangdrerna ORA mycket hjartligt och 
varmt for det fina Srsmotesarrangemanget. 
SM0HDP tackade darefter Srsmotesdel- 
tagarna for uppmarksamheten och forklara- 
de 1982 Srs mote avslutat.

Vid protokollet:
Stig Johansson, SM0CWC 

sekreterare
Justeras:

Bruno Westerlind, SM7CGW 
mdtesordforande

Gosta Eskemyr, SM7ES
Justeringsman

Owe Persson, SM3CWE 
Justeringsman

revisionsberAttelse
for Foreningen Sveriges Sandareama 
torer

Vi har granskat foreningens Srsredovis- 
ning, rakenskaper samt styrelsens for- 
faltning for Sr 1981 samt for Hans Eliaesons 
minnesfond. Granskningen har utforts enligt 
god revisionssed.

Vi har darvid bl a granskat foreningens

rakenskaper, styrelsens och VU:s protokoll 
och inventerat foreningens tillgSngar.

Vid vSr bedomning av styrelsens beslut 
och vidtagna Stgarder har vi sarskilt granskat 
de handlingar som belyser handlaggningen 
av arende avseende indragna signaler for vil
ket redogdrelse lamnats i QTC 1982 nr 2 och 
3 samt aven i QTC nr 5 Sr 1980.

Efter de kontakter styrelsen haft med Tele- 
verket genom ordforanden och sekreteraren 
har styrelsen vid sammantrade 1981-02-23 
och sedermera aven 1981-04-04 beslutat att 
frSgan inte skulle foranleda ytterligare Stgar- 
der frSn SSA:s sida. Vi finner styrelsens be
slut riktigt.

I ett av en SSA-medlem verkstallt over- 
klagande av Televerkets beslut kom verkets 
remiss till departementet att innehSlla 
uppgifter, vilka enligt styrelsens uppfattning 
ej var korrekta och sSlunda agnade att skapa 
en felaktig uppfattning hos departementet 
med avseende pS SSA:s agerande. Vi syftar 
darvid sarskilt pS forment onskan om premie
ring av medlemmarna genom tilldelning av 
^Sstalliga signaler. DS nSgot sSdant onske- 
mSI ej framforts av SSA:s funktionarer och 
det i dvrigt stred mot SSA:s installning an- 
sSg styrelsen att foreningen ej kunde under- 
ISta att pSpeka den felaktiga uppgiften. Lika- 
ledes inneholl Televerkets skrivelse en upp- 
gift att SSA:s styrelse beslutat att ej taga 
upp indragningsfrSgan med Televerket. Den- 
na uppgift ansSg styrelsen vara felaktig, 

eftersom ett antal kontakter forevarit med 
Televerket i arendet.

Styrelsen beslot att uppdraga St VU att 
snarast utforma och avsanda en skrivelse till 
kommunikationsdepartementet for att efter- 
frSga vilka fortjanta personer som Televerket 
avsSg i sin PM, pSpeka att kontakter fore- 
varit med Televerket i det overklagade aren
det och pSpeka eventuellt andra felaktig- 
heter.

Den av VU sSlunda avIStna skrivelsen kom 
att erhSlla en mera omfattande utformning 
an den som erfordrats for de beriktiganden 
som SSA:s styrelse onskade framforda. VU 
hade pS grund av sina instruktioner frSn 
styrelsen endast begransad tid till er- 
forderliga overvaganden.

SSsom framgSr ovan anser vi att styrel
sens beslut i detta arende varit riktiga och det 
ar sSlunda vSr uppfattning att styrelsen och 
ovriga funktionarer genomfort ett om
fattande och osjalviskt arbete for medlem- 
marnas basta.

Vi t illsty rker
att resultatrakningarna och balansrak- 

ningarna faststalls samt
att styrelsens ledamoter beviljas ansvarsf- 

rihet for Sr 1981.
1982-03-24.

Kjell KarlSrus 
SM0ATN

Carl Henrik Witt 
SM7FXB

Arsmotesbilder

1. 2.

1. Ett gang hollandska amatorer kom med eget flyg till radioamatdrmotet. 2. Efter-middags-QSO. 3. SM6CVE:s 
utstallning over Radiofilateli.
Omslaget: SM0MUI Lena omsvarmad. Tv SM6GPV Joakim. Den tredje skonheten ar okand for red. Foton: 
SM7QY.
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obtail Curtain
— en antenn for 80 m eller 40 m!

Per Wallander 
Ljungstigen 9
144 00 RONNINGE 
Tel. 0753 551 66

X/2

Eftersom jag holler kurser i antennteori 
hander det naturligtvis titt som tatt att 
sandaramatdrer frSgar hur olika antenner 
fungerar. En sSdan frSga galler en antenn 
som kallas for BOBTAIL CURTAIN. Denna 
antenn tycker jag ar s§ intressant att den for- 
tjanar en mer ingSende beskrivning.

Antennens mcitt framg^r av figur 1. Den 
bestSr av tre vertikala strSlare 0,25 vSglang- 
der ISnga som ar sammanbudna upptill via 
antenntrSdar som ar 0,5 v^glangder Icinga. 
De vertikala strSlarna ar isolerade fr^n mar- 
ken. Antennen matas via en parallellreso- 
nanskrets som ansluts mellan det mellersta 
benet ochjord.

Vilka strommar uppstcir p3 antennen? Nar 
sandareffekten tillfors parallellresonans- 
kretsen bildas over kretsen en vaxelspanning 
med hog amplitud. Parallellresonanskretsens 
undre ande ar ansluten till ett litet jordnat. 
Denna punkt ligger darfor ungefar p£ poten- 
tialen noil (potential = spanning till jord). 
Darfor kommer parallellresonanskretsens dv- 
re ande att fA mycket hoga potential- 
variationer. I denna punkt ansluts antennen. 
De kraftiga potentialvariationerna ar liktydigt 
med att man "laddar upp antennen'' med 
positiva respektive negativa laddningar i takt 
med sandarfrekvensen.

For att lattare forstci antennens funktion, 
antag att vi i stallet for parallellresonans- 
kretsen matar antennen med hjalp av ett 
kattskinn och en ebonitstav. Staven laddas 
upp nar den ginds mot kattskinnet. Laddnin- 
garna p3 staven dverfor vi till antennen ge- 
nom att ISta staven vidrora antennens mat- 
ningspunkt.

Energin kommer att utbreda sig uppfor 
mittledaren med ljusets hastighet. Nar ladd- 
ningarna kommer till "taket" delar de upp sig 
p3 tvS vagar, till hoger och till vanster. Av 
detta enkla resonemang kan man direkt saga 
att strdmmens maxvarde blir dubbelt Sci hogt 
i mittbenet som i de bAda andra benen.

Nar energin kommer till antenntr^darnas 
andpunkter reflekteras den tillbaka uppfor de 
bcida sidobenen. Men nu har energin gatt en 
vAglangd och det ar dags att pS nytt vidrora 
mittbenet med ebonitstaven. Samtidigt som 
den "gamla" energin ar p3 vag uppfor sido
benen ar den "nya" energin pa vag uppfor 
mittbenet. Strommen pendlar darfor i takt i 
de tre antennbenen, och har dubbla vardet i 
mittbenet som vi redan har konstaterat.

Antennen ar i resonans, de bagge halvor- 
na ar en vSglangd ISnga. Detta innebar att 
nar den gamla energin citerkommer till mat- 
ningspunkten och reflekteras, s£ matas sam
tidigt ny energi in pS antennen i takt med den 
gamla. Pci grund av pSverkan mellan den 
framStgciende och reflekterade energin pS 
sjalva antennen blir strommen lag i anten
nens matningspunkt for att nS ett maxvarde 
efter 0,25 vSglangder, vid mittbenets topp. 
Sedan minskar strommen till noil vid 0.5 
v^glangder och n3r maximum efter 0,75 
vSglangder och ar 3nyo noil efter en vSg- 
langd. Detta ger den stromfordelning som vi
sas i figur 2.

For att fa en uppfattning om antennens 
strSIningsdiagram mSste vi aven se hur mar- 
ken pSverkar antennen. Alla de tre antenn
benen och antennens "tak" kommer att ge 
strommar i marken. Till skillnad frSn en van- 
lig kvartsvSgsantenn over mark som har 
strommaximum i marken dar den matas, s3 
kommer denna antenn att f5 strommaximum

Figur 1: BOBTAIL CURTAIN med mdttuppgifter.

Figur 2: Strommarna p3 antennen.

Figur 3: Markstrommarna vid vanlig kvartsvdgsvertikal respektive vid BOBTAIL 
CURTAIN.

i en cirkel med radien 0,25 Vciglangder runt 
varje antennben, se figur 3. Detta betyder att 
strommen fordelar sig p3 en avsevart storre 
yta vilket ger lagre stromtathet och darfor 
aven lagre forluster. Denna antenn kan dar- 
for fungera bra aven over mycket dSlig mark 
dar en vanlig kvartsvcigsantenn kraver ett 
stort jordnat for at fa rimlig verkningsgrad.

Egentligen ar antennen inte alls beroende av 
marken for att fungera. Den kan alltsci place- 
ras hogt over mark pS t. ex. ett tratak, om 
matningen forandras s3 att man slipper 
antennstrommar p3 matarledningen.

Om antennen placeras direkt over mark, 
vilket nog ar det vanligaste, hur blir da an
tennens strSIningsdiagram?

For att bestamma hur marken pSverkar an
tennens strSIningsdiagram ersatter vi marken 
med antennens "spegelbild", se figur 4. 
Strommarna i spegelbilden fSr amplituder 
och riktningar som framg^r av figuren. Vi ser 
d3 att antennen bestir av tre vertikala strSla- 
re som ger vertikal polarisation och en hori- 
sontell str^lare med spegelbild som ger 
horisontell polarisation. De vertikala strdlarna 
ser nastan ut som halvvSgsdipoler. Strom- 
maximum ligger emellertid langst ut pS an

tennen istallet for i mitten. Detta betyder att 
strSIningsdiagrammet blir mer "hoptryckt" 
an den vanliga halvvcigs dipolens. Varje 
"ben" har darfor ungefar 1 dB antennvinst 
overen halvvSgsdipol, se figur 5.

De tre benen bildar en gruppantenn med 
strommen / i sidobenen och strommen 2/7 
mittbenet. I den fortsatta diskussionen antar 
jag tre vertikala halvvcigsdipoler istallet for 
v3ra "konstiga" stromfordelningar. Denna 
forenkling pSverkar inte slutresultatet namn- 
vart. I antennens maxriktningar, in i och ut 
frSn pappret, ger antennstrommarna pS ett 
visst avstSnd faltstyrkan 4E. Faltstyrkan ar 
direkt proportionell mot strommen /. en en- 
kel halvvSgsdipol med maxstrommen 41 ger 
aven den en faltstyrka av 4 E.

Nu galler det att berakna vilka effekter som 
behovs for att ge dessa antennstrommar. for 
halvvSgsdipolen ar det enkelt eftersom mat- 
ningsresistansen ar 70 Ohm.

Pdipo|70*(4/P = 1120 /2
For gruppantennen blir det svSrare efter

som antennelementen "kopplar" till varand- 
ra.
V! = 70*/ + Z12 • 2/ + Z13 •/
Z12 = kopplingen mellan ben 1 och 2 = 
— 100hm.
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Figur 8:

Figurer som visar strSIningen frSn "ta
ket".

Figur 6:

I matningspunkten ar antennen hogoh- 
mig. For att transformera frSn 50 Ohm till en 
resistans pS kanske nSgra kiloohm anvands 
enklast en parallellresonanskrets, se figur 9. 
Vridkondensatorn mSste vara av sandartyp 
for att klara den hoga spanningen. Spannin- 
gens storlek beror inte bra p3 sandareffekten 
utan aven pS hur stort jordnatet ar. Kan man 
fS resonanspotential blir spanningen over 
kondensatorn vad som motsvaras av sandar
effekten i ett motstcind pS nSgra kiloohm. Ar 
jordnatet mycket litet kommer resonanskret- 
sens jordande inte att ligga still utan svanga i 
motfas och spanningen blir hogre. Detta be- 
hover inte innebara nSgon storre forsamring 
av antennens verkningsgrad.

Nar antennen trimmas stammer man 
kondensatorn till minsta staSendevSg- 
forhSllande. D3 ar antennen i resonans. Vill 
man justera matningspunkten till exakt 50 
Ohm forser man lampligen kopplingsspolen 
med en seriekondensator av BC-typ. med 
denna koppling bdr det inte vara nSgra prob
lem att mata antennen.

Koaxialkabeln bdr inte anslujas till antenn- 
jord. Om resonanskretsens jordpunkt inte lig- 
ger helt still p£ jordpotential ar detta inte hela 
varlden ur antennstrSIningssynpunkt. Men 
om koaxialkabelns skarm ansluts i denna 
punkt Sci kommer antennstrommar att vand- 
ra langs koaxialkabeln. Kabeln kommer att 
strfila vilket forandrar str^lningsdiagrammet 
och man kan f3 HF i radiostationen som 
branns. Ofta leder detta ocksS till TVI- 
problem. Koppla darfor effekten genom en 
kopplingsspole, jorda kabeln vid radio
stationen och antennen vid antennen. Detta 
ar det basta. Vill du ytterligare gardera dig 
mot antennstrommar pS kabeln, tra d3 ett 
antal ferritringar pS kabeln och placera dessa 
dar de gor storst verkan, 0,25 vSglangder 
fr3n antennen.

Att drossla av kabeln med ferritringar opp- 
nar ytterligare en mojlighet till matning. Om 
koaxialkabeln ansluts direkt till "taket" kom
mer antennen att matas i ett strom- 
maximum, en ISgohmig punkt. Mittledaren 
ansluts till "taket" och skarmen f3r fungera

diagrammet frSn BOBTAIL CURTAIN.

Zf3 = kopplingen mellan ben 1 och 3 = + 5 
Ohm.

Detta ger matningsresistansen for ben 1 
och 3 till 55 Ohm. P3 samma satt kommer 
man fram till att matningsresistansen for ben 
2 blir 60 Ohm.
Pgruppantenn = 55 Z2 + 60(2/)2 + 55 P 

= 350/2
Dipolantennen m^ste alltsci matas med en 

effekt som ar 3,2 ggr storre for att bSda an- 
tennerna skall ge samma faltstyrka. Till detta 
kommer de 1 dB som beror p3 den underliga 
stromfdrdelningen i v5r antenn. Detta ger 
tillsammans6 dB.

Nu ar detta inte alldeles hela sanningen. 
Viss effekt kommer aven att strSla med hori- 
sontell polarisation frSn "taket". Exakt hur 
mycket detta blir ar svSrt att berakna. L3t 
mig visa varfor:

Taket bestir av tvS lika bitar, vanster och 
hoger sida. Eftersom strommama gSr p£ 
samma satt i b3da bitarna f3r de tillsammans 
ett strSIningsdiagram som i figur 6. Men varje 
bit bestSr av tvS halvor dar strommama ar 
motriktade. Detta gor att varje bit vill strAla i 
trSdens langsriktning, se figur 7. Men strSI- 
ningen frSn en mycket kort trSd ser ut som fi
gur 8. Nu skall diagrammen i figurerna 6, 7 
och 8 multipliceras med varandra. Resultatet 
blir nSgra svaga lober fr3n taket, riktade un- 
gefar som for en "long-wire"-antenn. Efter
som dessa lober ar svaga kommer bara en 
mindre del av effekten att strSla ut frSn "ta
ket".

Antennen och dess spegelbild har jamforts 
med en halvvdgsdipol, alltsci en forlustfri 
kvartsvSgsantenn pS marken. Som samman- 
fattning kan sagas att antennen strSlar i tv3 
riktningar, bredsides. Den har en antennvinst 
av nastan 6 dB over en forlustfri kvartsvSgs- 
antenn p3 marken. Den ar dessutom mindre 
kanslig for markforluster an kvartsv^gsan- 
tennen, varfor skillnaden mellan BOBTAIL 
CURTAIN och en kvartsvcig p§ verklig mark 
blir mer an 6 dB, ja i vissa fall dar markinduk- 
tiviteten ar extremt I3g kan skillnaden i 
antennvinst bli avsevart mycket mer an 6 dB.

Om nSgon vill prova BOBTAIL CURTAIN 
pa hog hojd over marken bdr antennvinsten 
jamforas med en halvvSgs dipol placerad p£ 
samma plats. Eftersom polarisationen ar av 
underordnad betydelse vid rymdvSgs- 
kommunikation pS de hogre kortvSgsbanden 
kan dipolen vara horisontalpolariserad. Med 
samma betraktelsesatt som tidigare men 
denna g3ng utan nSgon spegelbild fSr man 
att antennvinsten blir ca 3,9 dB over en halv- 
vSgsdipol.

co
I
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Figur 10: Forslag till Idgohmig matning.
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Figur 9: Matningsnatet vid hogohmig matning.

som "mittben". Genom att placera 10 till 20 
ferritringar p3 kabeln Sci ^Irosslar man av mitt- 
benet. For att forhindra antennstrommar pa 
koaxialkabeln bdr man ha nSgra ringar ytterli- 
gare 0,25 vSglangder bort. Antennen stams 
till lagsta stSendev^gforhSllande, resonans, 
genom att ferritringarna skjuts upp och ner 
utefter kabeln. Pci detta satt varierar man en- 
kelt mittbenets langd. Matningsimpedansen 
blir ca 30 Ohm for en fritt placerad antenn 
och ca 90 Ohm for en antenn placerad direkt 
p5 marken.

LJigohmig matning av BOBTAIL CURTAIN 
ar efter vad jag vet annu inte provad i prakti- 
ken. Faltet ar fritt for experiment. Kontakta 
garna mig om du fcir problem.

QTC
behover tekniska

artiklar omgSende.

I
I

I

onio

Allbands 
djungelantenn

20 m

NedanstSende enkla, praktiska antenn har 
av SM6APQ tillverkats i tv5 exemplar. Bada 
ar uppsatta har i djungeln och fungerar ut- 
markt. Med tanke pci dess enkla konstruktion 
formodas den aven fungera i Sveriges kyliga 
klimat.

Den bestir av 2x20 meter antennlina, ncig- 
ra antennisolatorer, nedledning av 300 
ohms TV bandkabel eller "oppen stege' av 
valfri langd. En balun av RG58 eller RG59 
med omsattningen 4:1 (3 till 30 MHz), enligt 
ritningen samt ncigra korta bitar RG8 mellan 
sandare — SWR-meter — antennavstam- 
ning — balun.

Om endast ett palmtrad eller liknande finns 
att tillgS kan den installeras som inverterat V. 

Vid WPX-testen i mars gav den forvSnans- 
vart bra resultat frcin PU8-land och testades 
h§rt av DX-teamet SM6APQ, PY8AUG och 
undertecknad.

AVsf. enhet

o o

Oa/R-meter

Balun
4/

PY8ZBJ Yarl Lundstrom

Denna artikel har ej granskats av nSgon 
tekniskt kunnig person i QTCs enmans 
redaktionsstab. Alla data f3r stS for 
konstruktorens rakning. Se aven sidan 267 
spalt 2. Red.

Trcvr

Balunen bestdr av 8 varv RG8 eller RG9 lindade p5 var sitt 50 mm 0 
mm Idngt. Spolarna kan monteras intill varandra i en plastbox.

oiiiq
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Fig. 1. Kretsdiagram for K generatorn.

Vid dSliga konditioner och QSB ar det ofta 
svSrt att veta nar motstationen har avslutat 
sitt sandningspass, och man kan borja tala 
igen.

Hur ofta har du inte gissat dig till att det ar 
din tur att sanda, och nar signalerna blivit 
horbara igen, d§ upptackte du att ni dubblat. 

Vad som behovs ar, att p3 n^got vis I3ta 
motstationen veta att det ar hans tur att san
da.

DS telegrafi av havd har battre genom- 
trangningsformSga an telefoni, varfor inte 
sanda en "go-ahead signal" 'K" nar man 
skiftar over?

NSgra sSdana beskrivna enheter har 
byggts och test har visat att 'K' kan horas 
aven nar normal audio drunknat i bruset.

Naturligtvis mSste enheten anvandas vid 
behov, och behovs inte direkt vid lokala 
QSO, eller dS man kallar in en DX-pile up. 
Dar fungerar den bara som extra QRM!

Enheten beskriven har, inkopplas mellan 
mikrofon och transceiver, och inga modifie- 
ringar behover goras.

"K"-generatorkretsen visas i fig. 1.
Kretsen ar gjord av fyra TTL IC-kretsar, en 

switching transistor, en handfull motstSnd, 
dioder och nSgra kondensatorer.

Om fem volts spanning saknas i shacket, 
mSste en 5 volts regulator byggas. En sSdan 
visas i fig. 2.

De bSda kretskortsidorna visas i naturlig 
storlek.

Funktion
TvS sektioner av 7400 (IC1a, b), anvands 

som en timer for att reglera hastighets- 
karaktaren.

Den andra .sektionen (IC1 d), anvands for 
att kontrollera 7490 dekadraknaren.

Gating fungerar som sS, att nar PTT- 
knappen ar oppen, aktiveras timern. Nar 
densamma ar sluten, stoppar timern och 
7490 resettar genom att rakna noli. PTT- 
knappen, raknar sedan 7490 output pulserna 
frSn timern.

En 7442 dekorerar BCD output frSn 7490. 
En sju inputs diodgrind dekoderar den nod- 
vandiga outputen for att aktivera ton- 
generatorn.

Nar dekadraknaren och dekodern raknat 
till nio, anvands fjarde sektionen av IC1 
(IC1 c) for att stoppa raknarens input till 7490. 
Dekadraknaren och dekodern fortsatter att 
sakna nio tills PTT-knappen Ster aktiveras.

Switchtransistorn (TR1) stoppar all rak- 
ning utom nio CK').

Tv5 sektioner av nasta 7400 (IC4a,b) bildar 
tongeneratorn, som aktiveras via IC4c for 
nodvandig rakning av dekodern.

Tongeneratorn ar ocksci ur stSnd nar PTT 
ar aktiverad. (IC4d) anvands som en buffert, 
matar tongeneratorns output via nivSkontrol- 
len till mikrofonforstarkaren.

D2 skyddar att enheten endast triggas ge
nom PTT omkopplaren.

Konstruktion
Borja med att leta fram en bit dubbelsidigt 

kort. Klipp till det for de .ratta mStten. Mark 
ut och borra hSIen forsiktigt, borra med 
lamplig borr. Aven fast nSgra h£l ej ar for- 
grenade, borras aven dessa, darfor att for- 
greningarna sitter p3 kortets komponentsida.

Rengor och etsa, anvand din favoritmetod 
for etsningen!

Darefter vand p3 kortet, mark ut hSlen. PS 
denna kortsida ar det endast nodvandigt att

marka ut lodstallet runt hSIen (padsen), som 
skall h a forgreningar, eftersom det ar de en- 
da som behover lodas pa komponentsidan. 
Etsa som vanligt och rengor kortet, gor 
klart for montering av komponenterna.

Leta reda p3 hSIen markta 'P' p§ kompo
nentsidan. Detta gores forst, eriar n^gra av 
dem senare kommer att tackas av andra 
komponenter.

Ta en bit fortent koppartrSd och stick in 
tills dess att ca 4 mm sticker ut ur hSIet, vik 
sedan ned tr^den s3 att den ligger langs med 
kopparspSret, och lod.

Darefter monteras dvriga komponenter.
Obs, gldm ej att loda fast pa kortets 

komponentsida dar behovligt.
Om det skulle bli nodvandigt att andra 

hastigheten eller tonen, innebar en andring av 
C1 eller C2, att hastigheten andras. Tonen 
andras av C3 eller C4. Okas kapacitansen 
reduceras frekvensen, och vice versa.

De beskrivna vardena ar utprovade, och 
ger en hastighet och ton som lampar sig for 
de fiesta.

Om din transceiver anvander ett 
"hogspanningsrela" for tx/rx omkopplingen, 
d3 behovs TR1 (BC108). T ex FT200 har 70 
volt pa PTT kontakterna nar den ar oppen.

Vi har funnit ut att pa transceivers som an
vander diodswitching fungerar detta inte till- 
fredsstallande. Formodligen pa grund av 
spanningsfallet over de olika dioderna. Det
ta problem loses genom att ett miniatyr 12 V 
rela enligt fig. 3. RV8 isolerar kretsen fr3n 
mikrofonlinjen, liksom reducerar output till 
lamplig niva.

Den enda nodvandiga justeringen ar RV1, 
vilket justeras till lamplig output till trans
ceivers En lamplig nivS ar omkring tvS- 
tredjedels peak output, verkar fungera bra. 
Men detta ar individuellt for var och en.

Var aktsam s3 att splatter ej forekommer.
Observera att kretsen ocksa visar en ON- 

OFF switch, och en OPERATE-STANDBY 
switch.

Efter tillforande av spanning till 7490 gor 
att denna raknar upp till nio och stoppar se
dan. Detta gor att sandaren aktiveras.

"The over ender" —
en automatisk "K'' generator

AvR.W. Pitcher VK5AN

Oversattning:

SM3ALRTord Grip
Styrmansgatan 10 
802 36 GAVLE

>
13
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Att overkomna problemet var ganska 
komplicerat. Det ar endast nodvandigt att 
ha'OPERATE-STANDBY' switchen i lage 
'STANDBY' nar spanning tillfors. Darefter 
switchastill 'OPERATE' som behovligt.

Alternativet ar att 'ON-OFF' switchen ute- 
slutes och spanning tillf ores kontinuerligt. 

Lycka till och
73 de SM3ALR/HZ 

mm Fremantle W.A.

K0MP0NENTLI3TA:
6 x 2K2 (R1-3, R5-7)
1 x4K7 (R4)
1 x 100K (R8)
1 x 1K2 (R9)
1 x 50K trim pot (RV1)
3 x IOuF electro or tent (Cl -2. C9)
3 * 0.1 uF greencap (C3-5)
3 m 0.01 uF greencep (C6-8)
1 x 0.22uF greencap (CIO)

1 x 7490 (IC2)
2 x 7400 (IC1. IC4)
1 x 7442. 7446. 74145 (IC3 see text)
I x 7805 (IC5 if needed)
1 x BC108 (TRI see text)

9)
10 H)

1 x LtD (012)
1 x Miniature 12V single make relay (HU 
see text)
2 x Two pole, two position (S1 2)

Fig. 2. 5 V nataggregat.

Fig. 3. Transistornycklingskretsen enligt fig 1 kan foror 
saka problem om man anvander sig av en trcvr med diod 
TX, RX omkoppling. Se text.
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+12V on
DC

T-t-

IC2

-CZZH

It ft-

1 1 r <
h • IC1

pnI; •

1 1 IC4

£ 5 Rv
T I

T~r

IC3

—
I 

-

+ S
V

ou
tp

ut

ov

+

-d -d
 

—
d

H
i'■H

H

7T

co o
 

Q

K>
 'c £

z zao m

QTC 7/8:1982 251



RTTY-terminaler Olle Eriksson, SM5WV 
Getnas
610 14REJMYRA

-/jT

Mod/ f/ er) n

7r/yqe r (7^/)

O r/Q / /i a /c/ drande

LStypass - odd.

I /ok | /Ok |

S0rr>d~

I
I

I

TfiR 8X/

jVyQ mcrt&tcrnd.

Om vardena pA de nya motstAnden sattes till 15 ohm erhAlles, vid 12 V driftspan 
ningar, 36 mV over potten. I det fall off-sett inte kan ernAs sA beror det pA for stor 
avvikelse i driftspanningarnas nivA. Andra i sA fall ett av de nya motstAndens varde 
till narmast liggande.

1 op yog
Fig 1: Typiska begransarfunktioner.

gen. Offset trimpotten har som regel, men 
aven i orginal 10V over 10k. Denna uppstall- 
ning ar onddigt kritisk och sarskilt om 741 an- 
vandes som trigger.

Vid den har uppstallningen kommer trig
gem att tippa over vid en spanningsandring 
av nAgon mV pA endera av det forsta stegets 
ingAngar. Detta innebar, om du anvander en 
enkelvarvig trimpotte, att det erfordras en in- 
stallningsnoggrannhet battre an en halv grads 
vridvinkel, omdu onskar stalla TTL-ut pA 
noli. Och du sA smAningom hittar denna 
eftertraktade punkt pA kolbanan sA kan du 
varaganska saker pA att den genom termisk 
och mekanisk pAverkan snart flyttar pA sig.

Med en 709.a i triggersteget f Ar du en for- 
battrad tolerans, men under alia forhAllanden 
bdr du shunta ned trimpottens andar till jord 
sS att du, i stallet for 10V justeringsomrAde, 
fAr 30 — 40 mV att handskasmed. 
"A State-of-the Art Terminal"

I QST dec -80 svarar WB2BWJ for en in
tressant terminalkonstruktion — som jag gi- 
vetvis nappade pci. Han skriver: "I have 
presented this article on a highperformance 
state-of-the-art projekt as means of helping 
you to uppgrade your RTTY-station." — 
Han "helpade" mej forvisso inte till nAgon 
"uppgradning" — men sannolikt till Atskilliga 
grA hAr!

Artikeln ar behaftad med flera felaktighe- 
ter. De fiesta kom jag underfund med innan 
jag gjorde den forsta uppkopplingen, men ef- 
ter ca 6 veckors jobb gick denna min ''gala- 
konsf'i sopbutten. (Jag ber om overseende 
med att jag aidrig kom med nAgon uppsta- 
dad konstruktionsbeskrivning!)

Det var Exars PLL/FSK-dekoder XR 2211 
som jag inte lyckade fA betryggande fastest,

trots att jag med Raytheon/Exars anvisning- 
ar som hjalp kontrollberaknade vardena pA 
samtliga kringkomponenter, med hansyn till 
frekvensvalet. — Jag vet nu att man i Dan
mark kommit ett stycke langre och att en 
konstruktionsbeskrivning kan pAraknas i OZ. 
I vilken utstrackning det kort som OZ5RM 
har till salu ar modifierat, kanner jag tyvarr ej 
till.
Superline MK III

QZ9JB har i QZ mars ;77 presenterat en i 
mitt tycker elegant och genomtankt konver- 
terkonstruktion. Den uppvisar rrtenga fines- 
ser som jag tidigare inte har traffat pA i sAda- 
na har sammanhanq. Tillsammans med ett 
lampligt ingAngsfilter har denna konverter 
avsevart battre egenskaper an nAgon av de 
dvriga som jag sysslat med.

Konvertern ar bestyckat med 12 st IC. 
Samtliga — med ett undantag — utgores av 
741.or! Undantaget ar begransarsteget i in- 
gAngen, som konstruktoren bestyckat med 
en Siemens TAA 851. Helt sakert valbetankt! 
Endast pA en punkt ar jag en smula tveksam:

Konstruktoren haranvisat utgAngarna frAn 
kanalfiltren som lampliga uttag for avlanknings- 
spanningar. Relativt de vanliga OP-utgAngar- 
na, sA ar dessa filterutgAngar hogimpediva 
(R = 22k) och tAI inte anslutning av normalt 
anvanda upptransformatorer. Jag fick tips 
frAn en "superlinare" har i SM att det skulle 
gA bra, men de prov jag gjorde de visade att 
LF-nivAn sjonk med ca 80 %. Eftersom jag ar 
radd om varje erhAllen mV signalspanning sA 
loste jag problemet genom att satta in en li- 
ten stereoforstarkare. Den fAr dA aven mata 
utrustningar for autostart och antispace samt 
en anordning som via optokopplare slacker 
katodstrAlen vid sandning.

Synpunkter p§ nSgra vanliga typer

Som ingress bdr kanske foljande framhAI- 
las:

1. Vid goda mottagningsforhAllanden fun- 
gerar de fiesta konverterkonstruktioner bra. 
D v s dS tillrackligt starka, stabila och ostorda 
signaler med ratt sandningshastighet och 
frekvensskift nAr fram till konvertern.

2. Nar du traffar en ny (eller nygammal) 
konstruktionsbeskrivning, sA lita inte obetin- 
gat pA konstruktorens schemalosning och 
komponentval! Kosta pA dej en ordentlig lus- 
granskning — den kan ge god utdelning.

3. Om du tanker lasa den har artikeln sA 
rakna inte med att detta ar frAga om nAgon 
slags hogteknoligisk avhandling, skriven av 
en expert. Mina erfarenheter grundar sig i 
huvudsak pA funktionstester och nAgra 
hundra timmar vid lab-bordet. Dar har f o 
mitt intresse i huvudsak varit inriktat pA ett 
antal olika konverterkonstruktioner.
DJ6HP-kon vertern

Nar LC-filter efterhand borjade avlosas av 
aktiva filter sA var DJ6HP sannolikt en av de 
forsta som beskrev en OP-bestyckad konver
ter. Hans konstruktion 001 synes ligga till 
grund for mAnga latt modifierade konstruk- 
tionsbeskrivningar, publicerade i ett stort an
tal hamtidskrifter och Iband dem QTC. Prak- 
tiskt taget alia sAdana "nygamla" kon- 
struktioner ar arftlig belastade med konstruk- 
tionssvagheter som harstammar frcin forebil- 
den.

NAgra exempel:
a. OP typ 741 ar ju nara nog universellt an- 

vandbar — men den ar inte lamplig for be- 
styckning av ett begransarsteg. Detta beror 
framst pci att 741 .an med sin interna fre- 
kvenskompensation ar for tengsam som be- 
gransare. Nar den pAforda signalens ampli- 
tud uppnAr det varde dar begransning borde 
ske momentant — sA ar 741.an inte med pA 
noterna forran de forsta halvvAgoma redan 
har passerat. Detta innebar att ganska fula 
transienter latt kan uppstA vid ingAngen till 
varje teckendel och de har toppvarden som 
ofta uppgAr till den dubbla begransningsni- 
vAn. Ett forhAllande som med stor sannolik- 
het inte utgor nAgot positivt bidrag till god 
teckengivning!

Nar en sAdan begransare dessutom place- 
ras fore konverterns filteringAngar sA mAste 
den ta hand om alia pulser som ligger inom 
mottagarens passband, vilket i dagens lage 
mAste vara ganska jobbigt for en stackers 
741 .a!

I Pietch bok "Amateur-Funkfernschreib- 
technik RTTY", utgiven pA Franzis Verlag 
1977, anvisar han den okompenserade 
709:an for begransarsteget. Men av nAgon an- 
ledning sA snubblar han senare i texten pA 
741 .an och antyder att den kan ersatta 
709.an, som ar angiven i kopplingsdiagram- 
met.

De matningar som jag gjort pekar pA att en 
OP 709 ger en avgjort battre funktion i be- 
garnsarsteget.l kapsling TO-5 bdr den kunna 
gA att pula dit pA alia typer av kort. Ett alter
nate skulle kunna vara 748, som gAr att fA i 
8-pol kapsling dual in-line. Men dessutom 
bdr kanske pApekas att det finns speciella be- 
gransar-IC som fyller alia krav!

b. De tvA sista IC-stegen i DJ6HP-konver- 
tern, bestAr av ett lAgpass/additionssteg 
med justerbar off-set, samt en efterfoljande 
trigger. DJ6HP haranvisat IC-bestyckningen 
741 + 709, men ofta anvandes 741 i bAda ste-
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PS det SM-tillverkade kort som jag anvan- 
de, visade det sig att de tva 22k belastnings- 
motstanden vid filterutgangarna var anslut- 
ning p3 var sin sida av normal/reverse-om- 
kopplaren. Med omkopplaren i normallage 
saknar detta betydelse, men i reverselaget 
kommer mark-sidan att bli utan belastnings- 
motstand och space-sidan belastas med ba- 
da motstanden. Detta torde inte vara av n§- 
gon storre betydelse, men ar latt att anda pa 
kortet.

Den pa detta kort inforda lysdiodsindike- 
ringen fungerar sa tillfredsstallande att det 
knappast finns nagot behov av katodsstraie- 
ror.
Ovriga konverterideer

Etter att lange ha funderat pa mojligheten 
att ersatta 8 enkla OP med 2 st quad-OP.s, sa 
ritade jag ett kort med 2 st LM 4136. Innan 
jag kom mycket langre sa tick jag tips om en 
redan testad tysk konstruktion:

Minix MSK-10B. Har anvades tva quadar 
av typ RC 4136 (!) och tyskarna hade alltsci 
vunnit med en armlangd. Schemaldsning 
och komponentval var nara nog identiska. 
Konvertern fungerade i stort sett utan an- 

Tekniska 
notiser
Karl-Gunnar Julin, SM0DJL
Lagman Lekars Vag 33,6 tr. 
145 58NORSBORG

SB-104 tips
Inte mindre an sju sidor med modifieringar 

for Heat SB-104 finns i QST 82-3.

Komponent-82
Under tiden 31 augusti till 3 September pa- 

gar "komponent-82" i Goteborg. Tidningen 
Elteknik kommer at skriva om utstallningen i 
nr 12 och 13 som utkommer den 19/8 resp. 
1/9.

ZX81-minne
memopak 64k heter en pluggin modul till 

datorn ZX81, nar detta skrivs har den troligen 
inte kommit till sm-land men priset i g-land ar 
79 pund.

PCS2000-tips
Byte av minnes batteri (annan sort) i Az

den pcs-2000 tipsas det om i QST 82-3-20.

Ny UHF-transceiver
Den heter ATV-2 kommer frSn Wood & 

Douglas och ar avsedd for 70 cm-bandet. 
Modulationen ar ATV, alltsa amateur televi
sion.

Atlas 350-tips
Modifikation av AGC i Atlas 350 for att fa 

kortare relatider vid telegrafi tipsas det om i 
Ham Radio 82-5-42.

Rattelser
I nr 5 sid 175 under rubriken (tr2400-tips?) 

st3r "154—15" som skall vara "154—158".
Under rubriken (Generator-oljud) sta3r 

"endast komponenter", det skall vara "en- 
dast tre komponenter".

markning, men ersattes efter en tid av 
"Superline MK IV" — som trolige har kom
mit for att stanna.
A FSK-genera torer

Meningarna ma vara delade om lamplighe- 
ten av XR 2206 som AFSK-generator, men 
sjalv har jag funnit de utmarkt bade i detta 
och andra sammanhang (vid en driftspan
ning av 12V). De oscillogram jag gjort har ut
an undantag visat ren sinusvag och vid nyck- 
linq sker frekvensskiftet vid nollgenomgang.

Ar SDanningar och komponenter ratt valda 
sa forefaller mej mojligheten att misslyckas 
vara obefintlig.

Men for alia generatorer galler att utspan- 
ningsnivan inte far vara hogre an vad mikro- 
fonen ger vid telefoni — overmodulation kan 
ge mycket svara effekter. Och har du en in- 
kopplingsbar precessor, sa se till att den inte 
ar inkopplad. I annat fall ar risken betydande 
att det kan bli fula skrynklor pa de vackra 
kurvorna!
S trdmforsorjning

En TY-terminal bdr givetvis ha stabila och 
valfiltrerade spanningar. Din ev kritiska off

set ar exempelvis omojlig att stalla in om inte 
driftspanningen ar val definierade, bade sins- 
emellan och till jord.

Kombinationen zenerdiod + transistor ar 
exempelvis mindre lamlig. Detta ar bl a be- 
roende pS att zenerspanningen andras vid 
termisk pSverkan av den okompenserade 
dioden. Spanningsregulatorer, ex 78/79- 
typen, rekommenderas och de bdr vara tvil- 
lingar — avolika kon!

Avkopplingskondensatorer pa terminal- 
korten kan ibland erfordras.
Ovrigt

For att fa en klar bild av olika funktioner 
sa erfordras tyvarr en ganska god instru- 
mentutrustning. Ofta kan man val iana sig 
fram — men inte alltid. Sjalv har jag exem
pelvis ett par oscilloskop men ingen utrust- 
ning for fotografisk atergivning. Oscillogram 
ar ju onekligen en smula mera overtygande 
ar en tecknad atergivning!

Den som har lamplig utrustning kan ju 
lampligen (med ingressens punkt 2 i minne!) 
gora en kontroll, men jag ar overtygad om att 
det blir nSgra storre awikelser.

Uppladdad?
Vid forskning i samband med elektriskt av- 

ledande material (kolmattad-konduktivplast) 
har man funnit at en persons uppladdning 
kan bli sa stor som 6000 volt. Nagot att tanka 
pa i v3r miljo med lag luftfuktighet och allt 
kansligare kretsar som ingar i v3ra apparater 
(och datorer).

Trafik-selektiv
Redan till hosten skall televerket borja 

provsandning over Stockholm och Norrko- 
ping med markta trafikprogram uppger "Vi 
bilagare". med en speciell tillsats reagerar 
mottagaren endast nar det kommer trafik- 
information, och ar sedan tyst igen.

Data bit-1
Det ligger pa data. . . det ar datorns 

fel. . .
S3 kan det I3ta, men skyll inte p3 datorn. 

Den ar oskyldig. Den vet inget. Den ar bara 
ett verktyg. Dess liv ar endast ettor och nol- 
lor.

Det ar programmeraren som far sta for 
programfelen och anvandaren for felaktiga 
data som matats in.

Med andra ord "garbage in garbage out" 
eller "skit in skit ut". S3 enkelt ar det.

Data bit-2
Varldens forsta dator ENIAC var 30 meter 

I3ng och 3 meter hog, idag ryms mot- 
svarande dator i munnen pa en myra.

I allt for sma kiselkretsar staller varmeut- 
vecklingen till problem. Datorn riskerar att 
overhettas och brinna upp. Darfor forskas 
det nu pa biodatorn. Pa en kiselplatta far 
man i dag plats med 100 000 komponenter 
per kvadratmillimeter. En biodator skulle 
rymma en miljard komponenter p3 samma 
yta. Med biodator menas en biologisk dator 
som forutspSs komma inom 20 5r.

Redan nu har man i USA lyckats rita upp 
elektroniska kretsar med hjalp av proteiner. 
Nu borjar det likna science fiction men fram- 
tidens dator skulle kunna odlas i en bakterie- 
skai. Med en sSdan dator inopererad i hjar- 
nan vore det en smal sak att minnas alia varl
dens telefonnummer.

Ovanstaende ar delvis hamtat ur en artikel 
av prof. L. Kristiansson.

X-tals

I takt med mimiatyriseringen av halvledar- 
komponenter kommer allt fler onskemai om 
mindre styrkristaller for generering av klock- 
signaler. Till skillnad frSn halvledartekniken 
har denna miniatyriserinjsprocess begran- 
sats av de fysikaliska lagar som bestammer 
piezoelektriska kristallers funktion. Massan 
hos den vibrerande kristallen ar omvant 
proportionell mot resonansfrekvensen; ju 
storre kristallplatta, desto lagre frekvens. 
Genom att valja vissa speciella snittvinklar 
vid kapningen av kvartsamnet kan man n3 en 
viss minskning av storleken i forhSllande till 
resonansfrekvensen. Ett teknomogiskt 
genombrott utgjorde stamgaffelkristallen, 
som nu finns i alia digitala armbandsur. man 
lyckades med denna typ minska dimensio- 
nerna till 3 ganger 8 mm for frekvensen 
32,768 kHz. De senaste tv5 3ren har denna 
konstruktion vidareutvecklats och man kan 
idag tillverka urkristaller .med dimensionerna 
1,5x6 mm. Stamgaffelkristallen kan ocksS 
kundspecificeras for frekvenser inom omrS- 
det 16 till 160 kHz. Storleken 3X8 mm ar 
ISngt frSn tidigare HC-13-k3por. som ar 
19x38x8 mm!

For frekvensomrSdet 200 till 500 kHz har 
ingen tillverkare kunnat erbjuda stabila och 
tillforlitliga kristaller i mindre an HC-6-k3pan 
(19x20x8 mm). Forst nu ha moderna slip-, 
ets- och matmetoder mojliggjort kristaller for 
dessa frekvenser i HC-18-kSpa (13x11x4 
mm).

Man anvander har ett s k DT-snitt hos 
kristallplattan.

Kristaller for 1 MHz har varit mSlet for 
mSnga miniatyriseringsprojekt. Idag kan man 
erbjuda kristaller runt denna frekvens i HC- 
45-kSpa, som har dimensionerna 8,2x7,9x3,3 
mm. Utvecklingen har sSledes n5tt ganska 
ISngt for dessa komponenter, som under 30 
3rs tid sett ungefar likadana ut.

(Kretsaren)

CC-kapsel
CC stSr for Chip Carrier, en ny kapseltyp 

for integrerade kretsar. Kapseln ar mindre an 
den vanliga DIL-kapseln (ungefar en tredje- 
del), ar fyrkantig och har anslutningar p3 alia 
fyra sidor. Den nya CC-tekniken vantas van- 
da upp och ned pci hela byggsattstankandet.
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. F •O.M. 1982- 10-01 GaLLER NY ADRESS F6R INSKICK-

. NING AV 1ESTL0GGAR. NYA ADRESS XR:

. LARS GUSTAVSSON SMODRV, FINNBERGSVaGEN 32 2TR,

. 131 31 NACKA.

. TELEFONNUMMER 08/419248

AK1IVI1E1S1ES1EN VHF JUNI 19 82.

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR ANTAL QSO POaNG
1 SM7CMV/7 GP49C 1 40 3823
2 SMODCX IT70B 83 2165
3 SM3KJ0/3 JU03J 77 2044
4 SK6HD GS68J 103 2034
5 SM1LPU JR32D 68 1 803
6 SM3C0L IW06F 60 1 753
7 SM5BUZ HS26A 81 1 676
8 SM5LXA/5 HS54G 72 1 488
9 SM7CAD/P HR38A 74 1 451

10 SK7JD IR14F 65 1 401

1 1 SM0FMT/4P IU 1 364 43 SM6LIF GR 512
12 SK2AU/2 KY 1240 44 SM4LBN/4 IU 498
13 SKONZ/OP IT 1201 45 SM3AZV IX 478
14 SK7JC HQ 1 187 46 SMOEYY IT 477
1 5 SM4MNN/4 HT 1 098 47 SM7LXP GP 475
16 SK3RH HV 1096 48 SMOBVQ IT 474

SM4EIM/4P GT 1 096 49 SMOKVS IT 466
18 SM1MUU JR 1082 50 SK5BN IS 439
19 SM6GXV/P GR 1006 51 SM7MBH HP 436
20 SK4DE HT 972 52 SK6GX/6P FS 434
21 SK6NP/6 GS 903 53 SM7EML HQ 433
22 SL3ZYS/3 HV 890 54 SM2BYA KB 431
23 SM6DLY GR 844 55 SM6QP GR 41 4
24 SM7BEP/7 HR 815 56 SMOMEF IT 413
25 SM2JAE HZ 813 57 SM6NJC GR 38 1
26 SM7MEW HR 799 58 SM3AST I W 341
27 SK7MN HQ 789 59 SM7MDI HR 324

SM3DXV IU 789 60 SMONMA ? ? 307
29 SM7LAD GP 736 61 SK7AX HR 303
30 SM7LSU HR 734 62 SM6NEY GR 283
31 SM7LXV GP 705 63 SM1MUV JR 280
32 SK6LR/6 GS 700 64 SK4IL GT 255
33 SM7GWU HS 693 65 SM7JIQ/P HR 231
34 SM6KWJ FR 682 66 SM3GBA IW 193
35 SM7LJS HQ 678 67 SK6LU/6 GR 1 70
36 SM6NQE GR 672 68 SM6NI G GR 1 67
37 SMOMMC JT 645 69 SM7MPD HR 1 64
38 SM7FGG/7P HQ 629 70 SM4DHB GT 131
39 SM5HYZ IU 62 4 71 SM1NNV JR 94
40 SM7LVX GP 602 72 SM3GHB HW 90
4 1 SM3JSU IV 590 73 SM3UL IV 23
42 SM6BCD FR 568

CHECKLOGGAR: SK7AF OCH SM7HPV

KOMMENTAR
SM6GXV/P: RIG JTS700+ PA+4X10 EL 4/10 M OVER MARKEN,

STORA MASTRORET KNaADE ! 30TT OM MYGG GJORDF OSS Na-
GOT MINDRE PORTABLA •0PERAT6RER : GXV FBQ EQH GBM MFL .

TESTLEDARENS KOMMENTAR
DE LOGGAR SOM KOMMER IN F 6R SENT KOMMER MED I TaV-

LINGEN MEN BLIR EJ PRESENTERADE QTC BLAND DE AND-
ea i nr.r.ARNA. t ARSRFSI1I TATfT FINNS nF DOf.k MFD i i i i i

FOR SENT INKOMMEN LOGG VHF/MAJ SK6DK GR52C 447 POaNG

AKTIVITETSTESTEN UHF JUNI 1982.

1
ANROPSSIGNAL
SM6HYG

QTHLOCATOR
FS58F

ANTAL 
61

QSO POaNG
3282

2 SM5BEI JU72C 53 1 663
3 SMODFP IT50H 48 1 341
4 SMOCPA IT60C 43 1205
5 SMODCX IT70B 43 1 089
6 SM4IAZ HT67H 33 879
7 SMIBSA JR22E 1 1 837
8 SM5QA IT50F 30 794
9 SM5HYZ IU67G 29 685

10 SM6CEN FR40B 23 651

1 1 SM 0FMT/4P IU 602 21 SM2GC0 LZ 256
12 SM7HQD IR 561 22 SM7LXC GP 235
13 SM3JUQ/3 IW 499 23 SM3C0L I W 221
1 4 SM7CFE HQ 485 24 SM6EYK FR 217
1 5 SM4FWY HT 450 25 SM3UL IV 208
16 SM6CWM GR 438 26 SM7GWU HS 206
1 7 SMOKCR JT 343 27 SM3AZV IX 102
18 SK7BQ/7P HP 317 28 SM2ILF KY 53
19 SM4PG HT 315 29 SM5KUX IS 52
20 SM6KPV/6 GS 288 30 SM3GBA IW 20

QRV 1296 MHZs SM6HYG, SM5BEI, SM1BSA, SM0DFP, SM6KPV 
SM5HYZ, SM4FWY, SM7CFE, SMOCPA » SM5QA 

KOMMENTARER
SM6HYG:FINA KONDS LaNGS KUSTEN NER MOI D-LAND.ENORM 

AKTIVITET PA 23 OCH UPP. DAGS FOR SEPARAT TEST 1296? 
SM5BEI: FINA CONDX OVER OSTERSJON,PROBLEM MED STOR- 

NINGAR FRAN OHO-STAT I ONER, DET LaT SOM OM DOM VAR U- 
TANFOR HUSET! 59+60 DaREMOT DALIGT MOT SYD OCH VAST. 

SMODCX: HORDE TESTEN MED 1OW OCH 2*17 EL. CUE-DEE-
73 DE LASSE

SM1BSA:KORDE ENBART 1296.DAX ATT DELA PA UHF-TESTEN 
FRAN JAN-83 ??
SSA:S NORDISKA VHF-TEST SINGLE OP

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR ANTAL OSO POANG
1 SM6JWH GQ26G 86 27672
2 SK3PX IW30E 59 25194
3 0Z1DJJ GP22B 93 24615
4 0H3MB MV63C 43 20621
5 0H1AA LU42F 4 1 20002
6 0Z7NI FP26J 70 18647
7 0H6MK LX24E 49 16588
8 0H3MF MU23J 45 1 5820
9 LA9UX FU76F 34 1 5481

10 0Z1HID GP23J 52 13927

11 SM5BEI JU 13866 21 SM5A0G IU 3561
12 SM5MIX HS 1 3240 22 0Z1FDJ GP 3537
13 0H5LK Nd 12928 23 LA5FH FT 3210
14 SM2DXH KX 1 1683 24 SM2BLD JX 2859
15 0H3RW MU 1 1074 25 0H6UP KX 2497
16 LA9FY EU 9913 26 SM7EML HQ 1704
17 SK6HD GS 9721 27 0Z1HSJ ? ? 1 600
18 0Z3ZW FO 9617 28 SM5GNU HU 1 440
19 0Z8SL GP 7872 29 SM6NEY GR 843
20 SM6QP GR 3988 30 SM7MBH HP 707

CHECKLOGGAR: LA8UU , LA6VBA OCH1 0H1DP

SSA:S NORDISKA VHF -TEST MULTI OP

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR AN! AL QSO POaNG
1 0Z5VHF/A FP72A 380 114118
2 SK7MW GP38C 305 107181
3 SK70A GP38J 206 68875
4 0Z1ALS EP80E 109 22207
5 0Z1GPI/A FP07A 50 10342
6 SK6DK GR52C 30 5515

SSAsS NORDISKA UHF-TEST SINGLE OP

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR AN! AL QSO POaNC
1 SM5BEI JU72C 2 339
2 0Z3ZW F018E 12 273
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Watt

18-2
-16

16

18-2

18

18
16

Antenna Keying
A1

GP A1
A1

Turnstile A1
Dipole, N-S A1
Dipole, W-E F1
Yagi, N A1
Turnstile A1

A1
Turnstile A1
Dipole, N-S A1
Dipole, N-S A1
Dipole, N-S A1
Disc-cone A1
Yagi A1

Call
UB5SAY 
UK0FAI 
UP2WN 
UK3MBQ 
UK5UDX 
UK4NAU 
UK4NBY 
UK5JAA 
UK3TAA 
UK5GAA 
UK5YAA 
UB5BBJ 
UK2CAU 
UK5UBZ 
UK5EAS

QRG QTH
144.007 
144.090 
144.136 
144.155 
144.177
144.185
144.199
144.250
144.251
144.375 
144.500 
144.725
144.942
145.002
432.150

MI32

MP72j 
SR08e
PK72f
YS60a 
YT45f
RE13a 
VQ60a 
QG
MI60e
MJ79d
NO55a
PK52c 
Rl

19/12
26/12

REG 1 CONTEST UHF QTC 8-82 2-3/10 16-
AKTIVITETSTESTEN VHF:OKT QTC 12-81 5/10 18-
AKTIVITETSTESTEN UHF:OKT QTC 12-81 7/10 18-

16-16
18-22
8-11

19-23

18-22

Tid UT

18-22
18-22
8-11
8-11

AKTIVITETSTESTEN
AKTIVITETSTESTEN
KVARTALSTESTEN
NRRL-S JULTEST

UHF:DEC
VHF:DEC
NR 4
VHF/UHF

QTC 12-81 
QTC 12-81
QTC 12-81
QTC 12-82

Testkalenderfor andra halvSret 1982
Test Regler Datum
AKTIVITETSTESTEN
SRAL:S NORD.TEST
AKTIVITETSTESTEN

AKTIVITETSTESTEN
AKTIVITETSTESTEN

AKTIVITETSTESTEN
REG 1 TESTEN 
AKTIVITETSTESTEN
KVARTALSTESTEN
AGCW-DL VHF CW-Cl

UHF.JUL QTC 12-81 1/7
VHF/UHF QTC 6-82 3-4/7
VHF.JUL QTC 12-81 6/7

VHF•AUG QTC 12-81 3/8
UHF:AUG QTC 12-81 5/8

UHF:SEP QTC 12-81 2/9
VHF QTC 8-82 4-5/9
VHF:SEP QTC 12-81 7/9
NR 3 QTC 12-81 19/9
INTEST QTC 6-82 25/9

*********** IARU REGIDN 1 VHF IJHF SHF EHF DX RECDRD TABLE 1981-12-31 ***********

50 MHZ ZB2BLC5D22M N,36D11M NZIM76HE)-JA1BK(JAPAN) ? 1980-04-10 APP.U000KM

TRDPD GM3NDJZP<XD26EZID74NP)-GJ3NMRZP(VJ6OEZIN89NG) 
AURORA G30SS(ZL4 OHZ1091 VO)-GMSJFG(XR4OCZID77XN)
METEOR G3SPT(AL41RZJO01 BL)-GM3JFG<XR4OCZ1077XN) 
SPDR-E G5MR< ENGLAND)-CN8MG < MOROCCO )

SSB 1978-08-12 
SSB 1978-08-28 
CN 1978-12-13
CN,AM1960-05-25

628+- 6KM 
709+- 6KM 
728+- 6KM 

APP. 200OKM

144MHZ

TRDPD EA8XS(S073DZIL28GA)-GD8EXI(XD77HZID74DC) 
AURDRA G3CHN <VK61BZ108 OBF >-LZ2KBI(LD24CZKN13 JQ ) 
METEDR GN4CQT(YL25DZID81LP >-UN6MA<TH69CZKN97VE) 
SPDR-E CT1NN<NB63BZIN61GF)-0D5MR <BE IRUT > 

APPROX. 35.8D E,33.9D NZKM73 )
F2(TE) 14EAT(FE6 OFZJN54VG)-ZS3B(LUDERIZ > 

APPRDX. 15D E,26D SZJG73 )
EME SM7BAE ( GP26DZJD65NP)-ZL1AZR <174D53M23S E,

37D01M38S SZRF72KX)

432MHZ

TROPD EA7PZ< XX 05CZIM77LN)-12KSXZ8< HY4OHZJM78VD) 
AURORA SM5CUI<IT09BZJD89VX)-UA3ACY(SP28JZKD85RQ) 
METEDR SK6AB(FR3 OCZJD57XQ)-SM2AID(LZ32HZKP15C0) 
EME I5MSH(FD17FZJN53DS)-ZL2BCG(MDTUEKA>

APPRDX. 172.5D E,40.55D S/RE69 )

1.3GHZ

TRDPD G3AUS < VK23JZID8 OFQ )-DK1AIYZP<HK28DZJD7OSP) 
EME PA0SSB<3D50M E,51D20M NZJDllNI)-

VK3AKCC145D E,37D50M SZQF22 )

9 
CN 
CN 
SSB

1981-09-04
1981-07-26
1977-08-12
1979-06-28

3025+- 6KM
2138+- 6KM 
3099+- 6KM
3864+- 9KM

CN 1979-03-30 7788+-60KM

CN 1969-03-04 17523+- 3KM

SSB 1980-08-02 1824+- 6KM
CN 1975-11-09 1260+- 5KM
CN 1977-08-12 1033+- 6KM
CN 1979-10-06 18437+- 9KM

CN 1980-10-03 1360+- 5KM
SSB 1975-02-22 16640+-19KM

2.3GHZ

DC ODA(DL38EZJD31RM)-G3LQR<AM67BZ JD 02QF)3.4GHZ

5.7GHZ HB9AJF(EH57DZJN47QG )-HB9MDPZP < DG13BZJN36GU)

10 GHZ

HB7AKRZP<EH57DZJN47QG)-HB9MDNZP(DH66FZJN37MD)24 GHZ

IOSNV(JA63HZJN9 OFF >-13SDV<FG5 0JZJN56NK) 
IOSNV(JA63HZJN9 OFF)-1N3EHQ < FG5 0JZJN56NK)

TRDPD
EME

DL7QV < FJ61AZJN59AF)-SM6HVG < FS58FZJD58RG > 
PA0SSB(3D50M E.51D20M NZJDllNI)-
N6YFKC122D08M N,37D24M NZCM87NJ)

CN 
CNSS

1981-07-31
SB1981-04-05

1010+- 5KM
8860+-10KM

CN 1979-11-29 430+- 5KM

FM 1981-08-01 218+- 5KM

? 1981-07-12 869+- 7KM
? 1981-07-12 869+- 7KM

FM 1979-10-06 177+- 5KM

AKTIVITETSTESTEN VHF:NOV
AKTIVITETSTESTEN UHF:NOV

QTC 12-81 
QTC 12-81

2/11 18-22
4/11 18-22

vAgutbredning
Sporadiskt E

Enligt preliminara uppgifter intraffade 
Srets forsta oppning redan den 2 maj, vilket 
ar ovanligt tidigt. Men den 25 maj var det 
dags for en mycket intressant oppning. Opp- 
ningen I2g namligen ovanligt ISngt norrut 
och nordgransen for "riktigt" sporadiskt E 
kan nu sattas vid Z-raden. Mellan 15.15 och 
15.32 UT korde namligen SM2GHI (MZ01h) 
inte mindre an 13 engelsman, varav G3CHN 
(YK61 b) var langst med 2360 km! Rapporten 
var 59 — 59 under praktiskt taget samtliga 
QSO:n.

Vad sags omfoljande:
Ruta YK: G3CHN, G3PBV, G4GHA.
Ruta YL: G3KBQ, G3MXP, GW8JLY, 

GW4LXO, GW8JLY igen, GW8TBG.
Ruta YM. G4ASR.
Ruta YN: G8BMJ.
Ruta ZM: G3UNU, G4ARI.
VHF-spalten gratulerar Lars till det fina 

resultatet och plminner samtidigt om att det 
viktigaste med sporadiskt E inte ar stor an- 
tenn och hog effekt utan att passa bandet fli- 
tigt och att vara med nar det hander.

Fyrrapport
SP1DSU (HN43j) (ex-SM5MN) harskickat 

oss en rapport om UHF-fyrarnas horbarhet 
20—23 februari. Foljande fyrar har horts: 
SK4UHF (HT), LA1UHF (FT), OZ7IGY (EP) 
och OZ2ALS (EP). SK5UHF och SK6UHF 
gick inte in. SK4UHF var som starkast den 21 
februari med 59 + 30 dB, LA1 UHF var d£ 55 
medan OZ7IGY och OZ2ALS I2g over 59. 
Karl-Erik namner att han ar overraskad over 
SK4UHF:s starka signaler i sydlig riktning 
med hansyn till antennarrangemanget men 
gissar att lobema rSkat hamna s3 att ett ma
ximum uppstSr i hans riktning. Den hSrda 
nycklingen ser Karl-Erik som ett plus i mot- 
sats till mSnga fyrars overdrivet "kippiga" 
nyckling.

SP1DSU lyssnar med en 192-elementare 
och en preamp (i antennen?), och beklagar 
att han under rSdande undantagstillstSnd 
m3st lamna if rein sej bcide sandare och certi- 
fikat.

REKORDTABELLEN
Flera mSnader forsenad p3 grund av I3ng- 

samt informationsutbyte ar nu 1981 Srs upp- 
laga av IARU Region 1:s rekordtabell fardig. 
Nya rekord ar foljande:

144 MHz tropo, ett fantastiskt QSO p3 
over 3000 km mellan Kanariedarna och En
gland.

144 MHz aurora, ett likaledes fantastiskt 
QSO mellan England och Bulgarien, distans 
over 2000 km. SM4IVE (HT) slog ocksS det 
fem Sr gamla rekordet men blev senare pas- 
serad av G3CHN, som darigenom Stertog 
sitt rekord.

2.3 GHz tropo mellan Sverige och Vast- 
tyskland, distans over 1000 km.

2.3 GHz EME, forsta noteringen for mSns- 
tuds pS 2.3 mellan Holland och USA.

5.7 GHz tropo inom Schweiz, avstSnd 
over 200 km. Har hade SM6HYG (FS) otur; 
ett QSO med Danmark hade blivit nytt re
kord om inte schweizarna just i Sr hade slagit 
det nara tio Sr gamla rekordet.

10 GHz tropo, Sterigen inom Italien och nu 
over 800 km.

RYSKA FYRAR
SM1DZL, Anders har i aprilnumret av den 

ryska amatorradiotidningen Radio hittat en 
tabell over ryska fyrar. VHF-spalten tackar 
for bidraget speciellt som det tidigare fore- 
kommit diskussioner om forekomsten av fy
rar i Sovjet-Unionen.
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UT
0749-0949 
0902-1102 
1018-1218
1136-1336
1252-1452
1404-1604

1351-1551
1433-1633
1506-1706
1534-1734
1559-1759
1620-1820

September 1982
Day UT
6 0539 - 0739
7 0653 - 0853
8 0809-1009
9 0925-1125

10 1041-1241
11 1154-1354
12 1258-1458

UT
1506-1706
1557-1757
1636-1836
1708-1908
1731-1931
1757-1957

! /Ok

1 /Ok

New Moon: 17, Perigee: 13, Apogee: 25.

TREVLIG SOMMAR 
onskar

SM5AGM, SM6GPV,
SM0DRV

New Moon: 19, Perigee: 17, Apogee: 1,29.

SM5AQJ, Bjorn testar pA 10 GHz med 
bortfinns SM5QA. Foto: SM0FOB.

Modifikation av IC-211E och
IC245E for "split frequency"

Vid sporadiskt E-oppningar och DX- 
expeditioner ar det en fordel att kora med tvA 
oberoende frekvenser, en for mottagning 
och en for sandning. Med tre extra kompo- 
nenter blir man av med den bevsarliga pAver- 
kan mellan A- och B-VFO:n i duplexlage. 
Strombrytaren ska jordas vid PLL-enheten! 
Kommentar frAn
spaltredaktoren:

Metoden med spalt frequency har i mAnga 
Ar anvants pA kortvAg for att reda upp be- 
svarliga pile-up-situationer och inget hindrar 
att den anvands aven pA VHF. Men det mAs- 
te understrykas att varje station mAste ha full 
valfrihet att valja den metod han eller hon fo- 
redrar. I handelse av svaga signaler och redu- 
cerad aktivitet ar single frequency utan tve- 
kan mycket effektivare. Tank bara pA den 
gamla kristalltiden nar alia hade var sin frek- 
vens hur mAnga QSO:n som missades pA 
grund av tiden att leta upp varandra!

UNIVERSAL WINDOW TIMES
August 1982

!C 7

DEBATTHORNAN
FrAn PA0FTF kommer ett inlagg skrivet pa 

engelska dar han ber om oversattning till 
svenska.
TvA meter sporadiskt E-oppningar, 
annu en besvikelse?

Nu nar sporadiskt E-sasongen har startat 
igen bdr vi frAga oss hur vi skulle kunna and- 
ra pA det faktum att trots att vi har ett 350 
kHz brett tvA meters SSB band, stationerna 
andA regelbundet klumpar ihop sej pA vissa 
frekvenser?

Faktum ar att i Vasteuropa och sodra 
Skandinavien ar amatorstationstatheten 
mycket storre an i sodra eller ostra Europa! 
PA grund av detta forsoker ofta mer an tio 
staioner svara pA ett CQ frAn sodra eller ostra 
Europa vilket resulterar i mycket trasel pA bA- 
da sidor. I dessa pile-ups har lAgeffektopera- 
torer prakttiskt taget ingen chans och maste 
kanske vanta tills E oppningen tar slut. Syn- 
nerligen irriterande ar "kompisar" som forsd- 
ker pressa igenom sin signal gAn gpA gAng i 
ett redan etablerat QSO, till och med utan att 
veta signalen pA DX-stationen!

Hur ska vi losa detta problem? Att be om 
mera disciplin har inte hjalpt tidigare och 
kommer inte att hjalpa i fortsattningen. Jag 
tror det ar dags att plocka fram ett tidigare 
forslag frAn EA3ADW och ge det en mer fast 
form.

Losningenar: Kor split frequency. Denna 
procedur (som redan visat seg fungera pa 
kortvAg) skulle med vissa modifikationer fun
gera enligt foljande:

1. Stationer i sodra eller ostra Europa 
som kor DX via SE bor ta initiativet och ro- 
pa "CQ ES split frequency" mellan 144.310 
och 144.400 men lyssna for svar mellan 
144.150 och 144.200. I motsats till tidigare Ar 
blir svaren spridda over 50 kHz med fordelen 
av mycket mindre QRM pa bada sidor. Stati
oner utrustade med en extra VFO eller mot- 
tagare kan latt valja mellan dom mAnga sva
ren frAn norra och vastra Europa. Lokala 
QRM kommer ocksA att minska pA grund av 
skillnaden mellan RX och TX frekvensen.

2. Ordet "split frequency" bor namnas sA 
mycket som mojligt sA att radioamatorer norr 
om Alpema vet att dom ska svara (endast!) 
nAgonstans mellan 144.150 och 144.200 
MHz.

3. Gor svaren korta och ge bAda signalerna 
omedelbart efter varandra.

4. Stationerna som inte har split frequen
cy ombeds lamna 144.150—144.200 fritt!

5. Undvik MS-frekvenserna och 144.300 
plus minus 10 kHz pA eftermiddagen och 
kvallen!

Aven om for narvarande kanske bara half- 
ten av tvAmetersamatdrerna kan kora pA tvA 
olika frekvenser ar det vi alia som mAste ta 
forsta steget i Ar och andra det hela till en 
battre framtid.

en gunnplexer. I andra anden c:a 20 km

EXPEDITIONER
SM2EKM (KZ09g) skriver att han under 

sommaren kommer att gora ett flertal 
expeditioner till krysset mellan rutorna LA, 
KZ, LZ och KA. Detta ligger mindre an 10 km 
frAn ordinarie QTH och rutorna kommer att 
aktiveras bAde pA meteorscatter och ovrig 
vAgutbredning. Den som ar intresserad kan 
skriva till SM2EKM, Jan E Holm, Box 139, 
961 22 Boden.

Abo Radioamatorer 0H1AA anordnar 
OH0-DXpedition i Kokar (KT-ruta) under ti
den 01—07 juli 1982. Samtliga amatorband 
mellan 80 m och 23 cm kommer at aktiveras 
med anropssignalen OH1AU/OH0.

Vidare upplysningar kan erhAllas frAn ordf. 
Hans-Erik Krokfors OH1DP, tel. 009358-21- 
17193 alt. klubbsekr. Kari Koivumaki 
OH1BM, tel. 009358-21-783726.

Minneslista infor sommaren och hosten
Tropo

Sommaren och hosten ar traditionellt basta 
Arstidema for tropooppningar. Dom storsta opp- 
ningama intraffar erfarenhetsmassigt under Sep
tember och oktober. Folj vaderkartan och passa 
hogtryck pA kontinenten.

Aurora
Basta Arstider ar host och vAr. Kolla dagligen 

solens brusnivA och se upp for blackouts pA kort- 
vAgen. Nu strax efter solflacksmaximum finns 
goda chanser for stora oppningar.

Meteor
Andra halvAret bjuder pA fler och battre skurar 

an forsta halvAret. Mest populara torde persei- 
dema (augusti), orionidema (Oktober), leoni- 
dema (november) och geminidema (december) 
vara.

Sporadiskt E
En typisk sommarforeteelse. Efter augusti mA- 

nads utgAng torde chansema vara mycket smA. 
Kolla TV-band (47— 68 MHz), det osteuropeiska 
FM-bandet (runt 70 MHz) och vArt FM-band 
(88—108 MHz) flera gAnger dagligen.

Moonbounce
Arstidsvariationema torde vara smA eller obe- 

fintliga. Alla rapporter ar givetvis valkomna.
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SM4SX 
SM7FUE 
SM0LJF 
SM4CNN 
SM0BDS

SM3VE/4 124
SM5ALJ 115
SM5BVF 111
SM5DAC 103
SM6AWA 94
SM5FH 91

SSA TESTLEDARE OCH 
SPALTREDAKTOR
Goran Granberg, SM6EWB
Rosengatan 76
434 00 KUNGSBACKA

SARTG WW RTTY
CONTEST 1982

Tider: 14 aug. 0000 - 0800 UTC. 14 aug. 
1600 - 2400 UTC. 15 aug. 0800-1600 UTC.

Band: 3.5-7-14-21-28 MHz endast 
tvSvags RTTY.

Klasser: Single op. Multi op Single Tx. 
SWLs.

Testmeddelande: RST + lopnummer 
frfinOOI.

Poang: Varje station fSr koras en gSng per 
band. QSO med SM ger 5 poang. QSO med 
dvriga Europa ger 10 poang. QSO med DX 
ger 15 poang.

Multipliers: Varje DXCC-land och callarea 
i USA, VE och VK ger 1 multiplier per band. 

Slutpoang: Summan av QSO-poangen 
ganger summan av multipliers.

Loggar: Separata blad for varje band och 
med gangse uppgifter sandes till OZ2CJ, 
Carl J. Jensen, P O Box 717, DK 8600 SIL 
KEBORG, Danmark.

+ LZDX CONTEST 1982 +
Tider: 5 September 0000 — 2400 UTC.
Band: 3510-3590 kHz, 7005 - 7040 kHz, 

14010-14090 kHz, 21010-21125 kHz, 
28010-28125 kHz.

Mode: Endast CW.
Klasser: A. Single Operator All Bands. B. 

Single Operator Single Band. C. Multi opera
tor (klubbar) All Bands. D. SWL:s.

Anrop och testmeddelande: CQ LZ 
TEST.RST + ITU-zon(SM = zon 18).

Poang: Varje QSO med en LZ-station ger 6 
poang. Varje QSO med en europeisk station 
ger 1 poang (inkl. SM). Varje QSO med en 
DX-station ger 3 poang. Varje station kan 
kontaktas en gSng per band.

Multipliers: Varje kontaktad ITU-zon ger 1 
multiplier per band.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med totala antalet multipliers.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter, sepa
rata loggar for varje band, sammanraknings- 
blad och forsakran om att reglerna foljts san
des senast 30 dagar efter testen till: BFRA, 
Contests, PO Box 830, SOFIA 1000, Bui 
garien.

RESULTATSSA UATEST 1982

SEPTEMBER
0600 - 0730 
1100-1700 

-05 1500-1500 
0000 - 2400

11-12 0000 - 2400 
12 1430-1600
18-19 1500-1800 
25 - 26 1500-1800

SSA MTCWnr9 
DARC Corona 10 m RTTY 
IARU Region 1 SSB FD 
+ LZ DX CW + 
EU DX Phone 
SSAMTSSBnr9 
SAC CW 
SAC Phone

AUGUSTI
07 0600 - 0730
07 - 08 1800-1800 
14-15 0000 - 2400 
14 0000-0800
14 1600 - 2400
15 0800-1600 

1430-1600
-29 0000 - 2400 

0700-1100 
0700-1100

SSA MTSSBnr8 
+ YODXCW/Phone + 
European DX CW 
SARTG WW RTTY 
SARTG WW RTTY 
SARTG WW RTTY 
SSAMTCWnr8
All Asian DX CW 
SSA Portabel nr 2 
DAFG Kurz RTTY

Checklogs: SM2LIY, 3BP, 3CBR, 
3LWP/3, 5BMB, 0BSB, 5IMO.

Ej insanda loggar: SM0LQE, (i 5 loggar), 
0KCO, 0BKZ, 6LRR, 0EUB.

Kommentarer:
SM3VE/4, Bertil: Regeln om att den anro- 

pade stationen ska byta frekvens efter ge- 
nomfort QSO passade fint i den har testen.

SM5ALJ, Bengt: Testen ar rolig, bra med 
max effekt 100 W plus att man flyttade sig 
efter avslutat QSO.

SM0BDS, Lars: Ett plus i testreglerna ar 
QSY-fdreskriften. BehSII den!

GSA gm SM6AWA och SM6CVE

Regler for All Asian och IARU Radiosport finns i QTC 6. 
Regler for Venezuelan Contest finns i QTC 6 1981.
Regler for AGCW-DL, DARC 10 m CW/Phone, SCA, YO 

DX, European DX, SARTG WW RTTY, IARU Reg 1 FD och 
LZ DX Contest finns har nedan.

Regler for SAC kommer i QTC 9. Inga andringar fr3n i 
fjol.

MT nr 9 SSB gSr redan den 12 september for att inte kolli- 
dera med SAC.

AGCW-DL QRP SUMMER
CONTEST 1982

Tider: 17 juli 1500-18 juli 1500 UTC.
Band: 3.5—28 MHz endast CW.
Klasser: A. Single op max 3.5 W input. B 

Single op max 10 W input. C. Multi op max 
10 W input. D. QRO. F3r endast kontakta 
QRP-stationer for poang. E. SWLs.

Endast stationer i klass C f£r anvanda alia 
de 24 timmarna. Ovriga mSste ta en minst 
nio timmar I3ng paus, som ej f3r delas upp.

Testmeddelande: RST + lopnummer 
frSn 001 och input. Kristallstyrda lagger till 
ett X. QRO-stationer sander /QRO.

Poang: QSO med SM, Europa resp DX ger 
1,2 resp 3 poang.

Multipliers: Varje land ger 1 multiplier. 
Varje DX QSO ger 1 multiplier.

Bandpoang: Poang x multipliers pa ban- 
det ifrSga.

Totalpoang: De olika bandpoangen adde- 
ras for att f3 totalpoangen.

Diplom: Till de basta i varje klass och 
band.

Loggar: Poststamplade senast den 28 au- 
gusti sandes till Siegfried Hari, DK9FN, 
Spessartstrasse 80, D-6543 SELIGEN
STADT, Vasttyskland.

DARC 10 M CONTEST NR 2 1982
Tider: 18 juli 1200-1500 UTC.
Frekvenser och trafiksatt: 28.0 — 29.7 

MHz alia tillStna trafiksatt.
Klass: 2. stationer utanfor DL.
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 

frSn 001. DL-stationer sander dessutom sitt 
DOK-nr.

Poangberakning: Varje station f3r 
kontaktas endast en gSng oavsett trafiksatt. 
Varje QSO ger 1 poang. Varje WAE-land 
(inom Europa), DXCC-land (utom Europa), 
USA- och VE-callarea och tyskt DOK ger 1 
multiplier. Slutpoangen ar summan av QSO- 
poang ganger summan av multipliers.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter sandes 
senast 3 veckor efter testen till: DL9XW,
H.P. Gunter, Am Strampel 22, D 4460 
NORDHORN, Vasttyskland.

KALENDER
Datum Tid i UTC Test
JULI
10-11 0000-2400 
17-18 1500-1500 
18 1430-1600
18 1200-1500
24 - 25 0000 - 2400
24 0800-1100
25 0800-1100

IARU Radiosport CW/Phone 
AGCW-DL QRP Summer CW 
SSAMTSSBnr7
DARC 10 m CW/Phone del 2 
Venezuelan CW 
+ SCA Sommar Foni + 
+ SCA Sommar CW +

KALENDER
REGLER 
RESULTAT

+ SCA CONTEST SOMMAR 1982 +
Tider: Foni 24 juli 0800-1100 UTC. CW25 

juli 0800-1100 UTC.
Frekvenser: Foni 3740 — 3790, 7040 — 7090 

kHz. CW 3510 - 3550, 7010 - 7040 kHz.
Klasser: Foni: 1. Single op. 2. Multi op. 

Alla klubbstationer raknas till multiklassen. 
CW: 1. Single op lie. klass A, B resp C. 2. 
Multi op.

Testmeddelande: RS(T) + forsamlings- 
nummer.

QSO-poang: Mobila, portabla resp fasta 
stationer erhSller 3, 2 resp 1 poang per QSO.

QSO med mobil, portabel resp fast station 
ger 3, 2 resp 1 ganger poangen per QSO. 
Varje station fSr kontaktas en gSng per band 
i varje del. Som mobil raknas station med 
rorlig kraftkalla och antenn, och som kan an- 
vandas under forflyttning. Som portabel rak
nas station med flyttbar kraftkalla och an
tenn.

Multiplier: Varje kommun ger en multiplier 
per band i varje del.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med totala antalet multipliers.

Diplom: Till de tre basta i varje klass.
Loggar: Poststamplade senast den 30 au- 

gusti sandes till Club SK5AJ, Box 46, 
591 01 MOTALA1.

+ YO DX CONTEST 1982 +
Tider: 7 aug 1800 — 8aug 1800 UTC.
Band: 3.5 — 28 MHz. Ej de forsta 10 kHz pa 

varje band.
Mode: CW och SSB. Ingen crossmode.
Klasser: A. Single operator single band. 

B. Single operator multi band. C. Multi ope
rator single band. D. Multi operator multi 
band. Alla klubbstationer raknas som multi
operator.

Anrop och testmeddelande: CQ YO 
CONTEST. RS (T) + lopnummer fran 001. 
YO-stationer sander dessutom en tvastallig 
forkortning av sitt Ian.

De rumanska lanen ar: YO2: AR CS HD 
TM, YO3: BU, YO4: BR CT GL TL VN, YO5: 
AB BH BN CJ MM SJ SM, YO6: BV CV HR 
MS SB, YO7: AG DJ GJ MH OT VL, YO8: 
BC BT IS NT SV VS, YO9: BZ DB IF IL TR 
PH.

Poang: Varje QSO med en YO-station ger 
6 poang. Varje QSO med en DX-station 
(utom Europa) ger 2 poang. Varje station kan 
kontaktas en gAng per band.
Multipliers: Varje kontaktat YO-lan och 
DXCC-land ger 1 multiplier per band.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med totala antalet multipliers.

Loggar: med sedvanliga uppgifter, sepa
rata blad for varje band, sammanraknings- 
blad och en forsakran om att alia regler och 
bestammelser foljts poststamplade senast 
den 1 september sandes till: Romanian 
Amateur Radio Federation, PO Box 05 50 
R 76100 BUCHAREST, Rumanien.

PORTABELTESTEN
Aktiviteten i vfiromgSngen var nog den 

stdrsta hittills. I hdstomgSngen kommer dip
lom aven att utdelas till den i resp klass som 
forbattrar sin poang mest i forhSllande till 
segraren jamfort med vSromgSngen. Delta- 
gande under hela vSrtesten forutsattes. 
Glom inte SM/P 2 den 29 augusti!
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292
284
278
246
235
165 
110
101
97

93

75. SM6LAZ
76. SM6AWA
77. SM7VY
83. SM4ASI
84. SM5DYC 
90. SM0LJF
99. SM2EFB
101. SM3EWB
102. SK0LM 

(SM0LZT)
103. SK6NL 

(SM6BSM)
104. SM0GNU
105. SM6CJ 
110. SM3CBR 
114. SM0MML 
118. SM5CSS 
120. SM1DJI 
126. SM0CCM 
130. SK0LG

(SM0CCM)

61. SM5ARG 
65. SM6FKF 
73. SM4FWY
75. SM4GTB
76. SM0EEJ
77. SM2DZU
89. SM6HQK
90. SK0CT 

(SM0AHQ)
95. SM2EJE
100. SM2EIL
106. SM0CCM

735
724

715
645
612
608
558
554

515
464
392
346

337
319
299

CW
17. SM5FXF
18. SK0CT

(SM0AHQ) 
. SM5AHK 
. SM6BZE 
. SM7ECM 
. SM0CXM

33. SM0EEJ
34. SK5JV 

(SM5NBE)
37. SM5ALJ
38. SM0KCO 
40. SM2LIY 
43. SM3BP 
53. SM6FKF 
60. SM4KWO 
65. SK2IV

(SM2CDF) 
67. SM5FGY 
71. SM0BDS 
74. SM7KJH 
Phone

SSBRESULTATMT5
1. SM3VE
2. SK3MF 

SM3CWE
. SM1JBM 
. SM4DHF 

SM5ALJ 
. SM1IED 
. SM0TW 
. SM3BP 
. SM6FKF

11. SM7DEW 
SM0DSF

13. SM7HSP
14. SM0KNV
15. SK7PI
16. SM5IWC
17. SM6FAM
18. SM0CXM
19. SM2JFO
20. SM4GTB
21. SM5AAY
22. SM0JOQ
23. SM7MO
24. SM5CCT
25. SM2DHG
26. SM3LIV
27. SM7BMR
28. SM7JRJ
29. SK1PW/1
30. SM7IVS/7

1365 
1281
1239 
1220 
1121
936 
882 
816 
765 
765 
675 
658 
532
444
432 
171
84 
48

65
61

RESULTATMT5CW
1. SK2AU
2. SM2LIY
3. SM3VE
4. SM3AVW
5. SM0CXM
6. SM6AWA
7. SM5ALJ
8. SM5DAC
9. SM3DPO
9. SM4DHF

11. SM6FAM
12. SM0DSF
13. SM0KCO
14. SM7HVQ
15. SM0MLL
16. SM3KJV
17. SM6MIS
18. SM6LRR 280

228
173
164
163
159
103
97

57
40
27

22
20
18
17
6
1

11. SM2DQS 898
24. SM5ALJ 587
29. SM6ADW 552
30. SM5GFY 550
41. SM0GNU 412
44. SM5CDC 405
49. SM7HSP 344
51. SM6BZE 337
55. SM0BDS 302
56. SK2IV 

(SM2CDF)
300

58. SM6INC 299

Ej insanda loggar: SM0HUK SM2EKM, 
SM2IVR, SM5ERK, SM6ADW, SM6CCR,
SM6SA.

Totalt deltog 37 stationer.
klubbtAvlingen

1. The Bullmertz 10814
2. 0. Ljugarns Amatdrer 5874
3. Fagersta Amatorradioklubb 4854
4. Sundsvalls Radioamatdrer 4024
5. Bolinas Radioamatdrer 3120
6. Viksjo Contest Group 2987
7. 0rebro Sandareamatorer 2958
8. Radioklubben FAXE 2842
9. Falkopings Radioklubb 2820

10. V. Blekinge Sandareamatorer 2632
11. Kronobergs Sandareamatorer 1518
NR AU 1982 (forts i QTC 9)

Eftersom resultaten for de tio basta redo- 
visades i QTC 6, kommer har placeringarna 
darefter for de svenska deltagarna:

3120 
2987
2987
2970
2958
2958
2900 
2850 
2842 
2820
2697
2697
2632 
2496 
2464
2200
2187 
2175 
2150 
2106
1896 
1872 
1518 
1220
1080
1037

90
6
4 
2

Checkloggar: SM2EKM, SM5IM0.
Ej insanda loggar: SM0AHQ, SM4AZQ.
Totalt deltog 22 stationer.

klubbtAvlingen
1. The Bullmertz 2743
2. Jemtlands Radioamatdrer 1985
3. SkellefteA Radioamatdrer 1365
4. Bolinas Radioamatdrer 1239
5. Fagersta Amatorradioklubb 882
6. Orebro Sandaramatorer 765

1. Reservutrustning ar tillAten, men f5r in- 
te kopplas in samtidigt med huvudutrust- 
ningen.

2. Permanenta byggnader eller byggnads- 
verk (t ex vattentorn, skorstenar, telefon- 
stolpar m m) fAr inte anvandas som 
stodpunkter for antenner.

4. En portabel station mAste kora frAn sam- 
ma plats under hela Field Day, och fAr inte 
vara belagen i en permanent byggnad eller 
anvanda det allmanna elnatet som 
strdmfdrsorjning.

5. Strom till all utrustning fAr endast tas 
frAn en portabel generator pA platsen, acku- 
mulator eller batterier.

6. Utrustningen fAr installeras och anten
ner uppsattas tidigast 24 timmar fore Field 
Day borjar. Detta galler ej lagring av utrust
ning.

7. Band och trafiksatt: 3.5—7—14—21 
och 28 MHz endast SSB.

8. Anrop och testmeddelande: "CQ Field 
Day". RS + IdpnummerfrAn001.

9. Poang: a. QSO med fast station i IARU 
Region 1 ger 2 poang. b. QSO med fast eller 
portabel station i Region 1 ger 5 poang. Varje 
station kan kontaktas en gAng per band.

10. Multiplier: Varje DXCC-land ger 1 
multiplier per band.

11. Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med totala antalet multipliers.

12. Loggar: Separata loggar for varje band 
erfordras, samt en checklista som visar korda 
lander pA varje band. Varje logg skall Atfoljas 
av en forsakran med foljande lydelse: "I dec
lare that this station was operated in accor
dance with the rules of the contest and in 
accordance with the amateur radio regulati
ons." Forsakran skall undertecknas av den 
som ar ansvarig for aktiviteten. Loggarna 
sandes senast den 27 september till Goran 
Granberg, SM6EWB, Rosengatan 76, 
434 00KUNGSBACKA

13. Resultat och diplom: SSA utdelar 
diplom till de basta i varje sektion och klass i 
Sverige. IARU Region 1 sammanstaller en 
lista pA deltagande stationer frAn alia med- 
lemslander, och utdelar diplom till de tio bas
ta totalt i varje sektion och klass. De svenska 
resultaten publiceras i sin helhet i QTC. Re
sultaten for de tio basta totalt i varje sektion 
och klass publiceras ocksA i QTC.

TREVLIG SOMMAR 
OCH

GLOMINTE MT!

EUROPEAN DX CONTEST 1982
Tider: CW 14 aug 0000-15 aug 2400 

UTC. Foni 11 sept 0000-12 sept 2400 UTC. 
RTTY 13 nov 0000-14 nov2400 UTC.

Band: 3.5-28 MHz.
Klasser: Single op all bands. Multi op 

single TX. Multi op-stationer mAste stanna 
pA ett band minst 15 minuter utom vid QSO 
med ny multiplier.

Viloperiod: Single op-stationer mAste gd- 
ra minst 12 timmars vila, som fAr delas upp i 
hogst tre perioder. Perioderna skall klart mar- 
keras i loggen.

Testmeddelande: RS(T) + Idpnummer 
frAn frAn 001. USA-stationer sander aven 
stat.

Poang: Endast QSO mellan europeisk och 
icke-europeisk station ger poang. Sarskilda 
regler for RTTY. Varje QSO ger 1 poang per 
band. Varje bekraftat mottaget QTC ger 1 
poang.

Multipliers: Varje DXCC-land ger 1 mul
tiplier. Varje callarea i JA, PY, VE, VO, VK, 
ZL, ZS, UA9 och UA0 raknas som eget land. 
Varje stat i USA ger 1 multiplier. Multipli- 
ern fAr multipliceras med fyra (4) pA 3.5 MHz, 
tre (3) pA 7 MHz och tvA (2) pA 14, 21 och 28 
MHz.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras med summan av multipliers 
frAn alia band.

QTC-trafik: Ett QTC ar en rapport av ett 
tidigare bekraftat QSO och fAr bara sandas 
frAn en icke europeisk station till en europe
isk station. Ett QTC innehAller tid, station 
och stationens QSO-nummer (mottaget) t ex 
1223 SM0LAT 254. Ett QSO fAr bara rappor- 
teras en gAng och inte tillbaka till den station 
QSO:et galler. Hogst 10 QTC frAn en station 
fAr tas emot. Listan med mottagna QTC kan 
foras pA ett separat blad, om det klart fram- 
gAr vilken station som sant QTC:na

Sarskilda regler for RTTY: I RTTY-delen 
tillAts aven QSO mellan europeiska stationer. 
Multipliers raknas efter DXCC-listan. Multip
liers frAn egen kontinent ger endast en mul
tiplier (aven pA 3.5 och 7 MHz). Ingen 
multiplicering med 4, 3 eller 2. QSO eller 
QTC-trafik med eget land ar inte tillAten.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter sandes 
till WAEDC-Committee, Postbox 1328, D- 
895 KAUFBEUREN, Vasttyskland. Separa 
ta blad for varje band, och dupe sheets 
skall insandas for varje band dar mer an 
200 QSO korts.

Vad ett dupe sheet ar kan du lasa i Test- 
ABC.

Deadline: CW 15 September, Foni 15 ok- 
tober och RTTY 15 december.

IARU REGION 1 SSB
FIELD DAY 1982 (SVERIGE)

1. SSA inbjuder alia medlemmar att delta 
i denna IARU Region 1 SSB Field Day (Sveri
ge).

2. Tider: 4 sept 1500 — 5sept 1500 UTC.
3. Sektioner: a) oppen:
Klass A — Multi op, max 500 W input.
Klass B — Multi op, max 25 W input. 
Utrustning: En sandare och en mottagare, 

alternativt en transceiver, samt en extra mot
tagare.

Antenner: Ingen begransning.
b) Begransad: Klasser A och B som i den 

oppna sektionen.
Utrustning: En sandare och en mottagare, 

alternativt en transceiver.
Antenn: Endast en antenn fAr anvandas 

och den mAste bestA av ett enkelt element, t 
ex dipol, long wire, W3DZZ eller vertikal, och 
fAr inte ha mer an tvA upphojda stodpunkter. 
Ingen del av antennen fAr vara mer an 15 me
ter over marken.

Anmarkningar: (Gallande bAda sek- 
tionerna).
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DXSPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ ■ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
Parkvagen9 ■ DIPLOMNYTT SM6DEC
546 00 KARLS BORG ■ QSL INFORMATION SM5CAK

■ QSL ROUTE SM6HTC
■ RADIO PROGNOSSM5GA

mSnadens DX-spalt ar koncentrerad till lite 
pyssel om det mot formodan skulle bli reg- 
nigadagar.. . .

VSren har varit full av overraskningar med 
m^nga fina operationer. Du som redan kort 
China kan stanna i hangmattan och lugnt njuta 
av vSrens skord.

Forutom stor aktivitet frSn China kan note- 
ras en fantastisk operation frSn Mellish Reef 
som ar ett smalt korallrev 120 mil utanfor 
ostkusten av Australien. Revet ar 150 m 
ISngt och 50 m brett och forutom ett kort 
stravt gras fin ns ingen vegetation. Denna d 
tillhor Australien enligt en "Coral Sea Act" 
daterad 1969. Hur mSnga QSO som kordes 
ar i skrivande stund obekant.

Dj6SI Baldur har annu en g3ng varit QRV 
fr5n Togo i Africa, si nu borde alia ha 5V7 p3 
CW?

Virens forsta stora operation var stor 
aktivitet frin Navassa Island och darifrin 
kordes helt otroliga 32.000 QSO si virens 
DX aktivitet fir vi nog inte klaga pi!

Vi pci DX-redaktionen onskar en trevlig 
sommar och skulle det bli diligt vader si sor- 
tera alia QSL som ligger och skrapar, eller 
kanske du redan uppfyllt fordringarna for ni- 
got diplom i minadens spalt?

A22ZM Botswana. Mark ar nu QRT frin 
Botswana. QSL skall sandas via ZS5CU 
R.J.J. Williams, 29 Fair Tree Av, Cleland 
Pietermaritzburg 3201, NTL, RSA.

BV2B Taiwan. Tim anvander callet BV2B 
pi 20 m SSB och nu ar han QRV varje lordag 
07 — 09z pi 14218. Tim meddelaratt han for- 
modligen kommer att ta ner sin 3el beam 
eftersom det nu borjar en period med standi- 
ga tyfoner.

BY China. Efter en stor aktivitet med callet 
BY1PK har sedan den 18 may—6 juni inte 
horts nigon aktivitet. Det meddelas stora 
problem med QSL distributionen eftersom 
det just nu inte gir att fi tag pi nigra fri- 
marken. Basta sattet att erhilla QSL ar 
formodligen via byri. Inom en snar framtid 
kommer alia klubbstationer att anvanda cal
let BY medan privata stationer kommer att 
anvanda BA, BB, BC osv.

EJ0RTS Arau Island. Denna station har 
varit QRV pi alia band CW/SSB. Aktivitet 
frin denna d raknas for "Islands on the air" 
award. Sand QSL til EI7CC Peter R. Ball, 21 
Doonamana Rd, Dun Laoghaire Co, Dublin, 
Ireland.

FB8WG Crozet Island. Georges ar ofta 
QRV pS 14010 CW runt 16z. Minga rykten 
har cirkulerat om nar Georges skall gi QRT 
men nu meddelas att Georges formodligen 
lamnar on i September. QSL skall sandas till 
F2CL Georges Marrez Santa Severa 20228, 
Luri, Corsica, France.

Lu Argentina. Fr. o. m. 29 april ar all 
amatortrafik forbjuden i landet.

VK9ZR Mellish Reef. VK9ZR startade 
denna fina operation den 7 maj och den 15— 
16 maj var dom QRV frin Willis Island. For- 
modligen skall alia QSL gi via VK2BJL.

Radioprognoa juli 1982. Solflack st al 108. SM5GA

Radioprognoa aug. 1982. Solflickstal 105. SM5GA

Des tina- Ti ipunkt i UT Max S pi band
tion 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 80

EL 15 15 18 22 22 22 22 22 22 16 15 14 15 18 25 05 05
F 9 10 15 14 15 14 14 14 15 12 10 10 11 11 18 05 05
JA 18 19 20 20 20 19 18 17 15 15 17 17 08 08 18 21 21
KM 6 kor t 18 16 15 17 18 18 19 20 21 21 20 19 19 19 05 05 05
KM 6 ling 18 17 14 17 — 17 15 14 19 25 22 21 20 18 06 06 06
LU 15 12 15 14 22 22 22 21 22 21 15 14 15 19 24 04 04
MP4 14 20 22 22 22 21 20 19 16 15 14 15 10 05 21 01 01
0A 15 12 15 18 20 22 22 22 22 22 18 14 19 21 24 04 04
0D 12 17 20 20 21 20 19 19 16 14 15 12 10 10 20 02 02
PY 15 12 14 16 22 22 22 21 22 18 15 14 15 19 24 05 05
UA1 9 12 14 15 15 15 14 14 12 11 10 9 10 10 15 02 02
VK kort 20 22 25 25 22 19 17 15 14 15 18 19 06 10 21 19 19
VK ling 18 15 14 16 15 15 15 20 19 22 22 05 05 05
VU 17 21 25 25 25 22 20 19 16 15 14 15 08 15 21 00 00
W2 12 11 15 14 17 19 19 19 19 18 17 15 17 17 25 04 04
w6 15 14 15 14 14 15 16 18 18 18 18 17 19 19 04 04 04
XE 12 12 14 14 14 18 20 20 20 20 19 16 19 19 06 04 04
ZL kor t 20 21 22 21 18 16 15 15 11 15 20 20 06 08 19 18 18
ZL ling 16 15 14 14 15 15 16 20 19 22 22 05 05 05
ZS 9 7 19 25 24 24 25 25 15 11 9 8 11 16 18 05 05

De stina- Tidpunkt i UT Max S pi band
tion 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 10 15 20 40 80

EL 12 12 17 22 22 25 22 22 22 16 14 15 15 18 22 05 05
F 8 8 12 14 14 14 14 15 12 10 9 8 10 10 10 05 05
Ji 17 18 20 20 19 18 17 15 12 12 15 15 07 07 16 19 19
KM6 kort 16 15 12 16 17 18 18 20 20 20 19 17 18 18 07 06 06
KM6 ling 18 20 20 17 17 17 15 14 18 18 22 20 21 21 16 15 15
LU 11 10 14 15 21 22 22 21 25 20 14 15 18 19 22 04 04
MP4 11 19 21 22 22 21 20 18 15 14 12 11 09 15 19 01 01
OA 11 10 12 17 19 21 21 21 22 21 17 15 19 20 25 04 04
OD 11 16 20 21 21 20 19 19 16 14 12 11 10 10 20 01 01
PY 11 11 14 16 22 22 22 21 22 18 14 12 18 19 22 05 05
UA1 8 11 15 14 15 14 14 15 12 10 9 8 09 09 12 02 02
VK kort 18 21 22 22 21 20 18 15 15 12 15 16 07 10 16 19 19
VK ling 15 15 14 16 16 16 17 20 18 22 22 06 05 05
VU 15 20 22 25 25 22 20 18 14 14 12 11 08 15 18 00 00
W2 10 10 11 15 16 18 18 18 18 18 15 11 14 14 22 04 04
W6 15 11 11 12 11 12 15 17 17 17 17 15 18 18 01 04 04
XE 11 10 12 15 14 17 19 20 20 20 18 14 19 19 00 04 04
ZL kort 18 20 21 21 18 16 15 14 11 16 17 17 06 06 19 18 18
ZL ling 15 15 15 16 16 16 19 20 18 22 22 05 04 04
ZS

Muvudtabe1
9 

Len
8 21 

vi sar
24 25 25 24 25 16 12 11 

rekommenderad frekvena i
9 
MHz

12 17 19 05 05

Mdgra tabellen vi a ar tidpunkt for hogata signalstyrka per band.
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cw
1 SM5BHW 301
2 SM3EVR 298
3 SM0AJU 295
4 SM0GMG 276
5 SM7FDO 260
6 SM6CMU 259
7 SM6AYM 251
8 SM0AQD 251
9 SM5AKT 246

10 SM0CCE 241
11 SM0DJZ 241
12 SM5BRW 236
13 SM6CST 226
14 SM0CCM 225
15 SL0AS 222
16 SM7BYP 197
17 SM3DXC 194
18 SM6HTC 192
19 SM5DQC 187
20 SM6CRH 184
21 SM6DYK 183
22 SM0BZH 180
23 SM6CTQ 179
24 SM6BZE 178
25 SM6INC 176
26 SM7HCW 170
27 SM6EOC 168
28 SM7BXV 163
29 SM5BDV 160
30 SM6DEC 153
31 SM4AMJ 152
32 SM6JHO 149
33 SM7CZC 135
34 SM7IZL 134
35 SM6EHY 131
36 SM6HCJ 129
37 SM7IDF 128
38 SM7FYK 121
39 SM6JNT 111
40 SM5FUG 107
41 SL0FRO
42 SM5KAS
43 SM6KQK
44 SM2EKM
45 SM6CNX 102
46 SM7EL 101
47 SM0JHF 101
48 SM5CCT 100

1982 05 25/SM5DQC

DXCC TOPPLISTAN
H<jnor roll mixed 10 SM6CWK 314 21 SM5AZU

11 SM5API 313 22 SM6CVX
1 SM7ANB 318 12 SM5FC 313 23 SM7DMN
2 SM3BIZ 317 13 SM6EOC 313
3 SM0AJU 317 14 SM7ASN 313 Phone
4 SM3CXS 316 15 SM6AOU 312 1 SM5CZY
5 SM5BHW 316 16 SM5DQC 311 2 SM6CKS
6 SM6AEK 316 17 SM7EXE 311 3 SM3BIZ
7 SM6CKS 316 18 SM3RL 310 4 SM5BHW
8 SM1CXE 314 19 SM5BBC 310 5 SM5FC
9 SM6AFH 314 20 SM5AQB 309 6 SM0AJU

TOP FIFTY SM

Mixed Phone
1 SM3BIZ 356 1 SM3BIZ 353
2 SM0AJU 351 2 SM5CZY 341
3 SM7ANB 348 3 SM0AJU 336
4 SM7QY 347 4 SM5AZU 334
5 SM0KV 345 5 SM6CKS 334
6 SM0CCE 341 6 SM5BHW 330
7 SM6AOU 339 7 SM5FC 329
8 SM1CXE 337 8 SM6AEK 329
9 SM5AZU 337 9 SM6EOC 324

10 SM6AEK 337 10 SM5DQC 323
11 SM5BHW 335 11 SM0ATN 323
12 SM6CKS 334 12 SM4EAC 322
13 SM6CWK 334 13 SM2EKM 315
14 SM3CXS 333 14 SM5AQB 312
15 SM5API 333 15 SM6DHU 306
16 SM6AFH 332 16 SK6AW 299
17 SM6DHU 332 17 SM6CMU 295
18 SM5AQB 330 18 SM6VR 293
19 SM7ASN 330 19 SM7BOL 291
20 SM5FC 329 20 SM5HPB 290
21 SM6CVX 329 21 SM0MC 287
22 SM5BBC 327 22 SM5BFC 282
23 SM6EOC 327 23 SM5AQD 276
24 SM7EXE 326 24 SM7BYP 274
25 SM3RL 324 25 SM6CTQ 266
26 SM5DQC 324 26 SM0DJZ 264
27 SM4EAC 322 27 SM5BRW 263
28 SM2EKM 320 28 SM3DXC 253
29 SM4DHF 320 29 SM7HCW 253
30 SM6VR 317 30 SM5VS 250
31 SM7BIP 317 31 SM7AZL 239
32 SM7DMN 317 32 SM6BGG 226
33 SM6CST 315 33 SM6HTC 226
34 SM6CMU 314 34 SM2EJE 216
35 SM7BBV 313 35 SM6AHS 216
36 SM3EVR 312 36 SM0HEP 215
37 SM7TV 309 37 SM5BMD 208
38 SM6CTQ 306 38 SM5HYL 204
39 SM6DYK 305 39 SM6JAO 198
40 SM5BFJ 303 40 SM7ABL 198
41 SM0GMG 303 41 SM6CVE 196
42 SM6DBB 301 42 SM7ASL 186
43 SK6AW 300 43 SM6BXV 183
44 SM4CTT 299 44 SM6A0U 180
45 SM0DJZ 297 45 SM7GCP 178
46 SM3DXC 296 46 SM0BZH 176
47 SM5BRW 295 47 SM5BDV 161
48 SM4EMO 293 48 SM6JNT 159
49 SM7BOL 292 49 SM5IM0 144
50 SM0MC 292 50 SM7BBV 137

7 SM6AEK
8 SM6EOC
9 SM5DQC

10 SM5AZU

316 CW 
316 1 SM5BHW
315
313
313
313

Expedition till Faroarna
Ett gang VRKare kommer art besoka Fard

arna tiden 4 —14 juli och vi kommer att forso- 
ka aktivera samtliga kortvSgsband inklusive 
de nya banden. (10, 18 och 24 MHz ar ju 
slappta i Danmark).

Signalerna blir troligtvis: OY5ACQ, 
OY5BTX, OY5ENX, OY5FUG, OY5IB, 
OY5KMUoch 0Y7WI.

QSL ska gS till vSra respektive SM-call. 
Vi hoppas fS kora mSnga SM-hams mellan 

DX-kontakterna.
73SM5ACQ

DXSPLATTER
Navassa
I Time Magazine som utkom den tredje 

maj skriver svenskattade redaktoren Ed 
Magnusson, W2IJB, om INDXF.s expedition 
till Navassa Island 1982, KP2A/KP1. Artikeln 
ar skriven for icke amatorer och tidningen 
finns sakert pa Ditt bibliotek och bor ge en 
god uppfattning om vad som hande efter-

som W2IJB sjalv var med som operator. QSL 
for denna expedition skall ga via WB2MSH.

DXCCHONOR ROLL
I majnumret av QST har W7TE roat sig 

med att gora lite statistik av DXCC Honor 
Roll. Det visar sig dS att 65 % av de som ar 
med pci listan ar W-stationer. Av resterande 
35 % ar det sex lander som utgor mer an 
halften: JA, DJ, I, VE, PY och SM. Vi holler 
oss alltsS val framme i Sverige.

DX-pedition
AD1S m fl kommer att aktivera Federal 

State of Micronesia, f d Eastern Carolines, 
KC6, 4-8 augusti. Man fortsatter sedan till 
Republic of Belau, fore detta Western Caroli
nes, 8—11 augusti och mellan 11 — 14 augusti 
KH0, Mariana Islands. Expeditionen avslutas 
sedan med KX6, Marshall Islands 14—16 au
gusti. Rykten gor gallande att AD1S foredrar 
SSB men att aven en CW-operator kommer 
att medfolja.
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VK0 Heard Island. Mr Dan Handelsman 
N2DT i International DX Foundation rappor- 
terade vid DX Forum i Dayton den 24 april att 
det kommer att bli en tre mSnaders radio 
expedition till Heard Island januari—mars 
1983. Utforlig information utlovas i god tid 
fore operationen.

DF8MP/XZ Burma. DK9KE har en langre 
tid kort listoperation med Heinz. Det har varit 
stora problem med att komma in pS denna 
lista och flera ganger har det varit helt omoj- 
ligt att genomfora operation beroende pS av- 
siktliga storningar.

Heinz skall stanna i Rangoon ett Sr sS det 
kommer att bli stora mojligheter till QSO i 
framtiden. QSL-korten ar annu inte fardiga, 
men har du redan haft QSO sS sand QSL via 
DL2KAO.

ZD9BV Tristan Da Cuncha. Andy ZD9BV 
ar nu mycket aktiv runt 28590 SSB 18z. An
dy brukar aven kora CW pS denna frekvens. 
QSL viaW4FRU.

ZD9GI Gough Island. En station med cal- 
let ZD7GI ar rapporterad pS 28530 SSB 10z. 
Aven Andys XYL har lovat bli QRV med cal- 
letZD9YL.

Falska QSL
I QTC nr 3 -82 berattade Olle 0KV om fal

ska QSL-kort. MSnga har skrivit till DX- 
redaktionen och varit oroliga om eventuellt 
innehav av falska kort och vi forstSr anled- 
ningen till denna oro!

Alla falska QSL som har sants ut har ej va
rit ifyllda med anropssignal och logguppgif- 
ter samt korten har ej distribuerats via byrS.

MSnga rara DX i IARU
Contest 10—11 juli

Redan nu forvarnas om stor aktivitet frSn 
St. Paul Island CW/SSB nSgra dagar fore 
och efter testen har mSnga operatdrer utlo- 
vat stor aktivitet.

N5RM har lovat bli QRV frSn Saipan med 
callet N5RM/NH0.

PRESSTOPP
BY1PK China fortsatter att vara aktiv pS 

21 MHz CW. Den senaste tiden har SM6CVX 
fungerat som formedlare i en stor svensk 
operation dar mSnga svenska stationer nu 
genomfdrt forvindelse.

DXpeditioner i sommar
DL1VU Pacific Trip. Den 25 maj ZK1XG 

South-Cook och den 3 juni finns Karl pS 
North-Cook formodligen samma call. Karl 
har varit mycket aktiv pS 40 och 80 m och an- 
vander en 300 m LW.

AD1S/N5DLM Pacific Trip blir aktiv fSrn 
Eastern Carolines 4 —8 augusti darefter Wes
tern Carolines 8—11 augusti, Mariana Is
lands 11 — 14 augusti och till sist Marshall Is
land 14 —16 augusti.

SM0AGD Pacific Trip. Juni ZM7 Tokelau 
juli T31 Central Kiribati, KH1 American Phoe
nix och darefter T30, T2, FW8, A35, ZL och 
VK. Planerna for 1983 ar VK9-Willis Mellish 
Reef H44, C2, KC6 och Spratly Island.

Revilla Gigedo DXpedition. Sam 
WD6DRM/XE2SD forsoker fortfarande att 
fS licens for XF4. Det kommer att bli en expe
dition med 3 operatdrer och troligt datum blir 
1-7 juli.

N4NW African Trip. N4NW kommer att 
Ska runt i Africa och foljande lander komer 
att aktiveras 9G, 5T5, TZ, XT, 5U, 5U, 5N, 
TT QSL for operationerna skall sandas via 
AK3F.

S
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THplom
SM6DEC Bengt Hogkvist 
BlSbarsstigen 11 B,
546 00 KARLSBORG

Semestertider brukar alltid ge utrymme for 
pyssel av allehanda slag.

Varfor inte ansoka om ett diplom for om- 
vaxlings skull?

Om Du gor en djupdykning i QSL-ISdan, 
kanske nSgot i m^nadens nummer passar.

Brasilianska
CW-diplom

I Brasiliien firms flera olika smS grupper 
med den hedersvarda mcilsattn ingen att stod- 
ja och uppmuntra CW-trafik.

Den forsta av dem bildades 1965 och har 
sedan foljts av flera andra. Enligt uppgift 
finns nu cirka 15 st. Mcinga av dem med ett 
eget diplom.

PICA-PAU
CARIOCA(PPC)

PPC, som fritt oversatt betyder "CW- 
operatdrerna frSn Rio de Janeioro" (Pica- 
Pau = hackspett = CW-opr), var forst ch 
har trots sin litenhet blivit valkanda. Diplom- 
programmet har man gjort p3 ett sSdant satt, 
att det finns ett diplom i varje svcirighetsgrad.

For samtliga diplom galler att kontakterna 
skall vara genomforda pA 2 x CW. Varje dip
lom kostar 5IRC. Ansokan i form av GCR- 
lista sandes till: PPC bureau, P.O. Box 2673, 
2000 Rio de Janeiro, RJ, Brasilien. Skicka 
samtidigt med ett av dina egna QSL for klub- 
bens samlingar.

Om Du inte kanner igen Dej bland reglerna 
beror det p3 att gruppen nyligen reviderat sitt 
program. Observera att PPC:s diplom som ar 
presenterat i SSA:s nya diplombok ar inak- 
tuellt.

Gruppens sex diplom ar foljande:
PPCAW

Kontakta minst 50 st amatdrer som inne- 
har ett PPC-diplom. 3 av dem mSste vara 
PPC-medlemmar. Stickers for varje ytterliga- 
re 10-tal upp till 100. Forteckning over 
diplom-innehavare fcir Du mot SASE till 
diplomutgivaren. Kontakter efter fr^n 1975- 
03-22 galler
PPCDX

Kontakta minst 50 amatdrer (f rein hela varl- 
den) vars suffix bildar ett internationellt pre
fix enl ARRL lista. Tv3 lika bokstaver i suffi- 
xet raknas som en bokstav i prefixet. T ex 
K3GG ger prefixet G. Stickers for varje ytter- 
ligare 10-tal upp till 100.

Kontakter efter 1975-03-22 galler.
PPCXA

Kontakta minst 50 olika prefix i Amerika 
(nord-, syd-, central-). Stickers for 100, 150, 
200, 250 och 300. Kontakter efter 1975-03-22 
galler.
PPC 3 A

Kontakta minst 25 lander i Amerika enligt 
ARRL lista. Stickers for 30, 35, 40, 45 och 50 
lander. Kontakter efter 1975-03-22 raknas.
PPC10

kontakta minst 50 stationer fr3n olika 
Brasilianska postnummeromrSden (Zip code) 
enligt QSL-kortet. Alla kontakter skall ske pci 

28 MHz. Stickers for varje ytterligare 10-tal 
upp till 100.

Kontakter efter 1975-03-22 raknas.

5B-PPC
Kontakta tio olika Brasilianska prefix var- 

dera p3 10, 15, 20, 40 och 80/160 mb samt 5 
st PPC-medlemmar oavsett band. Dar QSO 
med PPC-medlem dverensstammer med 
band fcir poang aven raknas for prefix. 
Grunddiplomet utges for ett komplett band, 
d.v.s 10 prefix pci ett band samt 1 PPC- 
medlem p3 valfritt band. Darefter utges stic
kers for varje ytterligare komplett band.

Kontakter efter 1981-01-01 raknas. 
Lagsta signalrapport 338.

Medlemslista
Foljande stationer var aktiva 

maj 1982:
inom PPC

PY1AFA PY1ARS PY1AVV PY1AYE
PY1AZ PY1BCA PY1BLG PY1BOA
PY1BVY PY1CBW PY1CC PY1CCE
PY1CIP PY1CTP PY1DDL PY1DDF
PY1DNS PY1DUB PY1ETP PY1EWN
PY1HQ PY1JN PY1LG PY1RJ
PY1SJ PY1SW PY1VB PY1WA
PY1WDS PY2CJW PY2DHP PY2EW
PY2FWR
PY7CGV

PY2FWT
PT9EJ

PY4CAX PY4PZ

GPCW
En nSgot yngre grupp ar GPCW frSn San

tos. Deras enda diplom gcir ut pS att kontakta 
minst 3 av gruppens medlemmar — pci CW 
naturligtvis. Alla band ar tillcitna. Lagsta 
signalrapport skall vara 338. Kontakter efter 
1973-11-05 raknas. Avgiften ar 5 IRC och an- 
sokan i form av GCR skall sandas till: GPCW, 
Box 556, 11100 Santos, SP, Brasilien.

I januari 1982 var foljande stationer med
lemmar:

PY1AFA PY1CMS PY1GDE PY2ARX PY2BBO 
PY2BKT PY2BOP PY2CE PY2CJW PY2CYE 
PY2CZL PY2DBU PY2DCP PY2DHP PY2DV 
PY2DYX PY2ESY PY2EW PY2EXD PY2EYF 
PY2FDO PY2FHC PY2FK PY2FNB PY2FNE 
PY2FPE PY2FRW PY2FWT PY2GYJ PY2HAF 
PY2IEG ,PY2IEM PY2JN PY2TJD PY2TT 
PY2UGR PY2UGS PY2VFA PY2XOK PY2YON 
PY2ZEB PY5CMS PY7BOS PY8BI PY9AY

ABCW
Den har gruppens diplom finns i SSA dip

lombok. Till den presenterade medlemslistan 
tillkommer emellertid:

PY2ASI, PY2COM, PY2RTC, PY2HAB, 
PY2IAP, PY2IBE, PY2JM, PY2SCH, 
PY2THM, PY4BNL, PY4SS.

CWMG
Clube Do CW De Minas Gerais har ocks3 

ansett att kontakten med 5 medlemmar bdr 
premieras med ett diplom. De skall vara 
genomforda efter 1978-05-01. Ansokan till- 
sammans med 6 IRC sandes till: CWMG 
Award, Caixa Postal 314, Belo Horizonte, 
30000 -MG, Brasilien. Medlemmar ar: 
PY4AAF, ABI, ACV, AD, ADW, AFP, AH, 
AM, AP, APF, AQL, AQM, AUB, AUN, BAT, 
BCR, BLR, BMO, BZS, BW, CMG, CO,

DXCC
Nya uppdaterade DXCC-listor finns nu att 

f3 frin ARRL mot tvS IRC's. Skriv till ARRL, 
DXCC-Awards, 225 Main Street, Newing
ton, Connecticut, 0611, USA. Har finns nu 
de nya namnen och prefixen och prefixen p£ 
darna som blivit sjalvstandiga p£ senaste ti- 
den, 1A0 ar med och VS9K ar deleted. Dess- 
utom har reglerna andrats s£ att for att galla 
for PHONE eller CW DXCC mSste kontak
terna efter 1 oktober 1981 vara tvS-vags Pho
ne resp CW. OBS att det dock inte 
nodvandigtvis mSste stS two-way eller 2x p£ 
QSL'en.

1982 05 25/SM5DQC

820524/SM5CAK

QSL INFORMATION
A4XYB via G4KII TU2LE via F6ESH
AH8AA via W4FGX TU2LM via WA6RUJ
AM3DDP via EA3AOC UK6CAA via UD6DLJ
AM01SE via EA1PJ UY4L via UA4LM
AM30KS via EA3BBD V9ADX via ZS6J
C31EU via W8JAQ VK9YC via G4MBF
C31SZ via G4HYQ VK9ZR via VK2BJL
CE9AT via CE2BIO VP5UYX via W4UY
CE0ZAD via WB6WODVP8AOH via K0JW
CS1OF via CT1OF VP8APW via WA4TWS
CT2BB via W4PKM VQ9PG via WB4MTE
CT2USA via W4PKM VQ9VR via W5TEH
CT7AL via CT1AL VQ9WB via WD9GIG
CT8CQ via CT2CQ VS5GA via G4CCM
CU5OF via CT1OF VS5RB via G4EFE
CU5UA via W3HNK VS6JW via G4LRG
D68AAB via G4DYO XF1FH via XE1UL
DU1DBT via DJ8CV YB0ADI via WA2DWE
DX6NRA via DU7EM YZ9LM via YU2HDE
EL9B via SM3BCS ZD8DZ via AB4B
EL8A via KA8BXA ZF2FP via KfcOSR
EL90AU via VS6GP ZF2FX via K4UEE
EX5UKO via UB4UKO ZF2GC via W4UY
FC0FPH via G8KA ZK1AF via SM3CXS
FG0GA via N6ZV ZK1YL via ZL2BAO
FH8CL via VE2FOU ZK2VU via DL1VU
FK8DV via F6EWK ZL4GF/C via ZL4KI
FM0GUI via NC4U ZL0AEO via WB8WMS
FM0GUJ via K4LYA 3D2AB via WB8WMS
FM0GUK via KR4C 3D6AK via G3WPF
FM0GUL via NR4S 3X3JA via JA1HGY
FM0GUN via WA4CDH 3X5DX via JA1HGY
FO8CX via WB6GFJ 4K1D via UA1AFM
FO8HI via WB6GFJ 4N6NH via YU6KOP
FO8HL via WB6GFJ 4N0SM via YU7JDE
FO8IB via K1CC 4S7XS via DL7XS
FY7AG via K4DYB 4X6GP via K2VUI
FY7BG via F6EWK 5B4IJ via OE8PSK
GJ5DPW via PA0KHS 5H3AA via LA7FAA
H44GR via KH6EI 5N0BDJ via HB9RCJ
IR0WON via IS0WON 5W1EA via ZL1BBZ
IU8ITU via I8MP0 5Z4BW via W6YNK
J20/D via F2GA 6D5JTS via KM5Q
J20Z via F6ATQ 6Y5CG via 6Y5RA
J3AE via J3AAG 8J6JCI via JA1RL
J6LZA via K4LTA 8P6NF via K4ZA
OA4CJ via WB5JJD 8P6PO via KA1JC
OD5MX via VU2YOU 8Q7DL via DL9BAF
OX3TT via OZ6UT 8R1Y via 8R1B
P29KC via ZL4KJ 9H3BN via DF3GX
P29MC via VK7MC 9J2NO via JA3RLB
P42C via PJ2PP 9J2YT via JR1OBC
PY0SOB via PY2SOB 9K2EK via JA2LEB
PZ9AB via W1KSZ 9L1EX via LA2EX
R6L via UK6LAZ 9L1FD via WA0CAE
ST2SS via YU2DX 9L2FD via 9L1DR
T32AF via WH6AIF 9M2MV via JA3BQE
TR8OIT via JA1LFR 9Q5GD via DL9IL
TU2IN via DL4BAM 9Q5GR via DK4PP
TU2JQ via TU2CI 9Y50NP via W3HNK
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A-I OPERATOR
Certificate o| Merit 

tW Cert^caie u to
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DD, DM, DS, DT, HR, IF, IR, IS, JD, KS, 
LB, LJ, MA, MG, OA, OD, OP, PR, RA, RL, 
SM, SS, ST, WG, WAS, XUP, Zl, PP2ZI.

GCWA
Araras Group of CW premierar bedriften 

att ha lyckats kontakta 15 stationer i PY2 
samt 3 st medlemmar i GCWA.

Kontakter efter 1981-01-19 raknas. Sand 
GCR tillsammans med 15IRC och ett person- 
ligt QSL till: GCWA, P.O. Box 15, 13.600, 
Araras, SP, Brasilien.

Medlemmar jan -81: PY1BGJ, PY1CC, 
PY2AAU, PY2ASL, PY2ASS, PY2DCP, 
PY2DCR, PY2DHP, PY2GMN, PY2GQT, 
PY2IBD, PY2IBN,PY2VFY,PY2JN, PY2XIO, 
PY4CAX, PY5FI.

Ovriga grupper
Som namndes i borjan, finns det flera 

grupper med diplom an vad som presen
terats har. N5gon verkar kanske svlrkord p3 
grund av det ringa antalet medlemmar som 
gruppen har. Aktiviteten bland dessa med
lemmar ar emellertid desto hogre.

CUBAS OFFICIELLA
DIPLOMPROGRAM

Federacion de Radioaficionados de Cuba, 
som ar Cubas motsvarighet till SSA, har tre 
diplom p5 sitt program.

For samtliga galler foljande:
— Alla band och trafiksatt tillcitna.
— Avgiften ar 12 IRC eller2 USD.
— Ansokan i form av GCR-lista, insandes 

till F.R.C. Award department. P.O. Box 1, 
Habana 1, Cuba.

CUBA AWARD
kontakt med samtliga Stta Cubanska 

amatorradiodistrikt (CO/CM1 — CO/CM8). 
Saknat distrikt fSr ersattas med valfri klubb- 
station. Maximalt tre distrikt f£r ersattas p3 
detta satt. Klubbstationer kanns igen pa sitt 
trestalliga suffix. Kontakter efter 1959-01-01 
raknas.

CUBA DX GROUP AWARD
Kontakt med 4 medlemmar i Cuba DX gro

up efter 1980-01-01. Foljande var medlem
mar 1982-05-01:

CO1FL, -CL, -HJ, -RH, C020M, -GB, 
-QQ, -HT, -DX, -CF, -JA, -HQ, -RX, -PY, 
-JY, -DC, -CH, -RV, -AL, -FRC, CM2PB, 
-VG, -Nl, -ER, CO3TY, CM4RCB, CO5GV, 
-DM, CO6RL, CO7AM, CM7RM, CO8CP, 
CO8CL, CO8QS.

CARIBBEAN AWARD
Kontakt med minst 20 av de 32 lander och 

amatorradiodistrikt, som gransar till eller lig 
ger i Karibiska havet. Kontakter efter 1959- 
01-01 raknas.

Om nSgot land eller distrikt andrar prefix, 
galler bSde det gamla och det nya prefixet.

Ett av landerna mSste vara Cuba. KG4 
(Guantanamo Bay) raknas inte.

R.E.F. DIPLOMPROGRAM
Det franska diplomprogrammet har revi- 

derats och uppgifterna over franska diplom i 
SSA nya diplombok ar darmed inaktuella.

Det nya programmet kommer att presen- 
teras har i QTC s3 snart jag f3tt svar p3 vissa 
tveksamheter i programmet.

Om Du ar pA vag att ansoka for ncigot av 
foljande diplom, bdr Du vanta tills de nya 
reglerna presenterats har: DDFM, DUF, 
DPF, DTC, F-CW-500, DTA, DDTOM, DEE 
och YL REF.

Om Du inte har tid att vanta till nSgot av de 
kommande numren av QTC, kan Du kontak
ta mej eller SSA Diplommanager for riktiga 
regler.

GR0NLANDSDIPLOM
For 1000 Sr sedan landsteg Erik Den Rode 

pS Gronland. Detta firas bl a genom att 
Gronlandska amatdrer anvander special- 
prefixet OX9 perioden 1982,08-01 till 1982- 
08-31. Klubbstationen OX3JUL kommer att 
anvanda signalen 0X9V. Ovriga sina ordi- 
narie suffix. NSgon weekend i mSnaden 
kommer 0X9V/A att vara QRV frSn Erik den 
Rodes landstigningsplats.

Under den har perioden ar det mycket 
lampligt att samla poang for Gronlands- 
diplom, meddelar Tage -0Z1WL, som ar 
EDR:s Diplom manager. Alla kontakter rak
nas dS namligen dubbelt. Har foljer grund- 
reglerna for diplomet:

Klass 1: Kontakt med 15 olika stationer pS 
5olika platser.

Klass 2: Kontakt med 10 olika stationer pS 
4 olika platser.
Klass 3: Kontakt med 5 olika staioner pS 3 
olika platser.

Diplomet utdelas till alia amatorer och 
SWL:s i tre olika kategorier, namligen CW, 
Phone eller CW/Phone. Varje enskilt QSO 
skall dock vara tv-vags CW eller Phone (in
gen korsmodulering). Kontakter efter 1978- 
01-01 raknas.

Enbart kontakt med prefixet OX3 (nu OX9) 
galler. Alla band ar tillStna, dock inte 
korsbands-QSO. Kontakt med transportabla 
eller mobila stationer raknas inte.

Ansokan bestSende av GCR och avgiften 
p£ 12 Dkr eller 2 USD sandes till: Diplom ma
nager 0Z1WL, Tage Eilman, Rodegaardsvej 
60, DK5000 Odense C, Danmark.

THE PENNSYLVANIA
AWARDS SERIES

Den har serien pS fyra kortvSgsdiplom, ut- 
ges av the Lake Shore Amateur Radio Asso
ciation.

Alla band och trafiksatt ar tillStna. Avgif
ten ar 1 USD eller 5 IRC. Sand ansokan i 
form av GCR till WA3EZN, David Maynard, 
304 Barker St, Girard, PA 16417, USA.

Pennsylvania Cities
Kontakta 8 av foljande stader i Pennsylva

nia:
Philadelphia, Pittsburgh, Allentown, 

Bethlehem, Erie, Reading, Altoona, Scran
ton, Harrisburgh, Chester, Wilkes-Barre, 
Lancaster, York, Johnstown.
Novice

Kontakta 10 st Novicer i 5 olika counties i 
Pennsylvania. (Totalt alltsS 10 kontakter).
YL Award

Kontakta 10 st YL i 5 olika counties i Penn
sylvania.

Mobile
Kontakta 10 st mobila stationer i 5 olika 

stater i Pennsylvania.

A1-OPERATORS
CERTIFICATE OF MERIT

Den har utmarkelsen utdelas till de amatd
rer som visat sig hdlla en hog standard inom 
nSgon av amatorradions olika verksamhets- 
grenar.

Utdelning sker efter nominering fr^n 3 
amatdrer bosatta pa skilda platser. Nomine
ring kan ocksS ske direkt av IARS-CHC sty- 
relse.

Certificatet ar gratis. Forslag enligt ovan 
insandes till IARS-CHC, P.O. Box IARS, 
Glendale, Cal 91206-7609, USA.

THE 88 Certificate
The Dutch Yl-club, som bildades den 9 

maj 1981, utger det har diplomet for kontakt 
med kvinnliga amatdrer frSn Holland efter 
foljande regler:

Minst 88 poang skall erhSllas.
— Kontakt med medlem i DYLC ger 8 po

ang.
— Kontakt med annan hollandsk YL ger 4 

poang.
Endast kontakter efter 1981-05-09 raknas.
Sand GCR och avgiften p§ 8 IRC till: 

Awards Manager, M Wolf-Wildeboer, Polo- 
tenweg 14B, 8303 EJ Emmeloord, Holland.

Diploma Zagreb
Kontakt med minst 10 stationer fr^n Zag

reb. Alla band och trafiksatt. Kontakterna 
skall ha skett efter 1957-09-22.

Sand loggutdrag verifierat av 2 andra li- 
censierade amatorer samt avgiften pA 5 IRC 
till: YU2ADE, Radio Club Zagreb, Trg Zrtava 
fasizma 14, Zagreb, Jugoslavien.
Australian Ladies Amateur
Radio Association Award (Alara)

Har foljer nya regler fr o m 1082-01-01: 
Kontakt med minst 5 medlemmar i ovanstS- 
ende forening omfattande minst 4 australien- 
siska stater. Alla kontakter skall vara gjorda 
efter 1975-11-30. Endorsment kan f£s for yt- 
terligare var 5:e medlem.

Ansokan, bestSende av komplett logg
utdrag verifierat av 2 andra lie amatdrer, 
samt avgiften pfi 7 IRC eller 3 ASD (stickers 
1ASD) sandes till: A.L.A.R.A. Awards Cus
todian, Mavis Stafford VK3KS, 16 Byron 
Street, Box Hill South, Victoria 3128, Aust- 
ralien.
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11/ 9 
12/ 9 
13/ 9
14/ 9

30/ 7
31/ 7

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

10/ 8 
11/ 8 
12/ 8 
13/ 8 
14/ 8

DAG 
18/ 8 
16/ 8 
17/ 8 
18/ 8 
19/ 8 
20/ 8 
21/ 8 
22/ 8 
23/ 8 
24/ 8 
25/ 8 
26/ 8 
27/ 8 
28/ 8 
29/ 8 
30/ 8 
31/ 8 
1/ 9 
2/ 9 
3/ 9 
4/ 9 
5/ 9 
6/ 9 
7/ 9
8/ 9

A MS AT
Lennart Arndtsson, SM5CJF
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

EKVATORPASSAGETIDER
-OSCAR 8-

DAG VARV UT GR U
15/ 7 22224 1253 266
16/ 7 22238 1257 267
17/ 7 22252 1302 268
18/ 7 22266 1306 269
19/ 7 22280 1310 271
20/ 7 22294 1315 272
21/ 7 22308 1319 273
22/ 7 22322 1324 274
23/ 7 22336 1328 275
24/ 7 22350 1332 276
25/ 7 22364 1337 277
26/ 7 22378 1341 278
27/ 7 22391 1203 254
28/ 7 22405 1207 255
29/ 7 224 19 121 1 256

OSCAR 9
Nar datorprogrammet gick igSng igen efter 

ett delvis misslyckat programladdnings- 
forsok startades sandarna p3 bSde 2 m och 
70 cm och bSda gSr nu kontinuerligt. 
Kommandomottagaren stdrs darvid och man 
har, trots forsok frSn en mSnstudsstation 
(dvs med hog effekt), inte lyckats att f5 kont- 
roll over satelliten. Man planerar ytterligare 
ett par forsok med hog effekt hos mark- 
stationerna, men det verkar som om O-9, 
som borjade sA bra, trots allt kommer att bli 
ett misslyckande.

ISKRA 2
Ryssarna fortsatter att forvSna varlden 

FrSn rymdstation Saljud 7 kastade besatt 
ningen ut en amatdrsatellit, ISKRA 2 (Blix 
ten), i rymden. Forst gjorde man klar satel 
liten inne i rymdstationen och fallde ut an 
tennerna, och det hela visades i TV i hela ost

europa. Den nya satelliten, som har inter- 
natinella beteckningen 82 — 33C och NASA- 
beteckningen 13176, vager ca 28 kg, ar ej 
hermetiskt tillsluten, har sex solpaneler och 
kretsar f.n. p3 337 km hojd. Inklinationen ar 
51,6 grader. W. Varvtiden minskar snabbt 
och satelliten beraknas passera in i atmosfa- 
ren och brinna upp nSgon gSng i juli.

Telemetrin, som liknar den for RS-arna, 
har identifieringen RK2, och sands antingen 
med CW eller med en annan for narvarande 
okand kodning. Frekvensen ar 29,5776 MHz 
och uteffekten 0,3 —1,0 W. Formler for 
avkodning kan erh^llas av undertecknad mot 
SASE. Aven en transponder finns, men in
gen har i skrivande stund lyckats ta sig ige- 
nom den. Infrekvensen skall vara 21,230— 
21,270 MHz och utfrekvensen 29,580— 
29,620 MHz.

Telemetrin hors bra och tack vare vSgut- 
bredningen ar signalerna horbara under I3ng 
tid trots den I3ga hdjden.

SM5CJF

UOSAT:
Experiment med vagutbredning

22433 1216 257
22447 1220 258
22461 1225 259
22475 1229 261
22489 1233 262
22503 1238 263
22517 1 242 264
22531 1247 265
22545 1251 266
22559 1255 267
22573 1300 269
22587 1304 270
22601 1309 271
22615 1313 272
22629 1318 273
22643 1322 274

VARV UT GR W
22657 1326 275
22671 1331 276
22685 1335 278
22699 1340 279
227 12 1201 254
22726 1205 255
22740 1210 256
22754 1214 257
22768 1218 259
22782 1223 260
22796 1 227 261
22810 1232 262
22824 1236 263
22838 1240 264
22852 1245 265
22866 1249 266
22880 1254 268
22894 1258 269
22908 1303 270
22922 1307 271
22936 1311 272
22950 1316 273
22964 1 320 274
22978 1325 276
22992 1329 277
23006 1333 278
23020 1338 279
23034 1342 280
23047 1203 255
23061 1208 257
23075 1212 258

Denna artikel handlar om vSgutbrednings- 
experiment med hjalp av UOSAT eller Oscar 
9 som den ocksS kallas. Vi behandlar den te- 
lemetri som sands over fyrarna p3 145.825 
och 435.025 MHz och som innehciller infor
mation frSn magnetometrar ocn partikelrak- 
nare. Dessutom ges forslag till studier av 
mottagna data tillsammans med signaler frSn 
kortvSgsfyrarna och mikrovSgsfyrarna.

Utbredningen av radiovSgor, speciellt p3 
kortvcig, har nara samband med konditioner- 
na i jonosfaren och jordens magnetfait. Skik- 
ten av joniserade gaser forandras standigt p3 
grund av strSIningen frSn solen. StrSIningen 
pSverkar ocksci jordens magnetfait. 
Solflacksaktivitet skapar ofta norrsken och 
magnetstormar. Vaxlande magnetfait har 
orsakat avbrott i trSdbundna kommunikatio- 
ner genom att kraftiga strommar uppstStt i 
marken. Geomagnetiska stormar ar valkanda 
bland radioamatdrer for att hindra kortvSgs- 
kommunikationerna under ISnga perioder.

Det s3 kallade utbredningsexperimentet, 
bestSende av magnetometrar, partikel
raknare, HF och mikrovSgsfyrar ombord p2 
UOSAT, ger oss mojlighet att direkt studera 
solstr^lningens effekt pS jordens magnetfait 
och darmed ocksS utbredningsfdrhSllandena 
for HF, VHFochUHF.

Magneto  metern
Under 2:a varldskriget uppstod behov av 

att skydda fartyg mot magnetminor och dar
med att mata mycket svaga magnetiska fait. 
Detta ledde till utvecklingen av flodes- 
ventilen, en typ av magnetometrar som kom 
till stor anvandning inom den geofysiska 
forskningen. En bredbandig magnetometer 
av denna typ ombord p3 UOSAT mater 
detaljstrukturen hos jordens magnetfait, 
langs tre axlar. Analoga signaler erhSlles som 
representerar X, Y och Z-komponenterna i 
jordens magnetfait eller relativa flodestathet. 
Enheten ar placerad p5 en flera meter ISng 
bom som stracker sig ut frSn satelliten. Den 
lamnar detaljerade data via den tekniska fy- 
ren (435.025) och medelvarden med ISng- 
sammare uppdatering via den allmanna fyren 
(145.825).

Enheten lamnar varje sekund tre analoga 
varden (X, Y och Z) mellan 0 och 5 volt. En 
A/D-Omvandlare ger sedan ett digitalt varde 
bestSende av 16 bitar, for vart och ett av de 
tre analoga vardena. Enheten sander ocksS 

strobpulser som behovs for inlasningen i den 
dator som finns ombord.

Partikelraknare
UOSAT ar forsedd med tv3 Geiger- 

raknare. Den ena raknar elektroner med en- 
ergi over 20 KeV, den andra skulle ha raknat 
elektroner med energi over 40 KeV men den
na raknare skadades vid uppskjutningen och 
det ar darfor bara den forsta med gransen 20 
KeV som kan anvandas. Signalerna inte- 
greras under 100 ms och vardet sands daref- 
ter till datorn samt gors tillgangligt .for ut- 
sandning over de b£da fyrarna.

HF- och mikrovagsfyrar
HF-fyrarna anvander frekvenserna 7 050 

MHz, 14.002 MHz, 21.002 MHz och 29.510 
MHz, medan mikrov3gsfyrarna ligger p3 
2.401 GHz och 10.470 GHz. Fasen hos signa
lerna frSn de fyra HF-fyrarna kan ISsas s5 att 
de styrsav7 MHz-signalen, men de fyra frek
venserna genereras av individuella kristall- 
oscillatorer. De fyra signalerna sands simul- 
tant och hors antingen som stabil barvSg el
ler kan vara modulerade (A1) med informati
on frSn datorn. Uteffekten ar 100 mW frSn 
varje fyr.

MikrovSgssignalerna ger mojlighet att stu
dera skillnaderna i utbredningvid 2.401 re- 
spektive 10.470 GHz. AvstSndet satellit — 
jorden ger p§ dessa frekvenser hog damp- 
ning och marginalerna ar sm3. Det kravs en 
viss skicklighet for att bemastra problem 
med dopplerskift och att folja satelliten i azi
muth och elevation.

Telemetriforma t
UOSAT:s telemetrisystem lamnar tre typer 

av information. For det forsta ger det upplys- 
ning om status for de olika delsystemen, 
exempelvis att en fyr ar tillslagen eller fr^nsla- 
gen, att en antenn har frigjorts fr3n 
parkeringslaget och .s3 vidare. For det andra 
erhSlls prestanda fr5n vissa system. Till 
exempel batterispanning, laddningsstrom, 
temperaturer m.m. Slutligen lamnar 
telemetrisystemet data som samlats in av de 
olika experimentenheterna ombord. Data 
frSn magnetometrar och partikelraknare ar 
av stor betydelse i det har sammanhanget. 
Dessa ingSr som en del i den "datasida" som 
innehSller information frSn samtliga 60 
telemetrikanaler. Varje block p3 en datasida
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SM5CJW Bo Lenander 
Gunnar Svensson

VRK
SRJ

1.05,28
1.12,30

SM4IZW Lars Thyr OSA 1.15,06
SM5EZM Leif Zetterwall VRK 1.15,25

Christer Eriksson VRK 1.16,58
SM5NAE Hans Lindblom VRK 1.17,55
SM5JCQ Lars Hoglund VRK 1.38,50
SM4GGR Lars Carlsson OSA 1.38,52
SM4ECX Christina Svensson OSA 1.38,54

Michael Hallgren ESA 1.42,00
SM5AXT Raimo Hallgren ESA 1.42,30
SM70Y Lars Nordgren KSA 1.44,27
SM0EJY Anders Gylin SRJ 1.44,47
SM4ETE Christer Soderback OSA 1.49,40
SM5FUG Jan Palmquist VRK 1.53,50
SM5ACQ Donald Olofsson VRK 1.54,10
SM5FNB Goran Pettersson VRK 1.57,55
SM5CCT Bengt Eriksson 1.58,27

Siv Edvinsson OSA 2.02,20
SM4MNY Christian Eklund OSA 1.42,24 4 ravar

Johan Johansson ESA 1.58,50 4 ravar
SM4CGR Sven Ove Nilsson OSA 1.50,00 3 ravar
SM5JKU Bertil Sonnergren VRK 1.50,08 2 ravar

Hej go'vanner
och tack for alia bidrag som kommit sedan 

sist! Ganska mSnga kompletteringar har in
flutit till jaktkalendern som vi hade i forra 
Rav-lnfo, s3 det ar nog p5 sin plats med en 
repris av den senare halvan! Inbjudan till tvd 
nationella jakter samt SM och VM har ocksS 
kommit.

En mangd jakter har hunnit awerkas men 
det kanns and3 som om vi just borjat nar det 
nu drar ihop sig till semester och sommar- 
uppehSII i ravjagandet! Tur att det arrangeras 
jakter i mSnga narliggande klubbar, sS att 
man kan f3 sitt lystmate p3 ravjakt.

Arets forsta nationella jakt
gick i trakten av Torshalla och arrangera- 

des av Eskilstuna Sandareamatdrer med An
ders, SM5BMK som banlaggare. Som van- 
ligt var det ett mycket fint arrangemang och 
fin bana. Banlangden var 7,5 km.

Resultat N1

"RAV-I INFO" 
nr 2/1982

Nordiska Masterskap
Arets NM arrangeras av Norge och fr3n 

NRRL har vi erhSIlit foljande inbjudan date
rad 9 februari 1982.

Vi har herved gleden 3 meddele at nordisk 
mesterskap i radiopejlorientering vil bli arran- 
gert i Morokulien lordag 21 augusti 1982.

Kongsvingergruppen av NRRL vil st3 for 
arrangementet i samarbeid med NRRLs 
RPO-manager.

Formell inbydelse med program og alle 
opplysninger vil de forbli distribuert senere, 
men allerede n3 kan weekenden 20 —22 au
gust avsettes for en tur till Morokulien.

Vi onsker vSre nordiske RPO-venner lykke 
til under under sommerens arrangementer, 
og spesiellt vel mott i august!

Med vennlig hilsen
Lars R. Heyerdahl, LA6A
President NRRL
Nic. Kiaer Holter, LA5CH
RPO-manager NRRL

Second World ARDF
Championships 1982
Bulgarien 13—19 sept.

De andra varldsmasterskapen i RPO 
(ARDF) kommer att hollas 13—19 sept i Sr i 
Gabrovo i Bulgarien. Tavlingarna hSIls till 
minne av 1300 Srsdagen av Bulgariens sjalv- 
standighet.

Gabrovo ligger i centrum av Bulgarien och 
ar en industri- och kulturstad. AvstSndet till 
Sofia ar 249 km.

Bulgariska Radioamatorfederationen har 
ndjet inbjuda Ert RPO-lag att delta i VM. Tav
lingarna kommer att hSIlas enligt IARU- 
reglerna och med foljande program:

MSndag 13 sept: ankomst till Sofia och 
bussresa till Gabrovo.

Tisdag 14 sept: Traning, apparatkontroll 
och officiell invigning.

Onsdag 15 sept: 80mjakten.
Torsdag 16 sept: Ledig dag, utflykt.
Fredag 17 sept: 2 m jakten.
Lordag 18 sept: Resultat, prisutdelning 

och avslutningsceremoni.
Sondag 19sept: Hemresa.

Varje land kan delta med ett lag p3 6 tavlan- 
de (2 seniorer, 2 juniorer oc 2 darner) dessu- 
tom lagledare, tranare och SskSdare. Om Ni 
ej kan sanda ett komplett sexmannalag ar 
aven enstaka tavlande valkomna.

I tavlingarna kan alia delta som betalt 
deltagaravgiften USD 294. Avgiften inklude- 
rar hotell, mat, bussresor och ndjen 13—19 
sept.

SSAs RPO-manager har svarat foljande: 
"Vi onskar delta med ett lag mindre an 6 

tavlande. Hur mSnga kan inte anges nu, 
emedan vi annu inte har genomfort v3ra 
uttagningstavlingar. Dessutom ar det osa- 
kert om de som uttas kan Ska dS de fSr be- 
kosta resa och startavgift sjalva. Vi onskar 
att BRAF sander detaljerad information sna- 
rast mojligt till oss."

RAV INFO beskostas av SSA. Det ar alltsS 
nSgon promille av SSAs medlemsavgifter 
som avsatts till detta andamSI. DU ar val med 
och bidrar solidarisk till den "pott" som i sin 
tur stoder oss ravjagare?!

1 2

€
esa

inleds med tva siffror som utgor matvardet 
for kanalen. Vid den hogsta overforings- 
hastigheten(1200 baud) tar det ca 8 sekunder 
att overfora en hel datasida.

Mottagning av data
Magnetometerdata som erhSlllits frfin tele- 

metrikanalerna 05—07 och 15—17 represen- 
terar styrkan hos jordens magnetfait matt i 
tre dimensioner. Vardena kan variera fr3n 
000 till 999 och utgor relativa nivSer. Vi ar 
intresserade av att observera forandringar i 
faltet och motsvarande effekter pS vSgut- 
bredningen och darfor har de absoluta niv3- 
erna mindre intresse.

Fr3n varje anvandbar orbit behovs en ut- 
skrift av telemetrin. Satelliten hors under fle- 
ra varv tidigt pS eftermiddagen och strax ef- 
ter midnatt. Eftersom telemetrin pS 145.825 
sands med FM, kan mottagarens squelch an- 
vandas for att styra en bandspelare s3 att sta- 
tionen kan vara obemannad. Dopplerskiftet 
kan orsaka att signalen uppfattas nSgot se
nare och forloras nSgot tidigare an om man 
har mojlighet att folja efter med frekvens- 
installningen.

Utover telemetrin ar det ytterligare nSgra 
uppgifter som ar av intresse att registrera. 
For varje passage noteras tidpunkten d3 sig
nalen forst hors, AOS-qcquisition of signal, 
och d3 den forloras, LOS-loss of signal. 
Dessutom bdr dopplerskift, fading och/eller 
flutter noteras samt observationer av polari- 
sationen om du har mojlighet att vaxla mel- 
lan olika antenner. For att mata fasforskjut- 
ningen mellan HF-fyrarna kravs speciell ut- 
rustning och till detta Sterkommer vi 
forhoppningsvis i en senare artikel.

For att fS ordning p3 alia observationer 
och for att kunna ge en meningsfull rappor- 
tering ar det lampligt att anvanda sarskilda 
blanketter. Dessa tillsammans med anvis- 
ningar for ifyllandet kan erhSllas mot SASE 
frAn AMSAT-SM, Box 87, 601 03 Norrkd- 
ping.

Kalla: Orbit No9.
AMSAT-SM

The Swedish Amateur 
Satellite Group

A MS AT
PHASE III B
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Anvand och utoka din fardighet i amator- 
radions eget sprdk — telegrafi — Idt inte 
de med moda forvarvade kunskaperna 
rosta.

Diplom SVERIGE-naten
kan horas och koras p§ bcide SSB och 

CW antingen p5 40 eller 80 m bandet beroen- 
de p3 rSdande condx under veckosluten eller 
vardagkvallarna. QRG 7060 eller 3760 kHz 
plus minus QRM.

Natens trafikrutin vaxlar mellan den vanli- 
ga "ringformen" och ren nattrafik med en 
natkontroll eller "master", som vid behov 
dirigerar trafiken. Inte minst d3 en mobil sta
tion jagas av deltagarna. Trafiken ar m^ng- 
skiftande och dynamisk bl. a. pga fr^nvaron 
av ISngpratare. De fiesta deltagarna anvan- 
der talstyrd breakin (VOX = "voice opera
ting control"), vilket leder till b3de dialog och 
vid behov snabba replikskiften.

Sjalv har jag funnit ett visst noje att ha 
mottagaren installd p£ nSgot av Diplom 
SVERIGE-naten, medan jag varit sysselsatt 
med annat i shacket.

Du har mojlighet att ocksS bryta in (BK = 
break) p3 natet med din CW-station for utby- 
te av tvSvags CW-QSO i forsamlingsjakten. 
Naturligtvis i samarbete med deltagarna, n5- 
got som natkontrollen kan styra.

Vem blir, p5 tai om CW, den forsta med 
grunddiplomet (100 QSO/forsamlingar) for 
Diplom SVERIGE p5 160 m? Diplomen num- 
reras.

Svenska Amatorradionatet
alias "SARNET" pS CW redovisar en fort- 

satt dkning av sin trafikvolym p2 naten under 
borjan av 1982 jamfort med 3ret innan. Sam- 
manlagt over 300 radiogram expedierades

CW-spalten
Telegrafikunnighet

forordas gSng p3 g3ng i den har spalten. 
Den ar giltig an idag pS v3ra amatorband av 
inte minst foljande skal: Minimalt utrymme i 
frekvens raknat, enkelhet och tillforlitlighet 
samt annu ett viktigt skal: Minimala kost- 
nader. Du kan for en ringa peng fortfarande 
bygga effektiva sandare och mottagare 
med dess fordelar om det galler telegrafi.

lARU/lnternationella Amatorradiounionen 
begagnar sig av dessa klara fakta i sitt annu 
pSgSende projekt "Goodwill", dar man skan- 
ker fattiga amatdrer i u-lander en uppsatt- 
ning direktblandad CW-mottagare resp. CW- 
sandare, som har som byggsats bekostats av 
mer besuttna amatdrer annorstades jorden 
runt. Vill du ocksS vara med och stodja den 
hra verksamheten kan sakert SSA hjalpa dig 
med ytterligare information.

SM5TK Kurt Franzdn 
Box 13
150 13TROSA

under jan. och feb. i SARNETs QSP- 
service for alia sandareamatorer.

Svenska MM-stationer har ocksS nappat 
pS det har: FrSn SM3ALR/MM i Indiska Oce- 
anen gick ett radiogram/QTC adresserat till 
SM5HIH via SM3CFV i Bolinas over SAR
NET till SM5TK i Trosa, som i sin tur ringde 
upp -HIH/Goran i Flen. Denne var QRT pga 
antennproblem. Ett svarsmeddelande sandes 
i motsatt riktning med bekraftelse om mot- 
tagning av meddelandet jamte info om an- 
tennproblemen. NSgon dag senare hade 
-ALR/MM via SARNET och -CFV fStt svars- 
meddelandet pa 20 m CW. Ett samarbete, 
dar man kan pcivisa amatorradions inne- 
boende formSga, ar kul

Du kan ocksS vara med antingen som KV- 
snubbe eller VHF-amator (for lokaltrafiken).

Satter Du in 20:— pS SSK postgirokonto 
23 72 25-8 kommer SSK-Journalen under ett 
Sr med SARNET-info.

W1FB/ W6SAI Ramantennen
som beskrevs i tidigare nummer av QTC 

har aven provats av undertecknad och be- 
fanns fylla de funktioner, som uppgavs i 
originalartikeln. . . (NSgot annat var det val 
inte att vanta). FET-transistorn i antenn- 
forstarkaren ar i mitt fall en 2N3821. Vid 
switchning mellan ramantennen och en ut- 
omhus 160 m-antenn (80 m dipol T-kopplad) 
marktes ingen storre skillnad. I vissa fall batt- 
re signa Istyrka pS ramantennen.

Mycket riktigt hors TV-linjeoscillatorn hos 
grannens TV-apparat vid mottagning pS 160 
m-bandet. En effektiv undertryckning er- 
hSIles med minima riktad mot TV- 
mottagaren. Enligt uppgift kan upp till 24 — 
26 dB undertryckning erhSllas.

Enligt en annons i Worldradio april 1982 
(utges i Kalifornien, upplaga 25.000 ex) frSn 
Palomar Engineers som saljer "loop anten
nas" kan undertryckning nSs upp till 70 dB 
genom att luta pS ramen for att "matcha den 
inkommande vSgfronten". Firman saljer 
ramantenner frSn 10 kHz upp till 15 MHz.

I annonsen pStalas vidare, att ramanten- 
nens minima ar mycket smal pS lokala eller 
markvSgssignaler och vanligen brett eller inte 
alls pS DX-signaler. Detta betyder, att lokala 
storningar kan elimineras medan DX- 
stationer fortfarande kan tas emot i alia rikt- 
ningar.

TK

Ozon-klubben
SMONFA/Stig anvande fartygets nodsan- 

dare — gnistsandare i sin tjanst som fartygs- 
telegrafist i ett viktigt skede utanfor St. 
Lawrencefloden i Kanada, dS rorsandaren 
hade gatt kaputt. Stig har erfarenheter aven 
som flygsignalist pa B3, B5, B17, B18 och 
"Storck" m. fl. jamte 12 ar som "gnist" pa 
s/s Signeborg, s/s Rosa Smith och s/s Ros- 
lagen. Tack for brevet, Stig.

Fa se om vi kan fa in mer material till 
"Ozonklubben", hwOM?

Ozonklubben
For lange sedan, sS dar ca 60 Sr tillbaka, 

kom i dagen under en ARRL-konferens vad 
som formodligen ar det mest anmarknings- 
varda vittnesbordet om en amatdrs ihardig- 
het och uppfinningsrikedom.

En 17-Srig grabb, som var kand for sin sar- 
skilt effektiva gnist-, CW- och fonistation, 
befanns vara son till en arbetare i ytterst knap- 

pa omstandigheter. Sonen hade gStt i en 
mellanskola tills han blev arbetsduglig och 
hjalpte dS till med familjens uppehalle. De var 
verkligen mycket fattiga. AndS, trots det ha
de ynglingen en forunderligt komplett och 
effektiv station installerad i en ynkligt liten 
garderob i familjens kok. Hur hade han 
Sstadkommit detta?

Svaret var, att h an sjalv hade konstruerat 
varje liten detalj i stationen. Aven sSdana 
komplicerade och kinkiga foremSI som hor- 
telefoner och radioror var hemtillverkade! 
TillfrSgad om hur han burit sig St med dessa 
specialistverk visade han upp den mest fyn- 
diga hortelefonkonstruktion med trabitar och 
trSd. For att bygga vakuumrdr/radioror .ha
de han funnit ett stalle dar en gross- 
handelsfirma i apoteksvaror tomde sina trasi- 
ga provror och hade plockat upp tillrackligt 
med glas for att bygga sina egna ror och till
rackligt med stumpar av volframtrSd for 
glodtrSdarna. For att evakuera roren hade 
han byggt en egen vakuumpump av glas- 
bitar. Den stdrsta svSrigheten var att skaffa 
kvicksilver till pumpen. Han lyckades slutli- 
gen tigga sig till tillracklig mangd frSn en an- 
nan amatdr. Och roren var bra — battre an 
mSnga kommersiellt framstallda. Den storta 
finansiella investeringen av sin station var 25 
cents for en kombinationstSng. "His was the 
spirit that has made Amateur Radio!" 

(Ur Clinton B deSoto "200 meters and 
down". ARRL 1936).

Video
interference
RFI, TVI

och nu slutligen Video Interference. Redan 
har ett antal sandaramatorer blivrt tvungna att 
installa sin aktivitet eftersom de inte vill stora 
sina "video-grannar". Video ar inte ett nod- 
vandigt men andock ont.

Problemet har redan uppmarksammats av 
det danska Post og Telegrafvesendet. I "OZ" 
5/52 har man pS ledarplats tagit upp saken. 
Ett antal amatdrer i Sondergylland har infor
merat P&T om amatorernas mening, och det 
har medfort en skrivelse frSn P&T's Radio- 
tekniske Tjeneste:

"Med henvisning til ovennaevnte skrivelse 
skal man meddele, at Post- og Telegraf- 
vaesenet er bekendt med, at brug af amator- 
senedere — isaer i bSndet 3.5—3.8 MHz — 
kan medfpre forstyrelser i videobSndop- 
tagere, der typisk anvender et frekvens- 
omrSde op til 4.5 MHz.

Post- og Telegrafvaesenet er umiddelbart 
af den opfattelse, at en radioamator efter de 
seadvanlige regler er forpligtet til at soge 
forstyrrelser af denne art afhjulpet ved 
foranstaltninger i form af afskaermning af 
videobSndoptagelserens tilslutningskabel 
med filtre e.l. I tilfaelde, hvor sSdanne fo
ranstaltninger ikke er tilstraekkelige til at fjer- 
ne forstyrre fra en amatorsender i en sSdan 
videobSndoptager, vil der efter de gaeldende 
bestammelser ikke i almindelighed af Post- 
og Telegrafvaesenet blive pSIagt radio- 
amatoren at afholde yderligere udgifter til 
fjernelse af forstyrrelserne ved invendige 
foranstaltninger."

Det betyder enligt P&T att om en radio- 
amator stor en videoanlaggning s3 skall han 
fdrsoka att eliminera storningen genom att 
installera ett antennfilter ("skille- 
transformator") och ett elnatsfilter (ferrit- 
filter). Om storningama lika fullt fortsatter 
kraver P&T inte att amatoren cisamkas ytter
ligare kostnader.

SM3WB

f
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Case Aaslale 78 1211 Geneva 4 Switzerland

* *rH*'*\

1. Innan Jotan sander Ni ett brev till Grupp 
SK7FD och berattar hur Ni haft det under de 
Sren Ni varit igSng.

2. Uppge hur mSnga Sr Ni varit igSng (inkl. 
Srets jota)

3. Kerens namn kommer att delges i sam- 
band med jotahalsningen.

4. Under december mSnad kommer vi att 
sanda ut diplomen.
11. QSL-kortstavling

1: En varldstavling kommer att hdllas un
der Sretsjubileumsjota.

2. 5 priser for basta handgjorda QSL-kort.
5 priser for basta tryckta QSL-kort
3. a/ Korten mSste vara tillverkade av 

scouter ej a Id re an 18 Sr.
b/ Tavlingen ar oppen for alia scouter 

som deltager i Srets jota och ar medlemmar i 
Scoutforbund vilket ar anslutet till Svenska 
ScoutrSdet.

c/Korten kommer inte att returneras.
Dessa skall anvandas for en internationell ut- 
stallning pS den 15:e varldsjamboreen.

d/ Varje kort mSste vara markt pS bak- 
sidan med: namn, adress, postnummer, ort, 
land, Sider samt scoutforbund.

e/ Korten mSste vara Geneva tillhanda 
senast 1982-12-31.

f/ Vinnarna kommer att publiceras 
1983-03-31.

g/ Sand bidragen till:
Jota QSL Scout Bereau
P.O. Box78
CH-1211 Geneva 4
Switzerland
Vai mott under Jotan-82

GRUPP SK7FD

I Sr firar vi 25-3 rsju bileu m. Under Jotan 1981 
deltog ca 185scoutk3rer i Sverige. Arets del- 
tagarbevis celebrerar Scouting 75 Sr och Jo
tan 25 Sr. Jotahalsningen kommer i Sr att 
sandas av KFUK/M frSn SK3SS i Bolinas. 
Jubileumet kommer vi att bl a fira med jubi- 
leumsdiplom och QSL-kortstavling.

Vad ar Jotan?
Jamboree on the air ar ett internationellt 

scoutarrangemang via amatorradio. Scouter 
over hela varlden sitta dS vid radiostationer 
och pratar med varandra. Genom att deltaga 
i Jotan kan Ni fS nya vanner inom och utom 
Sverige. MSnga foljer upp dessa kontakter 
brevledes och besoker varandra t ex pS 
scoutlager Man kan ocksS fS tips frSn andra 
kSrer till det vanliga scoutarbetet.

Ni som var med 1981, vi hors igen i Sr. Ni 
som inte var med, kom med i Sr. Det ar jatte- 
kul. Glom inte att anmala Er till Grupp 
SK7FD, 280 62 Hanaskog, sS fSr Ni gratis en 
forhandsinformation med regler. Deltagande 
stationer m m. Alla som sander in rapport till 
Grupp SK7FD efter Jotan kommer att fS den 
svenska Jotarapporten utan kostnad.

Har foljer nSgra saker, som ar bra att veta i 
god tid fore Jotan:

1. Hur skaffar man radiostation?
Tag i god tid kontakt med radioamatdrer 

pS Er ort. Kanner Ni ingen kan ni ringa Siri el- 
ler Birger tel. 044/63575 sS skall vi forsoka 
tipsa Er om lampliga personer.

2. Bilda jotagrupper
Om Ni ar en mindre grupp kan Ni sIS Er 

ihop med en grannkSr. MSnga har bildat 
grupper over forbundsgransema. Prova det! 
Det kan ge mSnga fina tips i det vanliga 
scoutarbetet.

3. Hur skaffar man anropssignal?
Har Ni ingen klubbsignal kan Ni soka en 

specialsignal for Jotan. Ni som onskar fS en 
XA-signal bdr soka denna minst 1 mSnad i 
forvag. Ansokan skriven pS vanligt brevpap- 
per skall innehSlla:

1. Begaran om XA-signal
2. Ange om Ni har haft speciell XA-signal 

tidigare.
3. Under vilken tid skall Ni vara igSng.
4. Namnet pS scoutkSren, scoutforbund 

samt stationens uppstallningsplats.
5. Namn, adress och signal pS stations- 

forestSndaren och vice stationsforestSnda- 
ren, vilka bagge skall inneha A-certifikat.

6. Underskrift av ovanstSende personer.
7. Ansokan skall stallas till Televerkets Ra

diodivision, men sandas via Grupp SK7FD, 
280 62 Hanaskog.

8. Televerket sander ut signalerna under 
forsta veckan i oktober.

4. Forslag till traffar infor Jotan
Har foljer nSgra tips i punktform:
LSt radioamatoren informera om amator- 

radio verksamheten.

Oversatt information om scoutkSren till 
engenska, sS har Ni lattare att prata under 
Jotan.

Besok radioamatoren.
Forbered Jotan genom att hanga upp 

varldkartan, skaffa nSlar sS att Ni kan pricka 
in de stationer Ni pratar med, satt upp QSL- 
kort m m.

Har Ni inte varit med i Jotan tidigare, sS 
borja att kora 2-meterskontakter. Det ger en 
god radiotraning.

5. QSL-distribution
QSL-kort frSn Jotastationer kan sandas 

via SSA:s QSL-byrS, Ostmarksgatan 43, 
123 42 Farsta. Tank pS att Ni mSste satta pS 
gallande QSL-marke samt att meddela di- 
strikts-QSL-chefen att Ni varit igSng med 
XA-signal.
6. Kontakta tidningarna

De kommer garna och tar bilder och skri- 
ver en notis om Er aktivitet. Det ar ett fint till- 
falle att gora PR for kSren. Forsok aven med 
lokalradiostationerna. Forra Sret var det 
mSnga lokalradiostationer, som gjorde pro
graminslag frSn Jotan.
7. Material till Jotan

FrSn SSF. Stockholm tel 08/520980 kan Ni 
bestalla:

Radioscouthandbok del I, som ar ett in- 
troduktionshafte i radioscouting.

Radioscouthandbok del 2, som behandlar 
ravjakt.

Radioscouthandbok del 3, som behandlar 
tekniken for C-certifikat

Radioscout/Jota affischen
Jotamarket i tyg
Du kan ocksS fS ISna vSr diabildserie om 

radioscouting.
8. Nat med jotahalsningar

Alla nat hSIles pS lordagen. Tiden ar i 
svensk tid. Frekvenser: 3730 khz. Reservfre-
kens 7090 khz. Sverige avser att anvanda 
bagge frekvenserna.
09.50 Nordiskt HQ-koordineringsnat
10.00 Danmark
10.15 Sverige
10.30 Norge
10.45 Finland
11.00 Island

Efter jotahalsningen flyttar huvudstatio- 
nerna till flojande frekvenser:
Danmark 3720 khz
Finland 
Norge N 
Norge S 
Sverige

3730 khz
3750 khz 
3760 khz
3770 khz

9. Telegrafitraff
AvhSlles pS lordagen mellan 16.00—18.00 

pS frekvenserna 350—3550 khz
10. Jubileumsdiplom

Alla kSrer som deltagit i Jotan minst 10 Sr i 
foljd kommer att fS jubileumsdiplomet. Ni 
skall gora sS har:

JAMBOREE ON THE AIR

15-17 oktober 1982

QTC gor nu ett sommaruppehcill och emotser trevliga bilder fran sommarens aktiviteter 
till senast den 3 augusti. Nr 9 postas den 3 September. Glad sommar onskar

SM3WB
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— SWL —
Reflections

Ingemar Larsson, SM5-3583 
Kyrkvardsvagen 37 
140 30UTTRAN

160 mb
Undrar om det fanns nAgra SWLs som 

lyssnade pS 160 mb innan bandet blev fritt 
har i SM? Det var verkligen kul att lyssna pS 
bandet, sila ut svaga CW och SSB signaler 
bland en massa QRN och QRM frSn kust- 
stationer, Loran i USA etc. Dessutom blev 
rapporterna ofta mer uppskattade pA 160 an 
p3 de dvriga banden. Jag har 12 lander 
DXCC konfirmerade dar med KV4FZ och 
K1PBW som basta DX. Mcinga QSL hade 
noteringen "Tnx SWL first SM" o s v. Lyss
na runt 1800 kHz pa SSB och om du har tur 
kan du fci in nagra G-stationer som brukar gS 
ratt fint runt midnatt.
QSL

SM5DQC meddelar att han svarar via SSA 
pA lyssnarrapporter som kommer via byrcin 
for rapport till SP2BHZ/JW + JW0P. Inget 
returporto behovs.

IS0IIT berattar att han numera trottnat pa 
de rapporter som kommer via byrAn, men 
han svarar snabbt pa direktrapporter. Sand 
med en IRC sa kommer QSL-et.
Up prop: Aurora, MS,
EME SWLs

Jan Andersson, Myrgatan 9, 936 00 Boli- 
den undrar om det finns nagon SWL i SSA 
som ar intresserad av VHF-aktivitet? Janne 
har en 2x30 el manstuds-yagi + en BF981. 
Sjalv har jag ingen erfarenhet av UHF eller 
VHF, men om det finns n^gon annan s3 sIS 
garna en signal till Janne 0919 - 608 06 eller 
skriv.
DXCC-lander

Fick ett mycket trevligt brev fr^n en YL 
SWL, SM3-6609 och hennes DXCC-lista ar 
verkligen imponerande. Tnx Yvonne.

Det fick mig att tanka pa att m^nga SWL 
inte tanker pS att Sovjetunionen innehaller 
flera republiker. 16 DXCC-lander finns det i 
USSR + UK2 = Kaliningrad och UK1P = 
Franz Josefs land som raknas separat. Inalles 
blir det 18 lander. Ar du tveksam Sci r^dfr^ga 
SSAs DXCC-lista eller "Tages lista".

England (United Kingdom) innehaller 
ocksci mcinga DXCC-lander. Inalles sju styc- 
ken. G3, G4 = England, GM = Scotland 
med Shetland, GD = Isle of Man, GU = Gu
ernsey Islands, GJ = jersey Channel Islands, 
Gl = Northern Ireland och GW = Wales.

Jag planerar att gora upp en slags ranglis- 
ta i SWL-spalten. Kom igen alia SWLs och 
skriv och beratta hur mcinga lander du har, 
din RX och din antenn.

Har ett par 160 m QSL. PA0HIP var den 
mest lattkorda PA-station januari 1982. Input 
15 W. OL8CHM kor med max effekt pa 10 W 
for novixcall men hordes med 589.
RADIO:

DATE 1-

GMT

BAND 15

MODE CGJ

RST —
TNX FERQSO;73!
a

CZECHOSLOVAKIA

OL8CHM
QTH : ii' 6 6 c

PETER KOZMON
SIBlRSKA 46
80100 BRATISLAVA

TNX QSL DIRECT or VIA BUREAU

"Den tyska quaden"
(QTC 5/82 sid. 172).

Med hapnad laser man om denna fantasti- 
ska antenn som tycks slci ut yagi, log. perio- 
dare och rombantenner.

Eftersom jag sjalv ar agare till en dylik 
loop-antenn — hanger over mitt potatisland 
— vill jag garna ge nSgra fakta om antennen. 

Jag citerar: "80 meter: ratt hog strcilnings- 
lob. Forstarkning 6 dB jamfort med dipole". 
Slutcitat.

Fel, min dipolantenn for 3,7 MHz som han
ger cirka 25 meter over marken med nastan 
80 meter Icing RG-213 ar minst 8 dB battre an 
loop-antennen matad med 4 meter RG-213. 
Loop-antennen har dock en stor fordel: vid 
hagelskurar, snovader och andra forhSHan- 
den som vid mottagning statiskt laddar upp 
eller ur antennen ar den s5 gott som okanslig 
for denna typ av storningar jamfort med t. 
ex. en dipole eller vertikal. Stationer helt 
olasliga pci dipolen arfullt horbara pa loopen, 
vilket troligen beror pa att denna antenntyp 
saknar "andspetsar".

PS 20, 15 och 10 meter har den enligt arti- 
keln extremt ISg strSIningsvinkel. Mig veterli- 
gen kan man bara erhSlla ISg strSIningsvinkel 
pS horisontella antenner genom att antingen 
placera dem hogt (i vSglangder) eller genom 
stackning av dipoler. I samma tycke stSr att 
tysk-quaden ger en forstarkning pa cirka 6 — 
10 dB battre an en 2 el. beam pa samma 
hojd. Eftersom en 2 el beam har en forstark- 
ning pS cirka 5 dB over dipole skulle alltsS 
tysk-quaden ge cirka 11 —15 dB over dipole. 
Otroligt.

Mot norra Brasilien ar min loop-antenn cir
ka 4 s-enheter samre an min dipole pS 28 me
ters hojd trots att ett horn av tysk-quaden 
"pekar" mot "PY".

Till sist: ISt oss slippa dyl. slaskartiklar i 
QTC. SSdana beskrivnigar staller bara till 
trassel och besvikelser for nyblivna amatdrer. 
NSgon tekniskt kunnig i redaktionen bdr val 
rimligen lasa igenom manuset innan det 
slapps ut till tidningen. For den som verk
ligen ar intresserad av "antenn-pornografi!" 
fSr jag rekommendera "CQ", "Ham-radio" 
eller "73".

Bengt Lundgren, SM6APQ

Kommentarer
Denna antenn har varit beskriven i en 

mangd amatortidskrifter over hela varlden, bl 
a i QTC 9/78. Antenner ar emellertid ett myc
ket svSrt omrSde. En tillfrSgad "expert" fore
slog att APQ skulle flytta potatislandet. Det 
hade varit trevligare om -APQ inskrankt sig 
till att beratta om sina erfarenheter i stallet 
for att hacka pS QTC-redaktoren. -WB.

PS. Insandaren sager att dipolen ar ma
tad med 25 m RG-213 och loopantennen 
med 4 m RG-213. Tydligen hanger de inte 
pS samma hojd vilket har viss betydelse. 
Se SMOMANs artikel i detta nummer.

WB.

"Scintar livet"
Jag har last insandaren i QTC 5/82 sidan 

186 och funnit att den mSste galla mig. Jag 
har sokt CW-dispens tvS gSnger och fStt av- 
slag med motiveringen att jag mSste lara mig 
Stminstone 25-takt telegrafi, annars fSr jag 
forbli T-amator i hela mitt liv.

Jag har i mcinga Srforsokt lara mig telegra
fi. Var uttagen till signalist vid A2 i Goteborg. 
Gjorde mina mSnader dar men kunde inte la
ra mig telegrafi. Jag har varit FRO-chef i Bo- 
rSs och gjorde nya anstrangningar och for- 
sokte tvS gSnger vid 115 utan resultat. Jag 
har forsokt med bandkurser och pS kurser 
som gStt over Kalmarrepeatern. Det gSr bra 
med 4 —5 bokstaver, sedan ar det stopp. Det 
sista forsoket var att jag skaffade mig en da- 
tor dar jag kunde se, hora och skriva ut dessa 
for mig sS krSngliga CW-tecken. Inte ens den 
dyra satsningen har gett resultat.

Jag ar handikappad. Jag har en Skomma 
som gor att jag inte kan hantera en telegrafi- 
nyckel. Fyra fingrar pS hoger hand "sover". 
Numera sover aven tre fingrar pa vanster 
hand samt delar av underarmen. Jag har 
darrninqar i handerna. Lakarna har konstate- 
rat fortlopande sjukdomstillstSnd i min kropp. 
Jag har undersokts av specialister, senast 
1980, och jag har f3tt mangder av medicin. 
Jag jobbar Sci mycket jag former. Jag har 
ciberopat mina sjukintyg vid mina dispens- 
framstallningar. Men hela tiden har jag motts 
av negativ attityd frSn televerket. Efter forsta 
avslaget ringde jag en kvinnlig tjansteman 
vid televerket och vi hade ett Icingt samtal. 
Beskedet blev att jag skulle kommma in med 
en skrivelse dar jag skulle redogdra hur jag 
hade det socialt och hur min och min sam- 
manboende hade det och hur v3r dag fdrfldt. 
Jag skulle avsloja allt som rorde mrtt privat- 
liv!

Efter mcinga overvaganden av mig och min 
tjej s§ skrev jag ingSende hur vi hade det. 
Mitt fysiska lidande och min vark och hur 
det inverkar p3 mig psykiskt. Jag kande det 
som ett obehagligt tvSng att infor en full- 
komligt ointresserad kvinna i ett statligt verk 
avsloja mina innersta kanslor. Att behova ut- 
lamna sig sjalv. Vederborande skiter ju full- 
komligt i mig som manniska.

Det ar inte roligt att offentligt beratta om 
sin plciga. men nar televerket avkravde mig 
dessa uppgifter anser jag att jag aven kan 
delge dem till SSAs 6000 medlemmar.

Vart skall jag vanda mig for att f3 reson? 
SSA har ju inte langre ncigonting att saga till 
om i dispensarenden. I QTC 4/82 Atergavs 
ett kryptiskt formulerat "tackbrev" till SSA 
rorande foreningens medverkan vid dispen
ser for vissa kategorier av amatdrer. Telever
ket anscig sig ha storre mojligheter an SSA 
att bedoma behovet av dispenser och avslu- 
tade skrivelsen med ett utomordentligt tack 
till SSA for vardefulla bidrag som lamnats for 
att finna goda kriterier for dispensarbetet. 
(Rosten ar Jakobs men handerna ar Esuas. 
QTC red.).

Det jag har skrivit har ar sant pci heder och 
samvete. Gor vad ni vill med brevet. Ta in det 
i QTC eller skicka det till Expressen. Min 
storsta onskan ar att f3 licens for kortvcig.

SM7GED, Rolf Noord

Det har aven kommit en insandare frSn en 
anonym person. Han havdar den uppfatt- 
ningen att om man vill ha sandarlicens Sci 
mSste man lara sig minst 25-takt. Annars 
kan man ju ofrivilligt lagga sig pa en station 
som sander SOS!

Anonyma insandare infores inte annat an 
om den ar forsedd med namnuppgift. Sci 
kom garna tillbaka med mer konkreta syn- 
punkter.

Red.
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UTIFRAN

Copenhagen HAM Meeting 
1982
24 juli — 31 juli 82
Lordag den 24 uli startar "HAM 82" i Kopen- 
hamn. Det ar ett internationellt amatorradio- 
lager med amatorradio och (nastan) alia 
slags trafiknat och vSglangder. RTTY, 
SSTV, VHF, UHF, ATV osv stSr pS program- 
met. Det blirocksS radiopejlorientering, auk- 
tioner, moedllflytuppvisning, foredrag, utfar- 
der, sight-seeing, grillfest, familjeparti mm 
mm.

Camping kan ske inom omrSdet, och 
ocksS privat inkvartering kan ordnas. I sS fall 
skall du snarast anmala dig till adressen ne- 
dan.

Alla intresserade ar valkomna till en eller 
flera dagars intressant och spannande HAM
MEETING i dejlige Kopenhamn. Dar finns ju 
ocksS massor av annat i narheten, Tivoli, 
Zoo, Stroger, wienerbroden, den riktiga 
olen, den roda korven och det danska gemy- 
tet...

S3 ta en tur till Kopenhamn 24—31 juli! 
HAM 82 ager rum pS GronnegSrden, Dyna- 
movej 1 —3, Dk-2730 Herlev. Om du vill cam- 
pa eller ordna ovemattning pS annat satt 
skall du sriva till

Copenhagen Ham Meeting 1982
Postbos 96
DK-1004 Kopenhamn K
Danmark
73 och valkommen till Kopenhamn och 

HAM 82 onskar 0Z7HAM

Abo radioamatdrer 0H1AA
anordnar sommarlagret detta Sr under ti- 

den 6—8 aug. i Laitila belaget ca 50 km norr 
om Abo. Gott om utrymme for talt, bastu 
med tillgSng till bad. Inomhusackordering 
kan ordnas, vilket skall bokas i god tid. Vag- 
ledning via Aborepeatrarna R0, R7 samt 
145,550 MHz.

For vidare upplysningar och bokningar 
ring ordf. Hans-Erik Krokfors/OH1 DP tel 
009358-21-17193 alt. klubbsekr. Kari Koi- 
vumaki/Oh1BM tel. 009358-21-783726.

Sverige—Finland
Bilden pS sidan 224 i QTC 6/82 hade "tap

pat texten". Gransen mellan SM och OH pS 
Market har regierats som kartan visar. Om 
det inverkar pS Markets status som DXCC- 
landarobekant.

SK6RKI
Ockero kommuns Sandaramatorer med- 

delar att repiter SK6RKI VHF R6 kommer att 
vara fardigmonterad under maj mSnad 1982. 
Sandaren ar monterad pS Hono vattentom 
(FR29G) med J-pole antenna i nordlig och 
sydlig riktning. Mottagare nr 2 ar monterad. 
Mottagare nr 1 kommer att provmonteras pS 
flera QTH for att forsoka tacka kusten pS 
basta satt. Lankfrekvenserna mellan mot
tagare och sandare 433.325 och 433.350 
MHz. Effekt ca400 — 500 mW.

Oppningston 1750 Hz.
Repiter SK6RKI UHF Ru 10 sitter som be- 

kant pS Hono vattentorn (FR 29 G) och mot- 
tagaren ar monterad pS Ockero vattentorn.

Lankfrekvens mellan mottagare och san
dare 433.375 MHz effekt 40 mW.

Oppningston 1750 Hz.
Repiter SK6RNY UHF Ru 2 QTH FR 31 G. 

GSr som vanligt med filter. Mottagarens 
kanslighet 0,5 uV. Sandarens uteffekt 10W. 
Antennen bestSr av 4 st omvikta dipoler va- 
rav 1 st ar horisontell och riktad vasterut.

Ockero Kommuns 
Sandareamatorer

SM6FZG Kenneth och 
SM6CET Lars

VMG
Vastkustens MikrovSgsgrupp kom ut med 

Bulletin nr 4 i borjan av juni. Den omfattar 11 
sidor frSn mikrovSgsomrSdet. Man forbere- 
der sig pS Annaboda 1982. VMG driver fyra 
UHF-fyrar. 1296.800, 2304.800, 10368,600 
och 432,926 MHz. Bulletinen Sterger aven en 
brewaxling mellan VMG och SSAs styrelse 
angSende VHF-spalten i QTC som ger myc- 
ket ovrigt att onska for SHF-intresserade an- 
ser man. Slutligen finns bland mycket annat 
smStt och gott en beskrivning pS en "1296 
MHz Microstrip preamplifier" signerad 
W6P0 ur Eimac bulletin. VMG vill aven gora 
en fullstandig undersokning av aktiviteten i 
Skandinavien pS alia amatorband over 1 
GHz. Enkaten omfattar en teknisk beskriv
ning av SHF-diggarnas utrustning. Vill du ve- 
ta mer om VMG och dess verksamhet. Skriv 
till SM6CKU.

WB

Sandareama torernas

Sambandskar
- SSK

Vid Sandareamatorernas SambandskSrs 
Srsmote i Norrkoping omvaldes SM5AA till 
ordforande for tvS Sr. Ovriga ledamoter blev 
SM0HEB, SM0IX och suppieant SM5JYP, 
alia valda pS tvS Sr. SM5KUX blev suppieant 
p3 ett Sr. VerksamhetsSret andrades till 1 
September—31 augusti med Srsmote varje 
Sr. (SSA Bulletin nr20).

Silent keys
Bengt Fredner, ex-SM5FQ har avlidit i en 

Sider av 76 Sr.
Carl-Eric Almquist, SM5HA har avlidit, 

61 Sr gammal.
Carl-Eric Almquist, SM5HA har avlidit 61 Sr 
gammal.

QTC gratulerar
SM4CFL Johnny Ohlsson, reporter vid 

Nya Wermlandstidningen (NWT) har utsetts 
till "Arets naringslivsjournalist" av Timbro 
forlag. For det har han fStt ett stipendium pS 
10 000 kronor. Juryn sager i sin motivering 
att han "pS ett sansat satt verkat for utveck- 
ling av ambitios och mSngsidig rapportering 
om naringsliv och arbetsmarknad i en region 
med stora ekonomiska problem". (SM4KL).

SM5FA, Lennart Stockman, tidigare 
ordforande i SSA, har utsetts till vice preses i 
Ingenjdrsvetenskapsakademien. (SM5AKS).

En av QTC.s flitigaste fotografer Gunnar 
Ekstrom, SM7QY fyllde 70 Sr i april och gra- 
tuleras i efterskott.

MC-buren
radioamator

Mobila radioamatdrer finns det gott om 
men de som kor radio frSn en motorcykel ar 
det kanske lite mer tunnsStt med.

I Vimmerby finns det i alia fall en och det ar 
Lasse Karlsson SM7MEW som har monterat 
fast en kvartsvSgspinne pS sin Honda och via 
sin lilla IC 2-E har QSO med sina kollegor i 
stan.

Under sommaren kanske Lasse sticker ett 
par svangar i vSrt avISnga land och dS kanske 
ni fSr QSO med SM7MEW/mc. Text och fo- 
to: SM7JIY Janne

Fran distrikt och klubbar
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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, Ostmarks- 
gatan 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
■ 2 mtr PA med QQE 06/40 350:-. 432 
MHz trans.conv. 12 V (in 144 MHz) 200: — . 
4CX250 5 st. beg. 300:-. Mikrofon AZDEN 
dyn. DX-327 50 k-ohm, ny 250: — . Eco
maskin SEIF 12 V 200: — . QRP transceiver 
TEN-TEC PM2 15-40-80 met. 2 W CW full 
bk 300: — . Allt hamtpriser. SM4CFL Jonny 
Ohlsson, tel. 054 - 708 04 eft. kl. 20.
■ IC280E ca 1 Sr, saljes i originalforp. 
1.500:-, SM5KNJ, Janne, tel. 011- 
13 13 63.
■ TS-520 12/220 V med CW-filter 2.900:-. 
Altsaxofon "Keytone" 1.200: — . TRAFOS 
3000 V-CT 300 mA 2 st. 5V-CT 2A o. 2.5V- 
CT 10 A. Vridtrafo 220 V/0-260 V 8A! Div. 
drosslar 150 o. 300 mA samt kond 10 
uF/1000 o. 2000 V. Ett antal svarta vagg- 
telefoner o. nSgra benfargade bords-do med 
8 linjer. SM6CYZ, Gosta, 0430 - 221 09 efter 
17.00.
■ HW 101 med power och "homemade" 
mobilagg. Ritkontroll och CW-filter. Nya 
slutror (6146B). Pris 1.850:— (ev. byte). 
SM7MKV, Tommy, tel. 044 - 414 37.
■ 12 meter VSrgSrdamast. Aluminium med 
gSngjarnsfaste, vikt ca 50 kg. Pris: 2000: — , 
SM3HYA Janne, 026 - 19 21 23.
■ FT7B. Nyskick. Hamtpris 3.000:— cash. 
0431 - 130 34. SM7EL.
■ Dator ZX80 + 8 KRom = ZX 81, inkl ma
nual + bok i Basic pa svenska. Helt ny! 
SM4HBQ0241 - 208 38.
■ Hygain mobilantenn, ny, med mobilt fas- 
te och spolar & whips for 20 — 40 och 15 me
ter, pris 750: —. SM2CSA, Bengt, tel. 0911 -
130 83.
■ Experimentdator SOS-starter. 280, PIO, 
CTC, DART, epromprogrammerare, vire- 
wrap area, och S100 expansion. SM3EWA 
Hans 0278/408 74.
■ TS-120S 40 QSO:n. PS-30 power. Mc- 
35S mic. Komplett 5.900: — . Tel. 0660- 
501 16 eller arb. 0660 - 105 00 ankn. 276. 

SM3ENQ, Stig-Olof Soderberg.
■ SONY sv/v videokamera med electronic 
viewfilter, zooomoptik 20—100 mm. 
1.500: — . Ev. byte med Atlas 180, FT-7. 
SM7FZV Ivar 0414 - 121 09.
■ VHF-station fartygsbandet. SRA ME-60. 
55 kanaler duplex. SM7EWD Ake Bergvall, 
efter 16.000455 - 160 60 - 350 77.
■ 18 st. RAM-minnen 2114 (Acorn Atom) 
motsvarande 9K-byte. Saljes for 300: — . 
SM7GIG, tel. 042 - 701 78.
■ ATLAS-210X transceiver, Super natagg- 
regat 13,5 V 30 A, microphone Astatic 10- 
DA, allt i nyskick. 4.500: — . Sven 0155- 
584 33.
■ National Panasonic DR-29 digital 0,15— 
30 MHz obetydligt beg. 1.500:-. TEN-TEC 
Argonaut 509 1.500: —. Ring SM6NDB Bjorn 
0520 - 150 35 efter 18.00.
■ 4x2 el. Tonna 432 MHz kompl inkl power 
divider, kablage, fastplattor och ror 1.200: —. 
Microwave transv. 28/432 MHz som ny 
1.000:-. D:o 28/144 MHz 700:-. TH3Jr 
700: — . Hembyggd sandarblandare 28/432 
MHz enl. VHF-comm. 3/76 inkl. local-osc.

enl. VHF-comm. May/73 500: — . AL-ror 
50x2 mm ca 4 m 100: — . KR-500 elevations- 
rotor 900: — . TS-820 drygt 1 Sr valvSrdad 
4.400:-. BC547B 25:-/100 st. BC557B 
25:-/100 st. SMODCX/Lasse, 08- 
774 58 93.
■ YAESU FT-227 RA, 2 m FM, 1/10 W, 
scanning, minnen 1.800: — . SM4JSF, Len
nart, 019 - 14 24 45.
■ Drakeline bestSende av mottagare R4B 
med extra kristaller samt sandare Reciter T4. 
Helt komplett och med en svenskbyggd nat- 
del. Mycket stor moonbounceantenn for 144 
MHz bestSende av 16 st 15 el yagi typ CUE 
DEE. Stackningskit kan ordnas. Ev. delbar 
for 2 eller 4 kopare. 30 m ISgforlustkabel 
RG17 med N-kont. Stora och smS flaktar i 
div utf. Anders SM5VFH, tel. 0171 - 890 61.
■ Yaesu FT221R, 2 m. FM, SSB, CW. Yae- 
su FT227R, 2 m. FM. BSda i mkt bra skick, 
saljes till hogstbjudande. SM7KCT, Ingvar, 
040 - 94 29 09 e. 17.00.
■ Tages lista finns att kopa hos foljande fir- 
mor: Bejoken Malmo, CAB elektronik Jon- 
koping, Pryltronic Ulricehamn, Hellbergs Ra
dio Lidkoping, SRS Karlstad, Elfa Stock
holm, Heatkit Stockholm, Key Com Hager- 
sten, Technic import Enkoping samt SSA = 
Sveriges Sandare Amatdrer. Listan kan gi- 
vetvis kopas av mig direkt via personkonto 
35 10 09-50 15. Pris 50:-. Tel. 031- 
27 73 33. SM6GDLTage.
■ En st Datong UP-converter. En st Rotor 
HAM III. Ring Kjell 040 - 41 48 35.
■ HW-12A 80 m SSB-transceiver + 220 V 
power med hogtalare 500: — . Fabriksny Hy- 
Gain 14AVQ300: —. Kompletta SrgSngarav 
QTC 1962-1976. SM5CNL Olle, tel. 08- 
84 12 50.
■ UFB Sony RCF 1, professionell mot
tagare, 10 kHz—30 MHz, AM, SSB, CW, 
nat- och batteridrift, som ny 4.800: — . Ken
wood mobilantenn MA 5 med faste VP 1, ny 
750:-. SM0EBP, Borge, tel. 08 - 86 45 87 
e.1800.
■ 2 st AP taxistn for R4, R5, R8, 550, inb. 
preamp. Korklara. Billigt. SM6BER, Hardy 
0531 - 430 40 eft. 17.
■ IC 251 E SSB/CW/FM transceiver som 
ny. Naigai Nag 144XL 500 W 7.500:- for 
allt. Ngt def. FT207 2 m handapp. 700: — . 
SM5JMC-2 Michael, 0923 - 126 00 efter kl. 
1800.
■ Dator ZX-81 fabriksbyggd 6 mSn. gam- 
mal saljes for 850 kr eller bytes mot QRP-rig 
HW-8 eller liknande, ring Dag SM7IPB. Tel. 
046 - 11 62 50.
■ DC 4 nytt 12 V. DC till TR4 och TR3 
575:-. RV 3 VFO till Tr3 beg., felfri 450:-. 
SM6OE Sven, tel. 035 - 11 54 81.
■ Ker.kond 2x120 pF 3 kV. Rullspolar 30 

H. Ring Danne0500 - 144 29.
■ DRAKE T-4XB + R-4B + def. trans- 
verter. IC 245 E 4- Programbord. Ingemar 
Wahlgren SM0LTI, Lovangsvagen 17, 
151 53 Sodertalje. 0755 - 131 33 efter kl. 
17.00.

□ KOPES
□ PB3/800 for samling (av. defekt). Stor 
var. vakumkond (1500 pF). Philips noval- 
sockel. SM0MCP, N-G Nilsson, 08 - 
61 15 97, eft. 18.00.
□ IC-240. RX 3—30 Me, garna rorbest. 
Hallicrafters, Hammarlund, Coll. SM6BER, 
Hardy 0531 - 430 40, eft. 17.

Plyschtroja
med SSA-emblem. Storlekar: Small, me
dium, large, x-large och xx-large. Obs! 
Sm3 storlekar. Farg: Morkbia. Pris: 
130:-.

SSAs Forsaljningsdetalj

Nya signaler
Nya signaler per den 23 april 1982
SM4NMM Gunnar Hoglund, Skogsvagen 16

670 40 AMOTFORS..........................................T
SM4NMT OlavSoderlindh, Movagen43

780 41 GAGNEF.................................................T
SM0NMU Nils Andersson, Mandolinv. 46

175 48 JARFALLA............................................B
SM6NMV Sven Skogsater, Aprilg. 10 B

415 15G0TEBORG..........................................A
SM0NMW Lars Akerholm, Kallvagen8

184 02 OSTERSKAR........................................B
SM5NMX Urban Malmehed, Magnas Gard,

PI. 7012, 732 00ARBOGA...............................T
SM0NMY Eva-Lena Johansson, BrSviksv. 14

121 68J0HANNESH0V.................................T
SM5NMZ Sven-Gunnar Persson, Skogsstigen 36

732 00ARBOGA..............................................T
SM4NNA Bjorn Lindberg, Stinav. 26

691 54 KARLSKOGA....................................... T
SM4NNB (ex. 2132) Thure Schonnings,

VSrvagen 5 B, 771 00 LUDVIKA......................T
SM4NNC (ex-6611) Goran Ahling, Blom- 

backavagen 29, 682 00 FILIPSTAD................T
SM5NND Erik Ljung, Vandstigen 2

732 00ARBOGA..............................................T
SM5NNE Mats Garman, TradgSrdsg. 52

732 00 AR BOG A..............................................T
SM0NNF Bengt Gronquist, Vikbyv. 76

181 43LIDING0................................................ T
SM4NNG Leif Zetterlund, MosSsv. 28

702 280REBRO.............................................. B
SM0NNH Tom Nyqvist, Granitvagen 26 B

135 46TYRES0................................................ T
SM0NNI Jan Starck, Champinjonv. 60

141 46HUDDINGE..........................................B
SM7NNJ (ex-6807) Sven-Ake Ringdahl

Gustav Adolfs vag 3 C
392 38 KALMAR...............................................T

SM7NNK Bo Lindell, Algatan 44
382 00NYBRO.................................................. T

SM7NNL Tommy Andersson, Fastan Godelov
240 13GENARP................................................T

SM1NNM Kenneth Larsson, Tielvarv. 14
621 42 VISBY.................................................. T

SM7NNO Anders Landgren, Boels vag 11
222 48 LUND.....................................................T

SM5NNP Tord Engberg, Slottsgat. 18 A
742 00 OSTHAMMAR..................................... T

SM5NNQ Per-Olof Knuts, Fasangatan20
742 00 OSTHAMMAR......................................T

SM0NNR Stefan Hedqvist, Porthansv. 13
161 57 BROMMA............................................ A

SM7NNS Carl Soderlund, M3nstigen8
230 22 SMYGEHAMN..................................... B

SM7NNT Boris Prochazka,
Domarringvagen 8
331 00VARNAMO............................................T

SM7NNU Per Svenningsson, Stora Hestra
330 27HESTRA................................................ T

SM1NNV Sixten Andersson, Ostervallag. 23
620 30SLITE.....................................................T

SM2NNW Roger Sandstrom, Haradsv. 61
922 00VINDELN..............................................T

SM2NNX Rune Engstrom, Plang. 3
910 20 H0RNEFORS........................................T

SM5NNY Lars-Ake Jakobsson,
Sveagatan 26 A
582 32 LINKOPING..........................................T

SM5NNZ Torsten Bladh, Norrmalmsv. 10
583 20 LINKOPING..........................................B

SM0NOA Ulf Heinke, Lovangsvagen 71
183 30TABY.....................................................C

SM7NOB Jorgen Hjort, Eriksgatan5
331 00VARNAMO

SM6NOC Petter Friberg, Sk3r Gokhem
521 00FALKOPING..........................................T

SM5NOD (ex-6901) Alf Halseth, 0. Kyrkogatan 29 
611 33NYKOPING............................................T

SM0NOE Joachim Grundmann
Ejderv. 22,141 72HUDDINGE........................

Silent key
Bernth Sjokvist SM5AKI har lamnat oss 
den7juni.

Anda sedan slutet av 30-talet och borjan 
av 50-talet, dS han var som mest aktiv, har 
Bernth alltid varit en forkampe for den stora 
familjen vi sandaramatdrer utgor.

Genom sin verksamhet pS Elfa kunde han 
ge valdigt m3nga mojlighet att utova sin hob
by — till en borjan komponenter att bygga 
med och senare aven med mer eller mindre 
sofistikerade appa rater.

MSnga ar de klubbstationer som Bernth 
hjalpt till utrustning med de resurser som 
fannstill forfogande.

Nar repeatertrafiken kom igSng och var i sin 
linda och hjalp behovdes aven dar, stallde 
han som vanligt upp.

Under sina sista 3r p3 sjukhus kunde han 
d5 och dS horas pa 2 m bandet.

L3t oss minnas Bernth som den entusiast 
han alltid var.

-5AY Gunnar
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Ring for narmare 
information.

Ring 0223 - 348 26 
-5FRV Kenth

Sorbomsvagen 27
730 61 VIRSBO

TAMJri
FM-TRANSCEIVER
134-174 MHz. 
MARKNADENS MINSTA 
H 120xB 62xD 36 mm. 
2 W ut. 6 kanaler.
Godkand av Televerket 
for marint bruk.

EL FA
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08 730 0700

CP/M DATOR
Till Dig, som vill ha en CP/M dator och redan har en del 
terminalutrustning. Bygg enkelt p3 v3ra 2 monsterkort i 
dubbelt europaformat och Du har en egen dator for val- 
kanda operativsystemet CP/M. Pris 1.430:— for monster- 
kort, utforlig documentation och programvara (CBIOS) p3 
diskette och i EPROM.

Electropuls
Angsullsvagen 62,162 46 VALLINGBY 

Tel. 08 - 760 55 63 sakr. e. 17 
73 DE SMODFC/Kjell

YAESU VIC-20 
KENWOOD

OvanstAende marken med alia 
tillbehor, nytt och begagnat, 
samt service p§ Din 
RADIOSTATION 
kan Du erhdlla hos:
KW ELECTRONICS

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

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

INSTRUMENT
TJANST

Vastra Vflgen 84 Ring 0505/123 00
546 00 KARLSBORG -6BVG

KRISTALLER
FOR 2-mb

Till IC-22, TR-2200, TR-7200, Multi-7 & 
8. Standard, KP-202, HW-202, IC-201, 
TS-700, Multi-11, FT-202.
Samtliga repeaterfrekvenser och de 
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 25:—/st. Dock TS-700, IC-201 & 
202 30:—/styck.

SM6ETR

L. WESTERLUNDS 
ELEKTRONIK

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

NY SERVICE! Vill Du ha QST med flyg och fci den under 
forsta veckan i mSnaden? D3 kostar det hela 285: —.

I dvrigt: se QTC 5 1982 sid. 191.

Adressera Dina forsandelser till:

Karl-Olov Elmsjd, SM3CLA 
Videvagen 22 — 802 29 GAVLE 
Tel. 026-12 71 78
och postgirokontot ar: 443 32 89 - 8

SM4GL
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LSs-klack

/ * ' 
Kabela vlasta
(tillbehor)

TELEGRAF1KURSER

Forstarkta Master
har

kullager-block

A -

TEKNIK. ELEKTRISKA SAKERHETS- 
FORESKRIFTER. RADIOREGLEMENTE.

135:— ANTENNER. Q-FORKORTNINGAR M.M.

KOMPENDIUM

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

Standardegenskaper

• Speciallegeratstcil

• Varmgalvaniserat

• Teleskopisk och fallbar

• Hojder 7,75 m—33,3 m

• Forstarkt toppsektion

V5rt program omfattar

• Master i st5l o. aluminium
• (Formedling, beg. master)
• Antenner
• Rotorer

• Tillbehor m.m.
• Agenturfor

Western Electronics, Ltd

FOR DIG SOM VILL TA C-CERTIFIKAT
GRUNDKURS 30 - 50 TAKT
12 kassetter, larobok med tacit: 365:-

TELEGRAFINYCKEL
En gedigen proffsnyckel 
i massing: 353:-

FOR DIG SOM VILL TA A och B-CERTIFIKAT
FORTSATTNINGSKURS 50 — 80-TAKT 
12 kassetter, larobok med tacit: 385:—

FOR DIG SOM VILL BLI "PROFFS" I TELEGRAFI
HOGRE KURS 80- 175-TAKT

r
12 kassetter, larobok med tacit: 365:—

SUMMER FOR TELEGRAFITRANING 
HdgtalarutgSng, inbyggd hogtalare, 
uttag for drontelefon och telegrafi- 
nyckel: 128:—

bandspelare
Philips N 2234 for nat och batteri- 
drift, tonkontroll. Uttag for yttre 
mikrofon med fjarrkontroll for start 
och stopp. Rakneverk m.m. 
Godkand for telefonanslutning. 
285:—

KRISTIANSTAD Tel. 044 - 485 00 eller 11 28 27 efter 1700

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 f3r Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1982-04-07.

R.L. Drake "State of the Art" (heltransistor)
TR7/DR70 -30 MHz, 250 W PEP !>
R7/DR7 0 - 30 MHz !•
PS7 •
L7 lin. m. roroch PS '•
MN2700

Atlas Radio "State of the Art" (heltransistor.)
215XS 10-80m200 W PEP $
210 NB 10-80 m 200 W PEP $
350 XL-DIG 10—160 m 350W PEP med PS 220 V $

(inkl nya banden)
350PS $

Ten-Tec - "State of the art" (heltransistor.)
515 Argonaut QRP5 W 10—80 m (med postpaket) !•
580 Delta-Digital 10-80 m 200 W I

220 V power supply !•
548 OMNI C Digitalm nya banden J

220 V power supply 1
Dentron GLA 1000 !

GLA1000B !
Clipperton L for rortransceivers J
Clipperton L for transistorxcvrs J
MLA2500C 5

1265 (7.540:—)
1995 (11390:-)
367 (2.190:—)

1530 (9.120:—)
382 (2.280:-)

615 (3.665:-)
590 (3.520:-)

1095 (6.525:—)

265 (1.580:—)

465
755
190

1065
190
395
470
680
800
995

(2.775:—)
(4300:-)
(1.135:-)
(6.350:-) 
(1.135:-) 
(2355:-) 
(2300:—) 
(4.055:-) 
(4.770:—) 
(5330:—)

DU KAN

JMED
VARA

SJALV NA
Telegrafikurs

Svensk Elektronik Konsult
Box 75 - 688 00 Storfors — Tel. 0550 - 618 92

(1366:->
(1.675:-)

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

Skall Du ta C-certifikat behover Du endast lasa de avsnitt, 
som ar sarskilt markerade i RADIOTEKNIK FOR SANDARE- 
AMAT0RER.

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

Ljudbandsinstruktioner AB Box 3041,291 46

WESTOWER

Forstarkt
Toppsektion Tillverkas i tre modeller

• Standard

• Forstarkt

• Extra-forstarkt

Radioteknik for 
Sandareamatdrer

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V
T2X220V

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics Code Reader etc. 
Pris p3 forfrSgan.
Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris pS forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE. 
Du sparar pengar och ffir andfi de senaste modeliema nfir Du koper direkt 
frfin USA.
Priset Du betalar Mr i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela variden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117 

Lockport, Illinois 60441 USA

C
D

as
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mellansektion
bestir av 3 m fackverk med nodvandiga kopp- 
lingsdelar och bult for fastmont. till nasta sektion.
Kan aven lev. 14.5 m langder. Klattersteg pa en 
sida.

botten sektion
bestar av 3 m fackverk med pamonlerad gbng- 
jarnsbasfaste. och 5 st bult for fastgjutning i be- 
tongfundament.
VIKT : 11 kg per 3 meter fackverk. 
SIDOMATT 375 mm

Masten ar beraknad for statisk vindlast. 
Vindhastigheter i m/s for olika masthbjder 
och antennareor. och krav enligt svensk 
byggnorm 75.

') Stagad 9 m over fundament

Begar broschyr

toppsektion

bestdr av 3 m fackverk med pdmonterad rotor- 
monteringsplatta. topplatta med adiprenebuss- 
ning: d 50 mm, samt erforderliga kopplingsdelar 
och bult for fastmontering till undre sektion 
Klattersteg pa en sida

toppror "ALUMINIUMMASTROR" D 50 mm. d 42 mm. leg: 4212-6T
Levereras i onskad langd frdn 1 meter till 5 meter

144-146 MHz
5/8 FM-antenn med 6 radialer

gain 2,5 dBd 248:—

2 element, typ HB9CV
gain 5,5dBd 139:—

6 element yagi, bomlangd 225 cm
gain 10,0 dBd 215:-

9 element yagi, bomlangd 450 cm
gain 13,0 dBd 295:—

4:1 koax-balun for enstaka antenner
28:-

432-438 MHz

20 element colinjar
gain 12 dBd 278:—

13 element yagi, bomlangd 250 cm
gain 13 dBd 258:—

4:1 koax-balun for enstaka yagi
28:-

Box 27 Kungsgatan 54 440 20 VARGARDA Tel. 0322/205 00

— Fullstandig balans for avspand nyckling
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning. Vikt ca 

1 kg
— En nostalgisk skonhet, om du sfi vill, en prydnad for ditt

^nd made >

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HAND- 
GJORD I SVERIGE

shack
— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Silverkontakter
— Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en 

perfekt konstruktiv detalj
Rex pris 348:— inkl moms
Graverad skylt med anropssignal el. namn 40:—

FACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM VcfrgSrda-antenner. Priser inkl. moms

Masthojdm
Krav:

Sv Byggnorm

9 38 41 38

12 29 31 40

•12 45 49 40
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NAR DET GALL ER...

AMAT*O*R RADIO
... HOR MED OSS ! ! !

I

m.fl.
cy® 
emotator DAIWA TONO

Pc I
ICOM

• ---- ------------ - I W YAESU UH
______J DRAKE ||f||

lidgain ^KENWOOD
fraceietler in amateur radio

STATIONER • ANTENNER • TILLBEHOR

[x] NORD TELE
|*ETT FORETAG MED AMATORRADIO SOM SPECIALITET*

Ojagatan 75, 943 00 OJEBYN — Tel: 0911 - 659 75

RING FOR
PRISER & 
DATABLAD

SM2ALT

SM2ALS

*

AVBET. 
TILL 3

*

SERVICE
I EGEN 
VERKSTAD

NYTT & BEG 
I LAGER

Sluta drdmma...
For Drake TR 5 betalar du 283:—/man. (1.560: — kontant) 
Kenwood TS 930 S kostar345:—/man. (2.555:— kontant) 
ICOM IC 730 blir billigast: 238:—/man. (1.300: — kontant)

En ICOM IC451 kostar629:—/man. (1.480:— kontant) 
ICOM IC251 ar din for 209:—/man. (1.130:— kontant) 
Yaesu FT 290 skaffar du for 151:—/man. (595: — kontant)

Manadsbetalningen ar raknad pa 36 manader. Din inbytesrig ar kanske vard 
meran kontantinsatsen — da blir manadskostnaden annu mindre!
Du kan lasa mer om din nya rig i CAB-katalog nr 4.

CAB-kredit 
delar upp betalningen p3 max 
36 m3n. Kop utrustningen nu 
— betala senare.

CAB-elektnmilc AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

CABIoggbok
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 19: —

> a
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1.600
1.000

275
350
195 

2.500 
1.600

KOI‘KOK I

1.600:—
1.575:—
1.800:-

IC-LC2 Vaska IC-2/IC-4 40:—
IC-HM9 ' Handmic 185:—
IC-BP2 Batteripakck 220:—
IC-BP3 Batteripack 180:—
IC-BP5 Batteripack 335:—
IC-DC1 Stabbkassett 105:—
IC-CP1 Kabel 30:—
IC-HM10 Scanningmic 200:—
IC-BC30 Bordsladdare 300:—
IC-SP3 Bordshogtalare 310:—
FU-400 Fuknerrotor 745:-
FL-2 Datong LF-filter 1.065:-

HEATHKIT SCANDINAVIA AB
Norr Malarstrand 76

Box 120 81
102 23 Stockholm 12

Tel. 08 52 07 70

HEATHKIT
HW-101 Transceiver 80—10M 
HR-1680 Mottagare80—10M 
HM-102 Wattmeter HF 
HA-202 Slutsteg2M 10/40W 
HA-201 Slutsteg2M 1/10W 
SB-230 Slutsteg HF 1kW 
SB-634 Stationsmonitor

OVRIGT
IC-202S Transceiver 2M
IC-2E Transceiver 2M 
IC-4E Transceiver 70CM

HEATH
r£N!TH

DEMO REA

GRATIS
ffir Du frakten nar Du handlar hos oss (galler ej tillaggsavgifter samt frakt p3 torn och master). Genom att sanda oss ett 
frankerat C5-kuvert (100 gram) ffir Du utan kostnad v3rt News-Letter med farsk produktionsinformation och aktuella pri- 
ser. Vissa produkter importeras och saljs enbart av oss. Vi lagerfor givetvis aven produkter som ICOM, Drake, Yaesu, 
Kenwood, Fritzel, Hy-Gain, Tono, Daiwa MFJ, m.fl.
TONNA. Antenner for den krasne.

144 MHz
4el7,5dBi................................................... 164: —
9 el 13 dBi......................................................188: -
9elportabel................................................. 213: —

13elportabel................................................. 338: —
16 el 16,5 dBi................................................. 399:-
16elportabel................................................. 430: —
5/8 v3gl mobilant........................................... 120: —
9 el X-yagi.................................................... 370: —

NYHET!
17 el 18,5 dBi................................................. 500:- 

432 MHz
19 el 16 dBi.................................................... 228:-
19 el X-yagi................................................... 378: —
21 el 18 dBi.......................................................325:-
21 el ATV.........................................................325:-

stackad mobilantenn 4 dBi..................... 120: —
144 + 432 MHz
9 + 19 el........................................................ 378: —
1296 MHz
23 el 17,5 dBi................................................. 320:-
4 x 23 el inkl allt...........................................2.099:-

UHF-Unteriage 
MOSLEY 
CALLBOOKS 
PRE-AMPS

Byggbeskrivningar, tabeller mm. Oumbarlig for VHF/UHF-amatdren! 180: — 
kortvfigsantenner Ster i Sverige.
DX-delen 120: -, US-delen 130: -.
28 MHz fr3n 88: ,144 MHz frfln 149: -, 432 MHz fr3n 179: -. 
MSnga olika varianter i lager med olika brusfaktor och Ip.

TRANSVERTERS

CONVERTRAR 
KARTOR

BEGAGNAT

frSn 28 MHz till 144 eller 432 MHz frSn 144 MHz till 28, 432 eller 1296 MHz. OBS! Modeller) fr3n 144 MHz till 28 MHz, som bl. a. 
lampar sig for Dig som kor Oscar och RS. Pris endast 790: —.
144 MHz med Ip = + 23 dBm! 
WPX-karta 30:-.
QTH-locatorkarta, fyrfarg 800x1000 50: —. (Kartorna bestalles genom att betala in pengarpfi postgiro 431 56 99-1). 
Drake, Icom, Yaesu, Kenwood, Handapparater, All-mode, Mobilstationer, Antenner, Tillbehdr.
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KOPKORT

LEIWERTS ELEKTRONIK CENTER
amatOrradiobutiken med det mesta PA lager

Varfor slapa pS tvfi nar du kan fi allt i en. Sommar och semester QRV pd 
KV samtidigt som du har en bra DX-mottagare. TvS i ett med suverana 
IC 720 A.

• Kontinuerlig tackning av HF-banden 
100KHz—30KHz

• VFO optoelektrisk med 10 Hz, 10 Hz, 
10KHz.

• Bandval sker helt elektroniskt.
• Helt sandningsklar for de nya banden 

1.8/3.5/7/10/21/14/18/24/28.
• Dubbla VFO-er medger "split" trafik 

inom stora frekvensomrSden.
• Trafiksatt CW, SSB, RTTY, AM 100W 

uteffekt kontinuerlig. AM (40W).
• Forsta MF 39,7315Mhz.
• Kontinuerlig bandpassning

700Hz —2Khz.
• Inbyggd speechprocessor, VOX, NB, 

ATT, SWR-meter, PO-meter. UppSt- 
riktad hogtalare, flaktkylt slutsteg, 
RIT kontinuerlig installing av uteffek- 
ten pA alia trafiksatt. Digitalskalan in
dikerar installt trafiksatt, VFO och frek- 
vens.

• Icp + 18 dbm.

For dej som vill vara QRV pS kortvSg men har trSngt i talt, husvagn, som- 
marhus, bilen eller hemma d<i har vi svaret IC-730, liten och tuff men andS 
fullvuxen.

Finesser:
Dubbla VFOer/AM, LSB, USB och 
CW/10- 100W SSB, CW.
Minnen/ 10 Hz steg/passbandtuning/ 
medhorning CW/vox/split sandning/ 
nya banden/ elektroniskt ISsbara VFOer/ 
RIT/AGC ISngsam snabb/CW smal (till- 
behdr/heltransistoriserad/bredbandsav- 
stamd/inbyggd flakt/forforstarkare/stor- 
ningsbegransare smal-bred/speechpro- 
cessor.

NYHET! Arets kommande toppnyhet frfin ICOM ar en heltackande KV- 
mottagare. Utforligare data och pris kommer i host.

Ring garna och fr^ga oss om mer eller ta en tur och kom in till oss, sla dej ner i soffan, las om 
dromradion samtidigt som du tar en kopp kaffe och passar pa att provkora drommen. Penning- 
problem? Da kan vi hjalpa Dig med det ocksa.

OPPETTIDER:
MSndag 
Onsd. —torsd.
Fredag 
Lordag

17-20
17-20
15-19
9-13

Telefon: 0755/198 85 — Telefonorder dygnet runt.
Besoksadress: Dalgatan 11 A
SODERTALJE
Postadress: Box 49
140 31 UTTRAN 1
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Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5ars GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

ANTENNER
HF
3,5 MHz vertikal

7 MHz yagi 2 o 3 el + vertikal 
14 MHz yagi 3, 4, 5 o 6 el 
21 MHz yagi 3, 4, 5, 6 o 7 el
28 MHz yagi 3, 4, 5,6,7o9el

VHF (144 MHz) yagi UHF (432 MHz) yagi
4el 8dBd1,1m 17 el 14,5 dBd 2,5 m 

10el 11,4 dBd 4,5 m
2 x 10 el 11,4 dBd 4,55 m x-yagi

15 el 14 dBd 6,45 m "BAST I ANNABODA 80" 
2x15 el 14 dBd 6,5 m x-yagi
VHF/UHF antennerna levereras numera med rostfri 
skruv for elementmontering och bomskarvning!

MASTER
Fasta Roterbara Crank-up

6 m sektioner 
upp till 60 m

6 meter sektioner 
upp till 48 m

FORDELAKTIG FINANSIERING PA UPPTILL8 AR KAN ORDNAS!

18 och 24 meter 
standard, forstarkt o 

extra forstarkt

BYGGMATERIAL 
Hfird aluminiumprofil SIS 4212-06

Foljande dim. lagerfores.
Runda ror 60x3 mm 1,45 kg/m Pris/kg inkl 21,51 % moms

50x2 0,81 - 10 kg 54.85
31x1,5 0,38
28x1,5 0,34 -25 kg 51:10
25x1,5 0,30
22x1,5 0,26 — 50 kg 46:70
19x1,95 0,28
15x1,5 0,17 - 100 kg 4120
12x1 0,09

Rundstav 6 mm 0,076 -200 kg 38:45
Platt-al 60x5 0,81

25x3 0,20

NYHETER
1C144 Kabel for cirkular polarisation av x-yagi
4L2* Kabel for stackning av 2 st CUE DEE 4144A 
10L2* D:o for stackning av 2 st DUE DEE 10144A el. 10X 
15L2* D:o for stackning av 2 st CUE DEE 15144A el. 15X 
4S2 Klammer och bom for stackning av2 st 4144A 
10S1 D:o for stackning av 2 st 10144A el. 10X144A
15S1 D:o for stackning av 2 st 15144A el. 15X144A

pris 160:— inkl. moms
420:— 
445:— 
455:- "
295:— 
390:—
425:—

* L-serien innehSller kabel med pSmonterade crimpkontakter, fuktskyttade med krympslang samt "power divider".

VHF/UHF antenner saljes bl.a. av Heathkit, ELFA, NORD TELE, ELDAFO, CAB Elektronik,
Svebry och AB SWEDISH RADIO SUPPLY.

cy

cu Produkter HB — Box 10
915 00 ROBERTSFORS - Tel. 0934 -151 68

a
m O

l
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NYTT FRAN TEN-TEC!

Se sS enkelt just DU blir en 
OSCAR-station!

I host intraffar den stdrsta amatorradiohandelsen pa aratal! Uppskjutningen av 
PHASE 3 B-satelliten. Tidigare satelliter har varit tillgangliga 20 min per varv och 
varit mycket svara att spara. PHASE 3 B ar tillganglig 10 timmar per dygn och 
kommer att vara mycket enkel att spara.
Den nya satelliten har tva moder, av vilka mode B till en borjan kommer att bli 
mest utnyttjad eftersom det finns enkla och billiga tekniska losningar tillgangliga 
redan nu.

TEN-TEC:s NYA MODELL 2510 SATELLITE STATION innehaller en 435 MHz 
USB/CW-sandare och en 2—10 meter converter med hog dynamik (85 dB). 
Modell 2510 SATELLITE STATION och din 10 meters CW/SSB mottagare ger 
FULL DUPLEX!!!
Modell 2510 SATELLITE STATION har massor av fordelar framfor all annan ut- 
rustning. Du blir QRV mycket enklare och billigare. Den eliminerar HELT be- 
hovet av separata konvertrar och en ny HF-rig. DEN FORVANDLAR JUST DIN 
STATION TILL ENOSCARSTATION!!! Ring for ytterligare information.

TEN-TEC HF-RIGGAR:
Bredbandsavstamda, Heltransistoriserade, Overlastskyddade. Klarar de mest 
morgontrotta DX-jagare. Marknadens basta garantier. Oslagbar QSK, VOX och 
PTT, "HANG" AGC, ALC, Offset Tuning MM, MM. Alla 9 HF-banden, For 
mobilt eller stationart bruk. Stor dynamik utan spurious eller fasbrus. Helt ena- 
staende pa 40 meter. QRP eller QRO.

Tillbehor:
Remote VFO med 6 lagen. T ex, lyssna pa tva frekvenser samtidigt. Antenna 
Tuners med 3 antenningangar samt plats for konstlast. Konstlast for 300 W, va- 
ger ett hekto. Electretmik plus Speech Processor ger extra push at talet. Talan- 
de Frekvensraknare, unikt hjalpmedel for synskadade.

DET FINNS EN TEN-TEC-RIG FOR ALLA KRAV OCH BEHOV:
546 OMNI-C 200 W HF-riggarnas rallsrajs!
580 DELTA 200 W Lika enkel som suveran! (eller vad tycker du, Rune?) 
525 ARGOSY 10 eller 100 W Liten rigg med stora mdjligheter.
515 ARGONAUT 5 W QRP-fantomen alia talar gott om.
TESTA DOM HAR, HEMMA. Eller hos en av alia nojda TEN-TEC agare. 
CUSHCRAFT antenner, MASTE jamforas
CDE antennrotorer
SIGNALCRAFTERS effekt och staendevagmetrar. Hogsta precision.

HB KEY-COM Elektronik
Halleskciran 43
126 57 Hagersten 
Tel: 08/97 50 65

KOlWkT

K

CAB-ete£trow& AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036 16 57 60, Nils, SM7CAB

RADIO REX
Box 6050, 831 00 0STERSUND
Tel. 063 - 11 39 11.
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Svebry Electronics AB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 23 SKOVDE TEL 0500-800 40

NU I SVERIGE

For sandning/mottagning av RTTY/CW. Med inbyggd monitor 5" (14 cm). 
Strdmfdrsdrjning 12—13,8 volt DC. Med 4096 bytes ROM. 2048 bytes RAM. 
Ansluts till LF-utgang pa mottagare.
Storlek: Bredd 385 mm djup 336 mm och hojd 195 mm.
Rekvirera broschyr (engelsk) fritt.
Prislage: Strax under 5.000: — med moms.

©
)>
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TR-8400
70 CM FM MOBILTRANSCEIVER

FM-transceiver for 70 cm. Dubbla VFO. Automatisk bandscanning i 25 kHz- 
steg, 5 minneskanaler med scanning. Stegning avfrekvens kan aven ske via 
mikrofonen. Simplex och repeatershift. Hog- och lageffekt 10/1W. Tonecall
1750 Hz. For stationart brukfinns Power Supply PS-10 med inbyggd hog- 
talare, hortelefonuttagoch back-up-spanning for minne. Lamnar 13,8 V 3,5 A. 
(Pris inkl. moms 679:-)
Pris inkl. PS-10 kr. 3.152:- inkl. moms. Generalagent
Artikelnr 78-6940-7.

73. SM5CPD. Uno.

ELFA
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08-730 07 00
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IC-740 fran ICOM
har alia de mest onskade egenskaperna i den mest avancerade halvledarbestyckade HF-stationen pS amatdrmark- 
naden . . . nSgot for den riktigt krasne . . .
Titta pA IC-740's frontpanel. Du ser att den har alia de funktioner som behovs for att mottagaren och sandarens egen- 
skaper skall passa var och en.
Bland egenskaperna hos IC-740's mottagardel finns variabel bandbredd och kontinuerlig justerbar noise-blanker, kon- 
tinuerligt varierbar hastighet p3 AGC, justerbar MF-skift och variabel band-pass tuning.
Dessutom finna ett justerbart notch-filter och in/urkopplingsbar preamplifier for att utnyttja mottagarens egenskaper 
till fullo. Squelch vid SSB-mottagning, alia trafiksatt inklusive FM som option. 2 VFO:er ger DX-aren mojlighet till 
'split frequency' operation.
IC-740's sandare erbjuder alia mojligheter genom att man p§ frontpanelen kan justera VOX-gain och VOX-delay. Du f3r 
givetvis ICOM's unika syntes-VFO med 3 olika tuning-hastigheter — hog frekvensstabilitet och elektronisk ISsning av 
frekvensen. 2 VFO'er som standard samt 9 minnesfrekvenser, en per band, inklusive de nya WARC-banden.
Med 10 mottagarreglage och 6 sandarreglage pS frontpanelen har IC-740 agaren full kontroll over sin station.

OVRIGA FINESSER:
• Medhorning vid SSB
• RIT/XIT ('RIT' isandning)
• Kontinuerligt justerbar StergSngstid p3 AVC.
• Justerbar noise-blanker
• Inbyggd SWR/WATT-meter
• Inbyggd speech-processor
• Notch-filter p3 mellanfrekvensen
• SUPER-branta CW-filter som tillbehor
• SUPER-branta SSB-filter som tillbehor
• Plats i stationen for 220V aggregat
• Sandning/Mottagning p3 FM med extra enhet 

(Klar for repeater-trafik p3 28 MHz FM)
• Stor uppStriktad hogtalare
• Ergonomiskt riktig placering av reglagen

BLAND OPTIONERNA
kan namnas:
• FM modul
• Kristallkalibrator
• Elektronisk nyckelmodul
• 2 st 9 MHz MF-filter for CW
• 3st455kHz-filterfdrCW
• Nataggregat for inbyggnad

TILLBEHOR
• SM5 bordmikrofon
• UP/DOWN mikrofon
• Linjartslutsteg
• Automatisk mobilantenn
• Horlurar
• Separat hogtalare
• Automatisk antennmatch-box

Aktiebolaget
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

ICOM 
IC-740
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10740

T ekniska data
Allmant
Komponentantal. 
Transistorer 85 
FET 18
IC-kretsar 47
CPU 1
Dioder 247

FrekvensomrAde
1,8—2.0MHz
3.5— 4.0MHz 
7.0-7.3MHz 
10.0-10.5MHz 
14.0-14.350MHz 
18.0-18.5MHz 
21.0—21.45MHz
24.5- 25.0MHz 
28.0-29.7MHz

Frekvensdrift
Mindre an 50Hz inom forsta timmen.
Max 100Hz efter 1 timma.

Strdmfdrsdrjning
DC 13,8V 20A. Typ PS-15
Eller EX-238 for montage i stationen.

Vikt
10,5Kg med nataggregat EX-238 monterat

Storlek
286(B)x111(H)x374(D) m/m

Sandare
Uteffekt 
SSB 100W
CW/RTTY 100W 
FM/option 100W

Overtoner
Battrean — 40dB

Odnskad utstrAlning
Battre an — 50dB

BarvAgsundertryckning
Battrean — 50dB

Sidbandsundertryckning
Battre an —40dB vid 1000Hz mod.

Mikrofonimpedans
1,3k ohm.

Mottagare
Superhetrodyn

Modulationstyper
A1 A3 J(USB LSB) F1
F3 option

Mellanfrekvenser
1:a 39.7315MHz 
2:a 9.0115MHz 
3:a 455KHz

Kanslighet
SSB CW RTTY battre an 0.3uV vid 10 dB S + N/N 
(preamp-on) Battre an 0,15uV vid 10dB S + N/N 
FM (preamp-on) Battre an 0.3uV vid 20dB brussank.

Selektivitet
SSB CW 2.4KHz vid -6dB 4.5KHz vid 60dB (IF Shift) 
(PBT Max) 2.2KHz vid -6dB 4.2KHz vid -60dB 
(PBT Min) 700Hz vid -6dB 2.0KHz vid -60dB 
CW AF Filter 300Hz vid —6dB
CW (Option) 500Hz vid —6dB 1.6KHz vid —60dB (9MHz) 

" 270Hz vid -6dB 1.1KHz vid -60dB (9MHz)
" 500Hz vid —6dB 820Hz vid -60dB (455KHz)
" 250Hzvid -6dB480Hzvid -60dB (455KHz) 

FM (Option) 15KHzvid-6dB30KHzvid-60dB

Dampning av icke onskade frekvenser
Battrean 60dB

LF uteffekt
Mer an 2.6W vid 8 ohm.

Options
EX-241 kalibrator 100KHz/25KHz 
EX-242 FM enhet
EX-243 Elektronisk nycklings enhet 
EX-459MHz Xtalfilter 500Hz -6dB 
EX-54 9MHz Xtal filter270Hz -6dB 
EX-52 455KHz Xtal filter 500Hz -6dB 
EX-53 455KHz Xtal filter 250Hz -6dB 
EX-44 455KHz SSB filter 2,4KHz -6dB 
EX-238 Nataggregat for inbyggnad. 
PS-15 Nataggregat 20A fristAende

Tillbehor
IC-SM5 Bordsmikrofon med forstarkare 
IC-HM10 Handmikrofon med scanning
IC-2KL 500W slutsteg
IC-2AH1 Mobilantenn
IC-SP3 HogtalarlAda
BC-10 Minnes back up.
AT-100 Automatisk antennavstamning (100W) 
AT-500 " " (500W)
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OBS! Endastdenna tid 
Galler aven vara 

aterforsaljare

FINESSER:
Hogeffekt 25W/lageffekt 1W, scanning pa 7 frekvenser (5 minnen + A/B vfo), kristallstyrt tone
call, full scanning eller programmerad scanning, prioritet (bestammes sjalv), digital display, 
VFO-ratt med mjuka knappsteg, scanningmic (tillbehor), normal/reverse repeater, MOS FET i 
HF-steg, valbar spacing, scanning i 5/25kHz steg, VFO 5/25kHz steg, spacing medprogramme- 
ras i minnet vid programmering av repeaterfrekvens.

PRISET: 2555:— inkl moms och scanningmich, mobilfaste, dc-kabel, michallare, sakringar, 
pluggar, manual, schema och kretskortlayout.

Aktiebolaget
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

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 
Titta p£ storleken. IC-25E
BREDD 140 mm HOJD 50 mm DJUP177 mm VIKT: 1.5 kg

SPECIALPRIS UNDER JULI O. AUGUSTI
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ICOM

* r m4„h,mlM0DeTRAWSC€lveR—
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,C*«BOB -----------Ww —......

memory

SQL/^u

Mindre och billigare. Det ar den trend som finns hos ICOM. 
Eller vad sags om 290E som ar 1.5 cm smalare an sin fdreg&ngare IC260E, 
och hela 300 kronor billigare.

FINESSER:
PRIS: 4200:— inkl moms 21,51 %

FM
Fem minnen + 2 VFOer — (totalt 7 frekvenser att scanna) • Spacing 0.0 —9.9 MHz 
Prioritetskanal (valfri frekvens, kallas automatiskt) • 5 kHz eller 1 kHz installing

SSB/CW
Brussparr pa SSB/CW (tyst scanning) • RIT • 1 kHz eller 100 Hz • Medhorning pa CW 
AGC ISngsam/snabb • Noiseblanker.

OVRIGA FINESSER:
Scanning av hela bandet/scanning mellan VFOerna/scanning av minnena och VFOerna. 
Automatiskt stopp vid scanning och aterstart efter barvagsbortfall/programmerad tid (startar 
alltsa aven om trafik pag^r).
Variabel scanninghastighet. Kristallstyrt toncall.
25/5 kHz steg vid scanning.
Stannar pci upptagen eller ledig kanal.
Fjarrstyrning av frekvens och scanning frSn HM10 (mikrofon ovan avbildad, tillbehor).
Hog/lcigeffekt (10W eller 1W uteffekt).
LED-indikering av sandning, mottagning, prioritet eller duplex.
LED-indikering av signalstyrka (frcin SO-S9 gult och fran + 20dB till 4- 60dB rott) 
Minnesbackup med NiCd batteri (tillbehor).
Touch ton mikrofon HM8 (tillbehor).
LITEN STORLEK: bredd 170 mm hdjd64mm djup218mm.
MOS FETi HFsteg.
Kanslighet: SSB, CW mindre an 0.5uV vid 10dB S + N/N

FM mindre an 0.6uV vid 20dB brusundertryckning.
Scanningmikrofon ingar som standard frSn 1982.
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UHF UNITS Transverter for 1296 
firms i lager och vi gor garna 
ett paketpris pa denna tillsam- 
mans med parabolantenn. Vi har 
manga olika paraboler pa pro- 
grammet nu sa ring och tala om 
ditt behov.

UHF UNITS LO-kedja med 1W ut pa 
1152 MHz och daromkring ar mycket 
lamplig for diverse mikrovagspro- 
jekt som till ex. smalbandstrans- 
verter pa 10 GHz.

Vad sags om 150W ut pa 1296 MHz? 
LABE Elektronik tillverkar ett sant 
och det saljes av oss. 2 st 7289 
och 10W i drivning ger ca 150W och 
det racker for EME pa 1296 MHz. 
En-rors slusteg kommer snart.

15mW pa 10.4 GHz for 395 :-? Joda, 
Mitsubishi har en sadan osc med en 
MGF-1400 GaAs Fet och vagledarut- 
gang. Kraver endast 6V stab. Lamp
lig bl a som LO for 12 GHz satellit 
TV men ocksa som fyr etc.

ANTENNA COMBINERS
Vi far harmed meddela att vi nu 
kan leverera bade 6 och 8 delare 
utover de andra typerna. For dig 
som ska stacka manga antenner ar 
det ju en besparing.

CUU DEE:s antenner for 144/432 
MHz ska vi forsbka halla i lag
er for dig som bor pa vastkus- 
ten. Korn ihag det!

NY PARABOL
2 Meter i diameter. f/D 0.6. 
Semi-Kit. Du lagger sjalv pa 
perforerad plat eller nat och 
det racker for t ex rysk satel
lit TV pa 4 GHz. Pris: ca 1500:-

SATELLIT TV 4 GHz
Begar var nya trycksak eller 
fraga efter den hos din radio & 
TV-handlare. Har han den inte 
sa tipsa honom. Han bor ju vara 
den forste pa din ort som tar 
emot Satellit TV.

Vi forsoker fortfarande halla 
koaxrelaer, koaxkontakter, etc 
i lager liksom GaAs-fetar, Pre 
ampar for 144-1296 MHz, och 
mycket, mycket annat smatt och 
gott for mikrovagsamatoren.
SASE for senaste listan och 
diverse broschyrer.
Besok efter overenskommelse per 
telefon.

H100 
.2
.2 
.8 
.5

21 .0

dB/100 m for
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Priserna star kvar. Alltsa 
1600:- for hel rulle inkl. 
frakt (200m) annars 10:-/m 
plus frakt. Speciella N-kon- 
takter finnes. Pris: 25:-/st.

PHASE IIIB
AMSAT:s nya satellit gar upp 
snart och dar finnes en 1269 
MHz Up-link. UHF UNITS tar 
for detta fram en sandarkon- 
verter med 3W ut pa 1269 MHz. 
Du som ar intresserad av den
na nya fantastiska satellit 
skall ta kontakt med oss sa 
snart som mojligt. Naturligt- 
vis har vi aven en Down-link 
konverter for 436 MHz.

POPE Koaxkabel
Var annons i QTC nr 5 blev 
tyvarr ofullstandig da var- 
dena for kabelforlusterna 
forsvann. Har ar dom:
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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 1.695: —
FB 33 3-el, 5,0 bom 0 2” 8/8,5/7 dB 2.465: —
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2” 10/10/8,5 dB 3.590: —
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040 790: —
Balun p3 ringkarna for beam 180: —
Minibeam MFB 23, 10—15—20 m 1.625: —

VERTIKALER, fristSende med radialer
GPA-30 10-15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP 490' -
GPA-40 10-15 - 20 - 40 hojd 6.00 m 2 kW PEP 790- -
GPA-50
10-15-20-40-80 hojd 5,45 m 2 kW PEF 850:-

TRADANTENNER m. balun pS ringk.:
NYHETI
W3-2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP 625: -
80/40 dipol 2 kW PEP 330: -
FD-4 windom 80 - 40 - 20-10 500 W PEP 285:-

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
5/8 ground plane 180: —
4-el vert 1,1 m bom 7 dB 105: —
10-el hor2,8 m bom 11 dB 198: —
5 + 5 elements kryssyagi 258: —
Filter Er kablar for 10(4) over 10(4) + 3 d 105: —

D:o for 70 cm:
25-el. horisontell 3,1 mbom14dB 210: —
11-el. horisontell 1,1m bom, 11 dB 175: —

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

595: — 
1.150: — 
1.875: — 
2.575:- 

325:-
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ELFA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA

TS-130S 
TS-130V 
PS-30 18 A 
PS-20 5 A

Artikelnr 78-6660-1
Artikelnr 78-6661-9 
Artikelnr 78-6601-5
Artikelnr 78-6603-1

Pris inkl. moms 
Pris inkl. moms 
Pris inkl. moms 
Pris inkl. moms

6.373
5.240
1.088

615

Kompakt heltransistoriserad KV-transceiverfor mobiltoch/eller stationart 
bruk. Tacker 3,5-30 MHz, inklusive de nya WARC-banden. Automatiskt val 
avsidband med mojlighet till reverse-operation. Inbyggd speech-processor. 
IF-shift. Tva filtermojligheter bade for CW (500 Hz/270 Hz) och SSB (2,4 
kHz). Noiseblanker. Input: TS-130S: 200 W PEP/160 W DC, TS-130V: 25 W 
PEP/20 W DC. Strbmforbrukning: TS-130S: 13,8 V 18 A, TS-130V: 13,8 V 
4 A. Till bada stationerna finns nataggregat PS-30 resp. PS-20.

73. SM5CPD. Uno Soder. INDUSTRIVAGEN 23-08 730 0700




