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FORENINGEN SVERIGES SAN DARE AMATORER

■30

6:- 
10:45

100: —
60: —

brett,
21:-

BlazermSrke, SSA, 10 cm hogt, 5 cm 
bl5 botten, vit ant.krets

SSA-dekal (avdragsbild)
5,5 cm hogt, 2,5 cm brett, 5 st 

Bildekal, ellipsformad
QSL-marken, i kartor om 100 st 
SSA-medlemsnSI
OTC-nSI
NAI medanrop
Nfilstoppar 
SSA-duk
Plysch-troja med SSA-emblem, 

morkblS, small
SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm

For SSA-medlemmar:

ARRL:s Antennbok, hSft. (tillf. slut)
FM-repeater 70: —
Matrikel over svenska

radioamatdrer (Tages Lista) 50: —
Q-forkortningar, Televerket 4:55
B:90, bestammelser for

amatorradioverksamheten 10:20
B:29 Radiokonv. tvt 2:45
Loggbok, A4-format 20: —
Loggbok, A5-fomat 13:50
Storeirkelkarta, farglagd,

ca 77 x 56 cm 21:35
Prefixkarta, ca 90x70 cm 36:60
QTH-karta, ca 28 x 30 cm 5: —
Testloggblad i 20-satser 8:15
VHF-loggblad i 20-satser 8:15
CPR-loggblad i 20-satser 8:15
QTC-parm, A4-format 30: —
Registerkort i 500-buntar,

med eller utan tryck
Telegrafnyckel, fom. massing 

d:o pS onyxplatta 
Teleprinterrullar (vid postbefordran

tillk. frakt) vid hamtning 8:70
Perforatorrullar 22:35
Magnetskyft, endast forskottsbetalning 35: —

Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 64 40 06

Grundlaggande Amatorradioteknik, 
ko pie rad upplaga 

Trafikhandboken
Diplombok, ny upplaga 
Prefix lista

(DL2FV, oversatt av SM6CVE) 3:75
DXCC-lista 7:55
ATV (Amatortelevision),

tysk, 72 sidor A5, slut f.n.
Amatorradio Teletype (EDR) 130:-

The Radio Amateur's Conversation Guide 58: —
Supplement 12: —

ARRLshandbok, Srg. 1983, slut f.n.

Satt in beloppet pfl postgiro nr 5 22 77-1.

Ostmarksgatan 43 123 42FARSTA
Forsaljningsdetaljen

SVERIGES
sAndareamatOrer
kansli: Ostmarksgatan 43
123 42 FARSTA
TELEFON: 08 64 40 06
POSTGIRO: 5 22 77 -1
EXPEDITION OCH TELEFONTID: 8-11.30,
12.30-15.
KANSLIST: Margareta Platin
lOrdagsstAngt
QSL: Sista torsdagen i varje mSnad 16—18. 
Ovriga dagar stanges kansliet kl. 16.00.

MINNESFONDEN:
Postgiro 71 90 88 - 7
SSA-bulletinen

c/o Biese, Gjuteribacken 12 B, 172 39 Sundby- 
berg. Tel. 08 - 29 63 22, sondag kvall och mfindag 
formiddag till kl. 11.00.
SSA HQ-nat lordagar kl. 09.00 SNT p3 3630 eller 
7070 kHz SSB.

STYRELSEN, ord. och vice ledamoter
Ordf.: Bo Lindberg, SM0HDP, Alldvagen 7, 

184 02 0sterskar, tel. 0764 - 613 02.
V. ordf.: Lennart Arndtsson, SM5CJF, Envagen 

6 C, 752 52 Uppsala, tel. 018 - 32 04 16.

Sektionsledare (SL)
Sekr.: Stig Johansson, SM0CWC, Granstigen 

4, 2 tr., 137 00 Vasterhaninge, tel. 0750 - 215 52.
Vice sekr.: SM0MPI Bo Grubb, BlSsippsbacken 

37, 62 45 VALLINGBY, tel. 08 - 89 69 36.
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN, Spann- 

vagen 42 nb., 161 43 Bromma, tel. 08 - 25 38 99.
V. kassaforv.: Vakant.
Utrikessekr.: Gunnar Eriksson, SM4GL, Box 21, 

791 21 Falun, tel. arb. 023 114 89, 0246 - 105 13 
bost.

V. utrikessekr.: Rune Wande, SM0COP, Frejav. 
10,155 00 Nykvarn, tel. 0755- 471 37.

Tekniksekr.: Michael Grimsland, SM0EPX, La- 
gavagen 31, 12159 Johanneshov, tel. 08-
49 29 33.

V. tekniksekr.: Nils Willart, SM0FNV, Musse- 
rongSngen 108, 135 34Tyresd, tel. 08 - 742 26 59. 

Trafiksekr.: Lars Olsson, SM3AVQ, Furumova- 
gen 21 K, 803 58 Gavle, tel. 026 - 11 84 24.

Ungdoms- och utbildningssekr.: Eric Carlsson, 
SM7JP, Kinnagatan 23, 575 00 Eksjd, tel. 0381 - 
112 77.

V. ungdoms- och utb.sekr.: Reidar Haddemo, 
SM7ANL, Tulpangatan 23, 252 51 Helsingborg, 
tel. 042 - 13 85 96.

Distriktsledare (DL)
DL0: Sven Hubermark, SM5DDX, Hammers- 

tav. 15,145 64 Noreborg, tel. 0753 - 782 20. 
vDL0: Ulf Swal6n, SM5BBC, PSIsbodagrand 

17, 7 tr., 124 48 Bandhagen, tel. 08 - 99 84 95. 
DL1: Erik Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 620 16 

Ljugam, 0498 - 933 83.
vDL1: Stig Haraldsson, SM1LPU, Bomarve Vail, 

621 00 Visby, 0498 - 661 92.
DL2: Staffan Meijer, SM2DQS, KSgevagen 38 

D, 931 38 SkellefteS, tel. 0910 - 888 97.
vDL2: Jan-Erik Holm, SM2EKM, Bjorkelunds- 

vagen 30, 961 32 Boden, tel. 0921 - 192 87.
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonertvagen 8, 

860 24 Aino, tel. 060 - 55 71 00.
vDL3: Jan-Eric Rehn, SM3CER, LisatSet 18, 

863 00 Sundsbruk, tel. 060 - 56 88 73.
DL4: Goran Ostman, SM4DHF, Horsta 5218 d, 

692 00 Kumla, tel. 019 - 741 57.
vDL4: Gosta Andersson, SM4IRX, Ljungvagen 

34.791 00 Falun, tel. 023 - 343 11.
DL5: Gunnar Ahl, SM5CWV, Alvestavagen 26, 

722 31, VasterSs, 021 - 244 96.
vDL5: Lars-Erik Bohm, St. Angesby 591 90 Mot- 

ala, tel. 0141 - 220 62.
DL6: Ulf Sjdd6n, SM6CVE, Dr Lindhs gata 6, 

413 25Gdteborg, tel. 031 - 41 07 42.
vDL6: Carl-Gustaf Castmo, SM6EDH, Kandidat- 

vagen 3, 523 00 Ulricehamn, tel. 0321 - 126 86.
DL7: Hans Bjomeberg, SM7DLZ, Box 150, 

380 65 Degerhamn, tel. 0485 - 600 65.
vDL7:
Representant Smdland: John Madsen, 

SM7GCP, Foreningsgatan 7a, 552 42 Jdnkdping,

Blekinge: Lars-Eric Andersson, SM7CXI, Ktocka- 
rev. 16, 370 24 Nfittraby, 0455 - 492 87.

SkSne: Lennart Wiberg, SM7KHF, Alnarpsg. 81, 
252 62 Helsingborg, 042 - 29 82 60.

Revisorer
Forste revisor: Carl Henrik Witt, SM7FXB, Bran- 

nanvagen 1,260 40 Viken, tel. 042 - 23 74 41. 
Andre revisor: Curt Holm, SM5OV, Grevgatan 

20,3 tr. og„ 114 53 Stockholm. Tei. 08 - 61 53 92.
Revisorsuppl.: Kjell Karldrus, SM0ATN, Norr- 

tullsgatan 55, 5 tr., 113 45 Stockholm, tel. 08- 
33 22 14.

SSA VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU) 
Bo Lindberg, SM0HDP, ordforande.
Stig Johansson, SM0CWC, sekreterare. 
Martin Hoglund, SM5LN, kassaforv.
Gunnar Ahl, SM5CWV, DL-representant.

funktionArer inom sektionerna
Adress och tel.nr. for sektionsledare och vice 

sektionsledare Sterfinns under styrelsen.

Sekreterare-sektion
Sekr.: Stig Johansson, SM0CWC.
V. sekr.: Bo Grubb, SM0MPI.
Informationssekr.: Rune Wande, SM0COP.
SSA-bulletinen: c/o Biese, SM0HVL.

Kassasektion
Kassaforv.: Martin Hoglund, SM5LN.
V. kassaforv.: Vakant.
Kanslichef: Martin Hoglund, SM5LN.
Kansliet handhar bl a kansli, medlemsregister, 

forsaljningsdetaljen, QSL-hantering allmant, ham- 
annonseri QTC.

QTC-annonser: Gunnar Eriksson, SM4GL.
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Siriusgat. 

106, 195 00 Marsta, tel. 0760 - 179 37.
QSL-DC0: Lars Forsberg, SM0BDS, Mantals- 

vagen 10,175 43 Jarfalla.
QSL-DC1: Eric Jonsson, SM1ALH, NygSrds, 

620 16 Ljugam, tel. 0498 - 933 83.
QSL-DC2: Jan E Holm, SM2EKM, Bjorke- 

lundsvagen 30, 961 32 Boden.
QSL-DC3: Kari-Olof Elmsjd, SM3CLA, Jagar- 

gatan17B,802 27 G3vie, tel. 026 - 14 27 19.
QSL-DC4: Ernst Andersson, SM4BMX, Skinnar- 

backen 32 A, 711 00 Lindesberg, tel. 0581 - 
120 90.

QSL-DC5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Stora An
gesby, 591 90 Motala, tel. 0141 - 220 62.

QSL-DC6: Karl-Gustaf Bylehed, SM6DUA, Box 
3069, 531 03 Lidkoping, tel. 0510 - 508 55

QSL-DC7: Radioklubben Snapphanen Box 150, 
281 00 Hassleholm.

QSL SJ9WL Bror Bergqvist, SM4FTF, Smedje- 
gat. 14, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 205 12.

Utrikessektion:
Utrikessekr.: Gunnar Eriksson, SM4GL.
V. utrikessekr.: Rune Wande, SM0COP.
Reciprokt: Klas-Gdran Dahlberg, SM5KG, V3rd- 

kasevagen 14 B, 175 61 Jarfalla, tel. 08 - 89 33 88. 
Intruder Watch: Karl-Erik Lundgren, SM2ALT, 

Ojagatan 75, 940 20 Ojebyn, tel. 0911 - 659 75.

Tekniksektion
Tekniksekr.: Michael Grimsland, SM0EPX. 
V. tekn.sekr.: Nils Willart, SM0FNV.
RTTY: Erik Nilsson, SM5EIT, Lundvagen 3, 

152 00 Strangnas, tel. 0152 - 120 01.

Trafiksektion
Trafiksekr.: Lars Olsson, SM3AVQ.
V. trafiksekr.: Vakant.
Tester KV: Goran Granberg, SM6EWB, Rosen- 

gatan 76,434 00 Kungsbacka, tel. 0300 - 150 06. 
SSA MT: SM6EWB, se ovan.
WASM I: Kjell Edvardsson, SM0CCE, HalleskS- 

ran43,126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49.
WASM II: Karl O Friddn, SM6ID, PI. 1084, Mo- 

rup, 311 03 LSngSs, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, SM5DQC, 

Box 110J699 00 Odeshog.
Radiopejlorientering: VRK RPO-sektion och 

Lars-Gunnar Hoglund, SM5JCQ, Bjornfallsvagen 
20, 722 42 VasterSs, tel. 021 - 33 19 73.

VHF: Folke RSsvall, SM5AGM, Vasterskarsrin- 
gen 50, 184 00 Akersberga, tel. 0764 - 276 38. Ej 
efterkl. 18.00 UT.

MikrovSgor: SM6HYG Carl-Gustaf Blom, V:a 
Kronbergsgatan 39, 453 00 LYSEKIL, tel. 0523 - 
110 32.

Tester och diplom for VHF och mikrovSgor: Lars 
Gustavsson, SM0DRV, Finnbergsvagen 32, 2 tr., 
131 31 Nacks.

AMSAT: SM5CJF.
Repeater Gothe Edlund, SM4COD, Bo Eriks vag 

30, 781 65 Boriange, tel. 0243 - 295 04.
Samverkan SSK: Ivan Geidnert, SM5ASE, Mil- 

stensv. 6 A, 183 38 Taby.

Ungdoms- och utbildningssektion
Ungdoms- och utbildningssekr.: Eric Carlsson, 

SM7JP.
V. ungdoms- och utb.sekr.: Reidar Haddemo, 

SM7ANL.
HandikappfrSgor: Enar Jansson, SM4IM, 

Gardesgatan 5, 670 50 Charlottenberg, tel. 0571 - 
200 93.

SWL-fr3gor: Ingmar Larsson, SM5-3583, Kyrk- 
vardsvagen 23, 140 30 Uttran, tel. 0753 - 327 27.

Samverkan Scout och JOTA: Birger Fahlby, 
SM7CZV, Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog, 
tel. 044 - 635 75.

Samverkan FRO: Eric Carlsson, SM7JP.

QTC-sektion:
Huvudredaktor: Sven Granberg, SM3WB.
V. redaktor: Folke RSsvall, SM5AGM.
Spaltredaktorer och ovriga medarbetare i QTC, 

se resp. spalt eller artikel.
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ANSVARIG UTGIVARE
Bo Lindberg, SM0HDP 
AllSvagen 7 
184 02OSTERSKAR 
Tel. 0764 - 613 02

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

ANNONSER (UTOM HAM ANNONSER) 
Gunnar Eriksson, SM4GL
Box 21,791 21 FALUN
Tel. 023 - 114 89
0246 - 105 13bost.

HAM ANNONSER
SSA:s kansli
0stmarksgatan43, 123 42FARSTA
Telefon 08 - 64 40 06
Postgiro 2 73 88-8 resp. 5 22 77-1

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

Denna upplaga ar tryckt i 7 300 ex.

Tryck: 
Ljusdals Tryck AB

Ett besok hos RSGB
DS jag i mSnadsskiftet november—decem

ber 1983tillbringadeen semestervecka i Lon
don passade jag ocksS pS att besoka RSGB:s 
nya HQ. Efter att tidigare haft detta belaget 
inne i London har man nu flyttat ut till Pot
ters Bar strax norr om huvudstaden. Huset 
dar man nu ar inkvarterade ar mycket stort 
och man kan formoda att utrymmet racker 
till for Stskilliga Srs foreningsexpansion. For 
att forstS skillnaden i storiek mellan SSA och 
RSGB sS skall jag inledningsvis belysa detta 
forhSllande med en del siffror.

Antalet medlemmar i RSGB var vid verk- 
samhetsSrets slut den 30 juni 1983 : 33 868. 
Under Sret hade inte mindre an 5 498 nya 
medlemmar anslutit sig till foreningen. Med 
sS stor medlemsokning forstSr man att ett 
behov av storre HQ-lokal verkligen forelSg. 
Tittar man pS den ekonomiska sidan av 
RSGB sS har kassaforvaltaren betydligt stdr- 
re summor att handskas med an vad som 
galler for SSA. De totala inkomsterna under 
senaste verksamhetsSret uppgick till ca 12 
miljoner. Inkomsterna harror sig frSn i 
huvudsak tre olika konton. Medlemsavgifter 
(ca 5 miljoner), forsaljningsdetaljen (ca 3,5 
miljoner) och annonsintakter (ca 2,8 miljo
ner). Forsaljningen av 35 Doughty Street i 
London inbringade 3 miljoner kronor och in- 
kopet av Alma House i Potters Bar kostade 
ca 4,25 miljoner. Allt harovan ar raknat med 
en kurs pS 11:60 per engelskt pund.

Just den dag jag hade tankt besoka RSGB 
HQ sS hade jag per telefon fStt reda pS att 
man var mycket upptagna och att man inte 
hade tid att visa mej runt i lokalerna. Man ha

de namligen en TV-inspelning av radio- 
kontakt med rymdskytteln och dessutom ett 
mote med representanter for telemyndig- 
heten. Emellertid hade min XYL Anita, dS jag 
fcitt reda pS detta forhSllande, redan lamnat 
hotellet varfor jag beslutade mej for att andS 
Ska ut till Potters Bar for att Stminstone ta 
nSgra bilder pS Alma House och eventuellt 
kopa nSgra RSGB-bdcker. Efter ett par bilder 
pS huset och inne i receptionen borjade man 
undra vad det var for en figur som nastlat sig 
in i huvudkvarteret. Det var G4FLQ, Brett, 
som jag pS sS satt blev bekant med och efter- 
som han hort att jag tidigare ringt och onskat 
fS se mej omkring sS erbjdd han sig att visa 
mej runt. Brett visade sig vara en typisk 
engelsman med en stor formSga att pS ett 
mycket vanligt och charmerande satt delge 
mej alia intressanta detaljer om hur RSGB 
HQ fungerar. Eftersom SSA.s kansli stSr in- 
for frSgan att ta datorkraft till hjalp sS pas
sade jag pS att i forsta hand titta pS RSGB:s 
nya dator, en IBM38 som installerades i mars 
1983. IBM38:n ar RSGB:s tredje dator och 
man raknar nu med att den skall kunna klara 
foreningens behov ett antal Sr framSt i tiden. 
Till datorn har man 14 terminalplatser anslut- 
na och pS sS satt ar datorn tillganglig for 
samtliga personer som tjanstgor i bygg- 
naden. Brett gav mej en utmarkt demon
stration av datorns stora anvandnings- 
omrSde. NSgra exempel: Vi tittade bara av 
en slump pS VHF-fyrar. Brett var inte saker 
pS om de svenska fyrarna fanns med i den in
formation som matats in i datorn men tyckte 
vi kunde forsoka med nSgon av dem. Vi frS- 

gade om SK4MPI och vips fanns alia data 
om denna fyr pS skarmen. Vi snabbkollade 
aven de andra svenska fyrarna och de fanns 
ocksS inmatade i datorn. Forsaljningsdetal- 
jens lagerbevakning skottes naturligtvis 
ocksS av datorn och det gick snabbt att fS 
fram att medlemmen SM3AVQ kopt en med- 
lemsnSI for en tid sedan och vad den kostat 
etc. Antalet trafikhandbocker i lager och lik- 
nande uppgifter checkar man naturligtvis 
upp pS nolltid. Allehanda utskrifter skedde 
med en svindlande hastighet vare sig det 
gallde adresslappar eller rutinskrivelser.

PS min frSga om hur personalen upplever 
datorhjalpen svarade Brett att man numera 
inte kan undvara den och nSgra inskolnings- 
problem hade det heller inte varit. Efter att ha 
sett hur de olika programmen arbetade med 
mycket lattfattliga menyer sS borde det heller 
inte vara nSgra problem att anvanda datorn.

Ovriga delar av RSGB HQ tittade vi ocksS 
pS aven om den for dagen livliga aktiviteten 
gjorde att vi fick undvika vissa delar. Vad 
som skiljde RSGB:s HQ frSn SSA:s kansli 
var att man inte alls handhade QSL-verksam- 
heten.

Nere i kallaren fanns lagerutrymmen och 
som vi sett av den tidigare redogdrelsen av 
forsaljningsdetaljens inkomster sS kan ni for- 
stS att det fanns en hel del bocker i detta la
ger och att omsattningen ar stor.

Aven om en del av lokalerna annu inte 
hunnit iordningsstallas sS mSste jag saga att 
jag lamnade Alma House mycket imponerad 
och med en undran om SSA nSgonsin kom- 
mer att fS den omfattning RSGB i dag har.

SM3AVQ

Alma House. Kanslichefen G3OUF, D.A. Evans.
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OSCAR 10 lankar ITU 
Malaysia Seminarium 
med ovriga varlden

Det ar inte ofta som amatorradio kan kom- 
ma p3 tu man hand med yrkesverksamt tele
folk. Detta intraffade dock p3 ITU-seminariet 
som holls i Kuala Lumpur den 5 till 9 decem
ber 1983. Tidigare hade ITU hSIlit tv3 semina- 
rier med anledning av varldskommunika- 
tionsSret WCY — ett i Amerika och det an- 
dra i Afrika. Decemberseminariet var agnat 
Asien-Pacific regionen. ITU:s syfte med 
varldskommunikationsSret WCY har huvud- 
sakligen varit att betona vikten av telekom- 
munikation i alia dess former for social och 
ekonomisk utveckling i Tredje Varldens lan
der.

En grupp entusiastiska sandaramatdrer ha
de lyckats rigga upp en station p3 Kuala 
Lumpur Hilton dar seminariet holls. Stdrsta 
problemet var att flytta antennsystemet frSn 
ordinarie QTH Port Dickson 100 km frSn Hil
ton hotellet. Man lyckades tyvarr inte f3 allt 
klart till oppningsdagens passage 357. Med 
stor spanning lyckades man kl 0102 UTC 
m3ndag morgon f3 kontakt med VK5ZTS vil- 
ket visade att systemet fungerade. Med sig- 
nalen 9M2CR/WCY hade nu jag och mina 
kamrater via satellit spritt vetskapen om 
amatorradions mojligheter b3de inom och ut- 
anfor ITU-seminariets vaggar. Vi kontaktade 
stationer hela vagen fr3n KL7GNG i Alaska 
till VK6KJ i sydvastra Australien. Hojdpunk- 
ten for oss var nar ITU:s generalsekreterare 
Mr Richard E. Butler besokte stationen och 
lyssnade p3 ett Oscar 10 QSO.

ANNEE MONDIALE DES 
COMMUNICATIONS

WORLD COMMUNICATIONS 
YEAR_____________________
ANO MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES

Uplink antennen p3 435 M Hz var en Helical 
pinne lindad med tio varv, designad och till- 
verkad av 9M2CR. Reflektorn var gjord av 
aluminium myggnat som fasts p3 ett cykel- 
hjul. Ett billigt satt att f3 14dBi och RH.C- 
polarisation p3 samma gSng. Det visar sam- 
tidigt p3 alternativ teknologi i v3r satellit era. 

Colin Richards 9M2CR

Anm. Colin kommer att vara QRV 
9M2CR/SM5 i sommar. (Overs. SM0COP)

OMSLAGET
visar ITU generalsekreterare Richard E 

Butler under besoket vid stationen 
9M2CR/WCY.

The ten-turn chopstick helical.

1983

QTC
"OZ:s" tekniske redaktor

OZ1AWJ skriver i ett brev strax fore jul:
"Det er nok ikke kun svenske radio- 

amatorer, der ikke mere vil bygge hele trans
ceivers selv. Vi maerker det ogs3 her i Dan
mark, og jeg m3 da ogs3 indromme, at hvis 
man skal kobe alle komponenter till en stor 5- 
b3nds transceiver, s3 bliver det dyrt — s3 
dyrt, at det kan betale sig at kobe en brugt 
station, som man har set i funktion. Jeg kan 
love dig, der st3r mange halvfaerdige konst- 
ruktioner, der representerer en ret stor verdi, 
rundt omkring p3 hylderne. Derfor er jag glad 
for artikler om sm3konstruktioner og tilbe- 
hor, og der har jag den laede at modtage me- 
getgodt stof".
O/ika uppfattningar

har man ratt att ha. En viss Bo Nilsson i 
SM7 skriver: "Agna garna er tid 3t att gora 
QTC till en modern tidning och inte en histo- 
risk tidskrift med damtidningsstil".

Tyvarr kan jag inte gora n3gra jamforelser 
d3 jag inte laser damtidningar. Men de ar 
tydligen lasvarda aven av karlar.

Ordforanden i "Surplus User Ham Group" 
SM5ESU undrar "finns mojlighet att f3 mer 
historiska artiklar d3 det intresserar oss i hog 
grad".

Det tyder ju p3 att amatdrer ar intresserade 
av det mesta. Brev som det forst citerade ar 
ytterst ovanliga for att inte saga unika.

SM3WB

Ledare
OM OSL-KORT OCH 
-FORMEDLING

QSL-andet ar en gammal foreteelse — sa- 
kerligen nastan lika gammal som amatdr- 
radion. Pionjarerna ville forstSs ha nSgon 
form av bekraftelse p3 sina forstagSngsfor- 
bindelser och i synnerhet om man lyckades 
kontakta en, efter den tidens m3tt, avlagsen 
station. Givetvis m3ste p3 den tiden bekraf- 
telsen sandas med ordinarie post, i form av 
brev eller vykort, liksom man gor an i dag om 
man ar sarskilt angelagen om att f3 en be
kraftelse tillbaka. Det lar vara W8UX som 
"uppfann" QSL-kortet och startade darmed 
en enorm "rorelse". Jag kanner inte till hur 
tidigt QSL-formedlingen organiserades som 
en varldsomfattande service men troligen 
skedde det omedelbart efter det att Inter- 
nationella Amator-Radio-Unionen, IARU, bi- 
Idats 1925.

Vid Unionens bildande utformades dess 
Constitution vilken, under de, sedan dess 
forflutna, snart 60 Sren, inte andrats annat 
an i smarre stycken. Dessutom finns n3got 
som kallas Diverse Regler vilka tillkommit se- 
nare och aven underhand forandrats. I Arti- 
kel II-3 stSr: "Det skall i varje land eller sepa- 
rat territorium finnas endast en medlems- 
organisation i Unionen". Artikel II-5 lyder: 
"Medlemsorganisation skall — utom for klart 
uttryckta reservationer angivna under II-8 — 
h3lla fast vid Unionens Constitution och reg
ler". I II-8 laser man d3 foljande: "Varje 
medlemsorganisation kan reservera sig mot 
att folja Unionens Constitution och regler, 
mot att stodja ett forslag eller mot vagran att 
folja det, forutsatt att denna reservation ar 
baserad p3 forhSllanden som strider mot lan- 
dets lagar, mot organisationens egna stadgar 

eller regler eller mot etablerade "policies" 
och forutsatt att denna reservation ar med- 
delad IARU Headquarters inom foreskriven 
tid och p3 ratt satt dokumenterad".

G3r vi sedan over till sammanstallningen 
av diverse regler s3 st3r det i 3(b): "Varje 
medlemsorganisation skall upphora med all 
formedling av QSL-kort till icke-medlems- 
organisationer i lander dar det redan finns 
en, av Unionen, officiellt godkand, medlems
organisation. Medlemsorganisation skall g3 
med p3 att ta emot QSL-kort adresserade till 
icke-medlemmar av organisationen forutsatt 
att s3dana icke-medlemmar avhamtar eller 
betalar for vidarebefordran av korten till 
dem".

Under hela efterkrigsperioden har det varit 
SSAs grundpolicy att returnera QSL-kort, 
avsedda for icke medlemmar, till resp avsan- 
dare. Med vissa mellanrum st3r dessa icke- 
medlemmar upp och protesterar mot att man 
icke f3r QSL via SSAs QSL-byrS. Vid ett till- 
falle for ca 15 Sr sedan gjordes en utrensning 
av flera 3r gamla kort och de oversandes till 
icke-medlemmar tillsammans med en inbju- 
dan att bli medlemmar. Atgarden gav myc- 
ket litet resultat i form av nya medlemmar. 
IARU, av vilken SSA — liksom alia andra 
landers amatdrorganisationer av nSgorlunda 
storlek — ar medlem har inom sig byggt upp 
en internationell QSL-formedling. Man har 
ocksS medverkat till och aven forhandlat sig 
till formSnen att f3 sanda QSL till reducerat 
porto n3got som aven vi i SSA kunde dra 
fordel av under mSnga 3r (numera ar for- 
sandelsesattet Affarshandlingar borttaget). 
Den reella kostnaden for QSL-byr3n ar nu 
betydligt hogre an tidigare men ligger in- 
bakad i medlemsavgiften.

QSL-formedlingen, som den nu ar organi- 
serad, ar alltsS en exklusiv medlemsfdrm3n. 
Om nSgon — av vilken anledning det vara 
m3 — inte onskar vara medlem av SSA kan 
han/hon heller inte rakna med att f3 plocka 
russinet ur kakan och dra nytta av den 
nationella/internationella QSL-formed- 
lingen. For att klargdra SSAs h3llning i fr3- 
gan har styrelsen till IARU meddelat sin 
reservation mot regel 3(b) och den har daref- 
ter publicerats i IARU Calender for informati
on till samtliga medlemsorganisationer. Det
ta ar inget unikt eftersom en rad lander, bl a 
en s3 stor amatornation som Japan, gjort 
samma sak.

Inkommande QSL till icke-medlemmar 
returneras till avsandaren men forst efter det 
att viss tid forflutit — vanligen n3got 3r. Nyli- 
censierade bdr f3 viss tid p3 sig att bli med
lemmar i SSA, icke-aktiva, som g3tt ur fore- 
ningen viss tid, kan Sterintrada och med han- 
syn till dessa fSr korten ligga en tid.

Icke-medlemmar har vid n3got tillfalle gjort 
gallande att SSA har juridisk skyldighet att 
vidarebefordra deras kort. N3gon s3dan 
skyldighet kan knappast foreligga. SSA tar 
emot paketvis med QSL-kort och paketen ar 
adresserade till SSA. Det inneh3ll som inte ar 
avsett for SSA eller dess medlemmar, retur
neras till avsandande organisation. Daremot 
har sakert Postverket, som tar betalt for varje 
forsandelse, skyldighet att forsoka sp3ra upp 
varje enskild adressat. Visar det sig omojligt 
returneras forsandelsen till avsandaren, om 
s3dan finns angiven, eller forstors.

SM4GL
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EDR och danska televerket
Intervju med teledirektor lb Lpnberg, P & T

Den danska amatorforeningen EDR har 
lyckats fS till stSnd en dialog med en ansvarig 
tjansteman vid danska televerket P & T. 
EDR's press- och informationschef OZ5RB 
har intervjuat teledirektor lb Lonberg. Inter- 
vjun omfattar fyra sidor i OZ 12/83 och beror 
det mesta amatdrerna vill ha svar p£. Kanner 
ni t ex till att lagen dar forbjuder folk att lyss- 
na p3 radiosignaler over 30 MHz med undan- 
tag for de omrSden som ar avsedda for "of- 
fentlighetens modtagelse". dvs FM- och TV- 
frekvenserna samt omrSdena mellan 144 — 
146 s a mt 432—438 MHz.

Jag har har tagit med saker som ar av 
stdrsta intresse aven for svenska amatorer:

Hvordan ser teledirektoren pA problemet faellesli- 
censer for de nordiske lande?
Til dette sporgsmAI mA fojes, at der forekommer 
visse absurde attestkrav fra vore nabolande, straf- 
feerklaaringer og aedruelighedsattester blandt an- 
det. IEF er en kortvarig licens i visse lande afsindig 
dyr. Gor man noget fra P& T eller er det kun indefra 
gennem EDR, at der foregAr noget?

Der foreg£r et arbejde, bSde inden for Norden og 
Europa, men der er ingen storre fremgang her. Det 
skyldes forhold uden for P&T.

Politiske forhold eller frekvensspektrumsmaessi- 
ge forhold?

Frekvensmaessigt er der stadig forskelle inden 
for Europa. Der hvor der er storst lighed, er 2 m 
b^ndet, og det er der m^ske ogs£ storst interesse 
for, bl.a. ved rejser ned gennem Europa. Netop 
hvad 2 m ang£r, tror vi ogs£, at der er gode 
chancer for en Europa-licens-aftale. Her mener vi, 
at CEPT kan blive enige. Sporgsm^let er, om de 
enkelte stater kan gennemfore s^danne beslutnin- 
ger. Gensidighedsaftalerne er forste skridt p£ ve- 
jen, og vi mener at vaere kommet langt fra dansk 
side. Vi tror iovrigt mere pS, at en europaeisk licens 
vil komme for en nordisk licens. Vi har en formening 
om, at specielt Sverige har mange hensyn at tage.

KORT- 
KLIPPT

avSMOCOP

USA-licenser 10 3r
FCC har forlangt giltighetstiden for 

amatorradiolicenser i USA frSn fem till tio Sr. 
Den nya giltighetstiden infors successivt vid 
varje individuell ansokan om forlangning. 
FCC tar inte heller ut nSgon avgift varken vid 
forlangning eller under licensperioden. For- 
fallen licens kan SterfSs utan fornyade prov 
inom tvS Sr.

(cq-DL)

Ny effektgrans i USA
FCC har frSn och med September 1983 

andrat hogsta effektgrans frSn 1000 watt in- 
matad likstromseffekt till 1500 watt PEP utef- 
fekt. PS frekvenssegment upplStna for Novi
ce licensklass galler gransen 200 watt PEP 
uteffekt.

(QST)

Intressant ar aven att lasa P&T installning 
till amatdrernas innehav av militar och annan 
overskottsmateriel — surplus.

Hvordan ser teledirektoren pA de reiativt strenge 
regler vedr. besiddelse af gammelt radioudstyr 
indkobt pA auktioner og som i visse tilfaelde er 
funktionsdygtige pA frekvenser over 30 MHz. Der 
findes tilfaelde, hvor radioamatorer er kommet i 
vanskeligheder umiddelbart efter at have erhvervet 
sAdant udstyr pA offentlige auktioner fra de militaere 
overskudslagre.

Hvis vi under en inspektion finder udstyr i bruge- 
lig stand, er vi nodt til at gribe ind. Udstyr mS 
bringes ude af stand til at fungere, indtil det 
ombygges. Det mS under ingen omstaendigheder 
kunne bringes til at virke ved at slutte strom til det, 
og der mS ojeblikkelig ved modtagelsen af dette 
udstyr foretages sSdanne indgreb, at det ikke kan 
bruges blot ved at tilslutte en stromforsyning.

Storningsimmuniteten i elektronisk appa- 
ratur berordes mycket ingSende och det 
forefaller som om P&T har en ratt klar 
uppfattning om amatdrernas och 
fabrikanternas problem. Betraffande EDB- 
anlaggningar mSste P&B aven ta hansyn till 
EG.

Betraffande videoanlaggningar sS arbetas 
det med normer for instrSIningsimmuniteten 
pS internationell basis. Teledirektoren sager 
att deras danska foretag Bang & Olufsen ar 
mycket uppmarksam pS detta. De ar inte ba- 
ra forutseende, de ar ocksS duktiga pS att av- 
hjalpa instrSIningsproblemen.

Aven Danmark tillampar s k multiple 
choice-prov vid provavlaggningen for 
amatortillstSnd.

Finder teledirektoren det betryggende, at de nu 
anvendte skriftlige multiple choice prover er sA 
velkendte, at der er udkommet boger, hvorefter det 
er muligt at laere svarene udenad?

Ny ordforande i RSGB
Robert G. Barrett, GW8HEZ, har valts till 

ordforande i RSGB, Storbritannien, for 1984. 
Bob ar lite over fyrtio Sr och frSn Wales. Han 
ar den forste innehavare av licensklass B (en- 
dast VHF) som valts till ordforandeposten i 
RSGB.

(73 Magazine)

DX-konferens i Stockholm
Under pingsthelgen, 8 till 11 juni 1984, 

kommer EDXC-konferensen 1984 att hSIlas i 
Sverige. Arrangorer ar Radio Sweden Inter
national i samarbete med Sveriges DX- 
forbund. Sveriges Riksradio kommer att be- 
kosta de fiesta arrangemangen och konfe- 
rensen kommer att hSIlas i Radiohuset pS 
Gardet i Stockholm. Sveriges Radios 
amatorradioklubb har ansokt om att fS an- 
vanda en speciell anropssignal, 7SK0AC, 
under konferensdagarna.

(Eter-Aktuellt)

EDXC ar en DX-organisation och har inte 
direkt anknytning till amatorradioverksam- 
heten. Red.

Vi mS ogsS se pS sigtet med proven. Sigtet er at 
sikre, at de der fSr adgang til at benytte en 
amatorradiostation, har et vist kendskab til radio- 
teknik. - om kendskabet er for lille eller for stort 
kunne f.eks. afspejle sig i de klager, vi f£r. - Det er 
ikke teknisk ukompetente radioamatorer, der giver 
anledning til klagerne.
Med den udvikling, der rSder, hvor man mere og 
mere bruger fabriksfremstillet grej i radioamator- 
tjenesten, er det ogsS svaert at forlange det helt 
store korekort.
Situationen er jo helt anderledes end for 20 Sr 
siden, og vi er dog ikke som i Holland kommet 
dertil, at vi kraever typegodkendelse af fabriksfrem
stillet radioamator-udrustning, - og sS til gengaeld 
giver folk lov til at bruge det uden at aflsegge en 
teknisk prove.

Danmark har Eruropas tataste amatdr- 
bestSnd i forhSllande till folkmangden. Varje 
Sr kommer det till ca 1000 D-amatdrer. 
(Motsvarande svenska T).

Bland ovriga frSgor fanns mottagning av 
satellitsignaler. Om parabolantenner eller ba- 
ra ordet parabolantenn kommer att bli bann- 
lyst och forbjudet i Danmark? Amatdrernas 
medverkan vid katastrofer berordes aven. 
Teledirektoren sade att bSde P&T och Civil- 
forsvarets telenat ar sakrade betraffande till- 
gSng till reservkraft. Att basera en bered- 
skapssituation pS "anvendelsen generellt set 
af amatorstationer, er der et meget langt 
spring, og det spring det tager vi altsS ikke”. 
Dispens for sammankoppling av amatortrafik 
med det allmanna telefonnatet (phone
patch), framfor allt med tanke pS fjarrkont- 
roll av repeatrar, kom aven upp. Telemetri 
via telefonnatet har man ingenting emot, 
men man sager klart nej till att koppla trafik 
over telenatet till en amatorstation.

De som ar intresserade av det har doku- 
mentet i sin helhet bor forsoka ISna OZ 12/83 
av narmaste distrikts- eller sektionsledare.

SM3WB

Radiopirat stalls 
infor ratta

Under 1983 har frSn tid till annan en 
olicensierad engelsktalande person forekom- 
mit pS stockholmsrepeatrarna. Han heter 
Robert och har till en borjan anvant olika 
SM-signaler med felaktig distriktssiffra. Se- 
nare har han dykt upp som G6MBQ/SM0. 
Den engelska licensen erholl han genom att 
ha forfalskat en stulen svensk amatorradio- 
licens. Med hjalp av den engelska licensen 
forsokte han sedan fS svensk licens reci- 
prokt. Mannen ar kand hos polisen och Tele
verket frSn tidigare beslagtagande av olov- 
ligen innehavda flygradio- och amatorradio- 
sandare. Televerket anade orSd och vid for- 
frSgan hos engelska licensgivande myndig- 
heten Home Office uppdagades att den en
gelska licensen erhSllits tack vare forfalskad 
svensk licens. Mannen startade 1982 en ung- 
domsorganisation, Special Airservice (SAS). 
Enligt dagstidningsuppgifter strax fore jul 
skall mannen senast den 20 januari 1984 stal- 
las infor ratta. Atalet galler ej olagligt radio- 
sandarinnehav utan "otukt mot ungdom och 
otuktigt beteende”. (-COP).

*
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Satellite TVRO
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4. UHFtuner.
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utomhus

starkaren dar aven signalen halveras till 35 
MHz och som darefter p3 konventionellt satt 
spjalkas upp i ett Video och Audio block. 
Ett enkelt AFC (feedback) nat skoter daref
ter regleringen kopplad till kanalinstall- 
ningspotentiometern. Ett nataggregat (ca 
1 A) forsorjer mottagaren (aven LNA och 
downconvertern om s3 onskas).

Mitt projekt startade darefter p3 allvar och 
alia komponenter anskaffades. 85 % plocka- 
des fram ur egen skrotlSda, 10 % koptes i 
Sverige och 5 % anskaffades frSn USA 
(transistor MRF 901; diod HP 5082 och HN- 
1; IC 74S112). Kanalvaljaren ar mottagarens 
dyraste del (160 kr) och fSs enkelt frSn USA 
(japansk tillverkning).

Arbetsbeskrivningen utgick frSn att down- 
converterns kretskort skall byggas i dubbel- 
sidigt laminat i "stripline" teknik. Man be- 
hovde ej etsa utan skrapa (skara) fram led- 
ningsdragningen pci ena sidan med kniv! Jag 
foredrog etsning. Ovriga kretskort skulle ut- 
foras i verobord och med "korta ledningar 
speciellt till jord". Jag valde dock att placera 
ut komponenterna p3 ensidigt kopparlami- 
nat, borra, rita ledningsdragningen p3 fri- 
hand och etsning enligt Clas Ohlson anvis- 
ning! Vissa bredbandstransformatorer linda- 
des p3 Amidon-karnor. Alla bestyckade kort 
och detaljer monterades p3 montageplSt.

Nu forestallde jag mig att om allt, inklusive 
antenn, monteras och gores klart d3 var det 
aven klart att ta emot bilder! S3na tankar fSr 
man icke ha. Det funkade naturligtvis inte. 
Var skulle den besvarliga vagen for intrim- 
ningen starta? Var det nSgot som over- 
huvudtaget fungerade? Jag vet att nat- 
aggregatet gav de olika spanningarna men 
det var allt. Jag sokte Stminstone en parame
ter, som skulle vara i funktion. Hade jag en 
fungerande satellit-TV mottagare dS kunde 
jag utan svSrighet trimma in oscillatorn (MRF 
901) till ca 3,2 GHz i downconvertern. Nu be- 
hovde jag hjalp av proffsfolk. Genom att stu- 
dera gamla RT fann jag firman Satellit Teknik 
AB med Mac Palomaki i spetsen. Han trodde 
inte sina dron nar jag pcistod att jag byggde 
en mottagare. Jag forklarade mina problem 
och jag fick lofte om att downconvertern 
kunde kollas, det skulle ta 2—3 min! Detta 
utfordes och det framgick att MRF 901 
svangde, men vid for I3g frekvens. Ratt frek- 
vens (3,2 GHz) kunde stallas in genom att 
planenligt skrapa bort viss kopparfolie fr5n 
kretskortet. Nu fungerade en parameter och 
downconvertern lamnade ca 500 MHz i 
"provbank".

Efter detta mellanspel flyttades mina labo- 
rationer till garagetaket och parabolen. Det 
var ju behagligt sommaren 1983! Jag tankte

4.

J

9. AFC.
10. Natdel.
11. Installing.

NilsGustav Strom, SM5EEP
Kampavagen 1
773 00 FAGERSTA 
Tel. 0223 148 54

Med artikeln som foljer vill jag avfarda 
eventuell myt om att satellit TV ar nSgot som 
en vanlig manniska inte skall syssla med. 
Aven hembyggda satellit-TV mottagare ger 
fina bilder. Artikeln hanvisar enbart till block
schema for ett hembygge. Detaljschema, 
komponentbehov och ovriga anvisningar 
framgSr ur den i artikeln angivna tidskriften 
nr 8 och 9 for Sr 1982.

Innan jag byggde min utrustning kunde jag 
ingenting om satellit-TV. Den amerikanska 
radiamatortidskriften 73 Magazine publi- 
cerade under 1982 en hel serie artiklar i am- 
net, bakgrund, utveckling, konstruktionstek- 
nik, byggbeskrivningar etc. Det ar populart i 
USA att radioamatdrer bygger .mottagare. 
En fordel dar ar dels att satelliterna ar mSnga 
och att dessa har upp till 24 st transpondrar 
(kanaler) vardera, dels att arbetsfrekvensen 
ar human d.v.s. 4 GHz. Byggverksamheten 
och mottagningsnjutandet kallar vi radio
amatdrer "Satellite TVRO" (enbart satellit 
TV mottagning) sS att omgivningen icke skall 
skylla pS att vi stor. Jag ar redan tillfrSgad i 
arendet! Ni kanner val till att den myckna 
overgSngen till elvarme skapar storningar pS 
TV och radio dS till/frSnslagning av varme- 
patronerna ager rum.

73 Magazine publicerade som namnts 
fdrnamliga byggbeskrivningar men teknikern 
Dwight Rexrod tog priset genom att for la- 
sarna presentera ett hembygge, som skulle 
kosta under 800 kr. Han gjorde det for 640 kr. 
Dwight har sakert gett nSgon erfaren 
konstruktor en tankestallare. Hans mStto 
var: "Anvand komponenter, som finnes i 
marknaden och undvik sofistikerade los- 
ningar." Vad sages t. ex. om att i downcon- 
verten (omvandlaren) anvanda 2 st HN-1 dio- 
der S 8 kr/st i stallet for en blandare pS 480 
kr!

Dwight utgick emellertid frSn att man for- 
fogade over en god antenn och LNA (mikro- 
vSgshuvud eller ISgbrusforstarkare). Detta 
forutsatte aven jag, men var fSr man en (bil- 
lig) parabolantenn och LNA i Sverige? En de- 
fekt 2 m parabol och en (GaAs FET) LNA, 
som drog 100 mA (ingen garanti for perfekt 
funktion) kunde jag fS fram inom vSrt skrS.

Det ar ej svSrt att bygga vare sig antenn el
ler LNA. For intrimning av LNA kraves emel
lertid minst att man har tillgSng till en funge
rande satellit TV-mottagare eller spektrum- 
analysator.

Jag bedomde mitt utgSngslage nSgot 
ovisst, men beslot andS att "plocka ned ry- 
ska GHORIZONT i farg". Det tog mig ef- 
fektivt ca 6 mSnader av fritiden!

Enligt blockschemat ar 
principen foljande:

Parabolantennen fSngar upp 4GHz sig- 
nalerna och forstarkes av LNA (ISgbrusfor- 
starkaren) i fokuspunkten. Signalen fores via 
en kort kabel (RG 8) till Downconvertern 
(omvandlaren) dar frekvensen reduceras till 
ca 500 — 600 MHz och forstarkes. Detta sker 
utomhus.

500 MHz (= UHF nivS) signalen fores via 
kabel (RG 59) ned till mottagaren, som enligt 
blockschemat bestSr av en modifierad UHF 
kanalvaljare, som avger 70 MHz. Via ett en
kelt 70 MHz filter gSr signalen till MF for-

6.
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foljande: 500 MHz ut frSn downconvertern 
och inmatad i narheten av kanal 24 — 25 pS 
en vanlig TV skall ge minst stomingar p3 TV- 
rutan och i basta fall en mycket defekt bild 
utan synkronisering! Sagt och gjort, down
convertern anslots via de block till TV:ns 
antenningSng och jag sokte av omrSdet kring 
namnda kanaler. Den 83-08-08 kl 14.10 kun- 
de jag avlasa ryska klockan till 16.10 i deras 
studio! Nu visste jag att antenn och LNA 
aven fungerade tillfredsstallande.

Arbetsplatsen kunde flyttas frSn taket in 
till garaget. Det gallde nu att fa fram 70 MHz 
ur den modifierade kanalvaljaren. Jag tick 
tillgang till ett 110 MHz oscilloskSp med hyf- 
sad kanslighet och kunde verkligen avlasa en 
70 MHz signal, som blev starkare efter viss 
efterjustering av antenn och LNA.

Nasta steg var att fa ca 20 dB forstarkning 
pS 70 MHz signalen. Efter vissa problem med 
en lindad bredbandstranformator lyckades 
jag och frekvensen kunde halveras (74S112) 
till 35 MHz.

Slutligen Sterstod uppspjalkning i Video 
och Audio. Den 83-09-17 kunde jag se en 
stillastSende svart/vit TV bild pa video
monitor samtidigt som ljud strommade ur en 
separat hogtalare! Den anvanda video- 
monitorn var aven en hembyggd TV-apparat 
med VHF, UHF och videoingang! (Se QTC 
3/78. Arbetsplatsen kunde nu flyttas till var- 
dagsrummet. I detta lage borjade jag frSn 
borjan med intrimningen och optimerade 
varje enhet. Detta resulterade i en minst 95 
% bildkvalitet och det ar battre an vad SVT 
presterar allmant i Fagersta.

Nu Sterstod fargen! Naturligtvis skulle 
Ghorizont sanda med fargsystemet SECAM 
varfor vSra PAL mottagare ej ger farg. Det 
finnes nu en del oststatsmottagare (med ISga 
introduktionspriser) i marknaden. Dessa ar 
SECAM/PAL-mottagare med video/audio 
ingang, vilken jag trodde aven var 
SECAM/PAL-kannande. S3 var ej fallet vil- 
ket jag pSpekat for importdren och borde an- 
givas i anvisningarna. Vad gor man nu? Jo 
en befintlig videobandspelare med kamerain
gang (video/audio) fdr signalen frdn min 
satellit-TV-mottagare och SECAM/PAL TV- 
apparaten visar en fargbild.

Ryska Ghorizont kan nu avnjutas i farg. 
Jag ar ej intresserad av propaganda men kan 
rekommendera fargsprakande cirkus-, natur- 
och sportprogram.

SM5EEP med den hembyggda satellit-TV-mottagaren.

Rysk TV-kommentator.

Se upp med koaxialkablarna
I koaxialkablar anvands som material i 

manteln (ytterholjet) i de fiesta fall polyety- 
len. Aven andra material kan forekomma i 
sSval mantel som dielektrikum.

Av PVC forekommer tvS typer, PVC I och 
PVC II. Den forra ar "migrerande" och den 
senare "icke migrerande". Vad betyder da 
uttrycket "migrerande"? Ordet ar en for- 
svenskning av tyskans "migrierend" resp en- 
gelskans "migrating" och innebar, att vissa 
metaller, vanligtvis silver, forflyttas mellan 
olika material da fukt och elektrisk potential 
ar narvarande.

PVC I innehailer fororeningar, som tillsam- 
mans med metallen i skarmstrumpan 
(vanligtvis koppar — ren, forsilvrad eller for- 
tennad) forr eller senare kan komma att p3- 
verka polyetylenets dielektricitetskonstant. 
Foljden av detta blir en forandring av kabelns 
elektriska egenskaper. SSval karakteristisk 
impedans som dampning och hastighetsfak- 
tor f3r helt andra varden. En kvartsvagsstub 
blir saiedes inte langre en serie- eller parallell- 
resonanskrets och SVF-metern kommer att 
visa betydligt hogre varden an normalt.

Vad finns det da for botemedel? Endast ett 
— byt koaxialkabeln.

Kan man da se om ett dielektrikum ar foro- 
renat? Ja, polyetylenet ar i rent tillstand vitt 
men blir vid fororening mer eller mindre kraf- 
tigt gulfargat.

Bl a foljande kabeltyper anvander PVC II 
(ofarlig) i manteln: RG 58 C/U resp C/U-1, 
RG 59 B/U resp B/U-2 och B/U-11, RG 174 
A/U, RG 213 resp /U, /U-1 och /U-5.

Kabeltyperna RG 58 C/U-6, RG 59 B/U- 
HToch B/U-4, RG 174/U samt RG 213/U-A 
har daremot migrerande ytterholje.

Varfor saljs da en kabel av samre kvali- 
tet? Koparen kanske skall anvanda en stor 
kvantitet under begransad tid och da kan ett 
lagre pris om nagon krona per meter vara av- 
gorande.

Genomsnittsamatdren, som har sina kab- 
lar utsatta for vaderpaverkan i manga 3r bdr 
daremot vara forsiktig vid inkopet och inte 
snaia p3 kvaliteten. Alla lockerbjudanden att 
kopa billiga surpluskablar, som kanske kan 
vara 20 — 30 ar gamla, maste betraktas med 
stort misstroende.

Se ocksa till att en ordentlig fukttatning av 
kabelanden gors vid antennen och vid alia 
skarvar, som befinner sig utomhus. Sadan 
tatning utfors lampligen med silicongummi 
ochelektrotejp. SM5JV

Spara koaxialkabel
I den pigga tidskriften som Vastkustens 

Mikrovagsgrupp ger ut fanns i Bulletin 4/83 
anvisningar om hur man kunde fa ner signa
len fr3n tre mastmonterade preampar for 2 
m, 70 cm och 23 cm i samma kabel. Det g3r 
bra att lyssna pa alia tre band samtidigt lik- 
som att sanda p3 ett band och samtidigt lyss
na pa ett annat. T ex trafik via satellit.

Varje preamp maste vara smalbandig och 
pa 23 cm var man tvungen att koppla tva for- 
starkare i serie. Forst en bredbandig och sen 
en smalbandig "missanpassad" med iagt ga
in.

Figuren visar hur SM6CWM lost proble- 
met. Red.
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Frekvensraknare for
MV och KV
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Nar man experimenterar med KV-byggen 
ar en frekvensraknare till ovarderlig nytta. 
Tyvarr har raknarna varit bAde dyra och ut- 
rymmeskravande och darfor har hembyg- 
garen noga tankt sig for innan ett inkop har 
gjorts.

Nu finns en krets (PCIM 177) som med en 
"prescaler" (MSL 2312) ger mAnga mojlig- 
heter till natta och relativt billiga hobby-rak- 
nare. PCIM 177 innehSller alia behovliga 
komponenter for en raknare upp till 3999 
kHz. Med prescalern kan man utoka frek- 
vensomrSdet till 39,9 MHz eller 399 MHz. 
Man kan aven programmera raknaren att lag- 
ga till eller dra ifrSn 26 st olika mellanfrek- 
venser (tyvarr saknas 9 MHz).

Jag har byggt en raknare enligt schema i 
fig 1 som ryms i en ISda med mAtten 
72x37x44 mm. Den fungerar perfekt och 
numera kan man tuna in min hembyggda 
transceiver pS dom exakta DX-frekvenserna.

Fig. 2 visar det hemgjorda kretskortet frSn 
ovan och under och hur kretskortet mon
terats mot raknarkretsen. Jag har lott kortet 
direkt mot kretsen anslutningsstift. For 
sakerhets skull drog jag ur lodkolven ur 
kontakten for att ej riskera kretskollaps.

Raknarkretsen ar kanslig for matnings- 
spanningen och darfor rekommenderas den 
beskrivna spanningskopplingen med Tr2 och 
zenerdioden (5,1 V) mot basen.

De ben som ej anvands pS prescalern har 
klippts bort. Detta forklarar att endast 6 hSI 
behovs pS kortet for att montera en 14- 
pinnare.

Fig. 3 visar displayen i naturlig storlek. I 
omkastarlage 1 visar displayen SW och 
MHz. I omkastarlage 2 visar displayen MW 
och kHz.

Naturligtvis kan raknaren utokas med FM 
och olika matriskopplingsfalt for att lagga till 
eller dra ifrAn mellanfrekvenser. Den kan 
ocksA kompletteras med "reset" och "hold- 
in"-funktion med vilken man ISser displayen. 
Darvid blir raknaren annu mer all-round och 
den torde tilltala den verklige hempularen.

Raknarkretsen och prescalern kan kopas 
hos Svenska Deltron AB.

* * *

En varning!
CMOS-LSI kretsarna har pS senare tid 

kommit ned i en prisnivS, som gor dem 
intressanta for oss vanliga amatdrer. Av 
egen bitter erfarenhet och pA grund av ett 
lofte till Bo Goran Wingren pS Teleimport, 
anser jag det vara skal att har i QTC ta med 
en varning for dessa kretsars omtSlighet mot 
bl. a. nattransienter.

I mitt fall hade jag forst ett stabbat natagg- 
regat och sedan en 7805 pA kretskortet till 
raknaren. Men raknaren fungerade ca 15 mi
nuter, sen dog den utan synbar anledning. 
PS Teleimport ansSg man att enda tankbara 
orsaken mflste vara en nattransient, och in- 
te komponentfel. (Erholl dock en ny krets 
gratis). Man rekommenderade ett transient 
skydd, Trans Zorb 1N267 A. Med detta till- 
lagg har raknaren nu fungerat enligt forvant- 
ningarna.

Den aktuella raknaren ar enl. 9/79 med 
ICOM7216D.

73deSM0EAO

Fig. 3. S2 tander displaybelysningen.

Martin Hodman, SM0DTK 
Stora Bjornens gata 149,
136 64 HANDEN 
Tfn. 08 777 91 64

QTC behover tekniska 
artiklar, garna av 
nyborjarkaraktar!
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Gunnar Mejenby, SM0ICV
Smedsbacken 18,4 tr.
115 39 STOCKHOLM

n_ ~ri
E racaiwr

Komponenter:
Resistanser 1 /4 W carbon 5% 
R1 10 kohm
R24,7 kohm
R3 180 ohm
R42,2 kohm (ev. just.) 
Kapacitanser: ker. min. 
C3220pF
C4 33 pF
C5, C1, C710nF 
C2 140 pF kompr.tr. 
C63 —60 pF min. film.tr. 
TR1 BC183L
Mixer SBL-1
X-tal 16 MHz/HC18/U 
C-genomforing 1 nF 
Toriod-karnor:
Fdring.krets T-50-2
For osc.krets T-50-6

mop riq

♦ SMtMt

das ocksS pA en toroidkarna med 16 varv och 
3 kopplingsvarv med 0,5 mm emaljerad kop- 
partrSd.

Med en hf-probe kontrolleras att oscil- 
latorn lamnar c:a 0,5 volt till mixer och even- 
tuellt okas eller minskas R4.

Kretskortet kan enklast tillverkas med tape 
och "gnuggisar" p3 ett enkelsidigt folierat 
glasfiberkort. Det kan monteias i en standard 
aluminiumlSda med mStten 110x60x30 
mm. Matningsspanningen bdr inkopplas via 
en genomforingskondensator p5 1 nF.

1 4MHz 
antenna input 

(Dart receiver outlet)

Denna 160 mtr konverter finns beskriven i 
den engelska tidningen Practical Wireless, 
januari 1984. Efter att ha provat lite p3 detta 
nya band och funnit att aktiviteten ar ganska 
liten kommer jag med detta forslag till okad 
aktivitet.

Med en X-tal pS 16 MHz sker mottagning 
p3 14 MHz-bandet, eftersom bandet i Sveri
ge omfattar endast 1.830—1.845 sker alltsS 
mottagning av detta band pS 14.155 till 
14.170 kHz.

Enligt blockschemat bestSr konvertern av 
ett selektivt ingSngsfilter, en diod-mixer samt 
en kristalloscillator. UtgSngsfrekvensen blir 
d3 X-talfrekvensen minus 1,8 MHz, dvs. 20 
mtrs-bandet. Den mottagna frekvensen 
kommer alltsS "baklanges", vilket inte bdr 
spela nSgon roll p£ detta korta band. Man 
kan dS aven hora de stationer som kor SSB 
pA ratt sidband p3 20 mtr, eftersom man p3 
detta anvander normalt det ovre sidbandet, 
men pS 160 mtr vanligen det undre sid
bandet.

Som framgSr ar kopplings-schemat myc- 
ket enkelt, en ingSngskrets p£ en toroidspole 
ger hogt Q-varde och tillracklig selektivitet. 
Mixern med Schottky-dioder, SBL-1 ar kan- 
ske ej den billigaste losningen, men faktiskt 
den basta mixern for narvarande. Eftersom 
den ar en "high level mixer" ar den ganska 
okanslig for korsmodulering, den kraver en 
oscillatorspanning p£ ung. en halv volt. 
Kretskortet skall placeras i en helt skarmad 
box for basta resultat, med koax-kontakter 
p3 in- och utgSng. UtgSngsimpedansen fr£n 
mixer ar 50 ohm. Givetvis ar det ingen for- 
starkning i konvertern, men kansligheten p£ 
mottagare ar normalt s3 stor att det inte be- 
hovs.

L1 b lindas med 63 varv, 0,3 mm emaljerad 
tr3d runt hela toroidkarnan, L1 a och c lindas 
med tvS ganger 5 varv, 0,5 mm trSd vid jord- 
sidan p3 L1 b. Oscillatorspolen L2 a och b lin-

Top band converter
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r
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ningen ar inte svSr att Sstadkomma eftersom 
det tar 30 sekunder att scanna 15 kHz i ISng- 
samma laget. Det gSr aven att med enkla 
tryck forflytta sig nastan omarkbart 10 Hz i 
taget.

Clarifiern (RIT) Obegransad
Clarifiern, som av andra fabrikanter kallas 

RIT (receiver incremental tuning), har sam- 
ma frekvensomfSng som hela mottagaren 
men har ingen separat ratt utan styrs av 
VFO-ratten. Ett andra tryck p3 clarifier
knappen Sterstaller mottagaren till sandar- 
frekvensen. Clarifier-frekvensen tappar man 
darmed vilket ibland kan vara en nackdel. 
Det kan vara praktiskt att i stallet anvanda 
VFO A eller B som RIT och alltsS kora split, 
bibehSlla RIT-frekvensen och andS enkelt 
kunna kontrollera sandarfrekvensen. Mojlig- 
heterna att vaxla frekvenser mellan VFO och 
de olika minnena ar mSnga. Daremot saknas 
funktionen VFO A = B vilket medfor att om 
man vill ha bSde VFO A och VFO B pS sam- 
ma frekvens f3r man "offra" en minnesfrek- 
vens for tillfallet och g3 via en minnesfunk- 
tion for att overfora VFO A:s frekvens till 
VFO B. Man kan naturligtvis ocksS p3 vanligt 
satt ratta in den andra VFO:n till den enas 
frekvens.

RF-Amplifier och Attenuator
Mottagaren har bSde RF-forstarkare och 

20 dB dampning. For "normal” kanslighet 
f§r RF-AMP vara tillslagen vilket kan tyckas 
avigt. Yaesu pSstSr dock i manualen att detta 
normalt ej erfordras under 14 MHz aven om 
S-meter utslaget med RF-AMP tillslagen kan 
vara en storre frojd for ogat. S-metern tycks 
vara nSgot skotsk och inte gladjematare som 
ar s3 vanligt p5 riggarna numera.

Squelch
For FM-bruk ar squelchen behaglig men 

for dvrigt av tveksamt varde. Den ar dock

nodvandig for att kunna scanna minnesfrek- 
venserna om s3 onskas.

Filter
FT-757GX innehSller i originalutforande 

aven det som vanligen brukar f5 komplet- 
teras som tillbehor. For CW finns tvS lagen, 
ett brett dar SSB-filtret ar inkopplat plus ett 
LF-filter, och ett smalare lage med 600 Hz 
CW filter. Aven det smalare laget kan i vissa 
QRM-lagen vara val s3 brett och d3 ffir man 
ta till WIDTH-kontrollen som regierar MF- 
bandbredden och SHIFT-kontrollen som flyt- 
tar MF-passbandet. Ytterligare ett smalare 
CW-filter skulle inte ha skadat men befintliga 
mojligheter racker till i de allra fiesta fall. 
Bakgrunds-noise framtrader mer markant p3 
overfyllda 80 m kvallstid an p5 mottagare 
med rakare flanker p3 filterna.

Baksidan
Reglagen och knapparna som behovs latt- 

Stkomliga finns p3 framsidan utan att vara 
pyttesmS. De dvriga som efter installning sal- 
lan behover roras finns p5 baksidan. 
Annonsbilder visar vanligen val apparaters 
framsida, fig. 1 visar FT-757GX baksida dar 
Vox Gain (6) och Delay (4), Anti Trip (5), 
compressor nivSreglage (7), kalibrator (9) 
m.m. finns. En switch (14) for SWR avlas- 
ning pS instrument ar placerad har. Separat 
PTT-uttag (11) finns och kan ocksS anvan- 
das for anslutning av relabox for slutsteg 
som ej har QSK. For slutsteg som klarar QSK 
(full break-in CW) finns en omkopplare (3) 
som styr switchningen mellan sandaren och 
slutsteget. Batterikabel med passande kon- 
takt (1) medfoljer. En 8-kontakters molex 
anslutning (2) erfordras for att driva bl a 
QSK-slutsteg och FC-757AT automatisk 
antennavstamningsenhet. Ovriga uttag ar for 
vanliga phonokontakter forutom den for 
telegrafinyckel/manipulator som kraver 3- 
polig teleplugg (stereoplugg).

Nyheterna pa apparatfronten duggar nu
mera tatt. Transceivrarna blir allt mindre och 
mindre, finesserna fler och fler. Yaesu FT- 
757GX lyckas sakert dra St sig mSngas intres- 
se genom det lilla formatet med det fylliga 
innehSllet. Den ar 24 cm bred och djup och 
drygt9 cm hog.

Tekniska data fSr man latt ur annonser och 
fabrikanternas farggranna broschyrer. For 
den som sjalv ej utfor avancerade matningar 
utgor redovisade data och matvarden mer el
ler mindre begripliga begrepp. I mSnga fall 
kan lamnade varden for olika apparater jam- 
foras, men definitioner overensstammer inte 
i alia lagen. Vissa intressanta uppgifter kan 
ocksS vara utelamnade.

SvSrare kan det emellertid vara att f3 fram 
synpunkter p3 hur apparaten ar att praktiskt 
anvanda. De testrapporter, i vissa fall mycket 
utforliga, som publiceras brukar endast ib
land och dS i en kort sammanfattning berdra 
anvandarsynpunkter. Tyvarr har de fiesta 
helt naturligt sm3 mojligheter att i lugn 
hemmamiljd kunna jamfora nyheter p3 
apparatfronten. Det har ar ett forsok att lam- 
na nSgra anvandarsynpunkter som forhopp- 
ningvis kan ge lasaren en inblick i redovisade 
apparat utifrSn egen referensram.

Bland de senaste nyheterna marks FT- 
757GX som det lilla paketet som innehfiller 
nastan allt. Nu kan aven portabel- och mobil- 
koraren ha med sig overallt en apparat som 
"kan" samma som stora riggen hemma.

Heltackande mottagare
Mottagaren tacker kortvSgsbandet upp till 

30 MHz samt hela mellanvSgsbandet ner till 
500 kHz. Man kan alltsS inte lyssna p3 rund- 
radiostationer pS ISngvdgsbandet och inte 
heller p3 kommersiell trafik strax under nod- 
och anropsfrekvensen 500 kHz. Daremot kan 
man om man orkar snurra p3 VFO-ratten ge
nom hela bandspektrat utan att behova be- 
kymra sig om nSgon bandomkopplare. D3 
jag borjade som sandaramator var skalvisa- 
ren bredare p3 min mottagare an de 15 kHz 
p£ 40 m jag fick hSIla till p5 med kristallstyrd 
sandare och 5 W input. Darfor ar jag ratt fas
cinerad av stor bandspridning. Detta kan 
dock av andra uppfattas som jobbigt. FT- 
757GX forflyttar sig 10 kHz per varv med 
VFO-ratten vilket ger mycket stor bandsprid
ning. En knapp for snabb forflyttning (dial 
fast) saknas. Det finns dock andra mojlighe- 
ter som operatdren sjalv kan pSverka for det 
egna behovet. De Stta minnena kan ex.vis 
programmeras for favoritfrekvenser p3 olika 
band. Det g3r ocksS att med en knapp trycka 
sig fram till varje amatorband uppSt eller ned- 
3t och vaxlingen sker ljudidst. Darutover kan 
man hoppa med 500 kHz stegvis for att kom- 
ma nara onskad frekvens. Ett lithium batteri 
bibehSller inprogrammerade minnesfrekven- 
ser.

Scanning
Genom knappar p3 hand- eller bords- 

mikrofonen kan man scanna uppSt eller ned- 
3t i frekvens bSde snabbt och ISngsamt. Det 
tar dock en hel minut att scanna genom 80- 
metersbandet i snabba laget. Fininstall-

YAESU FT-757GX
Anvandarrapport

Rune Wande, SM0COP 
Frejavagen 10
155 00 NYKVARN
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Elbugg och QSK
Reglagen for den inbyggda elbuggen och 

QSK-funktionen finns p3 apparatens ovansi- 
da. De tvA omkopplarna, semi-QSK och 
manuell-keyer samt skjutreglaget for bug
gens hastighet ar "pyttesmA", och kraver ett 
natt hanterande (fig. 2). CW-tecknen ISter 
distinkta utan knappar. Rapporter antyder 
att tecknen ar nAgot korta och skulle behova 
justeras med en s.k. WEIGHT-kontroll som 
dock saknas. QSK-funktionen innehAller ett 
mycket tystgAende reed-rela i likhet med det 
i de fiesta QSK-riggar, fungerar smidigt och 
man kan aven under sandning bevaka sin 
egen frekvens. AGC:n uppfor sig mycket 
lugnt och "pumpar" inte ens i QSK-lage. 
AGC kan ej frAnkopplas helt men har ett 
snabbt och ett lAngsamt lage. Vid splitfrek- 
vens QSK korning skall man enligt manualen 
automatiskt f A en snabb mottagningskontroll 
aven av sandningsfrekvensen. Hur praktiskt

Fig. 2.

in

SEMI FUU.

KEVSt.

cm

SPEE>
O S" Z0

-

•w

detta ar har jag inte annu hunnit utrona. Dar- 
emot har jag tyckt mig marka att stationer 
som forsoker bryta sig in under QSK-sand- 
ning lAter mer avhuggna an vad jag vant mig 
vid hos ex.vis Ten Tec. Detta kan bero pA 
den korta fordrojning av utsand CW-signal 
som finns hos FT-757GX.

Telefoni
Eftersom scanning av frekvens ar mojlig 

frAn mikrofonen har aven FT-757GX den allt- 
mer vanliga 8-poliga mikrofonkontakten. Ty- 
varr ar kopplingen inte samma hos olika ap- 
parater varigenom direkt mikrofonbyte for- 
svAras. Speech-processorn har till och frAn- 
slag pA framsidan men kompressionsgraden 
regleras med potentiometer (7) pA baksidan. 
NivAn kan ej matas direkt utan fAr goras med 
hjalp av separat mottagare, oscilloscope eller 
motstation pa bandet. VOX fungerar tyst 
och smidigt. Hangtiden, delay, justeras med 
potentimeter (4) pA baksidan liksom VOX 
GAIN (6) och ANTI TRIP (5).

For hortelefon kan bAde 2-polig och 3- 
polig (stereo) plugg anvandas. Detta uttag ar 
praktiskt taget det enda som ar lika i olika ap- 
parater, utom i de fall man gAtt over till mini
plugg forstAs!

Nataggregat
Ett switchat nataggregat FP-757GX ar ett 

av de fA tillbehdren. Det har ett attraktivt for
mat vilket gor uppsattningen verkligen porta- 
bel. Nataggregatet ar utformat som en platta 
pA vilken man staller transceivers Plattan ar 

En segelbatsantenn SM5LI, Harry Thellmod

Sommaren 1983 provade jag en enkel men 
effektiv antenn for kortvAgsbanden ombord 
pA min "Ballad". Den enda materiel som be- 
hovs, forutom transceivern ar en liten match
box, en SWR-matare och har en bit RG 58. 
Men det ar val just vad varje ham redan har. 
Hela installationen gick pA en halvtimme och 
inga hAltagningar behovde goras.

FrAn transceivern gAr signalen via stAende 
vAgmetern till matchboxen, som i mitt fall ar 
ne liten MFJ 901. FrAn heta polen (wire) pA 
901 an en kort enkelledare till en bult pA insi- 
dan av akterspegeln, dar aktersteget ar fast. 
FrAn ground pA 901 an en kort ledare till en 
bult som faster akterpulpiten. BAda babords 
mantAgslinorna har elektriskt forbundits 
(med krokodilklammor) med akterpulpit. SA 
val babords som styrbords mantAgsInor ar i 
original elektriskt forbundna med forpulpit. 
Daremot ar styrbords mantAgslinor isolerade 
frAn akterpulpit genom original nylonlinor.

Det hela fungerar som en longwire med 
motvikt. Longwiren bestAr av akterstaget 
och forslaget med utidpare i mitten i form av 
mast och vant. BAten har en metallmast, sA 
stag och vant an automatiskt elektriskt sam- 
manbundna i masttoppen.

Motvikten bstAr av akterpulpit, babords 
mantAgslinor, forpulpit samt styrbords 

mantAgslinor, allt i serie. Motviktens totala 
langd ar ca 20 meter.

Efter avstamning pA matchboxen fick jag 
foljande SWR pA olika band: 80 m — 1:1, 40 
m — 1:1, 20 m — 1:1,4, 15 m — 1:1,8 samt 
10 m 1:2,5. 10 meter ar ju mindre intressant 
under nuvarande solflackscykel, men jag 
kommer till nasta sommar prova med en 
forkortningskondensator i ledaren till akter
staget for att forsoka sanka SWR pA 10 och 
15.

Resultatet blev overvaldigande bra. For att 
minska effektuttaget frAn batteriet korde jag 
med endast 10—25 watt frAn min IC730. Jag 
korde endat 40 och 80 for kontakter inom 
Norden. Rapporterna var lika bra eller battre 
an for mina fasta antenner med hogre effekt 
frAn hem-QTHet. Dar har jag en W3DZZ och 
en longwire med matchbox. Det ar val troli- 
gen vattenytan runt omkring, som gor su- 
sen.

Anmarkas bdr kanske, att alia vant, stag 
samt masten ar isolerade nertill, eftersom 
plastskrovet ar en god isolator. Matchboxen 
stAr langst bak under en sittrumslucka for 
korta ledningar till akterstag och akterpulpit.

Det gAr som synes att fA en effektiv antenn 
med enkla medel.

RG58 ____________ RG58

Transceiver SWRmeter Matchbox

Mantcig

knappt 4 cm tjock! Eftersom dessutom hog- 
tala re och flakt (termostatstyrd och gAr sal- 
lan igAng) finns inbyggda behover man en
dast antenn, mikrofon och manipulator for 
att kunna vara QRV. Allt kan fA plats i en 
mindre resvaska eller till och med i en vanlig 
portfolj. FP-757GX vager 2 kg och klassat for 
50% duty cycle vid 20 A. Det finns andra 
nataggregat till transceivern som skall klara 
100 W DC uteffekt aven pA RTTY och FM. 
ForRTTY kravsAFSK.
Ovrigt

For operatoren kan det vara viktigt hur 
mottagaren och CW-medhorningen lAter. 
Aven har blir det naturiigtvis ett subjektivt per- 
sonligt tyckande och graden av vikt bedoms 
olika av olika personer. Vid direkt jamforelse 
med Kenwood TS-930S och Drake R7 ISter 
FT-757GX pA CW en smula dovare, tonen IA- 
ter nAgot mer dampad. Skillnaden ar dock 
marginell men det galler att ratta in stationen 
ratt. Den lilla inbyggda hogtalaren pA appara
tens ovansida framre vanstra horn ger ett bra 
ljud aven for rundradiostationer pA AM och 
lampar sig mycket val aven for mellanvAgs- 
lyssning. VFO-rattens troghet kan justeras 
utifrAn liksom CW-medhdrningens volym. 
Medhorningens IjudnivA pAverkas inte av AF- 
volymkontrollen vilket ar fallet hos en del an
dra typer av apparater. Aven s.k. MOX- 
knapp finns, dvs manuellt tillslag av sanda- 
ren om man inte vill anvanda varken VOX, 
PTT eller QSK.

Nasta rapport. Kenwood TS-930S

Batantennproblem
Marinen var den forsta svenska forsvars- 

gren som tog radion i sin tjanst. 1899 fick 
marinforvaltningen reda p3 att forsok med 
trSdlos telegrafering pSgick vid engelska flot
tan och att korvetten Balder haft kontakt 
med orlogsstationen i Devonport i november 
1899.

Den 12.1 1900 begarde marinforvaltningen 
att f3 l§na forsoksmateriel frSn Marconi's Wi
reless Telegraph and Signal Co Ltd.

Men det gick inte alls, men man fick till- 
stSnd att skicka lojtnant L. Key for att stude- 
ra materielen. Resultatet blev mycket ma- 
gert.

Samtidigt underhandlade man med tv§ ty- 
ska firmor. Siemens B Halske och AEG. Key 
fick resa till Tyskland.

Resultatet blev att det upphandlades ma
teriel for 5000 kronor for leverans 1901 till 
pansarbStarna Thor, Oden och Niord samt 
torpedkryssaren Clas Uggla.

I slutet av 1905 stalldes man infor ett tidi- 
gare icke observerat problem. De oisolerade 
wirarna till riggen absorberade en del av den 
frSn sandaren utgSende energien. 1906 fore
togs en ombyggnad av riggen p5 alia fartyg 
som hade gnistutrustning. Stagen isolera- 
des fr3n dack och masttopp genom porslins- 
isolatorer. Langre stag uppdelades ocksS ge
nom isolatorer.

Omkring 1910 hande det ndgot. Man bdr- 
jade anvanda sig av svenska leverantorer for 
tillbehorsmaterielen. ASEA for generatorer 
och instrumenttavlor, Zander och Ingestrom 
for Sngturbiner med direktkopplad genera
tor. Och Rorstrand fick en bestallning av 450 
st "gronlaserade" porslinsisolatorer for rigg- 
isoleringar.

Uppgifterna ar hamtade ur ett PM: "Den 
tekniska, organisatoriska och personella ut- 
vecklingen av televerksamheten i marinen 
1899—1942" av marindirektor Gosta Brigge" 
(1953), som stalltstili forfogande av SM3ZP.

Mer kommer — kanske. SM3WB
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Stroms nd I fyrdubbel 
komparator

LP365 fr3n National innehSller fyra se
parata komparatorer. De kan programmeras 
med hjalp av ett gemensamt yttre motstSnd 
for onskad stromforbrukning, ingSngsstrdm 
och snabbhet. Komparatorerna kan drivas 
med enkel eller dubbel drivspanning over ett 
stort omrSde. IngSngsstegen kan jamfora 
spanningar vid nollnivSn aven med enkel 
matningsspanning. Det unika utgSngssteget 
med NPN-transistorer kan anslutas direkt till 
olika logiksystems matning, vilket gor kret- 
sen mycket flexibel. LP365 anvands i nivS- 
detektorer, batterivakter, VCO:er, multi- 
vibratorer m.m.

Kretsen fungerar med matspanningar mel- 
lan4och36Veller ±2och ±18V.

Stromforbrukningen ar endast 10 uA vid 5 
V med 0,5 uA programmeringsstrom. Offset- 
spanningen artypiskt 1 mV.

LP365 kapslas i 16 pinnars DIP. Kretsen 
finns aven i en version for temperatur- 
omrSdet —55 till +125° C med beteck- 
ningen LP165.

GHz-str Star frdn SJ
SJ's nya automatidentifiering av jarnvags- 

vagnar heter PREMID (Programmable Re
mote Identifikation).

Programmeringen sker p3 2455 MHz och 
avlasningen pS 2440 MHz. Frekvenserna tan- 
gerar nastan ham-bandet som ligger p3 
2400-2425 MHz.

Stral-skarm
Bilden visar vad olika lacker (special) dam

par stdrande straining eller hur avskarmande 
lackerna ar.

Uppgifterna pci bilden galler lacker av mar
ket Elektrodag. Den streckade linjen avser 
aluminiumplcit som en jamforelse till lacker
na.

Lackerna anvands mest for att m£la plast- 
ISdor, exempelvis datatangentbord m m.

Elektrodag saljs av Kemi-intressen AB Box 
6018, 172 06 Sundbyberg, tel. 08 - 28 91 60. 

Grafilacket Oxydex -78 saljs av Elf a. 
(Sida U93 i katalog -31).

Galaxy 5
LA8AK berattar har om reparation och for- 

battring av transceivern Galaxy-5. "En trans
ceiver med powersupply blev kopt for 300: — 

Den gamla transceivern kan ju gora nytta 
en tid Sci jag beslutade att satta den i stSnd. 
Flera elektrolytkondensatorer i LF-print var 
defekta, speciellt de smS (2uF, 25v), sS alia 
byttes ut. Roren 12BZ6 och ett 12BA6 var 
defekta, inre lackage, svag positiv G1-span
ning. 12BZ6 byttes ut mot 6BZ6 (= 6DC6, 
6CB6 kan eventuellt anvandas). 12BA6 byt
tes mot 6BA6 (6AU6 kan eventuellt anvan
das). P3 grund av olika glodspanning koppla- 
des ett 22 ohm 2 watt motstSnd i serie med 
glodtrSden. Om b3da MF-roren bytes mot 
6BA6 s3 kan glodtrSdarna kopplas i serie (lika 
som Drake har andrat TR4-kopplingen i 
TR4C).

LF-kvaliteten var samre an onskat. 
Produktdetektorn (6GX6) blev troligen over- 
styrd, detta forbattrades med ett 10 kohm 
motstcind i serie med kopplingskondensatorn 
(C65 = 22 pF), det ger c:a 6 dB forbattring. 
For att eventuellt kompensera for detta fick 
AGC-transistorn lite basforspanning, 1 
Mohm motstSnd mellan bas och jord loddes 
under printplattan. LF-gain var fullt tillracklig 
men sista MF-trafon (T4) behovde trimmas".

Katalognytt
KortvSgsspecialisten i Goteborg ger ut en 

prislista over ham-prylar. Adressen ar: Box 
151,423 01 Torslanda.

Katalog nr 5 frSn CAB-elektronik innehcil- 
ler 60 sidor A4 med det mesta inom ham
radio. Adressen ar: Box 4045, 550 04 Jonko- 
ping.

Storning 3 Diavox
For en tid sedan fick jag reda pA ett, an s3 

lange, mindre kant problem for radio- 
amatorer. Telefonapparaten Diavox stors latt 
genom detektering av HF-signal frSn narbe- 
lagna radiosandare, framst mellan 10 och 30 
MHz. Det lar vara smS faltstyrkor som 
erfordras.

Avstorning ar latt att utfora, men den har 
typen av storning skall televerket klara av. 
Klagar dina grannar, ska de egentligen sjalva 
ringa televerket, men lite service fr3n oss 
som eventuellt blir inblandade skadar inte 
vlrt rykte.

Televerkets expert pci det har problemet 
heter Bengt Lofgren och finns pS Televerkets 
Radiokontor, Avstorningstjansten, tel 
08/763 03 83. Jag har tillg^ng till de tekniska 
anvisningarna for avstorning om nSgon skul- 
le vara sarskilt intresserad.

Roland -NQL (QSO, Linkoping)

100 Typical attenuation values obtained with different shielding 
coatings compared with sheet aluminium.

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

Atta nya mottagare
RF1405 ar en oktobernyhet frSn Panaso

nic, mottagaren tacker 0,525—1,61 och 88 — 
174 MHz.

BC200FB ar en 16-kanals VHF-mottagare. 
AR2001 ar en novembernyhet frSn A o R, 
den tacker 25 — 550 MHz.

ESH-3fr3n Rohde o Swartz tacker 0,1 —30
MHz, bordmodell som ocksS passar i 19 
turns stativ.

ICF-4800 en oktobernyhet fr5n Sony har 5 
kortvSgsband plus mellanvSg. En mycket li- 
ten handapparat.

HX3000, MX5000, MX7000 frSn Regency 
kan beskSdas i QTC nr 11 sid 409. PRS2280 
ar en novembernyhet frSn Plessey radio sys
tem, mottagare ar gjord for fjarrstyrning frSn 
dator.

Ny 10-m transceiver
CBM 272 frSn SMC tacker 29,3-29,7

MHz, mod-FM.

VHF-varianter
IC 290 frSn ICOM finns nu aven i D-modell, 

IC290D.
IC741fr3n ICOM och C8900 frSn Standard 

finns nu aven som E-modell. Alltsci IC471E 
och C8900E.

Ny VHF transceiver
SU 155R2 frSn Rohde o Swartz ar en 19 

turn rackmodell for FM trafik. Effekt frSn 1 
watt till 20 kW.

Matinstrument
En internationell sakerhetsnorm for mat

instrument har antagits i Sverige. Normen 
heter IEC 348 och 414 och i vcirt land SSI- 
EC348 och SSIEC414. Det forsta handlar om 
natanslutna instrument och det andra 
batterianslutna.

ALS
AlS-tekniken ar ny inom halvledartilverk- 

ningen. Den ger bland annat snabbare grin- 
dar och drar mindre effekt.

ALS stcir for Advanced Low Power 
Schottky TTL.

Avstorning
SS.443 04 14 (LEC 384-14) ar en standard 

for kondensatorer till radioavstorning. Doku- 
mentet utges av SEK under vSren.

Mastnytt
SM5AA0 ger tips om en ny mast som saljs 

av Brissmans Brandredskap AB i Goteborg 
och Halmstad.

Masten finns med antingen ett trebent 
markstativ eller for fastsattning direkt p3 bil 
eller vagn. Masten finns i langder pS 4 upp till
15 meter, och med hjalp av en enkel hand
pump kommer masten upp i full langd p3 
mellan 10 till 65 sekunder, beroende pS mast- 
langd. Vikt 5 kg utan markstativ. Belastning i 
topp max 4,5 kg.

Telefonnummer: 035 - 10 44 35, 031 -
16 75 72.

Rattelse
Centronics 799 i nr 11 under rubriken prin- 

ternytt skall vara 779.

1. sheet aluminium
2. silver coating 25/um
3. nickel coating 50yum
4. copper coating 50 yum
5. graphite coating 50yum
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VHF-UHF Manager 
Folke RSsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA 
Tel. 0764 276 38 
Ej efterkl. 18 UT

SHF-EHF Manager 
Cad- Gustaf Blom, SM6HYG 
Vastra Kronoborgsgatan 39 
45300LYSEKIL 
TeL 0523-110 32

VHFUHFSHFEHF
Contest and Award Manager 
Lars Gustavsson, SM0DRV
Finnbergsvagen 32, 2 tr.,
131 31 NACKA
Tel. 08 41 92 48

EDRiS NQRDISKA VHF/UHF TEST 3-4/3 1984 REGLER SE QTC 
NR 12 1983. LOGGAR SKICKAS TILL GEORG LANDBO,OZ1FMB, 
FASANVEJ 7, DK-7190 BILLUND, DANMARK.

FOR SENT INKOMMNA LOGGAR I DECEMBER 1983;
UHF: SM7CFE HQ68D 348, SM5QA IT5OF 658
VHF: SK7EY HQ73J 15O,SL6AL HS33E 473,SM7ENC HQ69H 51 
SM5DYC IT04G 201,SM0MLL/0 IT59D 176,SM6BCD FR30J 160 
SK7HW HQO5F 180 , SM0KAK IT50C 154, SM1NNV JR24B 62, 
SM1NFH JR32A 411 .

KVARTALSTESTEN NR4 1983.

1
ANROPSSIGNAL
SM7JUQ

QTHLOCATOR
GP37A

ANTAL QSO 
24

POANG
907

2 SM6JWH GQ26G 26 810
3 SK7PL HQ42E 29 718
4 SM1MUU JR24B 22 717
5 SK6HD GS68J 26 705
6 SM7EML/7 HQ65H 23 681
7 SK4A0 HU39H 18 679
8 SK7MN HQ31C 23 664
9 SM5LXA HS48J 18 649

10 SM7NNJ IQ22J 20 585

1 1 SM60NH GS 517 1 5 SMOITS IT 176
12 SM1LPU JR 319 1 6 SM6NJK GS 1 62
13 SM6BCD FR 247 17 SM3GBA IW 126
1 4 SM6LPW/6 FR 204 18 SM2LTA JY 80

KOMMENTARER I FOLJANDE NUMMER.

AKTIVITETSTESTEN VHF JANUARI 1984.

26 SM20JR JY 461 SM1NFH JR 41
27 SK70A/7 HP 435 49 SM6KPP GR 39
28 SM2NTU KY 416 50 SM5DYC IT 37
29 SK7PL HQ 406 51 SM7OSW HQ 27
30 SM7LXV GP 403 52 SMOMIW JU 10
31 SK5DB IT 379 53 SM7MKT GP 5
32 SM5MXJ JU 369

KOMMENTARER I FOLJANDE NUMMER.

AK1 1[VITETSTESTEN UHF’ JANUARI 1984

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR ANTAL QSO POANG
1 SMOFZH JT54H 35 929
2 SM5BEI JU72C 24 632
3 SM4DHN/4 GU79D 12 371
4 SMOCPA IT60C 18 357
5 SM7DKF GP45C 21 239
6 SM7NNJ IQ22J 7 123
7 SM4PG HT51C 5 109
8 SM7CFE HQ68D 8 103
9 SM5HYZ IU67G 6 101

10 SM3AZV IX79C 2 77
SM3LG0 IX79C 2 77

12 SM1LPU JR 33 1 4 SM3GBA IW 19
13 SM1MUU JR 29 15 SM7MXP HQ 10

QRV 1296 MHZ: SMOFZH, SM5BEI, SMOCPA, SM4PG, SM7CFE, 
SM5HYZ

KOMMENTARER I FOLJANDE NUMMER.

1
ANROPSSIGNAL
SK3AH/3

QTHLOCATOF 
IW06F

? ANTAL QSO
89

POANG
3969

2 SK2KW KY65C 73 2821
3 SM5KWU IT34H 62 2412
4 SM2ILF KY26E 62 2339
5 SM3AZV IX79C 47 2107
6 SK2AU KY25C 70 1920
7, SK4A0 HU39H 49 1610
8 SM7JUQ GP37A 66 1 509
9 SK6CM GS23G 32 1335

10 SM2CPF KX1 1 A 41 1296

1 1 SK6NP/6 GS 1286 33 SK5DB IT 366
12 SM7CMV/7 GP 1271 34 SK7MN HQ 300
1 3 SK7JD IR 1245 35 SM1LPU JR 299
14 SM7EBI HR 1 137 36 SK7CA IQ 257
1 5 SM3IZB JX 1053 37 SM5LNS HT 212
16 SK6HD GS 1030 38 SM3GHB HW I 88
17 SM3KIF IU 959 39 SM5HYZ IU 1 76
18 SM1MUU JR 779 40 SK7JC HQ 161
1 9 SM2LIY JX 659 41 SMOKRR JU 127
20 SM6NJK GS 652 42 SM60NH GS 124
21 SM6DPF FS 647 43 SM1NNV JR 102
22 SM2MPP KY 516 44 SM6LPW FR 94
23 SM1MUT JR 500 45 SM1NVX JR 56
24 SM7GWU HS 480 46 SM3GBA IW 48
25 SK6EI GS 462 47 SK6GX FS 41

KOMMENTAR TILL INSANDRE FRAN SMOCPA SE VHF-SPALTEN_» 
I AUG 1983 MEDDELADE JAG SMOCPA ATT WASM 1 1296 KOM- 
MER AIT DELAS UT F-O.M. 1984 . DET AR MED ANDRA ORD 
FRITT FRAM FOR VAR OCH EN ATT KOMMA MED ANSOKNINGAR. 
DEN CITERADE ALLMANNA UPPFATTNINGEN SKALL SATTAS I 
SITT RATTA SAMMANHANG. DET VAR SSA SOM ANSAG ATT DET 
FANNS FOR MANGA OLIKA DIPLOM . JAG SKREV DARFUR 
"ALLMAN" MED CI TATIONSTECKEN OMKRING • INGEN IFRAGA- 
SATTER SVARIGHETEN ATT KORA WASM 432 ELLER 1296 . 
BETRAFFANDE ALLA SKALL I TESTREGLERNA OCH "PEPPNING" 
INFOR TESTERNA VILL JAG SAGA FOLJANDE-JAG HAR ALDRIG 
TYCKT ATT DET AR ROLIGT ATT SORTERA TESTRESULTAT OCH 
DARFOR HAR JAG FORSOKT FORENKLA JOBBET SA LANGT SOM 
MOJLIGT . ATT UPPBADA INSPIRATION FOR "PEPPNING " AR 
SVART EFTERSOM JAG INTE DELTAR AKTIVT SJALV . JAG 
IFRAGASATTER ATT DET FINNS BEHOV AV PEPPNING! DELTAR 
NI INTE I TESTERNA AV EGET INTRESSE?

ATT DET AR BRA MED EN TESTLEDARE SOM AR INSPIRERAD 
OCH KANSKE AVEN DA PEPPAR FOR TESTERNA AR DET INGEN 
TVEKAN OM• AV DENNA ANLEDNING AVSAGER JAG MIG POSTEN 
SQM TE.STLEDARE QWGAENDE • JAG ERB JUBER MIG DOCK ATT 
STA KVAR TILL ARETS UTGANG OCH ATT HJALPA DEN NYE 
TESTLEDAREN ATT KOMMA IGANG. DE SOM AR INTERESSEREDE 
OCH HAR DATORRESURSER OMBEDES KONTAKTA UNDERTECKNAD 
SNARAST EFTERSOM DET AR ST0R7 INITIALARBETE MED PROG 
RAMSKRIVNING.TELEFONNUMMER AR 08/419248 73 DE SMODRV

—
RING SM5AGM OCH TA REDA PA DIN NYA LOCATOR

Ring SM5AGM, Folke RSsvall, tel. 0764 - 276 38, och uppge din longitud och latitud i 
grader och minuter, s3 ffir du veta din nya locator. Bor du i storstockholm kan det racka 
med stadsdel eller forort och vagnamn. Du kan ocksS uppge din gamla locator, men i vissa 
fall fSs da tv3 alternativ eftersom smSrutornas indelning ej ar densamma i sidled, endast i 
hdjdled. Telefontid: 0600 — 1800 UT = 0700 — 1900 svensk normaltid = 0800 — 2000 
svensk sommartid. Var god ring ej dvrig tid. Du kan ocksS titta i QTC nr 6 1980 sid. 205 
med rattelsei QTC nr 7/8 1980 sid. 253. 

<___________________________________________________________________________ ?

MEDLEMSFORENINGARNA
ARI 
DARC 
EDR 
IRA 
RSGB 
SARL 
SSA 
UBA
VERON

= Italien
= Vasttyskland 
= Danmark 
= Island 
= England (United Kingdom) 
= Sydafrika
= Sverige
= Belgien 
= Holland
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MOTIONERTILL 88
REGION 1-KONFERENSEN

For forsta gSngen under spaltredaktorens 
snart 15 3r som medarbetare i VHF-spalten 
har Region 1 :s kansli sant ut motionerna i s5 90 
god tid att det finns mojlighet att publicera 
dessa och hinna f3 in medlemmarnas syn- 91 
punkter fore avresan till konferensen. Antal 
papper i forsta utskickningen uppgSr till 148 
varav en tredjedel beror VHF och hogre. 92

SSA:s styrelse har beslutat att SSA skall 
representeras av SM5AGM och SM4COD i 
VHF-kommitt6n. Den som vill pSverka
SSA:s linje ombeds kontakta ovanstciende 
signaler eller nSgon styrelsemedlem.

Dokument ^3
nummer Innehdll

38 VERON uppmanar alia medlemsfore- 
ningar att gora vad man kan for att 34 
oppna omrSdet 50.0 — 50.5 MHz for 
amatorradio.

64 DARC foreslcir att omr^det
145.250—145.475 ej langre skall 
benamnas "all modes" utan i stallet 
andras till "FM local".

65 DARC forester att medlemslanderna 
skall acceptera loggar fr3n utlandska 
stationer i nationella tester.

66 Som information redovisar DARC si- 
na nationella bandplaner for VHF och 
hogre.. (Kan ej visas har eftersom det 
omfattar atta A4-sidor.)

67 RSGB och EDR uppmanar alia med- 
lemsforeningar att redogdra for situa- 
tionen p5 432 MHz med hansyn till 
Syledis samt besvara ett antal fr^gor i 
anslutning hartill. Skall nuvarande 
bandplan behailas? Skall DX-delen 
kastas om och gd fr3n 435 och ner? 
Skall DX-delen ga frSn 434 och upp- 
3t? Skall hela bandplanen andras in- 
klusive repeatrarna? RSGB avslutar 
med att saga att man starkt stoder 
nuvarande DX-del 432 — 433.

69 RSGB redogdr for sitt arbete med 
UOSAT.

70 RSGB redogor for Oscar 10:s data.
79 RSGB forester att IARU skall dela ut 

mer iogonfallande priser for att hoja 
amatorradions status hos myndig- 
heter, av vars beslut amatorradion ar 
beroende.

81 RSGB forester att standarden for 
cirkular polarisation vid EME pa 2.3
GHz skall vara samma som for ovriga
band, d.v.s. hogercirkular vid sand- 
ning och vanstercirkular vid mottag- 
ning.

82 RSGB uppmanar alia medlems- 
organisationer att oversanda infor
mation om nationella mikrovSgs- 
tester for sammanstallning.

83 RSGB forester att foljande delar av
1.3 GHz-bandet skall specificeras:
1260-1270 space, 1296.000- 
1296.030 EME, 1296.200 anropsfrek-
vens, 1296.800-1297.000 fyrar.
Kommentar: Det vore fornuftigare 
att ha samma anropsfrekvens som pS
144 och 432, alltsS 1296.300. Alter- 
nativt kunde man andra pa 144 och
432 till 200 kHz over bandkanten.

84 RSGB meddelar att man kommer att 
utdela diplom for forsta kontakten pa
10, 24 och 47 GHz for resp. 2000 km,
250 km och 50 km.

85 RSGB redogor for sina anstrang- 
ningar att komma igSng p5 47 GHz.

86 RSGB pSpekar vikten av att uppgifter 
om alia landers tilldelning av mikro- 
vSgsband finns tillgangliga for IARU.

87 RSGB forester bildandet av en Micro
wave Working Group inom IARU Re
gion 1.

RSGB uppmanar sandaramatorer p3 120 
VHF att flitigare rapportera observa-
tioner om jonosfarref lektioner for vSrt 121 
samarbete med CCIR.
RSGB vill anvanda 144.775 for sin 
RAYNET-verksamhet.
RSGB forester att repeatersystemet 
pa 432 MHz skall kastas om, d.v.s. 
input 1.6 MHz over output.
RSGB redogor for sina anstrang- 
ningar att minimera storningar mellan 126 
det officiella och det omkastade 
repeatersystemet p5 432 MHz. Man 
forester samtidigt att pa vissa kanaler 133 
skall det ena systemet ha prioritet 
over det andra och tvartom.
RSGBforester att man skall skicka ut 
den officiella fyrlistan regelbundet till
VHF- och mikrov3gsmanagers for 
rattelser.
RSGB redogor for sitt arbete med
SSB-repeatern GB3SF. 134

95 RSGB forester en bandplan for 50
MHz. 50.000 - 50.080 CW och fyrar, 
50.080 - 50.100 CW, 50.100 - 51.000 
alia smalbandsmoder, over 51.000 
speciell hansyn till VK och ZL med 
tanke pa deras begransade tilldel- 135
ning. Dessutom 50.110 DX-anrops-
frekvens, 50.200 lokal SSB-anrops- 
frekvens, 50.600 RTTY-anropsfrek- 136 
vens.
Kommentar: Aven om 50 MHz inte 
ar tillgangligt inom Region 1 annat an 
med enstaka undantag kan det vara 137 
lampligt med en bandplan. Men var- 
for krSngla till det for sej? Finns det 
nSgon rimlig anledning att avsta frSn 
den naturliga losningen att kopiera 
bandplanen for 144, mojligen med 
undantag for fyrarnas placering? Om 
det ej anses onskvart med fyrar uppe 140 
vid 900, kanske 28 MHz-bandets pla
cering vid 200 vore battre?

96 RSGB forester att Region 1 skall g£ 
over till den nya "Maidenhead Loca
tor".

97 RSGB forester att inga repeatrar skall 
f3 ligga under 145 MHz.

38 RSGB diskuterar vad som kan goras 
for att minska risken for att forlora
amatorband till andra tjanster. 144

99 RSGB forester att R8 och R9 skall 
laggas ner.

100 RSGB forester att fyrbandet p3 144 145
skall minskastill 144.860-144.990.

101 RSGB forester att fyrbandet pa 432 
skall vara 432.800 - 432.980.

116 EDR forester att Region 1 sa snart
som mojligt overgar till den nya "Mai- 146 
denhead Locator".

117 EDR diskuterar bandplanering. EDR 
forester att 432 — 433 skall anvandas 
for DX-bruk, 433 — 435 for FM- och 
repeaterbruk och att 435 — 438 skall 
anvandas for satellitbruk. EDR fore- 147 
ster ocksa att ATV skall lamna 432
MHz-bandet. EDR forester ocksa att
RSGB skall overvaga att anta Region 148
1-systemet for 432-repeatrarna. EDR 
forester ocksa att antalet repeater- 
kanaler utokas till 16 och att simplex- 
kanalerna utokas anda upp till 
434.575.

118 EDR forester att meteorsked pa 432 
normalt skall p3ga 6 timmar, samt att
432.100 och 432.400 skall anvandas 
pa CW resp. SSB.
Kommentar: Varfor inte anvanda
432.200 for SSB som p3 144? Alter- 
nativt andra pa 144 till 144.400?

119 EDR forester att den grupp som stil
ler upp Region 1 :s fyrlista kunde vara 
litet mera aktiv. Det forestes att listan 
skall oversandas till alia VHF- och 
mikrovagsmanagers tva ganger per
ar.

EDR forester att EME-bandet skall 
vra 25 kHz p3 144, 432 och 1296.
EDR forester att Region 1 skall defi- 
niera en standard for DTMF (touch
tone signalling in VHF-UHF FM traf
fic).

SARL vill ha nya repeaterkanaler 
mellan 144.725 och 144.800. Man vill 
ocksa ha en bandplan for 50 MHz.
IRA forester att radioamatdrer skall 
borja leta efter radiosignaler fr3n liv i 
universum.
UBA forester att alia repeatrar pa R9 
skall overga till annan kanal. Man 
meddelar samtidigt att beslut annu ej 
fattats angaende inskrankningarna av 
band over 430 MHz. Man vadjar sam
tidigt om att Region 1 skall samla in 
material om Syledis for distribution 
till medlemsforeningarna.
UBA redogor for sina diskussioner 
med sitt televerk angaende effekt- 
granser for mikrovagor. Man frukar 
drastiska nedskarningar vilket skulle 
omojliggora manga vagutbrednings- 
forsok.
SSA forester att Region 1 skall ga 
over till den nya "Maidenhead Loca
tor".
SSA forester att Region 1 skall kon
takta ovriga regioner for att forsoka 
astadkomma ett gemensamt system 
for timing vid EME.
SSA forester att en ny repeaterkanal 
skall oppnas pa 144.975 — 145.575, 
samt att om och nar en overenskom 
melse med Amsat och ovriga satellit- 
uppsandande organisationer har traf- 
fats, skall R9 ater kunna oppnas och 
den nya kanalen laggas ner.
RSGB papekar att den ekonomiska 
krisen lett till att manga observationer 
och vetenskapliga organisationer inte 
langre anser sej ha r3d att forse radio
amatdrer med data om solbrus, mag- 
netiska index m.m. RSGB forester att 
medlemsorganisationerna under- 
soker mojlighetema att sa effektivt 
som mojligt utvaxla tillganglig infor
mation.
VERON forester att frekvensen 
432.350 skall anvandas som "lokal- 
telefon" for mikrovagsforbindelser. 
VERON forester att vid experiment 
med linjara repeatrar pa UHF skall 
inputomradet ligga 350 — 450 kHz 
over bandkanten och outputomradet 
450 — 550 kHz over bandkanten. 
VERON forester att alia medlems- 
organisationer skall arrangera tester 
p3 alia VHF-, UHF- och SHF-band 
under atminstone en del av tiden un
der gemensamma subregionala tes
ter.
VERON forester att provisoriska re- 
sultat skall foreligga senast vid ars- 
skiftet efter Region 1 -testerna.
ARI forester att den nya "Maidenhe
ad Locator" skall antas sa snart som 
mojligt. Anropsfrekvensen for SSB 
skall hojas till 144.450. Fyromradet 
skall andras till 144.800 — 144.900. 
Region 1-testtiden skall aterga till 
16—16 UT. Hojda straff for felaktiga 
avstandsangivelser i tester forestes. 
Oktobertesten forestes bli reserverad 
for enbart 432. Atergang till uppdel- 
ningen Portable och Fixed forestes. 
144.390 forestes som officiell Europe- 
isk "lokaltelefonkanal". En sarskild 
DX-anropsfrekvens forestes for alia 
mikrovagsband. Gemensamma kons- 
tanter och algoritmer forestes vid 
avstandsberakning. Akta S-meter- 
rapporter med 6 dB per S-enhet fore- 
stes vid tester.
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MOTIONEN OM EME TIMING
SSA:s styrelse har beslutat att gora vissa 

andringar i texten till EME-motionen. SSIun- 
da galler att SSA for diskussion framfor alia 
tre alternativen: en minut, tvS minuter och 
tvS och en halv minuter.

Den text som fanns i QTC nr 6 1983 sidan 
228 gav inte mSnga svar. Vi frSgar darfor pS 
nytt om synpunkter pS vilken linje SSA skall 
folja. Bakgrunden ar foljande:

Av historiska skal (las artikeln i juni-QTC) 
har det slumpat sej sS att man pS 144 tillam- 
par tvS minuter ISnga pass och pS 432 och 
1296 tvS och en halv minuter ISnga pass. Det 
sager sej sjalvt att det vore praktiskt med 
samma system pS alia band. Alla som sysslar 
med EME hSIler med stdrsta sannolikhet med 
om detta innerst inne aven om man forsoker 
uppsoka diverse argument for att slippa and- 
ra.

Dels havdar man att EME-aktiviteten ar sS 
ISg att det inte spelar sS stor roll om man har 
samma system eller inte. Dels havdar man 
att ar signalstyrkan stor gSr man redan nu 
over till kortare pass. LSt oss titta narmare pS 
dessa argument. Att hanvisa till I3g aktivitet 
for att slippa ta stallning till ett problem som 
bara vaxer med Sren ar mycket kortsynt. Se 
bara pS locatorfrSgan. PS 70-talet havdade 
mSnga framstSende signaler att det kors sS 
f3 QSO:n mellan kontinenterna att det inte 
finns nSgot behov av att ta itu med frSgan. 
Men idag, och framfor allt nSgra Sr efter by- 
tet, kommer fS, eller ingen, att kunna forstS 
detta resonemang. Det mSste ju vara battre 
att byta medan aktiviteten ar ISg an sedan 
den blivit hog.

Det andra argumentet ar av samma natur. 
Att bryta ett system fungerar s3 lange aktivi
teten ar ISg. Men nar mSnga i samma stad vill 
kora samtidigt ar det alldeles nodvandigt att 
sanda i takt. Det galler darfor att redan nu 
finna en lamplig tidsperiod som p3 ett rimligt 
satt tacker sSval svaga som starka signaler.

Under EME-testerna nyligen var det man
ga som brot tvSminutersregeln pS 144 for att 
hinna med fler stationer. Sannolikt finns det 
manga som aven skulle vilja bryta en eventu
al enminutsregel for att det skall gS undan.

FSr vi darfor an en gSng be alia som ar akti- 
va pS EME eller som stSr i begrepp att kom- 
ma igSng att hora av er. Vilken linje anser ni 
att SSA skall stodja om det kommer till ett 
avgorande vid Region 1-konferensen i april? 
Med avgorande menas inte ett slutligt beslut 
utan endast vad Region 1 skall foresia dvriga 
regioner. Vill ni i forsta hand ha 1, 2 eller 2.5 
minuters pass? Kom ihSg att se frSgan pS lite 
sikt. Tank er situationen om 10 eller 20 Sr nar 
det sannolikt finns 10.000-tals amatdrer som 
kor EME jorden runt och nar det kors QSO:n 
pS alia nivSer: starka signaler, medelstarka 
signaler och svaga signaler. Tidsperioden bor 
vara en rimlig kompromiss som passar alia.

RST519?
Laste i QTC nr 12 att SM5AGM undrade 

hur en signal med styrka 1 kunde bli las- 
barhet femma. Folke, Du har tydligen helt 
tappat kanslan for radio. 519 ar en av de van- 
ligaste rapporterna pS UHF/SHF och den ar 
helt korrekt, man skulle tom kunna tanka 
sig 5!4 9! Jag ar 100% saker pS att ingen an- 
nan motsager mig.

SM6CKU

Svar:
FrSgan ar intressant. LSt oss titta narmare 

pS den definition av RST-skalan som anvants 
sedan amatorradions barndom pS 20-talet.

S1 definieras som "faint signals, barely 
perceptible" och R5 definieras som "perfect
ly readable". Om vi skall hSIla oss till denna 
definition begSr man narmast sprSkfel om 
man pSstSr att en ytterst svag signal, natt 

och jamnt uppfattbar samtidigt skall kunna 
vara perfekt lasbar, alltsS utan svSrigheter. 
UtifrSn denna definition ar alltsS 519 en 
omojlighet.

Men frSgan har ocksS en annan aspekt. 
Vid en Region 1-konferens nyligen motio- 
nerade VERON (Holland) om att S-skalan 
skall kopplas till en spanning i stallet, for alia 
band over 144. Man erkande att den varie- 
rande brusnivSn medfor att ju hogre man gSr 
i frekvens, desto hogre signalstyrka kravs i 
forhSllande till bruset for att Sstadkomma t. 
ex. S9. Men man forsvarade sej med att nar 
antennen ar riktad parallels med marken 
Sstadkommer det atmosfariska bruset en ut- 
jamning. Motionen antogs som en slags nod- 
losning.

Sett ifrSn denna definition kan alltsS 519 
vara korrekt. Men man mSste dS ocksS frSga 
sej om S-skalan fyller nSgon funktion om 
signalstyrkan mSste vara ISngt over bruset 
innan den trader i kraft. Resultatet blir ju att 
"S1" omspanner ett stort omrSde, kanske 
10-tals dB.

DS och da frSgar sej nya amatdrer om 
RST-systemet skall hanga med amatorradion 
till doddagar. Det mest perfekta rappor- 
teringssystemet vore kanske att bSde ange 
den lokala brusnivSn i fast mStt och dels 
signalstyrkan likaledes i fast matt. Men en 
sSdan rapportering skulle bli ganska klumpig 
pS banden och dessutom torde fS radio- 
amatorer ha den utrustning som kravs. Vi fSr 
nog tills vidare leva med S-skalan trots dess 
varierande definitioner och tillampning.

DEBATTHORNAN
I Radioamatdori nr 11/1983 forekom ett 

forslag frSn SM5AGM betraffande uppdel- 
ning av Torsdagstesten. Testerna skulle ko
ras 1:a, 2:a resp 3:e tisdagen i mSnaden. 
Detta forslag speglar inte den allmanna 
uppfattningen i Sverige. Dessutom 
forespeglades man att man i Sverige anser 
att det inte brSdskar med detta!

1982 gjordes en gallupundersokning i Sve
rige med frSgeformular bland aktiva UHF- 
amatorer fordelade over hela landet. Ett 20- 
tal svar har inkommit. (under 1982 deltog 11 
amatdrer i 9 tester och ytterligare 64 i
8 tester. Resultatet av undersokningen publi- 
cerades i VMG (vastakustens MikrovSgs- 
grupp Bulletin) nr 6 1982. Vi antar att VHF 
managern i SM laser VMG.

Undersokningen visar att det foreligger ett 
starkt intresse for delad test och majoriteten 
onskar att nuvarande Torsdagskvallstest 
kors som 432-test och att mikrovagstesten 
(1296 och hogre) forlaggs till den 2:a freda- 
gen i mSnaden kl 18—22 UT.

Motivering: Fredag kvall ger mojlighet for 
testdeltagarna att uppsoka lampliga hem un
der natten. Det finns ocksS onskemSI om 
andrade poangberakningsregler.

Dessa synpunkter diskuterades vid fler- 
talet tillfallen under Tulirantamotet 1983 med 
aktiva UHF/SHF-amatorer frSn de fyra nor- 
diska landerna, bl a OZ7IS, 0H2BEW, 
OH1FA, OH2BBF, OH6NU, OH5NR samt 
flera LA1K-amatorer. Vi fann att stor sam- 
stammighet med det svenska forslaget rSd- 
de.

Arendet har dargits upp flera ganger sedan 
1982, bland annat i telefonsamtal med bSde 
SM5AGM och SM0DRV. Senast i maj 1983 
sandes ett brev till SM0DRV dar vi hanvisa- 
de till det starka intresset for en snarlik del- 
ning samt hanvisade till namnda undersok- 
ning.

De svenska aktiva UHF/SHF-amatdrerna 
onskar att de nya testreglerna infores sna- 
rast.

Vi forvantar oss att detta ordnas upp un
der 1984 sS att vi i januari 1985 kan borja till- 
ampa de nya reglerna.

SM5QA SM0FZH SM0CPA

Svar:
Vid ett telefonsamtal med Finlands VHF- 

manager OH2BEW i oktober redogjorde han 
for ett antal olika alternativ som diskuteras i 
Finland. Jag framforde dS som en mojlig va
riant 1 :a, 2:a och 3:e tisdagen. Jag har aidrig 
pSstatt att detta skulle vara ett officiellt SSA- 
forslag. Jag blev snarast fdrvSnad over att se 
detta i tryck i Radioamatdori.

Betraffande uppgiften att det inte skulle 
brSdska med en andring var laget i slutet av 
forra Sret det att Danmark ville ha den nya 
testen sondagar, en stor grupp i Sverige ville 
ha fredagar, i Finland forelSg flera olika alter
nativ och i Norge ar man osaker pS om det 
behovs nSgon ny test. I det laget ansSg jag 
det vara fel att fatta beslut per brev utan fd- 
reslog att frSgan skulle avgoras vid NRAU- 
moteti mars.

SM5AGM

DEBATTHORNAN
Varfor utstaller inte SSA diplom for 

WASM pS 1296 MHz?
I augusti 1982 ansokte jag om detta dip

lom. 8 QSL-kort medskickades. Brev med 
pSminnelse sandes i maj 1983.

I augusti 1983 svarar SM0DRV: "Den 
'allmanna' uppfattningen ar att det gStt infla
tion i diplom. . . Det ar knappt vart ett dip
lom att kora WASM 1 for en svensk amator 
langre."

Jag tror inte att en SM2:a anser det trivialt 
att kora alia distrikt a 432 MHz, for att inte ta
la om 1296 MHz.

For 1296 kanner jag till 2 3 3 amatdrer som 
har kort de 8 distrikten. Ar det trivialt?

Jag tror att vi behover sSdana har smS 
uppmuntringar, i VHF/UHF-spalten serveras 
knappast dylika: "logg SKALL innehaila. . ., 
kuvert SKALL. . . o.s.v." Man kanner sig 
narmast nedklubbad!

Jag efterlyser lite mer engagemang, test- 
ledaren kunde val "peppa" lite infor de olika 
testerna, vi behover kanske en pSminnelse 
utover den en gSng per Sr publicerade test- 
kalendern.

Forslag: Sammanfor de olika "lands- 
kamperna" inom Norden till samma datum 
sS att vi fSr en hog aktivitet pS alia hail pS en 
gSng.

Slutligen vill jag pSminna om det tidigare 
publicerade uppropet: Sand in en rad till 
spaltred. med angivande av vad Du kor med 
pS de olika banden, tidpunkter nar Du kor, 
onskemai om sked o.s.v.

73 Lasse, OCPA
Svar: Se SM0DRV:s testruta.

VAGUTBREDNING
Tropo

Den 15 december blev det tropoconds och 
SM5CFS (JO99IQ/JT24j) rapporterar att 24 
stationer kordes, darav 18 ryssar. Basta stati
oner UA3MBJ (KO88/SS), UA3MEE 
(KO97/TR), vidare rutorna KO28/MS, 
KO59/PT, KO29/MT, KO37/NR, KO58/PS, 
KP50/OR och KO49/OT.

Aurora
SM5CFS rapporterar starka norrsken 7, 10 

och 11 december. Den 7 kordes 9 stationer, 
bl. a. UA3MBJ (KO88/SS), OH7PS 
(KP43/OX), G4KUX (IO94/ZO), G4CJG 
(IO94/ZO) och GM4NFC (IO75/XP).

Den 10 kordes hela 45 stationer, bl. a. 
UA3IDQ (KO66/QQ), RA3AGS (KO85/SP), 
RA3DCI (KO96/TQ), RA3DPB (KO95/TP), 
GI4KSO (IO64/WO), G3IMV (1091/ZL), 
ON4AUD (JO20/CK), G4SHC (IO83/YN), 
samt en rad PA, d, m. fl.

Den 11 kordes UA3MEE (KO97/TR), 
UA4NM (LO48/YS), UA3TBM (LO26/WQ), 
RA3ADK (KO85/SP) samt ett antal SP och 
OH.
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SM6HVG FS
SMODFP IT
SM6CKU GR
SM5DWC IT
SM6ESG GR
SMOCPA IT
SM4AXY HT
SM5CPD IT
SMOFFS JT
SM0DVE JT

SINGLE-DPERATDR

SINGLE-DPERATDR

1 SMODJN
2 SM3AKN
3 SM7BAE
4 SM6HVG
5 SM5DNC:
6 SMODFP
7 SM5CPD
8 SM4AXV
9 SMOCPA

10 SM4IAZ
11 SMOFFS
12 SM6FVU
13 SMODYE
14 SMOBYC
15 SM6CMU
16 SM6CKU
17 SM5CUI
18 SM7CFE
19 SM6DHD
20 SM5DSN
21 SM5LE
22 SMODME
23 SM6FZH
24 SM4PG
25 SM7BHM
26 SM5FND
27 SMOAGP
28 SM4DHN
29 SM3BIU
30 SM3UL

1.3 GHZ QTH SQRS

1820 1940 2030 2290 8610
1970 1760 2190 2510 8620
1800 1770 1860 2310 8600
1720 1800 1960 2310 -
1670 1760 1990 2060 -
1730 1600 1840 2320 -
1760 1600 2280 2540 -
1740 1570 2080 2140 -
1820 1580 2030 2190 7620
1680. 1640 1860 2230 -
1590 1780 2100 2010 -
1620 1600 2310 2610 -
1460 1890 2260 2250 5630
1640 1710 1890 2390 8680
1710 1760 1880 1960 -
1340 1810 1840 2160 5950
1590 1600 2190 - -
1840 1510 2000 2500 -
1590 1680 1930 2180 -
1360 1770 1770 2260 5840
1600 2090 2150 2500 8350
1330 1410 1810 - -
1300 1850 1990 - —
1830 1720 1890 2080 ?
1240 1590 1890 2090 -
1270 1680 1900 2360 -
1770 1630 2240 1920 -
1530 1560 1470 1790 8410
1660 1730 1850 - -
1320 1750 - 1880 -
1410 1560 - 1940 8690
1740 1590 1940 1930 -
1450 1600 1620 2060 -
1930 1740 - 2000 -
1280 1430 1760 - -
1300 1480 - ? -
1420 1320 - 2000 -
1440 1470 2190 - -
1830 1590 2030 - -
1820 1710 2020 - -
1820 1210 1370 1960 -
1620 1540 2240 - -
680 1880 2060 2490 5910

1060 1400 1660 - -
1820 1400 1530 2070 -
1390 1300 1770 - -
1560 950 - - -

1910 1340 2060 2340 -
? 9 9 ? —

1380 1270 2030 1810 -

1 SM4IVE
2 SM5CNQ
3 SM4GVF
4 SM6EDC
5 SM5CHK
6 SM6AFH
7 SM6CMU
8 SM4CDK
9 SMOFFS

10 SMOHAX
11 SM7GWU
12 SM5AQJ
13 SM3BIU
14 SMOBYC
15 SM4AXY
16 SMODJN
17 SM5CUI
18 SM5CBN
19 SM7NT
20 SM5MIX
21 SM3AKN
22 SM5DRV
23 SM3DCX
24 SM5BSZ
25 SMOIDT
26 SM3UL
27 SM5EJN
28 SM6CKU
29 SM5CNF
30 SM4PG
31 SM5CFS
32 SM4ARQ
33 SM5FND
34 SM5AGM
35 SM4FXR
36 SM6DHD
37 SM5DIC
38 SM5LE
39 SMODFP
40 SMOAGP
41 SM5CPD
42 SM2CKR
43 SM2BYC
44 SMOCPA
45 SMODRV
46 SM4DHN
47 SM7BEP

MULTI-OPERATOR

INFO

8860
9

1180

83
82
83

1 SK6HD GS 235
2 SK7JD IR 186
3 SKOLM IT 158

SINGLE-DPERATDR

8650
9

SINGLE-DPERATDR

1 SM6HVG FS 28 1300 - 83
2 SM6ESG GR 9 880 - 80
3 SM5CCY HS 3 80 - 75
4 SM5DJH HS 3 80 - 75
5 SM6CKU GR 1 40 - 79

5.7 GHZ QTH SQRS

SINGLE-DPERATDR

1 SM6HVG FS
2 SM5DJH HS

9
1

T MB INFD

980 - 83
10 - 80

10 GHZ QTH SQRS T

SINGLE-DPERATDR

1 SM5DNC IT 4 60
2 SMODFP IT 4 60
3 SMOEJN/O IT 4 40
4 SM5QA/0 IT 4 40
5 SM5AQJ/0 IT 2 20
6 SMODVE JT 1 60
7 SM5CPD IT 1 20
8 SM6GPV/4 FT 1 10
9 SM6GUS/4 FT 1 10

10 SM5DJH HS 1 10

MB INFD

79
79
78
78
78
78
82
80
80
74

24 GHZ QTH SQRS T MB INFD

NrtSTA LISTA VISAR LAGET 1984-03-31 KL. 24 UT DCH 
BIDRAG SKA VARA SM5AGM TILLHANDA SENAST 1984-04-07 
FOR ATT HINNA MED.

* TLJF'FL I STAN 1983-12-3 1 *

144 MHZ QTH SQRS T A 432 MHZM E MB INFD QTH SQRS T A M ME INFD 2.3 GHZ QTH SQRS T MB INFD
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15
14
17

31
29
30
24
24
20
19
18 
22
18
16
18
8
8
9

18 936 1.000
18 936 1.000
17 850 0.908
16 768 0.821
15 690 0.737
13 572 0.611
13 533 0.569
13 533 0.569
13 494 0.528
12 480 0.513
13 390 0.417
11 297 0.317
10 220 0.235
9 198 0.211

1416
1066
936
850
572
390 
297
220

19 1083 1.000
19 1045 0.965
18 1008 0.931
15 675 0.623
14 630 0.582
16 624 0.576
14 504 0.465
14 462 0.427
11 451 0.416
15 442 0.408
10 310 0.286
9 306 0.283
8 120 0.111
7 98 0.090
4 68 0.063

Alla tappra deltagare sande in logg. 

klubbtAvlingen
1. Bolinas Radioamatdrer
2. Fagersta Amatorradioklubb
3. Tekniska Hogskolans RK
4. V. Blekinge Sandareamatdrer
5. Vasterfis Radioklubb
6. Sundsvalls Radioamatdrer
7. Jemtlands Radioamatdrer
8. Roslagens Sandareamatdrer

MANADSTESTEN 1983 
cw
SM3VE 8.156
SK0BU 7.184
SM7FDO 6.993
SM5ALJ 6.865
SM4DHF 6.453

FONI
SM3VE 8.120
SK0BU 7.936
SM4DHF 7.341
SM0KNV 7.076
SM5ALJ 6.522

MT 12 SSB
1. SK0BU 

SM3VE
3. SM7HSP
4. SM6FAM
5. SM0KNV
6. SM5FNU
7. SM4AAY 
7. SM5ALJ
9. SM4GTB

10. SM3BP
11. SM3LIV
12. SM3DMM
13. SM0MIW
14. SM2DHG

MT12CW
1. SM7FDO
2. SM3VE
3. SK0BU
4. SM6BZE
5. SM6AWA
6. SM5FNU
7. SM5ALJ
8. SM3BP
9. SM0BDS

10. SM5BUZ
11. SK7AX
12. SM7NSX
13. SM6OLL
14. SM6NZA
15. SM0KNV

klubbtAvlingen 
cw
Bolinas Radioamatdrer 
Sodra Vatterbygdens Amatorradioklubb 
Orebro Sandareamatdrer

26082
25543
20160

FONI
Bolinas Radioamatdrer 
Orebro Sandareamatdrer 
Fagersta Amatorradioklubb

Fullstandiga resultat kommer i nasta nummer

45746
35918
29801

Bli en battre amatdr!

KOP, LAS och FdLJ 
anvisningarna i SSAs

TRAFIKHANDBOK
Pris 15 kronor fraktfritt frftn 

fOrsAljningsdetaljen

(Nytillkomna medlemmar fflr handboken 
gratis).

Checklogs: SM0NJJ B6NJK.
Ej insanda loggar: SK3JR, SM0IMI, 0KVR Et3L0S.
SMOKNVoch SM6NZA kordeQRP. 
Totalt deltog21 stationer.

klubbtAvlingen
1. SVARK 1699
2. Bolinas Radioamatdrer 1507
3. Tekniska Hogskolans RK 1008
4. VasterSs Radioklubb 624
5. Fagersta Amatorradioklubb 504

kalender 
Datum Tld Teat 
FEBRUARI
11-12 1400-1700 PACC CW/SSB
12 1400-1500 SSA MTSSBnr2
12 1515-1615 SSAMTCWnr2
18-26 0001-2300 ROMAN CASTLES 1984
18-19 0000 - 2400 ARRLDX CW
25-26 1200-0900 + RSGB 7 MHz CW +
25-26 0600-1800 + REF French SSB +
25-26 0600-1800 U.B.A. Trophy Phone

MARS
03-04 0000 - 2400 ARRL DX Phone
10-11 0000 - 2359 Idaho SSO Party
11 1400-1500 SSA MT CWnr3
11 1515-1615 SSAMTSSBnr3
17-19 0200 - 0200 BARTG Spring RTTY
24-25 0000 - 2400 CQ WPX SSB

APRIL
07-08 1500 - 2400 + SPDX +
8 1400-1500 SSA MTSSBnr4
8 1515-1615 SSAMTCWnr4
14 0600 - 2400 + Common Market CW +
15 0600 - 2400 + Common Market SSB +
14 0600 - 0800 SSA UA CW Pass 1
15 0600 - 0800 SSA UA CW Pass 2
15 1400-1600 SSA UA CW Pass 3
28-29 1500-1500 + Helvetia CW/Phone +
28-29 2000 - 2000 + King of Spain Trophy +

Regler for RSGB & REF fanns i QTC 1/83, Idaho QSO 
Party i 2/83, SPDX & SSA UA i 3/83, PACC, MT, Roman 
Castles & UBA i forra numret samt ARRL & CQ WPX finnes 
i detta nummer.

Ett + fore och efter testens namn betyder att officiell in- 
bjudan ej inkommit.

*

CQ WPX CONTEST 1984
Tid: SSB 24 mars 0000 — 25 mars 2400 

UTC.
CW 26 maj 0000 -27 maj 2400 UTC.
Endast 30 av de 48 timmarna f3r anvandas 

av Single Operator-stationer. De 18 vilotim- 
marna f3r delas upp i hogst 5 perioder under 
valfri del av testen. Viloperioderna behover 
inte vara lika I3nga, men mSste tillsammans 
vara minst 18 timmar och tydligt utmarkas i 
loggen. Multi Operator-stationer f3r anvanda 
alia 48 timmarna.

Band: 3.5 — 28 MHz. Endast 2xSSB resp 
2xCW.

Klasser: 1. Single Operator/All Band. 2. 
Single Operator/Single Band. 3. Multi Ope- 
rator/AII Band, a, Single Transmitter, b, 
Multi Transmitter.

QRPP: For deltagare med en output under
5 W finns en speciell sektion med separata 
diplom. Ange noga i loggen QRPP. Detta 
galler alia klasserna.

Testmeddelande: RS + lopnummer frSn 
001. Om antalet QSO overstiger 1000, fort- 
satt med 4-stalliga nummer. Ex: 591234. 
Multi TX-stationer skall anvanda separata 
nummerserier for varje band.

Poang: QSO mellan stationer i olika konti- 
nenter ger 3 poang pci 14, 21 och 28 MHz och
6 poang pS 3.5 och 7 MHz. QSO mellan sta
tioner i samma kontinent men ej i samma 
land ger 1 poang p§ 14, 21,28 MHz och 2 po
ang pci 3.5 och 7 MHz. QSO mellan stationer 
i samma land ar tillStna endast for att oka 
multipliers och ger sSledes inga QSO- 
poang.

Multiplier: Multipliern utgores av antalet 
korda prefix enligt WPX-reglerna. Ett prefix 
bestir av de tvci eller tre forsta bokstavs/sif- 
ferkombinationerna av en amatdrs anrops- 
signal i t ex N2, K2, W2, WB2, 4X4, 4Z4. De 
ovan uppraknade raknas alia som olika. Ex. 
SM0XXX/OZ/P raknas som OZ0, 
VS6AA/9 som VS9 och HA5AM/ZA som 
ZA5. Varje prefix raknas endast en gSng un
der testen, oavsett band.

Slutpoang: Summa QSO-poang ganger 
antalet korda prefix. Vid All Band adderas 
QSO-poangen fr^n samtliga band. En station 
fcir kontaktas endast en gcing per band.

Loggar: Officiella loggblad kan erh^llas 
fr§n CQ (adress nedan) genom att bifoga till- 
rackligt antal IRC och ett stort sjalvadresser- 
at A4-kuvert. Anvand separata blad for varje 
band. Tider i UTC = GMT. Viloperioder mar- 
keras tydligt. Ange call, namn och adress 
p3 varje loggblad. Prefix infores endast fors- 
ta gcingen det kontaktats. Bifoga ett sam 
manrakningsblad, dar de nedraknade poang- 
summorna frSn varje blad, liksom multipliers, 
ar uppforda. Om du underl^ter att rakna ut 
poangen, kommer loggen att raknas som 
checklogg. Bifoga aven en forsakran om att 
reglerna efterfoljts.

OBS! Den som overtrader sitt lands be- 
stammelser, bryter mot testreglerna, upptra- 
der orportsligt eller forsoker tillgodorakna sig 
dubblett-QSO overstigande 3% av totala an
talet QSO, kommer att diskvalificeras.

Diplom: Till segraren i varje klass och land. 
For att komma i frSga for diplom mSste en 
Single Op-station delta minst 12 timmar och 
en Multi Op-station minst 24 timmar.

Deadline: Loggarna for SSB-delen skall 
vara poststamplade senast 10 maj och CW- 
loggarna senast 10 juli och sandes till: CQ 
Magazine, WPX Contest, 76 N. Broad 
way, HICKSVILLE NY 11801, USA.

Markera SSB resp CW p£ kuvertet.

*

ARRL INTERNATIONAL 
DX CONTEST 1984

Tider: CW: 18 feb 0000-19 feb 2400 UTC. 
FONI: 3 mars0000 — 4 mars2400 UTC.

Band: 1.8-28 MHz.
Klasser: Single operator, all bands eller 

single band. Multi operator, single eller multi 
transmitter. QRP, endast single operator all 
bands (10 W input/5 W output).

Testmeddelande: DX sander RS(T) + ef- 
fekt i W. W/VE sander RS(T) + stat/pro- 
vins.

Poang: Varje QSO med en W/VE-station 
ger 3 poang. Varje station kan kontaktas en 
g^ng per band.

Multiplier: Varje amerikansk stat och 
kanadensisk provins ger 1 multiplier per 
band.

Slutpoang: Multiplicera summan av QSO- 
poang med summan av multipliers.

Diplom: Till de basta i varje land och alia 
som kor minst 500 QSO.

Loggar: sandes inom 30 dagar till: ARRL, 
225 Main Street, Newington, CT 06111, 
USA. Mark kuvertet CW resp PHONE.

Allmant: "Dupe sheets" mAste bifogas 
loggar med mer an 500 QSO. Multi Op Single 
Tx-stationer m§ste stanna minst 10 minuter 
p3 ett band vid bandbyte. Alla sandare och 
mottagare mSste befinna sig inom en dia
meter av 500 meter, galler ej direktanslutna 
antenner.

*

RESULTAT HA-DXCW 1983
Single op Europa
7 MHz
3. SM7LSU 5.292

- kortvAg
TESTLEDARE
Goran Granberg, SM6EWB 
Rosengatan 76
434 00 KUNGSBACKA

SPALTREDAKTOR 
Rolf Arvid sson, SM4BNZ 
Skogsvagen 1, Sanna
696 02HAMMAR
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DX SPALTEN
med Diplomnytt

Kjell Nerlich SM6CTQ ■ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
Parkvagen 9 ■ DIPLOMNYTT SM6DEC
546 00 KARLSBORG ■ QSL INFORMATION SM5CAK

■ RADIO PR0GN0SSM5GA

AP2UR Pakistan. Aterfinns ofta p3 CW. 
Senast ar han hord p3 14002 CW 14—15z. 
3SL skall sandas till Noor Mohammad Khan, 
3.0. Box 65, Lahore Pakistan.

EA8YX Canary Island. Edgar ar en flitig 
forsamlingsjagare och lyssnar for SM varje 
dag pS 21280 10— 11z. Hans adress ar Edgar 
3ettersson, Grande 13, Loma Sala, Telde, 
Las Palmas. Canarv Island.

FOO.. . Clipperton. Callsign blir formodli- 
gen FO0XX eller FO0XZ. Operationen blir 1 
vecka i perioden 3—25 mars. Operatorer blir 
bl. a. W6OAToch K1CC.

FB8W Crozet. Just nu ar det stor aktivitet. 
FB8WH, FB8WJ och FB8WK ar mycket ak- 
tiva. Lyssna runt 7002 CW 18z samt 7047 
SSB.

HC1SK/8 Galapagos. Mats Genomforde 
an fin operation. Det blev totalt 2000 QSO. 
QSL skall sandas via SM6DYK, Pilvagen 4, 
S-520 50 Stenstorp.

Yasme som var QRV med callet 
W6KG/HC8 gick QRT i slutet av december.

KX6A0 Marshall Island. Lyssnar for EU 
16 —19z antingen 21300 eller 14220. QSL 
skall sandas till Bill Me Rae, P.O. Box 36, 
APO San Francisco 96555, USA.

KX6OH har horts for EU LP pS 3799.
TA. . . Turkiet. M3nga TA-stationer hors 

nu aktiva.
TL8ER Central African Republic. Christi

an Ramade ar kanske ensam QRV pS CW. 
Hans operationer ar ofta ganska omstandiga. 
Nar det ar goda konditioner mot EU kan han 
ropa CQ USA o.s.v. Hors ofta 21020 13 — 
14z. QSL via F6GQK.

VS6DO Hongkong. Paul ar som vanligt 
aktiv alia band. Hela januari har han varit 
mycket aktiv pA 3796 LP. QSL via K4CIA 
William G Me Dowell, 3709 Huntleigh Dr, 
Raleigh NC 27604 USA.

XU1SS Cambodia. Fortsatter att vara 
mycket aktiv. Lyssna 9 —12z 21030 CW. 
Operatoren heter ofta AU och kor ganska 
snabba QSO. QSL-mgr JA1HQG har andrat 
adress: Yoshi Arisaka, 4-3-9 Yuigahama 
Kamakura, Kanagawa 248, Japan.

ZL8.. . Kermadec Island. I vantan pS att 
Ron ZL1AMO skall komma i luften kan vi 
sporadiskt notera att ZL3AFH/K ar QRV. Se
nast hordes han pS 14220 SSB. PS 80 och 40 
m anvander han callet ZL8AFH.

ZS2MI Marion Island. MSnga ZS- 
stationer talar om en kommande operation 
frSn Marion Island i slutet av mars eller i bor- 
jan avapril.

YI0BIF Iraq. Var en special station for 
Bagdad International Fair. Operatorer var de 
som normalt brukar aktivera YI1BGD. 
HA5DW Lewis meddelar att han kommer att 
vara i Iraq nSgra mSnader och han skall forso- 
ka hjalpa till med uppsattning av antenner for 
80 och 40 m. Om Lewis fbr tillstSnd att kora 
frSn klubbstationen sA lovar han stor CW 
aktivitet.

3X4EX Equatorial Guinea. Hors ofta pS 
21335 SSB frSn 19z. QSL-manager N4CID 
konfirmerar QSO fr.o.m. 5 juni 1983. 3X4EX 
har planer pS att aktivera S9 Sao Thome. 

8R1J Guyana. Peter hors numera ofta pS 
21025 14z. QSL via Box 10767 Guyana.

SM5CAK Lars Erik Bohm Motala. Medarbetare i DX-spalten sedan 1973. Rig: Drake 
TR7/RV75 och L7 slutsteg samt MN2700. Ant.: Hygain TH6DXX + Dipoler, 3 st Sloping 
dipoles for 7 MHz. Lars fick licens 1958 och har kort 98500 QSO med signalen 
SM5CAK. Foto; SM7QY.

Radioprognos feb. 1984. Solflackstal 71. SM5GA QA

Deetina- Tidpunkt i UT Max S pA band
tion 0 2 0 4 06 0 8 10 12 14 16 18 20 2 2 24 10 15 20 40 80

EL 10 9 9 22 2 5 26 25 23 16 12 11 10 11 17 19 05 05
F 7 6 7 12 15 15 15 11 9 7 7 7 12 12 15 20 04
JA 11 13 17 20 16 11 10 10 9 9 9 10 08 08 10 18 18
KH6 ko r t 12 8 8 10 12 14 13 16 16 15 14 13 16 16 13 05 05
KH6 ling 17 12 24 25 24 22 19 17 16 18 17 17 07 12 19 19 19
LU 9 9 8 15 23 26 25 26 22 16 11 9 12 09 08 05 05

A4 9 13 21 25 25 24 21 14 11 9 10 10 09 13 16 02 02
0A 10 9 8 12 14 24 25 24 22 17 12 10 14 11 10 06 06
0D 9 9 17 23 24 23 21 14 11 9 9 10 09 14 16 03 03
PY 10 9 8 15 25 25 23 24 21 14 10 10 11 18 08 05 05
UA1 6 6 9 14 16 15 13 10 8 7 7 7 11 11 13 23 03
VK kort — 16 22 25 22 18 16 13 10 9 12 12 08 10 15 19 19
VK l&ng 14 13 11 14 15 18 17-------- 20 16 15 0 9 20 0 8 06 06
VU 10 15 23 26 26 24 19 14 10 9 10 10 09 13 16 20 20
W2 9 8 7 9 11 13 21 20 18 13 10 9 14 14 19 06 06
W6 9 8 8 9 10 9 11 16 15 14 13 10 16 16 15 05 05
XE 9 8 7 10 12 15 22 22 19 16 12 10 15 17 21 06 06
ZL kort — 15 19 21 19 17 14 12 10 11 13 — 07 07 14 18 18
ZL ling 16 14 1 2 15 19 17 -------- 19 20 17 16 20 20 0 7 0 5 0 5
ZS 10 9 18 23 24 26 26 22 15 11 11 11 13 16 18 03 03

Huvudtabellen visar rekommenderad frekvens i MHz.
Hogra tabellen visar tidpunkt for hogsta signalstyrka per band.
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RADIO CLUB ABQEMTJNO

ISLAS SHETLANDSUB
ISLA 25 OS MAYO 52" 14' S ■ 58- 38’ W 
ESTACI0N CIEHTIRCA TTE. JUBANY

DJ6SI/9L Sierra Leone. Manga har und- 
rat varfor Baldur inte hordes QRV frSn 9L?

Baldur var QRV! Han hade under sin vis- 
telse i Sierra Leone mycket dSliga konditio- 
ner till EU. Hela operationen genomfordes 
med en FD4 trSdantenn och han erholl dSliga 
rapporter. Det blev totalt 6000 QSO med cal- 
let DJ6SI/9L och han var endast QRV p5 
CW. Sista dagen tick han tillstSnd att kora 
med callet 9L0WCY och det blev ca 1000 
QSO. QSL skall sandas till DJ6SI Baldur 
Drobnica, Zedernweg 6, D5010 Bergheim 
West Germany.

I borjan av december trodde nog mSnga 
att Andaman antligen skulle komma i luften. 
VU2GI och VU2UGI berattade for alia att de 
erhcillit licens och att det skulle bli en 15 da- 
gars operation med special callet VU7WCY.

Ivrigt lyssnande klargjorde dock snart att 
gruppen ej fcitt riktiga tillstdnd for aktivitet. 
Nar detta skrives i borjan av januari cirkulerar 
fortfarande uppgifter om att nSgot ar pS 
g3ng.

Operationen VU7AN hade inte riktiga till
stand och ar darmed ej godkand for DXCC.

VU7WCY Laccadive Island. Den 20 de
cember kom denna expedition i luften. Ope- 
ratdrer var VU2RBI, VU2RBL, VU2RM, 
VU2TN, VU2RX, VU2ARL och VU2BBJ. 
VU2RM svarade for CW-operationen. Alla 
band aktiverades och det lar finnas SM- 
stationer som lyckats kora Laccadive Island 
pl 5 band. QSL skall sandas till respektive 
operator. For att underlatta identifieringen 
gjordes tillagg av egen anropssignal. Ex 
VU2RM anvande callet VU7WCY/RM o.s.v. 

QSL adresser: VU2ARL James Kalasse- 
ry, Box 1446, Cochin 682011 India.

VU2RM S Rama Mohan Rao, 4-3-18 
Rama-Krishnarao Pet, Kakinada India.

DX MIX
Nar detta skrives, nySrsdagen 1984, ar 

D2ASV igSng frSn Angola och har korts pS 
7, 14 och 21 MHz CW. Han kor split
frequency i conteststyle och uppger sig skall 
stanna i Angola i tre mSnader och att QSL 
skall gS via OK3AL. NSgon bekraftelse pS att 
han ar "riktig" och har licens har annu, nar 
detta skrives, inte gStt att fS. PS 21200 SSB 
har horts D2T0M men inga ytterligare upp
gifter om denna station finns just nu.

och LU9EIE. QSL'en skall gS via LU2A, Mr 
Reinaldo J Szama, C Correo 100, Sue 28, 
Buenos Aires 1428, DF, Argentina. FrSn So
uth Orkney darna ar ocksS VP8AOD, 
VP8A0H och VP8ALD aktiva. -AOD kor en- 
bart SSB, -AOH mest 14 MHz CW och -ALD 
mest aktiv pS 40 och 80 meter. Gemensamt 
for dessa stationer ar att de mest kor USA 
och ar mycket litet aktiva nar konditionerna 
gynnar Europa. Skulle Du lyckas kora nSgon 
av dem sS ar QSL-informationerna: VP8AOD 
och VP8AOH via K0JW och VP8ALD via 
G4CHD.

Som Du kan se pS annan plats i DX- 
spalten har det varit mycket aktivitet senaste 
tiden frSn HC8, Galapagosoama. I detta 
sammanhang mSste tyvarr meddelas att den 
mest aktive fast bosatte amatoren pS 
Galapagosoama, HC8GI, avlidit, den 12 de
cember 1983. Han var aven QRV med call'et 
HD8GI och QSL om Du kort HC8GI eller 
HD8GI skall gS via W3HNK.

Den 25 november 1983 avled ocksS en an
nan kand DX'are, ARRL's president Vic 
Clark, W4KFC efter en hjartinfarkt i en Sider 
av 66 Sr. Vi fSr se hur presidentskiftet i ARRL 
kommer att pSverka DXCC i framtiden, 
W4KFC var ju sjalv en aktiv DX'are, vi fSr val 
hoppas att aven den nye presidenten kom
mer att ha detta intresse.

I USA har det varit mycken diskussion om 
att ge ut en licens i stil med vSr T-licens, d v s 
helt utan telegrafikunskaper, nSgot som 
ARRL varit emot medan daremot tidningar 
som CQ och 73 varit for detta. (Det skulle ju 
kunna ge mera prenumerationer och annon- 
ser). Just nu meddelas dock att FCC avslagit 
motionen och att nSgon CW-fri licens inte 
kommer i USA inom overskSdlig framtid.

FrSn Wien ar4U1 VIC igSng men raknas for 
DXCC som Osterrike. For CQ DX Award och 
Worked All Europe raknas dock denna stati
on som separat land. QSL skall gS via byrSn i 
Osterrike.

Presslaggningstiden for QTC ar ISng och 
for att fS senaste nytt pS DX-fronten pSmin- 
nes annu en gSng om DX-ringen pS 3780 
sondagar kl 1000 SNT. Ju fler som checkar 
in desto fler informationer.

SM5DQC
* * *

QSL Information via SM5CAK
Lars har samlat QSL informationer de se

naste 20 Sren och har troligen den mest full- 
standiga QSL info listan i varlden. Ar det nS
gon som onskar hjalp med nSgon manager 
sS gSr det bra att skriva till Lars. Sand med 
SASE sS kommer svar omgSende.

QSL inkomna till QSL-byrdn i SM5
5N3RTF via DK2IF, UK9YBD/U9Z,

JT0GM via UV3GM, JT0DKF via UA3DKF,
FC0FRV via DJ2AA, 
5N7HKR via OE5RI, 
OE2VEL/ZS3, 5H3BH,

OE6BMG/OD5,
OE2VEL/3D6,
UA3XBP/4K1,

3V8AA via IS0LYN, 9M2MI, DF3NZ/ST2
via DF3NZ, DK6NJ/ST3, ZF2AH via 
WA6VNR, F08EW, FC8TT, TL8CK via 
F6EWM, JY9TS, JT1BG via W7PH0, 
S79WHW via W7PH0, JT1AN via W7PH0, 
ZE1FN, C31YF, P29NSF, WL8A via 
SM3BCS, HZ1AB via K8PYD, JY8YD via
K8PYD, N0NO/CE0, 9N38, K6OJ/C6A, 
EL7A via DL2GA, PY0ZSG via DK9KX, 
V2AU via 0E3ALW, VS6GZ via OE1HGC, 
EL2AT via OE3NH, 4U1VIC, YB0WR, 
3V8AM via DF6RS, VP2EAA via W0RLX, 
3D2WR via JH7OHF, R5I, KC6YA via 
W9GW, A35MS, 5H3YL via SM6BDW, 
JW0P via SM5DQC.

A4XJF, A4XCA, A4XJQ, A4XJM, 
A4XJL, A4XYC, A4XIJ, A4XJP, F08GW, 
FO8JM, 7X2ARA, 7X2SX, 7X2AK, 7X2MB, 
7X5KWW, A4XCB, JA9IAX/JD1, 7P8CL via 
SM5DGA, 7Q7LW, VP9DR, 9J2TS via 
JA2LZB, N7EDK/5N7, VP2VDH via N6CW, 
KT6V/AH9 via N6CW, PY0ZSC via N6CW, 
HS1AMT via W2TK, 9N1NFO, 9N38, 9Y4VT 
via N6MM, KH6LW/KH6 via KH6JEB, 
5Z4RT via KA3DSW, HH2VP via W1FJ, 
G4LJF/3B8 via G4DYO, VK9ZG via VK6YL, 
ED9ICH, 4U1ITU, F0GAE/FC via DL7HZ, 
9A1ONU, FC9UC, 5T5RY via F6FNU, 
FC2CC, FB8XAB via F6GXB, FM7CL, 
FM7WS, VS6KH, ZB2BS, N0ZO/DU2 via 
K0LST, 0A4AWD via VE2AQS, ZF2EK via 
W8TN, OH0XX/OJ0 via 0H2BBM, CT3BZ 
via OH2BH, 4U7ITU, 4S7OM via DF5UG, 
HI3DGJ, JG1TVK/JD1, CR9BH via 
JA1MGY, AP2KD via JJ1TBB, HV3SJ via 
SM5BOE, 5H3YL via SM6BDW, YC0EBS, 
VP2KBU via KC0FW, TR8JD via F6AJA, 
F6GBF/3A via F6GBF, VP2KAW, 3A2EE via 
F9RM, TT8AD via HB9CLA, S79ARB via 
WB5JJD, TI5BGA, CN8AD, JY9RV via 
GW3RVG, A4XCA via G4HZK, YL1P, EK1P, 
5Z4ZQ via KA7KSY, 9K2BE, 5Z4CM, RG6G, 
UK2BAS/U6G, JW0A via LA5NM, OX3SG 
via LA5NM, 5H3LB, C53DF via G3LQP, 
TL8ER via F6GQK, OY1JH via SM0DJZ, 
JW5VAA via LA4YW, KC6DT via JE1JKL, 
5H3MI via SM5KDK, 3V8AA via IS0LYN, 
JX9WT, G4ABI/ST2, VP8ANT, 
JA1YPP/JD1, JA1LW/5N0, 9J2MY via 
JN1POM, TO80EY, FG8CL, FM7CY, 
9N1RFTvia JM1RFT, KC6SX via JA1NRH.

SM5CAK ■

Radio Club Argentina Ster QRV!

Nar Du laser detta har den Argentinska 
expeditionen till South Orkney Islands gStt 
QRT men det var mycket stor aktivitet i slutet 
av December och borjan av januari med 
call'et: AZ5ZA. Bast hordes och kordes stati- 
onen pS 7 MHz CW. Operatdrer var LU6ETB SM0BZH, Seppo. "Ensamvarg" som forekommer DX-topplistan.
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DX TO P P L I STAN

DXCC MIXED
1 SM3BIZ
2 SM0AJU
3 SM7ANB
4 SM7QY
5 SM0KV
6 SM0CCE
7 SM5CZY
8 SM6A0U
9 SM1CXE

10 SM5AZU
11 SM5BHW
12 SM6AEK
13 SM3CXS
14 SM6CKS
15 SM5API
16 SM6CWK
17 SM6DHU
18 SM5AQB
19 SM6AFH
20 SM5CAK
21 SM6CVX
22 SM5BBC
23 SM5FC
24 SM6EOC
25 SM7ASN
26 SM6VR
27 SM7EXE
28 SM4EAC
29 SM5DQC
30 SM3RL
31 SM2EKM
32 SM7BIP
33 SM6CST
34 SM4DHF
35 SM7DMN
36 SM7BBV
37 SM6CMU
38 SM3EVR
39 SM6CTQ
40 SM7TV
41 SM0BFJ
42 SM5BRW
43 SK6AW
44 SM6DBB
45 SM4CTT
46 SM6DYK
47 SM6EQS
48 SM0DJZ
49 SM5BFC
50 SM0AQD
51 SM0MC
52 SM7BYP
53 SM0CCM
54 SM4EMO
55 SM5DBR
56 SM7BOL
57 SM7FDO
58 SM3DXC
59 SM0BZH
60 SM7HCW
61 SM7BAU
62 SM5AJR

358 
353
351
349
348
346
343
343 
340
337
337
337
335
335
334
334
334
333 
333
331
331
330
330
330
330
329
329
327
327
326
325
324
323
322 
320
319
317
315
314
314
313
312
311
311
309
309
309
308
307
307
306
303
302
301
301
298
297
296 
295 
294
293
286

63 SM5FQQ
64 SM6HTC
65 SM7AZL
66 SM5AKT
67 SM6AHS
68 SM3DMP
69 SM7FIG
70 SM6AYM
71 SM5HYL
72 SM5ACQ
73 SM2EJE
74 SM6BGG
75 SL0AS
76 SM6BXV
77 SM5DKJ
78 SM4IKL
79 SM5EC
80 SM4AWC
81 SL0ZG
82 SM6LIF
83 SK4BX
84 SM0HEP
85 SM6AVM
86 SM5BDV
87 SM7BRO
88 SM7IDF
89 SM4AMJ
90 SM7IZL
91 SM6KQK
92 SM6HCJ
93 SM6KRE
94 SM7GCP
95 SM0BTS
96 SM7EL
97 SM0KRN
98 SM6MNB
99 SM5FUG

100 SM3HLL
101 SM5LI
102 SM6EHY
103 SM7HTH
104 SM5MEL
105 SM4ASI
106 SM7ECP
107 SM7FPN
108 SM7CLZ
109 SM6LPF
110 SM0ABR
111 SM7LMN
112 SM5FBL
113 SM3KHN
114 SM4AXL
115 SK3HK
116 SM6JNA
117 SM5MGW
118 SM7FQM
119 SM0BSB
120 SM3KIF
121 SM3LGO
122 SK3BG
123 SM4JSF
124 SM7KIL

DXCC CW DXCCPHONE
286 1 SM3EVR 306 1 SM3BIZ 354
286 2 SM5BHW 304 2 SM5CZY 342
279 3 SM0AJU 304 3 SM0AJU 337
275 4 SM0AQD 298 4 SM5AZU 334
274 5 SM7FDO 283 5 SM6CKS 334
273 6 SM6CST 281 6 SM5BHW 331
273 7 SM5DQC 274 7 SM5FC 330
272 8 SM6AYM 272 8 SM6AEK 329
270 9 SM5AKT 270 9 SM4EAC 327
261 10 SM0DJZ 269 10 SM6EOC 326
258 11 SM6CMU 267 11 SM5DQC 325
256 12 SM0CCE 262 12 SM0ATN 323
253 13 SM5BRW 259 13 SM2EKM 318
253 14 SM6DYK 254 14 SM6VR 317
250 15 SL0AS 252 15 SM5AQB 315
232 16 SM7BYP 251 16 SM5CAK 313
231 17 SM0CCM 251 17 SM3BIU 309
230 18 SM7HCW 234 18 SM6DHU 307
228 19 SM0BZH 233 19 SK6AW 304
226 20 SM6CTQ 222 20 SM0AQD 304
219 21 SM7FIG 221 21 SM0MC 301
219 22 SM6HTC 216 22 SM5BFC 297
211 23 SM5ACQ 212 23 SM6CMU 297
202 24 SM6EOC 210 24 SM7BOL 294
199 25 SM6BZE 202 25 SM7BYP 293
188 26 SM3DXC 194 26 SM0DJZ 290
186 27 SL0ZG 178 27 SM5FQQ 286
186 28 SM4AMJ 176 28 SM6CTQ 285
181 29 SM4IKL 160 29 SM5BRW 284
180 30 SM5BDV 160 30 SM7HCW 283
180 31 SM5MNB 157 31 SM5VS 281
180 32 SM3LGO 156 32 SM6AHS 272
179 33 SM6HCJ 156 33 SM6A0U 259
169 34 SM4CQW 150 34 SM5HYL 258
163 35 SM5DAC 135 35 SM6BGG 256
160 35 SM7IZL 134 16 SM7FIG 255
154 37 SM6CNX 131 37 SM3DXC 253
144 38 SM6EHY 131 38 SM2EJE 252
142 39 SM2EKM 129 39 SM7AZL 239
138 40 SM3KMC 129 40 SM5BMD 228
135 41 SM5CCT 129 41 SM6LIF 226
132 42 SM4ASI 128 42 SM0HEP 215
128 43 SM7IDF 128 43 SM0JOQ 213
122 44 SM0KRN 114 44 SM6AVM 211
120 45 SM5MEL 112 45 SM4IKL 210
117 46 SM4FZC 109 46 SM3BSF 201
116 47 SM7KNW 108 47 SM6CVE 200
111 48 SM5FUG 107 48 SM6SA 191
108 49 SM6KRE 107 49 SM7GCP 178
107 50 SM6KQK 106 50 SL0ZG 176
105 51 SM4JCE 105 51 SM0BZH 176
105 52 SM7KJH 105 52 SM5BDV '61
104 53 SM1ITJ 104 53 SM6JNT •59
104 54 SM0BSB 103 54 SM0GYX 154
103 55 SM3KHN 102 55 SM5LI 134
103 57 SM6KRE 132
103 58 SM7IDF 117
102 RTTY 59 SM6LPF 109
102 60 SM7LMN 108
101 1 SM6AEN 61 SM5JPG 106
101 2 SM7CLZ 62 SM4DDY 101
100 3 SM5EIT 63 SM0JHF 100

SM5DQC Osten. SSA Diplommanager och flitig medhjalpare i DX spalten. Foto: 
XYL Victoria.

Kommentar till DX-TOPPLISTAN
Denna lista omfattar alia svenska amatdrer 

som ar medlemmar av DXCC och som visat 
aktivt intresse for sitt DXCC tiden 811001 — 
830930, d.v.s. ansokt om DXCC eller sant in 
kort for stickers. Alla uppgifter ar frSn QST 
december 1983, i ett fall har en klar fel- 
aktighet rattats till. Naturligtvis kan fel ha 
uppstStt hos ARRL eller nar jag gjort upp lis
ta n, dessutom reservation for ev. tryckfel. 
Skulle Du upptacka nSgon felaktighet sS 
sand en fotokopia av senast erhSllna DXCC 
bekraftelseblankett, till SM5DQC, Box 110, 
599 00 Odeshog, sS kommer felet att rattas 
till.

Burma the golden

Rl<> Ft 101 z ani cpa jo 
TNX FR VSO ES OSL
VY73 £8 5$ £>R O*W Heinz

DF8 MP/XZ

date gffi! j -way mezt

BURMA
Det spekuleras valdigt mycket p5 banden 

huruvida DF8MP/XZ kommer att bli god- 
kand for DXCC. Han sager sig skall fS doku- 
mentation nar han lamnar Burma i januari 
1984. I aprilnumret av QST 1982 publi- 
cerades foljande brev i lARU-spalten:

Dear Sir,
Please be notified that this administration 

objects to radio communications from Radio 
Amateurs all over the world to any Radio 
Station within the Socialist Republic of the 
Union of Burma as no Amateur Radio Licen
se has been issued to any radio station in the 
Country and that Amateur Radio Com
munications to and from the Country is 
strictly prohibited.

The undersigned would therefore be very 
grateful if you would please circulate this 
informatio to all Radio Amateurs of the 
International Amateur Radio Union for their 
kind cooperation in accordance with Article 
41 para 1560-1 of the Radio Regulations. 
(1979).

Yours faithfully
/s/ Commander Lin Thain Moung 
Director General
14 December 1981
OvanstSende brev var sant till IARU frSn 

Posts and Telecommunications Departe
ment, Ministry of Transport and 
Communications of the Union of Burma. En 
del kanke tycker att stora bokstaver anvants 
fel men brevet ar avskrivet som det ar i ori
ginal. Men vad har nu detta att gora med 
DF8MP/XZ om han fSr sin dokumentation? 
Jo, om man foljer lARU's och ITU's bestam- 
melser fSr man inte kontakta DF8MR/XZ och 
de som dS foljt lagbestammelserna kommer 
sakert att protestera hos ARRL om det blir 
frSga om godkannande.

I kommentar till brevet i QST april 1982 sa
ger sig IARU tanka fortsatta kontakten med 
Commander Lin men nSgot ytterligare har in
te skrivits sedan dess i detta arende.

PS. Jag har sjalv brutit mot lagen och kort 
DF8MP/XZ "for sakerhets skull". Han ar 
ofta aktiv meilan 21150 och 21200 nar bandet 
ar oppet och QSL skall gS via DL2KAO. Han 
skall troligen Ska hem i januari 1984 men 
hans jobb i Burma kan bli forlangt. Han kor 
frSn Rangoon och har inget med XZ5A, 1Z9B 
etc att gora, dessa kor frSn rebellager i 
Karenprovinsen och kommer aidrig att bli 
godkanda for DXCC. Dock galler de for Bur
ma for CQ Magazine's awards, WAZ, WPX 
etc.

SM5DQC
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QSL INFORMATION
A22IT via DF8LY TA2BK via DJ0UJ
A24WF via DJ2ZM TA2WCY via DJ0UJ
C30LY via DJ9ZB TJ1QS via F6DZU
C30AAE via DF6IC U3LKG via UK3LAC
C30AJA via DF2WB U3WKB via UK3WAA
C30LPA via DL9KAF U3WS via UK3WAA
C53T via OH2FQ V3A via KB0G
C53V via OH2LP VE3WCY via VE3GCO
CE0FCM via WB6W0D VE6WSJ via VE6NQ
CN8CX via HB9AGH VP2EEW via KU8E
CS2CR via CT2CR VP2KD via WA6ZEF
CT2FH via W4JVU VP2KAC via N4PN
CT3BO via 0Z1L0 VP2KBI via K8EFS
CU6UA via W3HNK VP8ASG via G4ERU
D68GA via FM0GA VQ9EA via WB8KYT
DU1MEL via K9MD VQ9FZ via W5YLP
ED3WCY via EA3CTI VS6DQ via HB9AQZ
EH3ITU via EA3AH VS6JB via W2TK
EL2AL via KW9Z XE2SI via K6VNX
EL2AT via OE3NH XU1YL via JA1HQG
EL2BE via KB9UV YJ0AWG via AJ1L
EL0BE via YU3DTN YS9EW via I0WDX
EM5D via UK5KAA YT3T via YU3EIJ
EM6F via UF6FFF YZ0U via YU2BHI
EM6FCR via UF6CR Z21AD via LU3EEQ
FB8WJ via F8RV Z24JS via W3HNK
FK0AQ via F2BS ZD9CC via ZS2DK
FM0XX via AA6AA ZF2GP via N8AKF
FO8DH via F6BXL ZF2HE via W0RAO
FP0HZC via W60KX ZF2HF via KM5R
FR0HRP via KC8A ZK9RW via ZL1AMO
GB1BOY via G4AAL ZP5JCY via LU8DPM
GB2WCY via G3XEP 1A0KM via I0MGM
GD4UFB via DK9ZL 3A3LF via 3A2LF
HH2VR via KA5V 3D2BM via KE40C
HL9AH via N5CAH 3Z0SOB via SP9KZ
HL9BS via WD5EPX 4K1B via UK6LAZ
HL9TA via K0LST 4K1D via UF6FFF
IU0ITU via I0YKN 4K1P via UK6LAZ
J37AJ via W2KF 4M7PF via YV7OL
KC6IN via JA6BSM 4N1WCY via YU1AHI
KV4FZ via WA60TU 4N3A via YU3EOP
KX6AJ via WB6NKV 4N4DD via YU4ALM-
KX6OH via N6ABW 4N9V via YU4CA
OH0AC via 0H2NM 4O7CWY via YU7GMN
OZ9WCY via 0Z3QN 4O0WCY via YU5GBC
P29SO via VK3BSO 4S7ZN via DK1ZN
RC2WCY via UK2AAG 4S7YLR via DJ0CP
RC6WCY via UK6DAA 4Z4WCY/5 via 4Z4TR
RF6V via UK5IBB 4Z4WCY/7 via 4Z4KX
RJ8WCY via UJ8JCQ 5H3WCY via SM0DJZ
RM8WCY via UK8MAA 5J1LR via HK1LR
RM9M via UK9MAA 5N0ACJ via G4CLK
R05WCY via UK50AA 5V7NG via WB4LFM
RP2WCY via UK2BBB 5Z4BV via W1JTB
RQ2WCY via UK2GAB 6W8CW via DL2CW
RR2WCY via UK2RAN 6W8KI via F6HRI
RT5WCY via UK5MAF 6Y5DH via VE4JK
RU5UCD via UB5UCD 6Y5IC via KE3A
RV4WCY via UK4FAV 6Y21A via 6Y5RA
RV6WCY via UK6LAA 7X5ST via YU8CF
RV9WCY via UK9CAA 8P6RE via KA3GSN
RV0WCY via UK0AMM 9K2DZ via DJ9ZB
TE30RC viaTI2RC 9K2EK via JA2LZB

831211/SM5CAK

FLASH NEWS FRAN FIGGE
Figge ar ju som bekant en ivrig DX- och 

darmed diplom-jagare. Det ar darfor inte Sci 
ofta man hor honom p§ lokalbanden. I mit
ten av december dok han emellertid upp och 
jag tick ett QSO med honom. Figge var eld 
och ISgor. Han hade overraskande snabbt 
lyckats erdvra diplom Sverige genom att helt 
lugnt lagga sig pS 7060 kHz och ibland pa 
3760 kHz och invanta dom saknade forsam- 
lingarna som en vanlig masterstation servade 
hungriga diplomjagare med. Jag hade ocksS 
bidragit med nSgra forsamlingar 3t Figge un
der mina semesterseglingar, s3 nu vet Figge 
att jag brukar segla omkring i Y707 och gor 
strandhugg i AC802 pS min seglats till 
BD1101. Naturligtvis vet han att mitt ordi- 
narie QTH ar B701.

Under 1984 tanker Figge satsa p§ ett nyin- 
rattat diplom som han fcitt nys om av en 
medlem i THE SWEDISH NONACTIVITY 
CONTEST HAM GROUP. Figge var lite led- 
sen over att det kommer att ta ett helt 3r in- 
nan han kvalificerat sig for det nya diplomet 
pci grund av tidigare aktivitet i contest-sam- 
manhang. Jag forstod inte riktigt vad han 
menade d3 ju tidigare aktivitet brukar vara 
meriterande, varfor jag bad Figge oversanda 
diplomreglerna, vilka visade sig vara tamli- 
gen enkla till skillnad frcin de fiesta andra reg- 
lerna, man skall ha kort frSn samma QTH, 
vissa "lander" raknas inte osv.

Harfoljer, enligt Figge, reglerna for:
THE SWEDISH NONACITIVITY CON

TEST HAM GROUP AWARD (Anti- 
diplomet).

Allmant: Diplomet ar tryckt i A4-format i 
tre farger, vitt, silver och guld med en bild av 
en garanterat icke testkorande amatdr.

Regler: for diplom p5 vitt papper galler 
att man skall ha avhSIlit sig frfin varje form av 
testaktivitet under ett kalenderSr. Verifierade 
fotostatkopior ur loggboken godkandes.

For silverdiplomet galler att under minst 
2 World wide contests ha genomfort vardera 
fem QSOn och darvid sant namn och QTH 
till motstationen, utan att vid nSgot tillfalle 
hamnat i motstationens testlogg och utan att 
ha lamnat nSgot testmeddelande.

For grunddiplomet galler enligt Figge 
samma regler som for silver med tillagget att 
QSOna skall ha genomforts pS olika band 
och att man skall kunna styrka att man lyc
kats f5 information om motstationens namn, 
QTH, rig samt r3dande vader vid QSOts 
genomforande, samt givetvis lyckats over
fora motsvarande info till motstationen.

Avgiften ar enligt Figge 25 svkr, 3 US- 
dollar eller 10 IRC.

Figge sa ocksS att ansokan skulle sandas 
till THE SWEDISH NONACTIVITY CON
TEST HAM GROUP, men just som han skul
le meddela adressen drog hackspetten 
igang, jag hade naturligtvis inte mitt nybygg- 
da antiwoodpecernoiseblanker-filter inkopp- 
lat sa jag tappade kontakten med Figge. Det 
ar bara att onska Figge och alia andra 
diplomjagare lycka till, och om nagon far 
kontakt med Figge eller nagon medlem ur 
TSNCHG sa fraga om adressen, jag ar 
M Y C K E T intresserad.

73deSM0BSU Erik

TOP BAND
I borjan av januari hordes W/VE med goda 

sigs. WA2SPL Joe hordes varje morgon 04z 
1837.

aven VE1ZZ Jack brukar ha goda sigs. 
TF TF3KG Chris 1833 1844z.
LX LX1PD 1840 0506z.
3V8 3V8AG Larry 1837 0420z.
EA EA3CQU/EA5 1836 19-20z. EA3VY 

1838 05z.
ZL ZL3GQ 1837 1530z.
EA6 G6ZY/EA6 Stan 1840 2247z.
SVSV0AA 1833 0333z. QSL via N2OO. 
GD GD4BEG Mike 1833 0550z.
JX JX5DW Bjorn 1842 0316z. 
5B4 5B4PW Pat 1844 0337z.
UF UF6FHF 1910 22z.
UH8 UH8HCA 18502312z.
UA9 UA9CBO och UA9AJX 1833 0.38z 

resp 0240z.
Var vanlig och sand bandinfo till 

SM5DGA Jan Skoldenberg, Backvagen 
13, 752 52 Uppsala.

‘Diplom
SM6DEC Bengt Hogkvist 
BlSbarsstigen 11 B,
546 00 KARLSBORG

PROVINCIAL CAPITALS AWARD
For det har diplomet skall Du kontakta 

samtliga provinshuvudstader i Canada.
Dessa ar:
St John's (New Foundland)
Charlottetown (Prince Edward Island) 
Halifax (Nova Scotia)
Fredericton (New Brunnswick)
Quebec (Quebec)
Toronto (Ontario)
Winnipeg (Manitoba)
Regina (Saskatchewan)

Edmonton (Alberta)
Victoria (Brittish Columbia)
Alla kontakter efter 1949-03-31 raknas.
Samtliga band och trafiksatt.
Ansokan i form av GCR-lista skall tillsam- 

mans med avgiften p3 1 USD eller 10 IRC 
sandas till: Ron N Nickle, VE3SF, 286 Bur
nett Avenue, Willowdale, Ontario, M2N 1W1 
Canada.

100 LA
Har kommer ett nytt norskt diplom med 

Stavangergruppen av NRRL som utgivare.
Diplomet utges till lie radioamatdrer och 

SWLs.
100 st tvSvags radiokontakter med olika 

LA/LB stationer efter 1984-01-01 skall 
genomforas.

Prefixen LF, LJ och LH raknas inte for det 
har diplomet.

Alla gallande amatorradioband f§r anvan- 
das.

Diplomet utges i klasserna CW, Phone och 
Mixed.

Ansokan i form av GCR-lista verifierad av 
SSA diplommanager (SM5DQC) sandes till- 
sammans med avgiften 20 NKR eller 10 IRC 
till: Award Manager, Stavangergruppen av 
NRRL, Postboks 354, N-4001 Stavanger, 
Norge.

THE WOLVERINE AWARD
Grand Rapids Amateur Radio Association 

st3r som utgivare av det har diplomet.
Verifierade kontakter med 25 av Michigans 

83 counties erfordras for grunddiplomet. For 
kontakt med samtliga 83 feir man dessutom 
All Counties Endorsment Seal.

Grunddiplomet kostar 4 IRC och sigillet 2 
USD i kontanter eller US-frimarken.

Ansokan i form av GCR-lista skall sandas 
till Awards Chairman, GRARA, P.O. Box 
1248, Grand Rapids, Ml 49501, USA.

ALASKA 49er AWARD
Det har diplomet utges for verifierade 

kontakter med Alaskas samtliga prefix (AL7, 
KL7, NL7 och WL7) plus ytterligare 9 statio
ner frSn Alaska med valfritt prefix. Totalt 13 
kontakter.

Diplomet utges for blandat trafiksatt men 
p^teckning for CW eller Phone kan f3s p§ be- 
garan.

Ansokan i form av GCR-lista skall tillsam- 
mans med avgiften p3 2 USD sandas till: Ala
ska DX Association Awards Manager, P.O. 
Box 1614, Kodiak Island, AK 99615, USA.

CANADA AWARD - NY ADRESS
Ansokningar for Canada award skall nu- 

mera sandas till: P.O. Box 2172, Station D, 
Ottawa, Ontario, Canada K1P8W4.

Reglerna hittar Du i QTC 3/81.

HELVETIA AWARD - NY MANAGER
HB9MX meddelar via SM6CED att han ar 

ny manager for Helvetia Award. Adressen 
ar: Kurt Bindschedler, HB9MX, Strahlegweg 
28, 8400 Wintherthur, Switzerland.

ARGENTINSKA DIPLOM
I nasta nummer kommer Argentinas offi- 

ciella diplomprogram omfattande hela 11 
diplom.

Programmet har jag f3tt via SM7WI.
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AMSAT Lennart Arndtsson, SM5CJF 
Envagen 6 C 
752 52 UPPSALA

EKVATORPASSAGETIDER

AMSAT SWEDEN 
Box 87

601 03 NORRKOPING

oscar 10 Over horisont

0- 70
Tabellen for 0 —10 ar beraknad ur foljande 

element:
EPOC (1983) 330.5
Inklination 25.9360
RAAN 229.0200
Eccentricity 0.6077259
Arg of Perigee 223.0250
Mean Anomaly 245.1830
Mean motion 2.058517
Varv341
0—10 gSr i mod L onsdagar och lordagar 

+ / — en timme kring apogeum.
0-9

0 — 9 fungerar bra. For tillforlitliga band
data ring U.K. 00944 - 48 36 12 02 (telefon- 
svarare ca 3 minuter). Dagsfarsk information 
for samtliga amatdrsatelliter f^r du genom att 
lyssna pci svenska AMSAT-natet sondagar kl 
1000 SNT p5 3740 +/- QRM.

RS-arna verkar ha problem med batterier- 
na och transpondrana ar ofta avslagna.

VIKTIG T MED DELAN DE
ARRL och AMSAT har i ett brev till alia 

amatorforeningar bett om hjalp att sprida f 6I- 
jande information:

OSCAR 10 har blivit en betydande resurs 
for varldsomspannande radiokommunika- 
tion. For att kunna utnyttja den fullt ut ar det 
viktigt att utbilda alia anvandare och potenti- 
ella anvandare i de speciella procedurerna for 
satellittrafik.

Den viktigaste punkten, och den det syn- 
das mest emot, ar kontrollen av sandarens
utgSende effekt. AMSAT har angett nya rikt- 
linjer for maximal effekt i upplanken bSde for
mod B och for mod L.

De preliminara effektvardena som publice- 
rats tidigare har andrats enligt foljande:

RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 RS8

DAG VARV UT GR W VARV UT GR U VARV UT GR U VARV UT GR V VARV UT GR W VARV UT GR U
15/ 2 9600 1338 148 9529 1219 120 9517 1356 151 9584 1 334 116 9545 1239 127 9500 1314 132
16/ 2 9612 1 320 145 9541 121 1 120 9529 1351 151 9596 131 8 143 9 5 57 1229 126 9512 1312 133
1 7/ 2 9624 1302 142 9553 1204 120 9541 1346 151 9608 1303 14 1 9569 1219 125 9524 1 309 13 4
1 8/ 2 9636 1245 139 9566 1356 149 9553 1340 151 9620 1248 139 9581 1210 124 9536 1 306 135
19/ 2 9648 1227 136 9578 1349 149 9565 1335 151 9632 1232 136 9593 1200 124 9548 1 30 3 135
2 0/ 2 9660 1209 133 9590 1342 149 9577 1330 152 9644 121 7 134 9606 1350 133 9560 1300 136
21/ 2 9673 1350 160 9602 1334 148 9589 1324 152 9656 1201 132 9618 1340 15 2 9572 1257 137
2 2/ 2 9685 1 332 157 9614 1327 148 9601 1319 152 9669 1 345 159 963G 1 330 hl 9584 1255 138
2 3/ 2 9697 1314 154 9626 1320 148 9613 1314 152 9681 1 329 157 9642 1371 150 9596 1252 139
24/ 2 9709 1256 151 9638 1313 147 9625 1308 152 9693 1314 154 9 6 54 131 1 149 9608 1249 139
25/ 2 9721 1239 148 9650 1305 147 9637 1303 153 9705 1259 152 9 6 66 1301 148 9620 1 246 110
26/ 2 9733 1221 145 9662 1258 147 9649 1258 153 9717 1 243 150 96 78 1252 117 9632 1243 1 1 1
27/ 2 9745 1203 142 9674 1251 147 9661 1252 153 9729 1228 147 9690 1242 116 9644 1240 142
28/ 2 9758 1344 169 9686 1244 146 9673 1247 153 9741 1212 145 9702 1232 145 9656 1237 113

1/ 3 9770 1326 166 9698 1236 146 9685 1241 153 9754 1 356 173 9714 1 223 115 9668 1235 113
2/ 3 9782 1308 163 9710 1229 146 9697 1236 154 9766 1 340 170 9726 1213 1 14 9680 1232 144
3/ 3 9794 1251 160 9722 1222 145 9*709 1231 154 9778 1 325 168 9738 1203 113 9692 1229 145
4/ 3 9806 1233 158 9734 1214 145 9721 1225 154 9790 1310 166 9751 1353 172 9704 1226 116
5/ 3 9818 1215 155 9746 1207 145 9733 1220 154 9802 1254 163 9 7 63 1 343 171 9716 1223 1 1 7
6/ 3 9831 1356 181 9758 1200 145 9745 1215 154 98 14 1239 161 9775 1334 170 9728 1220 148
7/ 3 9843 1338 179 9771 1352 174 9757 1209 154 9826 1223 159 9787 1324 169 9740 1218 118
8/ 3 9855 1320 176 9783 1345 174 9769 1204 155 9838 1208 156 9799 1314 168 9752 1215 149
9/ 3 9867 1302 173 9795 1337 174 9782 1358 185 9851 1351 184 9811 1 305 167 9764 1212 150

10/ 3 9879 1245 170 9807 1330 173 9794 1353 185 9863 1 336 181 9823 1 255 166 9 776 1209 151
1 1/ 3 9891 1227 167 9819 1323 173 9806 1 348 185 9875 1320 179 9835 1 245 166 9788 1206 152
12/ 3 9903 1209 164 9831 1316 173 98 18 1342 185 9887 1305 177 9847 1236 165 9800 1203 152
1 3/ 3 9916 1350 191 9843 1308 172 9830 1337 186 9899 1250 174| 9859 1226 164 9812 1201 153
14/ 3 9928 1332 188 9855 1301 172 9842 1332 186 9911 1234 1 72( 98 71 1216 163 9825 1 358 184
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CW-spalten SM5TK Kurt FranzGn 
Hoglundav. 19
611 37 NYKOPING

CW-debatten
i USA p3g3r alltjamt. FCC (am. motsvarig- 

heten till v3rt Televerk) nuvarande forslag for 
minnettillbaka till oldtimers, som minns 1932 
3rs rabalder kring ett liknande forslag, enligt 
en artikel i W6SAIs spalt "Ham Radio Tech
niques" i Ham Radios augusti nummer 
1983

"1932 var ett for amatorradion kritiskt 3r. 
P3 grand av den stora depressionen var 
miljontals arbetslosa och industrin stod stilla. 
MSnga unga man som hade gott om tid men 
dSligt med pengar vande sig till den fasci- 
nerande kortvSgslyssnarhobbyn. For n3gra 
f3 dollar eller annu mindre kunde en gammal 
batteriapparat tas isar och 3teruppbyggas till 
en enkel kortv3gsmottagare. MSnga nyhets- 
tidningar hade spalter om KV-lyssning och 
KV-klubbar sprang upp over hela landet.

Dessa entusiastiska KV-lyssnare eller 
SWLs upptackte amatorbanden och d3 sar- 
skilt fonistationerna. AM eller amplitud- 
modulation anvandes och signalerna kunde 
utan vidare mottas av en 1- eller 2-rorsmot- 
tagare.

Som ett direkt resultat av SWL-hobbyn 
okade intresset for amatorradion. Tusentals 
lyssnare s3g fram emot att bli amatdrer och 
skulle ha blivit det — om det inte vore for den 
besvarliga uppgiften att lara sig morsekoden. 
Varfor var telegrafikannedom en krav for foni 
sarskilt om det d3 gallde UHF-frekvenserna?

Intresset for en telegrafifri licens i USA 
n3dde toppen under maj m3nad 1932 nar 
Short Wave Craft magasinet redigerat av 
Hugo Gernsback annonserade bildandet av 
"Short Wave Leaugue" agnad amatdren 
som inte var intresserad av morsekoden och 
vars huvudsakliga intresse var fonisand- 
ningar.

Mod B
Maximal effekt i upplanken skall inte over- 

stiga 500 W EIRP vilket motsvarar ca 300 W 
ERP. Det ar mojligt att komma in i transpon- 
dern med s3 lite som 10 W till en antenn med 
forstarkningen 10 dbi under forutsattning att 
tillSten effekt inte overskrids av n3gon.

AMSAT vill att m3ndagar (UTC) anvands 
for QRP med maximalt 100 W EIRP. Under 
dessa QRP-perioder kan flera anvanda tran- 
spondern och svagare signaler kan horas ut
an degradation. AMSAT och ARRL onskar 
att var dag gors till QRP-dag.

De anvandare som Ssidosatter dessa regler 
forhindrar andra anvandare att kommunicera 
med dem!

Overtradare identifieras latt eftersom deras 
signaler ar starkare an spSrsandarens. For 
hog uteffekt gor att svaga signaler forsvinner 
och gor signalerna svagare for dem som for- 
soker kora propert.

Mod L
Transpondern for mod L arbetar inte s3 

bra som vantat p3 grund av att mottagaren 
p3 1269 MHz endast kan utnyttja den rund- 
strSlande antennen. Exakta orsaken har inte 
klarlagts. I alia fall, har kravs en hog effekt i 
upplanken. For narvarande rekommenderar 
AMSAT 25 kW EIRP. Man undersoker felor- 
saken for att om mojligt finna ett botemedel. 
ARRL och AMSAT tackar for hjalpen att 
sprida denna information.

Undertecknat Bernard D Glassmeyer 
W9KDR

Satellite Program Manager

Om man ser tillbaka verkar det oklart om 
Short Wave League var en "gimmick" for att 
oka magasinsupplagan eller om Ligan repre- 
senterade en akta kansla for en telegrafifri li
cens. Under ett 3r eller s3 var Short Wave 
Craft full av arga brev till redaktoren van man 
uttryckte olika Ssikter for eller emot forslaget 
om telegrafifri licens.

Det intressanta att notera ar, att de anvan
da argumenten har en sISende likhet med da- 
gens. Den huvudsakliga skilnaden mellan 
1932 3rs situation och idag verkar vara att 
den forra situationen forefoll vara en gras- 
rotsforeteeise stodd av magasinet och m3n- 
ga av dess lasare. Myndigheterna hade inget 
att gora med den. Ej heller fanns det nSgra 
officiella kommentarer och de fiesta amatd
rer — och ARRLs organ QST ignorerade 
stojet i forhoppning att det skulle lagga sig. 
Och alldeles riktigt, kortvSgslyssnarflugan 
dog snabbt och 1934 blev Short Wave Craft 
amatorvanlig och telegrafifriforslaget glom- 
des under nSgra Sr.

Nasta gSng ett liknande tumult intraffade i 
USA var kort efter det andra varldskriget nar 
FCC foreslog "Citizen Radio Service" pS 400 
MHz. Forslaget motte ingen storre entusi- 
asm av bSde amatdrer och icke-amatorer 
darfor att det inte fanns nSgon kommersiell 
utrustning tillganglig for bandet. Dessutom 
pga den hoga frekvensen kom endast ifrSga 
(nar det gallde hembyggen) riggar av super- 
regenerativ typ, som hade dSlig kanslighet 
och selektivitet.

FCC foreslog dS "VHF CB Service" i 
"industri-vetenskap-medicin"-omrSdet vid 
27 MHz hittills anvant av amatorerna pS se- 
kundar basis. Amatorerna och andra protes- 
terade mot planen genom att forutse att FCC 
varken hade personal, onskan eller formSga 
att overvaka verksamheten. Hur ratt 
hade man inte! Och nar MUF steg och 
gav ISngdistanskontakter pS 27 MHz fann 
dessa privatradiohanterare att med modi- 
fierade amatorutrustningar, linjara slutsteg 
och stora antenner kunde man kora globala 
DX precis som verkliga amatdrer sandar- 
amatorer. Och det basta av allt, FCC kunde 
inte fS tag i dem — sarskilt dS de inte hade 
nSgon licens och deras namn inte fanns i 
FCCs dator.

Telegrafifri licens? Varfor bry sig om det 
nar ingen licens alls var nodvandig!

En upprepning av 1932 ars kamp
Det hordes inte mycket om telegrafifri- 

forslaget tills for nSgra Sr sedan d3 det borja- 
de komma upp till ytan igen, mojligen 3terupp- 
stlndet pga de monumentala privatradio- 
problemen som uppstod i USA omkring 
1976. PR-kanalerna exploderade med ak- 
tivitet efter att PR-radion fStt publicitet under 
en ISngtradarstrejk. O-licensierad PR- 
aktivitet spred sig utanfor de auktoriserade 
kanalerna tills den ockuperade omrSdet 26 till 
27,99 MHz.

En losning var att ge PR-operatorema ett 
annat band. 220 MHz foreslogs men motte 
protester frSn amatorerna och militaren an- 
nullerade slutligen iddn. FCC foreslog nu via 
gamla argument (i forhoppningen att losa 
PR-problemet) en telegrafifri licens for 
sandaramatorer p3 vissa VHF-band.

W6SAI frdgar sig nu: Varfor har den har 
iden Steruppstdtt efter 50 3r? Finns det en 
grasrotsrorelse for forslaget?

Ar PR-killarna sjalva entusiastiska for "no
code License"? Eller sandaramatorerna? S3

ISngt som jag kan konstatera ar svaret p3 
dessa frSgor nej.

Om slutsatsen ar riktig, vem vill d3 ha li- 
censen ovan? (Samtliga ogon riktas mot 
FCC).

W6SAI fortsatter med att poangtera att 
saken ar av fundamental betydelse i USA, 
dar han t.o.m ifrSgasatter om amatorerna 
sjalva har talan i dessa frSgor och undrar om 
FCC ignorerar majoriteten av dem och infor 
en ny klass.

Slutligen enligt Bill Orr:
— Morsekoden har anvants av oss under 

en I3ng, ISng tid. Den kan hSnas av dem som 
inte beharskar telegrafikoden. Den aras av 
dem som anvander och uppskattar den. Jag 
tror att det skulle bli ett forsta klassens miss
tag om en helt ny amatorlicensklass skapa- 
des som inte hade n3gon "kansla" for ama- 
torradions majestatiska omfattning — inklu- 
sivetelegrafin."

r-------------------------------------------------------

I Enligt Westlink Report nr 409 den 30 i 
december 1983 rostades forslaget om * 

| telegrafifri licens ned med fem mot noli i | 
i FCC den 14 december. Red.

* * *

CW och samarbete
— en svdrstorbar kombination

Den som for forsta gSngen lyssnar in p3 
ett CW-trafiknat sl3s av vissa karakteristiska 
skillnader mellan denna trafik och "vanliga" 
CW-QS0:n: Varje deltagare uttrycker sig s3 
kort och klart som mojligt, anvander ofta for- 
kortningar, sander aidrig utan att forst ha f3tt 
klarsignal frSn natkontrollstationen (NCS) 
etc etc. Vidare sker en stor del av trafiken i 
radiogramform (QTC) med nummer, datum, 
avsandare och adressat forutom sjalva med- 
delandet.

Och for vSr nytillkomne lyssnare som r3kar 
tona in vid skapliga conds och gles trafik, 
verkar mSnga av dessa procedurer latt onddi- 
ga eller litet krSngliga. Varfor skriver man t. 
ex. "QNX" i stallet for "Nej, nu tror jag att 
jag skall dra mig tillbaka. . ."? Eller varfor sa
ga "QNH" i stallet for "Du ligger for hogt i 
frekvens". Och varfor saga "ie" till NCS och 
vanta p3 klarsignal, innan man fortsatter san- 
da?

Ja, som sagt, den som lyssnar in under 
goda conds kan undra over detta. Har hors 
alia natstationerna utmarkt, det ar gott om 
tid, kanske inte s3 m3nga stationer i natet, 
dvs forhSllandena ar s3dana att man ju latt 
kunde kora "vanliga" QSOn, tanker v3r lyss
nare, som hor hur meddelandena g3r 
obehindrat mellan de olika stationerna. N3g- 
ra lamnar ibland huvudfrekvensen for att ut- 
byta trafik p3 en sidofrekvens och kommer 
sedan tillbaka och checkar ut, och allt ar frid 
och frojd. . . "Varfor gora det s3 krSngligt", 
suckar vSr lyssnare, men bestammer sig for 
att trots allt lyssna in senare i veckan igen.

Tre dagar senare knapper han s3 p3 mot
tagaren p3 natfrekvensen igen och mots av
— en STORM! BrusnivSn ar enorm, hundra- 
tals stationer fr3n sydeuropa, Sovjet och en 
del frSn dvre norrland brakar in medan in- 
hemska p3 narmare h3ll och fr3n OZ tycks 
helt forsvunna. QRN knastrar standigt in i 
kraftiga sjok p3 S9 frSn nSgot tropiskt 3sk- 
vader, och frekvensen tycks tidvis blockerad 
av nSgon sorts kommersiell telefontrafik. In
get nat hors av, och m3nga skulle val i det la- 
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get stanga av eller gS vidare till nSgot annat 
band. Men vSr lyssnare ar av den envisa sor- 
ten. Han letter mottagaren stS pS och lyssnar 
med ett ora medan han bladdrar i en kand 
radiotidning (QTC). S3 hor han plotsligt 
starkt och tydligt ett "W", och efter en stund 
lika starkt "R QRV K". "Natet ar tydligen 
ig3ng i alia fall", tanker han nSgot forbryllad, 
och lyssnar intensivt in i kakafonin av QRM 
och QRN. Och d3 hor han, oandligt I3ngt 
borta, omgiven av en mur av storningar, en 
"andeviskning" till telegrafisignal, darrande 
av auroraflutter, i ISngsam och jamn takt 
sanda ett QTC. Det tar val ett par minuter, 
sandaren gor ibland uppehSII for att vanta ut 
en serie Sskstorningar, och avslutas s3 med 
ett" + K". V3r lyssnare fick bara enstaka ord 
har och var, men efter en I3ng tystnad 3ter- 
kommer s3 den starka stationen och frSgar 
"?WA OCH" (betyder: sand om ordet efter 
"OCH"), och efter ytterligare nSgra liknande 
omfrSgningar slutligen "QSL NR 102 K".

Den starka stationen, som visar sig vara 
frSn samma stad som v3r lyssnare, hade tyd
ligen till slut lyckats ta emot hela radiogram- 
met, och samma station aktiveras sedan igen 
och sander vidare QTC NR 102 till en tredje 
station, den slutliga adressaten, vilken den 
forsta stationen inte kan nS. Sedan dyker fler 
"andeviskningar" upp och trafiken flyter tSI- 
modigt genom QRM och ovasen. Ofta hors 
"RPT" eller "?" "NO CPI NGN QSP?" och 
alltid finns det n3gon mellanliggande station 
som kan transitera mellan tv3 som inte hor 
varandra. Hela tiden leds trafiken av NCS, 
som ofta m3ste be om natet, man hor mest 
forkortningar (endast officiella forkortningar 
ar tillStna, inga hemmagjorda!), och s3 for- 
st3s radigramtexter p3 klarsprSk. P3fallande 
ar det jamna flytet i trafiken, trots nastan 
samsta fankbara forhSllanden. Efter tre kvart 
Stanger s3 natet, och v3r lyssnare pustar ut. 
Han har verkligen forsokt folja med vad som 
hande hela tiden, korde t o m med extra VFO 
for att latt kunna folja med ett par stationer 
"up 5" kHz (sidofrekvens). Han raknade till 
11 radiogram som kvitterades och 9 stationer 
i natet. Tydligen stangdes natet inte forran 
all trafik klaratsav.

S3 I3ngt v3r nyfikne lyssnare. Jag tror att 
denna lilla anekdot — som mycket val kunde 
ha utspelats i verkligheten — ratt val belyser 
den inledande rubriken. Genom samarbete 
mellan fler stationer, utspridda over ett stort 
geografiskt omrSde, okar chanserna hogst 
vasentligt for att ett meddelande fr3n en sta
tion aven under mycket sv3ra forhSllanden 
skall kunna n3 fram till vilken annan station 
som heist i detta omrSde, eventuellt d3 via 
flera steg av transitering (QSP). Men detta un
der den viktiga forutsattningen att de del- 
tagande stationerna foljer rutiner som alia 
beharskar, och att dessa rutiner ar effektiva i 
den meningen att motparten inte tvingas till 
modosam extra copy av en mangd over- 
skottsinformation, s3som ar fallet vid kor- 
ning av I3ngtext i stallet for utnyttjande av 
forkortningar. Att kora en ISngtext tar kan- 
ske 5 g3nger s3 I3ng tid! Men vad varre ar: 
under sv3ra forhSllanden innebar det ocksS 5 
gSnger storre svSrighet for mottagaren att fi- 
ska upp texten ur storningarna, och i prak- 
tiken betyder detta ofta helt enkelt att trafi
ken ej skulle kunna genomforas.

Helt bortsett fr3n ev nyttotillampningar av 
effektiva trafiknat ar det uppenbarligen for 
mSnga ocksS en rolig och givande upplevelse 
att aven under verkligt svSra forhSllanden p3 
detta satt kunna uppratthSlla fungerande 
kommunikationer.

Men v3r lyssnare, d3? Jo, han fick sig en 
tankestallare, och vem vet, kanske han nasta 
gSng sjalv tar till nyckeln och checkar in for 
en "QSP up 5"!

SM7GWF

NODTRAFIK - 
Behovs beredskapen?

Den 27 december 1983 stod stora delar av 
Sverige stilla under nSgra timmar. Elstrom- 
men var borta i nara tv3 timmar, pS vissa hSIl 
betydligt langre. I dagstidningarnas nyhets- 
och aven ledarsidor kunde man foljande da- 
gar lasa om detta som intraffat men som "in
te skulle kunna handa".

Mycket omkring oss tar vi for givet och ag- 
nar alltfor sallan alternativberedskapen nS- 
gon tanke. Inte forran elstrommen ar borta 
marker vi hur beroende vi ar av den. Aven 
telekommunikationerna kan sl3s ut och fun- 
gerar fullt ut bara en begransad tid. Dess- 
utom brukar befintliga larmsystem snabbt 
blockeras till oanvandbarhet i en katastrof- 
situation. Har kan vi sandaramatdrer vara en 
resurs, om an begransad sSdan. vSra utrust- 
ningar kan i de fiesta fall drivas frSn batteri, 
mobilt eller stabilt. Det galler ocksS att vara 
beredd som operator. Det racker inte enbart 
att vara disciplinerad sandaramator aven om 
det ar en god grund. For att ett trafiknat skall 
fungera mSste alia i natet folja en viss ge- 
mensam procedur. Den behover i och for sig 
inte vara svSr. Vi aktiva operatdrer foljer alltid 
nSgon procedur, helt beroende pS var vi ope- 
rerar. Till och med ett helt vanligt ring-QSO 
har sin procedur, for att inte tala om incheck- 
ning pS bullen, listkorning av DX, tester etc.

Det ar forvSnande att mSnga av oss ar av- 
ogt installda till organiserade trafiknat. Vissa 
anser det vara for komplicerat, andra tycker 
helt enkelt ilia om nattrafik som sSdan, utan 
att egentligen ha tankt ingSende om detta.

SC AG (Scandinavian CW Activity Group) 
startade for tio Sr sedan med tvS huvud- 
syften, 1) att stodja och uppmuntra amator- 
radio-telegrafi och 2) att etablera nattrafik i 
ovningssyfte. Det fanns dS belackare som t 
o m uttryckte sig ungefar sS har, "det ar 
synd om SCAG att vi inte har nSgra katastro- 
fer har i landet". SCAG:s inriktning fjar- 
mades succesivt frSn nattrafik till att framst 
vara en intressegrupp for amatorradio- 
telegrafi. Om detta bidrog till att kritikerna 
blev mer positive och aktiva ar val tveksamt. 
I varje fall resulterade det sS smSningom i att 
en ny grupp bildades, SSK (Sandare- 
amatoremas SambandskSr). Den som inte 
last SSK-Journalen rekommenderar jag en 
titt i den. Aven SCAG ger ut ett News-Letter 
till medlemmarna.

I vSrt homogena och bekymmersfria (?) 
samhalle intraffar katastrofer mycket sallan. 
Darfor slappnar vi latt av och nar nSgot han
der tas vi pS sangen. Ar man oforberedd blir 
konsekvenserna snabbt mycket varre an an- 
nars.

MSnga ser tyvarr amatorradion enbart som 
"forstroelse for ett fStal", en hobby utan 
mojlighet for utovarna att stalla nSgra krav. 
Vi fSr vara nojda och tacksamma for att vi fSr 
hSIla pS med detta. NSgra krav skall vi inte 
kunna fS stalla, menar man. Varken pS nya 
frekvensband, i storningsfrSgor, antenntill- 
stSnd etc. Vi fSr underdSnigt folja det som 
myndigheter och andra (grannar) m3 tycka. 

Varfor inte se detta som en "meningsfylld 
fritidssysselsattning"? Som en del i vSrt exi- 
stensberattigande kan vara att vi ar en resurs 
i beredskapssyfte. Det galler att vi lever upp 
till detta, att vi lyckas "salja" oss hos 
myndigheter och andra som en samhalls- 
nyttig resurs, inte bara som kunniga tekniker 
utan aven som vana och disciplicerade ope
ratdrer. Detta skulle kunna hoja vSr sjalv- 
kansla aven gentemot vSr egen omedelbara 
omgivning.

Tank over detta med nattrafik och bered- 
skap! Det finns plats for fler i dessa aktivi- 
teter och kan hjalpa amatortjansten har i 
Sverige att uppnS ett starkt erkannande.

SM0COP Rune

Sune Mattsson, SM6AOQ 
Guldgubbegatan 3 B 
S-434 00 KUNGSBACKA

Med jamna mellanrum tankte jag presente- 
ra olika klubbar, vars verksamhet pS nSgot 
satt ar forknippad med QRP. Du som har in
formation om nSgon klubb, vill Du hora av 
Dig till mig sS vore jag tacksam. Denna gSn- 
gen ar turen kommen till:

BENELUX QRP-CLUB
Benelux QRP-club ar oppen for alia med 

intresse for kommunikation med ISg effekt. 
Man verkar for lagsta mojliga effekt for god
tagbar forbindelse, med syfte att minska 
QRM-en pS banden. Experiment och hem- 
bygge prioriteras, och man ger ut en tidskrift 
med en utformning som liknar "SPRAT" (G- 
QRP-CLUB's tidskrift). AlltsS mangder av 
byggbeskrivningar och enkla byggprojekt. 
Medlemmarna uppmanas till okad aktivitet, 
och man traffas varje sondag kl 1200 PA0-tid 
pS 7030 kHz. Master ar: PA0GG.

Ordforande i klubben ar: PA0GG, Frans 
Priem, Ir. Lelylaan 69, 2105 XN. HEEMSTE- 
DE. Sekreterare: PA0EL, John Last, Oude 
Posthuisstraat30, 2101 RC. HEEMSTEDE.

Kassor: PA0DET Wim v. Koppenhagen, 
Fazantenlaan 59, 2104 BC. HEEMSTEDE.

Medlemsskap i klubben kostar 12 Flori- 
ner/Sr och kan betalas pS postgiro 1994925. 
Klubbens officiella namn ar: Benelux QRP 
Club, Heemstede. Slutligen kan namnas att 
klubbens effektgranser for QRP ar: max 5 
watt output pS CW och max 13 watt output 
PEPpSSSB.

TEN-TEC ARGONAUT
I senaste numret av "SPRAT" omtalas att 

TEN-TEC tyvarr lagt ner tillverkningen av sin 
minsta transceiver, den for alia QRP- 
fantaster valkanda Argonauten. Ar det mSn- 
ne nedgSng i forsaljningen som ar orsaken 
till att denna populara modell laggs ner. I sS 
fall kanske detta beror pS att senaste model- 
len (515) inte forsSgs med nya WARC- 
banden.

Dom fiesta transceiverkopama vill troligen 
idag ha en rig med komplett uppsattning 
kortvSgsband. Som alternativ erbjuder TEN- 
TEC sin modell ARGOSY II som har en ef- 
fektomkopplare for 50/5 watt. For ytterligare 
reducering av effekten finns ocksS en driver- 
kontroll.

THE G-QRP CLUB
CIRCUIT HANDBOOK

Denna handbok med byggbeskrivningar 
frSn tidigare nummer av "SPRAT" gavs ut 
for nSgra Sr sedan, och ett nytryck har nu 
kommit. Detta ar gjort av RSGB, som ocksS 
salufor boken. Den innehSller ca 100 sidor 
och ar en verklig guldgruva for hembyg- 
garen. Boken kostar 4.19 pund for icke med- 
lemmar i RSGB. Priset ar inkl frakt men troli
gen beraknat for befraktning inom G-land.

Rimligen bdr man val dS sanda 5 pund 
jamnt. Adressen ar: RSGB Publications (Sa
les), Alma House, Cranborne Road, Potters 
Bar, Herts EN63JW, Great Britain.

ARRL-testen
Slutligen vill jag dS pSminna om vSrens stora 
test med sarskild QRP-klass. ARRL-testens 
CW-del gSr av stapeln 1984-02-18/19, och 
SSB-delen ar den 1984-03-3/4. Jag har inte 
sett nSgra regler annu, men dessa kommer 
forhoppningsvis i ordinarie testspalten.

Sune/AOQ
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Oleg, Vlad eller Yuri?
Curt Israelsson, SM5AHK

Etter nSgra Sr, nar man har kort ett antal 
ryssar, borjar man sS smStt fundera over hur 
det egentligen ar stallt med pShittigheten hos 
ryska foraldrar.

Var och varannan rysk amator tycksju he- 
ta Oleg, Vlad eller Yuri. Man borde ju kunna 
vanta sig sSdana namn som Josef, Peter, 
Ivan eller Leonid hamtade frSn den ryska his- 
torien. Men icke!

En av dem som dock tycks ha lamnat vissa 
spSr efter sig i dessa avseenden ar Vladimir 
Uljanov, mera kand som Lenin. En annan var 
kanske den liberalt sinnade Alexander I 
(1777 — 1825) varom traditionen fortaljer att 
nar han under en resa hastigt avled, dodsfal- 
let skulle ha varit simulerat. I verkligheten 
skulle han i flera Srtionden ha levat som ere
mit i Sibirien. Eller har forebilden kanske varit 
storfursten av Novgorod, Alexander Nevskij, 
som 1240 besegrade en svensk har vid Neva 
och darefter betraktats som en rysk national- 
hjalte och agnats helgondyrkan? — Ja, detta 
ar frSgetecken som andra kanske redan har 
ratat ut, men annars finns ju har ett intres
sant uppslag for den vetgirige.

Som lekman var jag endast intresserad av 
att fS reda pS om man med nSgon grad av sa- 
kerhet kan forutsaga vad den operator heter, 
som man just har fStt QSO med. Han heter 
Oleg, Vlad eller Yuri?

GenomgSngen av kortregistret visade att 
jag hade namnuppgift pS totalt 2260 ryska 
operatdrer. Vid sammanrakning visade sig de 
vanligaste namnen (i bokstavsordning och 
forkortade) vara: Alex, Nick, Oleg, Serge, 
Vai, Vlad, Yuri, Vic och Toly. Totalt nio styc- 
ken.

Tack till Texas Instruments och andra som 
har tagit tram behandiga miniraknare St oss. 
Tack vare det gick det bSde enkelt och be- 
handigt att fS fram procentsiffrorna.

Det visar sig att Vlad tycks vara popularast 
i det europeiska och asiatiska Ryssland. Ja, 
till och med i Ukraina, dar jag hade gissat To
ly som det vanligaste. I UA1 — UA0 och UB5 
heter ungefar 10 % Vlad. PS en god andra 
plats kommer dock Alex med nastan lika 
mSnga.

Av nSgon anledning tycks Vlad daremot 
inte vara populart i UC2. Bara 6 %. Dar leder 
Alex stort med 12 %. Aven i UD6 och UF6 
har Alex en betryggande ledning. UG6 verkar 
daremot vara en hangiven beundrare av Yuri. 
Hela 13 % och helt utan konkurrens frSn 
Alex, Serge och Vai.

Vlad leder ratt overlagset i UB5, men for 
dvrigt finner man en ratt stor variationsrike- 
dom. Forutom de Stta andra vanliga nam
nen. Alex, Nick, Oleg o s v, hittar man har 
aven andra vanliga namn som Gena, Wasily, 
Leonid, Boris och Slava. I UB5 finns ocksS 
en viss dragning mot vasterlandska namn, 
nSgot som man inte hittar lika tydligt i andra 
distrikt — Fred, Dan, Jan, Harry, Henry, 
Bob, Larry och Ron ar exempel pS det.

Nar man gSr langre mot sydost finner man 
en ratt klar awikelse frSn det europeiska och 
asiatiska Ryssland. I UF6 ar Alex och i UG6 
Yuri visserligen helt overlagsna, men for dv
rigt finns en mSngfald av for oss ratt ovanliga 
namn: Zurab, Shalwa, Tamez, Murad, Gar- 
mik, Rafik, Aram o s v. I UH8 ar Toly van- 
ligast, foljt av Vic, men har borjar ocksS Ah
med och Abdulla och andra "arabiska" 
namn att forekomma.

Nar vi sedan gSr till de baltiska staterna har 
vi nog den mest typiska avvikelsen frSn 
standardmonstret. Har dominerar de baltiska 
namnen Rytis, Arvydas, Waldas, Vidas, Al

gid o s v, men det tycks aven finnas kvar- 
levor frSn den svenska tiden: Jan, Jonas, 
Martin, Ivar och Mats ar nSgra exempel pci 
det.

Aven om over 2000 namn har granskats ar 
antalet naturligtvis alldeles for litet for att lag
gas till grund for en saker statistik pS vilket 
namn som ar det vanligaste. Men resultatet 
frSn hela Sovjetunionen visar dock en ratt 
tydlig teridens till att det ar tvS namn som 
verkar vara popularast: Vlad (9,5 %) och 
Alex (9 %). Darefter kommer Yuri (6,5 %), 
Vic (6), Vai (5), Nick, Serge och Toly (alia pS 
4,5 %). PS sista plats bland de nio popu- 
laraste namnen kommer Oleg med 2 %. — 
Ett, for mig, nSgot overraskande resultat!

Nar det galler de ryska flickorna ar mitt un
derlag alltfor magert for att kunna bearbetas 
statistiskt. Natalie, som en kand fransman sS 
vackert besjunger, tycks dock inte vara sS 
vanligt som man kunde tro. Daremot verkar 
Lida och Ljuda eller Luda (Ludmilla?) betyd- 
ligt vanligare. Maria, Valentina, Sofi, Lily och 
Olga ar exempel pS andra vanliga flicknamn. 
— Vem fortsatter undersokningarna?

For den som ar road av att folja upp min 
statistik — eller tycker om att gissa vad mot- 
svarande operator heter, foljer har en lista pS 
det popularaste namnet inom respektive dist- 
rikt:

UA1 - Vlad (10,5%) 
UA4 - Vlad (9)
UA0 — Alex (11) och 
(10,5)
UC2- Alex (12) 
UG6 - Yuri (13) 
UJ8- Vai (11,5) 
UO5- Vai (12) 
UR2-Alex (9.5%)

UA2 - Vlad (16,5) 
UA6-Alex(11) 

Vlad

UD6 - Alex (17) 
UH8 - Toly (14) 
UL7 - Vlad (14) 
UP2 - Alex (6,5)

UA3 - Alex (12,5)
UA9 - Vlad (10,5) och Alex (10)

UB5- Vlad (10,5)
UF6 - Alex (8,5)
UI8 - Vlad (11)
UM8- Vlad (13)
UQ2 - Yuri (9)

Overskriften borde sSledes i stallet ha va
rit:

Vlad, Alex, Yuri eller Toly?

Silent keys
SM3DHC Kjell Bergstedts stamma har 

tystnat pS banden. Kjell checkade ofta in pS 
SK3-bullen bSde pS kortvSg och pS den loka- 
la repeatern i Ostersund. Han var aktiv med 
sin hobby in i det sista och skulle ha deltagit i 
SSK:s sambandsovning med katastrofen i 
Gevsjon. Han hade nyss lagat sin rotor till 
kortvSgsbeamen infor vintern. Meddelandet 
om Kjells bortgSng den 22 november kom 
ovantat.

Vi saknar Dig. Vila i frid.
Vannerna i Jemtlands Radioamatdrer 

gm. SM3AVW och SM3DPO

SM0EHA, Rune Book, har lamnat oss. 
Den 26/11 gick han plotsligt bort efter bara 
nSgra dagars akut sjukdom.

Anhoriga och hans arbetskamrater saknar 
honom djupt, men samtidigt minns vi honom 
med tacksamhet, dS han efterlamnar ett ljust 
och glatt minne pS grund av hans hjalpsam- 
het, redobogenhet och goda kamratskap.

Rune hade vigt sitt liv i radions tjanst. Han 
tog sitt telegrafistcertifikat vid Kungl Flottan i 
unga Sr och tjanstgjorde aven lange i Flyg- 
vapnet.

Ar 1972 tilltradde han en tjanst som 
fartygstelegrafist i SalSnrederierna och Sr 
1977 gick han iland och borjade arbeta pS 
kontoret, pS sjopersonalavdelningen.

Sitt amatortillstSnd erholl han 1948 och var 
dci aktiv med signalen -ABG frSn flera olika 
distrikt. Efter nSgra Srs uppehSII Sterkom han 
i luften med signalen SM5 och SM0EHA, 
bSde / MM och landbaserad. Han var synner- 
ligen aktiv pS alia band med speciell forkarlek 
for CW.

I januari 1984 skulle han pensionerats 
och han sSg fram emot att fS kora radio nar- 
helst och pci vilka tider det passade honom 
sjalv, men sS blev det inte.

Vi ar glada att ha fStt lara kanna honom 
samtidigt som vi deltager med hans anhoriga 
i deras sorg over hans bortgSng.

Telegrafistkollegoerna hos SalSns 
& The Salons Ham Group 

SM5BFG, Rolf

Vic Clark, W4FKC,
ordforande i ARRL, avled den 25 novem

ber 1983 i en Sider av 66 Sr.
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FRAIM DISTRIKT OCH KLUBBAR

rs

Fyra av antennerna a

>.

anvandas dar behov av storre rackvidd fore- 
ligger.

For narvarande anvander vi separat antenn 
for sandare och mottagare, och deras strSI- 
ningslober ar olika. En framtida investering 
blir ytterligare kavitetsfilter, s3 att vi kan kora 
p3 samma antenn for bSde sandaren och 
mottagaren.

De som vill bidraga ekonomiskt till driften, 
anvand klubbens postgironummer 14 50 17- 
0. SM4EPR

*

SK3RIN
Bracke Kommuns Radioamatdrers Repea

ter SK3RIN tidigare belagen p3 Kristenberget 
utanfor Bracke, har efter en tids QRT Ster 
kommit igSng men nu fr3n nytt QTH. Efter 
prov frSn olika stallen enades vi att forsoka f3 
tillstSnd av markagaren av Hallberget, att dar 
f3 satta upp vSr repeater. TillstSnd erholls, 
men vi behovde ju strom oxo. Ungefar 100 m 
fr3n vSrt tilltankta QTH, fanns en annan 
radiomast tillhorig ett statligt verk. Kontakt 
togs och ansokan insandes om att fS koppla 
in oss dar och efter nSgon mSnad fick vi svar 
att det beviljades. Nu blev det full fart, ba
rack tillverkades, likasS en fackverksmast, 4 
antenner mSste oxo tillverkas d§ vi tidigare 
kort med 2 + 2 dipoler men nu skulle vi ha 
4 + 4.

SM3G0M kampar i snSIblSsten med 
antennerna.

Detta material har valvilligt stallts till forfo- 
gande av DUO-Elektronik i Kode.

SK6QA tackar alia positiva krafter som har 
gjort detta jatteprojekt mojligt.

Vai mott over SK6RIE
Gunnar Aulin, SM6MQM
Inst, for teleteknik SK6QA
Stenungsunds gymnasieskola

SK4BX
VHF-UHF-SHF

S3 var dom till slut uppe. Klubbens 70 cm- 
antenner alltsS! Lordagen den 29 oktober 
skedde uppsattningen. BrandkSren hade 
mycket valvilligt stallt upp med en skylift s3 
det hela gick ganska kvickt. Vid provkor- 
ningen visade det sej tyvarr att elevations- 
rotorn ej fungerade. Lordagen darp3 
(5/11) fick darfor alltsammans plockas ner 
igen och rotorn kunde repareras och allt kun- 
de monteras upp igen samma dag.

Med dessa antenner (8x 19 el Tonna) har 
det varit mSnga turer innan de erholls. Leve
rantdr som lovat runt och hSIlit tunt, hanvis- 
ning till generalagent som aidrig existerat 
m.m. Det hela loste sig till slut med att vi 
inforskaffade antennerna p3 helt annat hSIl. 
Sedan dess har till slut en serids general- 
agentur bildats i Sverige.

Antennarrangemanget verkar fungera till- 
fredsstallande. Den slutliga utvarderingen 
kan dock inte goras forran vi varit med och 
lyssnat/kort vid ett antal EME-begivenheter.

Att kunna kora EME pS 432 MHz frSn 
SK4BX ar ju mSlsattningen for uppsattandet 
av denna station. Det SterstSr en del arbete 
innan detta kan forverkligas. Den 70 cm sta
tion som finns p3 SK4BX behover modifieras 
p3 en del punkter. En bra pre-amp behover 
byggas. Ett slutsteg K2RIW-typ med tillho- 
rande natdel mSste oxo till.

Jorgen -IAZ har sagt sig villig att ordna 
med preamp och Mats -KVM har tagit itu 
med forfardigandet av PA med natdel. En del 
prov kommer att goras i EME-testen i slutet 
av november med hoplSnad utrustning. Hop- 
pas detta ger gott resultat.

M3nga deltog fortjanstfullt i an- 
tennuppsattningen och den senare demonte
ringen och Steruppsattningen. En bor sarskilt 
namnas: KortvSgaren Kenneth SM4EMO 
som tillbringat m3nga timmar uppe i masten 
med bortdomnade fingrar och fotter. UHF- 
ligan sager: TACK KENNETH!!

I OVRIGT: Hosten har varit samre an nor
malt vad galler tropooppningar. Ett par kor- 
tare oppningar mot Frankrike och England 
har dock intraffat under oktober.

SM4IVE ar p3 g3ng med EME p3 70 cm 
oxo. SM4GVF har blivit QRV p3 70 cm. Det 
sags att det byggs och testas en hel del p3 10 
GHz-bandet har i stan varfor inte en liten rap
port om dessa aktiviteter i denna spalt?

SM4AXY (OSA-bladet 11/83)

*

SK4RRE,
ny relastation

Lindesbergs Radioklubb har startat upp en 
ny relastation p3 Gillers Klack, nara Koppar- 
berg. Anropssignalen ar SK4RRE, och den 
ligger p3 kanal R0. Syftet med relastationen 
ar att forbattra rackvidden mellan mobila sta
tioner i det kuperade landskap som Bergsla- 
gen ar. Observera att absolut prioritet for 
mobil trafik galler, och att den endast skall

SK6RIE
Ny 70 cm repeater i Stenungsund.

NSgra data
Sandarens och mottagarens elektronik be- 

st3r av surplus SRA UHF-stationer.
Sandare och mottagare har placerats i se

parata I3dor, med var sitt fack for varje krets- 
kort. Godstjocklek 6 mm massing!

Samtliga forbindningar mellan korten har 
utforts med 50 ohms koaxialkabel, genom 
minsta mojliga hSI i gavlarna.

Spanningsaggregatet som lamnarjlera oli
ka plus- och minusspanningar sitter i en 
separat ISda, liksom aven logiken.

Repeatern har varit under provdrift i tv3 
mSnader p3 skolan. Under denna tid har en 
mangd laborationer utforts i jakten p3 kans- 
lighet hos mottagaren, och basta mojliga 
rackvidd fr3n sandaren!

SSIunda har mottagaren fStt en GaAsFet 
pre-amp ETT kavitetsfilter, samt en separat 
antenn placerad i en minimilob frSn sanda
rens antenn.

Sandaren lamnar 5,8 W. Aven har har ETT 
filter gett basta resultat.

Prov har utforts med att kora p3 endast en 
antenn. Detta resulterade i betydligt samre 
rackvidd, beroende p3 att fler filter mSste an
vandas. Filter dampar namligen, aven p3 sin 
centrumfrekvens.

SSIedes; heist tv3 antenner p3 ett exakt 
avstSnd rakt under varandra och absolut inte 
fler kavitetsfilter an nodvandigt.

For konstruktionen och det praktiska arbe- 
tet p3 logik, nataggregat, sandare och mot
tagare svarar eleverna p3 Nosnasskolans 
teleavdelning.

Utan tvekan har detta arbete varit en 
inspirationskalla d3 det gallt att uppnS laro- 
planens m3l i elektronik och digitalteknik. 
Flertalet av dessa elever har ocks3 tillagnat 
sig ett T-cert p3 sin fritid.

Repeater-QTH och antennmast fortjanar 
ocks3 att namnas. Masten st3r p3 ett berg 
oster om Stenungsund, 140 m over havet. 
Masten som bestSr av en kranpelare och 
belysningsstolpar har en hojd p3 40 m.
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Nu drar det ihop sej! SSAs Srsmote 
1984 avhdlles i Falun den 15 april och da- 
gen innan ar det full aktivitet forutom utstall- 
ning av div radiofirmor.

Detaljerat program kommer i marsnumret 
avQTC.

Rumspriser: dubbelrum 130: —/person, 
enkelrum (begr. antal) 190: — . Arsmotes- 
supen kostar 160:— och lunch Ibrdag/son- 
dag 40: — .

Anmalningar sker per tfn till: Lars Rask, 
SM4MKF, 023 - 814 19 (QRL) el. 023 - 
411 00 (bost.), Lars Eriksson, SM4KRL, 

023 - 340 00 vx (QRL), el. 023 - 233 27 
(bost.) el. Gunnar Eriksson, SM4GL, se QTC 
sid 2. Ev post adresseras till: Lars Eriksson, 
SM4KRL, Kvarnbergsv. 4 E, 791 52 Falun.

Sista anmalningsdag ar den 23 mars 
1984.

Vi ses naturligtvis i Falun! Valkomna!
Falu Radioklubb/SM4GL

"STORA STOTEN
SSA

ARSMOTE 1984

FALU
RADIOKLUBB

60 AR

*

Gravning av kabeldike igSngsattes, likasS 
fundament for masten det var en ganska job
big tid, men tack vare en del hjalpsamma 
radiointresserade personer, gick det ganska 
bra, ett stort tack till alia som hjalpt oss att fS 
upp repeatern. SK3RIN har nu varit i drift n3- 
gon mSnad, och tycks tacka ett stort omrSde 
dar det tidigare ej varit mojligt att f3 kontakt.

Lite data vore kanske p3 sin plats. Sandar- 
delen ar en Storno ca 35 W, mottagaren 
transistoriserad homemade och 6 kaviteter 
oxo homemade.

Som jag tidigare namnt finnes 4 dipoler pS 
sandning, och 4 p3 mottagning.

Frivilliga bidrag tages tacksamt emot p3 
bankgiro 196-2687, eller direkt till SM3G0M. 

Valkommen att prova v3r repeater 
SK3RIN. (Repeatern i inre Norrland) pS R4. 
Halsar Bracke Kommuns Radioamatorer. 

gm SM3G0M Allan

Bemotande av artikeln: 
QSL QSL QSL (SM0MCM)

For det forsta stammer det bra att huvud- 
delen av all QSL-formedling fungerar mycket 
bra. Men med alia de kort som transporters 
via flinka fingrar p3 kansliet och vidare ge- 
nom distriktens sorterare s3 vore det narmast 
ett under om det inte gnisslade nSgon gSng.

Att infora ett suffix-tillagg tror jag inte ar 
realistiskt. Den icke QSL-intresserade ama- 
toren kommer med all sannolikhet inte att 
anstranga sig till nSgot sSdant. Dessutom 
tror jag inte tvt skulle gilla ett dylikt forslag.

QTC har tidigare haft listor publicerade 
over lokala QSL-ombud i distrikten och jag 
tror att en nypublicering kunde vara pS sin 
plats. Ett forslag vore att under 1984 ha de 
olika distrikten publicerade i varje nummer.

Publicering av signaler som inte hamtar si- 
na kort betyder enbart en massa spaltmeter 
som inte tjanar nSgot syfte.

SM0DJZ Jan Hallenberg 
SSA QSL chef

*

QSL
Kvallen efter att QTC 11/1983 kommit i 

brevlSdan ringde det p3 dorren hos mig. Det 
var en Jarfalla-ham inom mindre an fem mi- 
nuters bilavstSnd, som just last SMOMCM's 
inlagg om QSL-avhamtning. Han hamtade 
"antligen" det narmare kilot QSL som under 
Icing tid samlats hos mig och som foljt med 
till och frcin Jarfallaklubbens mdten ett otal 
ganger.

SM0MCM pSpekar s3 riktigt behovet av 
att aktuell information lamnas i QTC om vilka 
de lokala QSL-ombuden ar.

MCM tar ocksS upp frSgan om "hur 
snabbt och vad gora med ej avhamtade 
kort". Allt obestallbart QSL-material, som 
samlas p3 QSL-distriktsnivSn, returneras till 
avsandarna via SSA kansli med vederborlig 
pSstamplig om varfor kortet inte kan vidare- 
befordras. Instruktion for QSL-ombuden 
saknas. Naturligtvis skulle det vara till nytta 
att SSA styrelse/QSL manager drog upp nS- 
gon form av riktlinjer att lamna ut till ombu- 
den om vad de forvantas gora.

Engelsmannen (RSGB), som bygger sitt 
hamtsystem pb att var och en sander in ad- 
resserade, frankerade kuvert till sin sub
manager, publicerade i oktober 1983 att 
liggetiden for ej efterfrSgade kort minskas

frSn tidigare tre mSnader till endast en m3- 
nad hos submanagern. Darefter forstors kor- 
ten. Som kontrast till en s3 snabb rensning 
pciminner jag mig den SM ham som efter ca 
10 3rs frSnvaro Sterintradde i SSA och d3 
undrade om inte hans under 10 3r inkomna 
kort fanns sparade.

En 3rlig rensning borde tillStas om inte an- 
nat overenskommits med mottagaren. Den- 
na princip ar onskvart att SSA styrelse tar 
stallning till och informerar om.

SM0BDS
*

Enskede,

SM0BDS

Bandhagen, Bromma, Ektorp,
Farsta, Handen, Huddinge, Hagersten, 
Johanneshov, Lannersta, Nacka, Norsborg, 
Saltsjobaden, Saltsjo-Duvnas, Skarholmen, 
Stockholm, TrSngsund, Tullinge, Tumba, 
Tyreso, VSrby, Alta, Alvsjo

Hamtas p3 SSA kansli.
Kort utsandes normalt en g^ng per mSnad 

med undantag for uppehSII vid mSnadsskif- 
tena juni/juli, juli/augusti och decem- 
ber/januari.

QSL inom SM0
QSL-kort till SM5 koch SM0-stationer in

om SMO-distriktet kan om inte annat over- 
enskommits avhamtas hos distriktsombuden 
enligt foljande indelning av adressorter 
(1983-11-06):
Bro SM5BLH
Brottby SM5ABM
Dalaro SM0CJN
Danderyd, Djursholm, Stocksund SM0NPB 
Djurhamn
Edsbro
Ekero
Grisslehamn
Grodinge
Gustavsberg
Hallstavik
Ingaro
Jarfalla
Kungsangen
Lidingo
Marsta, Rosersberg, Sigtuna
Moja
Molnbo
Norrtalje, Bergshamra, Vato
Nykvarn
Nynashamn, Osmo
Rimbo, Kcirsta
Ronninge, Uttran
Saltsjo-Boo
Sandhamn
Skebobruk
Sollentuna
Soina, Sundbyberg
Sorunda
SpSnga
Stavsnas
Stenhamra, Farentuna, SkS
Sodertalje, Enhorna, Jama
Taby, Enebyberg
Upplands Vasby
Vallentuna
Vaxholm
Vaddo
Vallingby
Varmdo
Vasterhaninge
Akersberga, Osterskar

SM0FAS
SM0DDH
SM0GNU
SM0KRR
Vakant
SM0MGX
SM0MIW
SM5BAA
SM0BDS

SK0PT (SM0KFV) 
SM5CHL
SM5DAJ
SM5ARU
Vakant
SM0BSB
SM0LJF
SM0GSZ
SM5SZ
SM0BHP
SM0LCK
SM0HXB
Vakant
SM0DVX
SM0HWL
SM0FFH
SM0NZZ
Vakant
SM5AAP
SM0MCM
SM0HBV
SM0DMD
SM0EYX
SM0LKE
Vakant
SM5CAI
SM0BVK
SM0CWC 
SM0HFJ

QSL-distriktschefen i SM6, Karl-Gustaf Bylehed SM6DUA i Lidkoping.

QSL

QTC 1/84
Pci grund av ett missode vid distri- 
butionen rSkade QTC till nSgra hundra 
medlemmar blir ca 10 dagar forsenad.
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Svartill SM0BDQ
Avsiktligt eller ej, vad vet jag, men Du har 

missforstStt min insandare — Tord. Visst 
skall vi uppfora oss s3 som Du citerar Radio- 
amatdrens Hederskodex, n3got annat har jag 
inte p3st3tt. And3 vill jag skrota den av det 
skalet att den handlar om sjalvklarheter.

Men vad ar det for fel i att anvanda svor- 
domar och varfor skall vi s3 noga undvika 
dem? Och varfor f3r vi inte prata politik och 
religion? Har Du svaren p3 dessa fr3gor — 
Tord? Vad ar det for hansyn vi skall ta?

Enligt min mening foljer vi inte Radio- 
amatdrens Hederskodex nar vi ar "ig3ng" p3 
banden. Hur ISter det egentligen for den oin- 
vigde som inte kanner v3rt "amatorsprSk"? 
Jo, en blandning av svenska och engelska, 
Q-forkortningar som synonymer etc.

Detta i sin tur beror p3 att vi alia ar barn av 
v3r tid och sprSkbruket forandras med tiden, 
endast fordomarna lever vidare oforandrade.

For ovrigt anser jag att m3nga av dina frS- 
gor bor besvaras av de som mera ing3ende 
laser QTC, och d3 tanker jag inte minst p3 de 
som, citat: "av speciella anledningar inte for
mer inhamta nodiga kunskaper". Underfor- 
st3tt T-licensierade? Undrar just hur det for- 
hSIler sig med den saken.

Det ISter i dina kommentarer som om Du 
vill upphoja radioamatorer till n3gon sorts 
overmanniskor. Eller menar Du att vi skall 
hyckla och I3tsas "finare" an andra som inte 
ar radioamatorer?

S3 till Din fr3ga angSende undervisning i 
reglementskunskap. Jag kan forsakra Dig att 
jag inte sparat p3 modan att penetrera nya 
B90. I v3r klubb hade jag uppdraget att leda 
just den verksamheten. I en annan serios 
klubb som bedriver utbildning av radio- 
amatorer, svarar jag for all undervisning i 
B90.

Av 9 provade vid Televerket i Kristianstad, 
godkandes 7 som radioamatorer, 2 missade 
teknikprovet och om jag inte minnns fel var 
ingen underkand i amnet radioreglemente. 
S3 p3 den punkten har jag ett gott samvete, 
D3 ar det samre stallt nar det galler heders- 
kodexen.

For att inte aven denna insandare skall bli 
"spaltutfyllnad", s3 avslutar jag med att upp- 
lysa min van redaktoren om, att jag i juni m3- 
nad 1983 skickade in ansokan om medlem- 
skap i SSA och att jag fortfarande vantar p3 
att bli antagen. — Jag kan val inte tro att 
drojsmSlet har n3got att gora med min 
installing till Radioamatorens Hederskodex.

SM7VG

Ordvaxlingen ar harmed avslutad. Vill in- 
sandaren utnyttja de "manskliga rattig- 
heterna" att supa och svara p3 banden, s3 
ok. I april 1949 drog televerket in tillst3ndet 
tre m3nader for en full amator som levde ro- 
vare p3 40 m. Red.

Byrdkratsyftning
Felplacerade bestamningsord behandlades 

i nr 40, och Stig Malmstrom i Bromma har 
hittat fler exempel — i en forordning!

Han ar sandaramator och darmed beroen- 
de av Televerkets "Bestammelser for 
amatorradioanlaggningar", TFS B:90 av den 
9 mars 1982. Dar st3r i punkten 6.7.1:

"Amatorradiosandare f 3r endast anvandas 
ombord p3 svenskt radiopliktigt fartyg efter 
medgivande av fartygets befalhavare."

Ett enda tillfalle
Och SM gor foljande helt riktiga kom- 

mentar:
"For min del drar jag slutsatsen att det en

da tillfalle d3 en amatorradiosandare OVER 
HUVUD TAGET f3r anvandas, ar d3 den 
befinner sig ombord p3 ett svenskt radioplik
tigt fartyg och sagda fartygs befalhavare gett 
sitt medgivande till anvandningen. Hade 
ordet ENDAST varit placerat mellan FAR
TYG och EFTER skulle inneborden i bestam- 
melsen ha blivit en helt annan — troligen den 
som forfattaren avs3g."

Samma syftnigsfel Sterkommer i punkt 
6.7.5, men d3 p3spatt med annu ett:

"Amatorradiostation som inte ar fast 
installerad f3r endast anvandas ombord p3 
luftfartyg om dess befalhavare lamnat med
givande dartill."

Detta ar det ratta
SM har lagt marke till ocks3 det andra syft- 

ningsfelet:
"Har ar det val dessutom frSgan om inte 

DESS syftar p3 amatorradiosandaren snara- 
re an p3 luftfartyget — borde det inte ha st3tt 
D ETTAS?"

Jo visst!
I samsta byr3kratsvensk tradition har dess

utom ett helt overflodigt DARTILL hangts p3 
sist i satsen.

Byr3kratspr3kets forsvarare brukar ibland 
havda att deras speciella spr3kvariant behovs 
sarskilt i texter dar entydighet ar ett oefter- 
givligt krav. Till s3dana texter m3ste rimligen 
forordningar raknas!

(Nyteknik 49/83)

Aven SSA har p3talat att viss text i B:90 ar 
sv3rtolkad och motsagelsefylld. Den i sista 
hand ansvarige for frekvenssektionen har 
forklarat att texten inte kommer att andras. 
Red.

Ny bestammelse i Holland
Amatdrerna i PA-land m3ste nu fora bok 

over sitt sandarinnehav. Det kravs att man i 
loggboken noterar varje sandares serienum- 
mer, typ av sandare, uteffekt, datum for kop 
respektive forsaljning samt namn och adress 
p3 saljare resp. kopare. Man kan undra om 
detta tillkommit som en foljd av det stora an- 
talet rundradiopirater som lar grassera i Hol
land. Man kan ocks3 undra om man skall 
kunna komma 3t dessa lagbrytare genom att 
oka restriktionerna p3 licensierade laglydiga! 
Liknande myndighetsutovande forekommer 
aven i andra lander, ex.vis 28 MHz forbudet 
for slutsteg i USA och forbudet att inneha 
(tidigare "anvanda") annan sandarutrust- 
ning an s3dan som enbart ar avsedd for 
amatorradiobanden i for oss naraliggande 
land.

(SM0COP)

ANNEE MONDIALE DES 
COMMUNICATIONS
WORLD COMMUNICATIONS 
YEAR
ANO MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES 1983

World Communication Year 
I QTC nr 1/1984 redovisades ett antal 

WCY-signaler som getts ut med anledning 
av varldskommunikationsSret 1983. Ytterli- 
gare stationer har horts och korts:

J20WCY Djibouti
TS8WC Y T unisien
CY3WCY Canada
EJ0WCY Aram Islands (Irland)
0Z1WCY Danmark
5N8WCY Nigeria
8J1WCY Japan
ZM1AXO New Zealand

(ZM = WCY prefix)
SP0WCY Polen

SM0COP

Nya ZL-prefix
Oar som tillhor Nya Zealand har f3tt nya 

prefix.
ZL5 Stationer i Antarktis
ZL6 Intruder Watch och nodtrafiknat 
ZL7 Chatham Island (exZL/C)
ZL8 Kermadec Island (ex ZL/K)
ZL9 Auckland/Campbell Island (exZL/A) 
ZL0 Besokarlicenser
ZK1 Cook Island
ZK1M North Cook Island
ZK2 Niue Island (oforandrat)
ZK3 Tokelau Island (exZM7)
ZL1,2,3,4 oforandrat

(cq-DL)

Morokulien
firar 25-3rsjubileum 1984 med en hel del 

evenemang. En ny byggnad om 500 kvadrat- 
meter, varav en restaurang med plats for 150 
personer, gatukok, servicebutik och bensin- 
station, skall uppforas och beraknas kunna 
tas i bruk till p3sk. Senare Sterkommer vi 
med ett storre reportage. Red.

Rattelse
I QTC 12/83 sid. 435 fanns en beskrivning 

p3 hemgjord mottagare. EA7CFV har upp- 
tackt att Allers hade ett par fel i artikeln jam
fort med originalartikeln i "Practical Radio" 
(1922) dar artikeln omfattar tolv (12) sidor. 
Det st3r att det anvands 12 sm3 pappersh3l- 
lare, skall vara 13 och koppartrSden skall vara 
nr 36.

Konstruktoren hette f o James Leo Me 
Laughlin och han fick 100 dollar for sitt jobb, 
som kostat honom 40 cent att tillverka.

S3val EA7CFV som red. ser mycket allvar- 
ligt p3 det intraffade.

SM3WB

P.S. Tillaggas bor att EA7CFV aven heter
SM7BGB som tidigare medverkat med "Vi 
loder"-beskrivningar i QTC.

Efterlysning
Kansliet har fStt ett anonymt inbetalnings- 

kort p3 Srsavgiften for 1984. Ar girerat fr3n 
ett kontonummer som ser ut att vara: 8327 
9042 531 152. Bokfort den 29 december 
1983. Hor av dig till kansliet s3 kommer 
medlemskortet.
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Hamannonser
Annonspris:
Medlemmar: 25:— for annons om hogst 
fem rader (ca 40 tecken per rad), for yt- 
terligare rader 25: — per 5-tal.
Textoch likvid sandestill SSA, Ostmarksgatan 
43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8. Sista 
inlamningsdag den 1 :a i mSnaden fore inforan- 
det. Namn och eller signal mSste anges. 

______________ __________________________;

■ SALJES
■ DRAKE C-line R4C, T4XC med extra 
krist. Flakt och ett slutsteg med reservror 
6.500:-. Tel. arb. 08 - 719 49 57, bost. 08 - 
81 45 66, Hermann SM0GOZ.
■ Beam FB-23 + rotor Emotator 103 LBX 
+ 45 m RG213 + mandverkabel till rotor. 
Hamtpris 2.000: — . SM0FJG Lennart, tel. 
08 - 733 12 98.
■ HW-8 QRP-trcvr 700:-. SM3ANI/Walf- 
red, tfn 0620 - 113 36.
■ KV-transceiver Uniden 2020 + ext. VFO- 
hogt. Nya ror. 2 m FM FT 208 + mik o 
mobilfaste. Obet. anvand. Som ny. 
SM6DYK, 0500 - 509 35.
■ Kompl. 3rg. QTC 67, 72, 74, 76, 77 . 73 
Mag. 64, 67, 69, 70. ARRL Handbook 73. DX 
Handbook. ARRL VHF manual. Rothammel 
Antennen Buch. 0474 - 100 77, 
SM7FLC/Nisse.
■ Aktivt filter MFJ 752B 400: — . Slutsteg 2 
m klass AB 100 W med QQE06a40 inbyggt 
natagg. 400: — . SM7FBJ Bjarne 042 -
16 01 12 eft. kl 1730.
■ Dator TRS-80 Level II 16k-RAM. Keybo
ard, monitor, bandspelare, komplett BASIC- 
dokumentation. Pris 3.100: — . Kontakta 
SM5PT/LarsO8 - 774 71 49.
■ Teleprinter Siemens t37 I med stans. 
Ljuddampande huv, stadigt bord medf. 
Remslasare. Allt i toppskick. SM0EQK Be- 
ngt, tel. 0755 - 455 77.
■ 2m-FM-stn handpump 5-kanaler stan
dard SR-C146A. R1, R2, R8, 145.0, 145.7, 
inkl. laddn.aggr. IngSr ocksS kragg 13.8 V 4 
A. In = 220 VAC 50 Hz. Pris 900: -. Kontak
ta SM5PT/Lars, 08 774 71 49.
■ Kenwood TR-2500 m. touch-tone och 
servicemanual. Inkopt 27/6 -83 hos ELFA. 
Saljes for 2.600:— p.g.a. kassabrist. Ring 
Hans, SM3NBS 060 - 56 02 03 e. 17.
■ YAESU FL-110. KV-slutsteg 10-160 m. 
Bredbandavst. P-in = 10 W, P-out = 100 
W. 12 VDC matning. Pris 1.600. — . Nastan 
ny. Kontakta SM5PT/Lars, 08 - 774 71 49.
■ SONAB mobiltel-MTD kan anv. t.o.m. 
-88, dubbla kassetter o telelurar, antenn 
1.700: — eller byte 2 m rig. SM6ETA Henrik, 
031 - 26 40 43.
■ ICOM IC-2C2S 1.950:-. IC-215 950:-. 
Eftrer 17.00. Tel. 0612 - 132 60 Rolf 
SM3FBM.
■ Ten-Tec Triton IV 200 WSSB/CW digit, 
bredb. QSK 3.200:-. HW-8 QRP-rig
l. 000: — . Sockel 4- chimney + gl. drossel 
+ trafo 5 V/14.5 A pass 3 — 400Z Dentron Jr 
matchb. 300 W 350: -. Vridk. 2 st 2X120 pF 
3kV nya 300:- (S-y 480:-). Lars 0243- 
847 47.
■ 2 Ant: HY-Gain 204BA 4-el monob. f. 20 
M HY-Gain dB 1015A3-el Duob. f. 15 och 10
m. 1.000: —/st. Avhamtas. RY-utr. ABC-80 
32K. Komplett. inkl. kass. minne och de- 
mod. DJ6HP. 5.000:-. Nils SM5EWT, 
0227 - 121 93 eft. 17.
■ ICOM, IC-240 med scanning, valvSrdad, 
pris 1.500:-. SM7OHF, Per, 036 - 13 45 72 
efter kl. 17.00.
■ (Key board, morse) hemmabyggt efter 
ARRL:s handbok 82. Med 32 bokstavers FI
FO minne, 40 — 250 takt, ca 900: — SM3NTR 
Peter, efter kl. 18.00, 060 - 207 89.

AFFARSANNONSER

Affarsannonser
ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 3:— pr ord om max 15 bokstaver. 

Stoppdatum ar den 1 :a i mSnaden fore inforandet. Manus och betalning i forskott insandes till 
SSAskansli. Postgiro 2 73 88-8.

1984 Srs "Tages Lista" utkommer i borjan av april mSnad: Inneh&ll: Alla signaler frfln 
AA—OZZ. SK—SL-signaler. Repeater och DXCC-listor. Bestalining kan ske hos fiterfor- 
saljare i hela landet bl. a. SSA. Bestalining kan aven goras via postgiro 42 94 78-1. Pris: 
70:- portofritt. SM6GDL Tage. Eller ring 031 27 73 33.

TR7 - alia tillb. 10.000:-. TONO 7000 + skriv. 4.000:-. SM0HYO, 08 ; 768 50 14.

Nya medlemmar och signaler
Nya medlemmar per den 29 december 1983 
SM0KZN Kenneth Johansson, Frejgatan 50,

2 tr., 195 00MARSTA
SM5NZP Torsten Wallenius, HSkanstorpsgatan 157,

724 76VASTERAS
SM0OCW Bengt Gustavsson, Maratonvagen 117, 122 40 

ENSKEDE
SM0OEM Ronny Larsson, Brobyggarvagen 1,

141 32HUDDINGE
SM6OLR Per Svensson, Kvamdammsvagen 3,

437 00 LIN DOME
SM0ONR Tomas Eriksson, Vaxthusvagen 22,

178 00 EKERO
SM20QQ Anders Jonsson, Bastuvagen 15,

922 00VINDELN
SM70SW Sivert Lidberg, BlSbarsvagen 12,

361 00EMMABODA
SM0OTX Gunnar Tomqvist, Furuvagen7,

Resard, 185 00VAXHOLM
SM4OUD Anders Hedman, Hansjd 6333, 794 00 ORSA 
SM4OUE Torsten Klang, Linvagen 18,

776 00 HEDEMORA
SM7OUL Peter Gortz, PI. 2078,243 00 HOOR 
SM2OUS Anders Wiklund, Akergatan 4,

931 44SKELLEFTEA
SM0OVN Henry Ostberg, Larsbergsvagen 34, 181 38 Ll- 

DING0
SM7OVR Per Hokfelt, Abbotsgatan 14,

216 22 MALMO
SM5 7082 Sven Rikner, Mollskinnsvagen 1,

752 57 UPPSALA
SM2-7083 Per Hallgren, Wesslaugatan 5 A,

936 00 BOUDEN
SM7-7084 Holten Lutzhoft, Vitsippegatan 13,

386 00 FARJESTADEN
SM5-7085 Gunnar Pettersson, Hdjdgatan 67,

613 00 OXEL0SUND
SM6-7086 Skaraborgs Radio Amatdrer, Box 2039,

542 02MARIESTAD2
SK0PR Philipskamraternas Radioklubb, 

Philips Elektronikind. AB, c/o K
Qvamstrom, A 427, 175 88 JARFALLA 

SK7RC Blekinge Scoutdistrikt, Klockare- 
vagen 17, 372 05 JOHANNISHUS

SL5ZZC FRO-avd.471, Box 150, 199 23 ENK0PING 

ATERINTRADE
SM7MH Allan Sandberg, Ringvagen 28,

567 00 VAGGERYD
SM6DSW Claes Andrdason, HokegSrdsgatan

2 A, 3tr.,431 38 M0LNDAL
SK6JA West Coast Contest Group,

Box 73, 430 33 FJARAS
Nya signaler per den 23.11.1983
SM7OUN Frank Beetz, Ekstugan,

573 00TRANAS................................................... T
SM5OUP Mats Holmqvist, Frejagatan 2 A,

723 35 VASTERAS...............................................C
SM4OUQ Mats Jartiem, Vallhallavagen 15 A,

771 00 LUDVIKA................................................... T
SM6OUR Anders Holmberg, B3tsmansvagen6,

444 00 STENUNGSUND.....................................T
SM2OUS Anders Wiklund, Akergatan 4,

931 44SKELLEFTEA............................................ C
SM0OUT Jan Finnstrom, Infanterigatan 5,

171 59S0LNA.........................................................B

SM7OUU Linus Tolke, Bankgatan 20,
233 00SVEDALA................................................. C

SM7OUV (ex-7049) HSkan Sandberg, Genbergs 
vag 5, 388 00 LJUNGBYHOLM.........................C

SM50UW Stefan StSIberg, Rorbacksvagen 40,
752 57 UPPSALA.................................................B

SM0OUX Lars Larsson, Ostra Banvagen 40,
182 46ENEBYBERG............................................T

SM2OUY Borje Josefsson, Alvdalsvagen 20,
952 00 KALIX.......................................................... T

SM7OVA (ex-6894) Ronny Nilsson, Box 103,
370 33 TVIN G........................................................ T

SM2OVB (Ex-6966) Egil Nilsson, Valsund 739, 
961 90 BODEN........................................................ T

Nya signaler per den 19/12 1983
SM4OUZ Marika Sjodin, Bangatan 24,

716 00 FJUGESTA.................................................T
SM5OVC Joakim Gustavsson, Ekeby,

740 22 BALIN GE................................................... B
SM0OVD Krister Ranta, SkSIbyvagen 14,

194 51 UPPLANDS VASBY................................B
SM7OVE Ove Gustavsson, Oxhagsgatan

1392 tr., 561 50HUSKVARNA........................ T
SM4OVF Mikael Wiman, GruvgSngen 89,

653 43 KARLSTAD...............................................B
SM70VG Gert Rejneman, Orngatan 5,

216 17 MALMO......................................................T
SM6OVH Lars Cedervall, Ystadsgatan 18 A,

252 50 HELSINGBORG....................................... T
SM7OVI Curt Bjorkman, Bjomfisen,

520 30 LJUNG........................................................C
SM7OVJ Rajko Mrtid, Bennets vag 32,

213 66 MALMO......................................................T
SM7OVK Jens Koefoed, Mesvagen8,

230 44VINTRIE......................................................T
SM0OVL Tage Astrom, Vasavagen 50,

175 32 JARFALLA.................................................T
SM0OVM Lars Naslund, Snoilskyvagen 32, 3 tr.,

112 54 STOCKHOLM............................................T
SM0OVN Henry Ostberg, Larsbergsvagen 34,

181 38 LIDINGO......................................................T
SM7OVP Patrik Persson, Sankt Gertrudsgatan 5,

271 00YSTAD........................................................ T
SM30VQ Mats Eriksson, Kyrkvagen 1,

830 13ARE.............................................................T
SM7OVR Per Hogfelt, Abbotsgatan 14,

216 22 MALMO......................................................B
SM0OVS Jerry Ljungkvist, Svampvagen 14,

195 00MARSTA................................................... B
SM0OVT Tommie Jensen, Idunvagen 35,

136 42HANDEN................................................... B
SM0OVU (ex-5126) Bertil Gullstrand, Smed- 

vagen 79, 146 00 TULLINGE............................. T
SM40W Jonas Mellin, Stfllsberga,

671 00 ARVIKA......................................................T
SM0OVW Erik Rosdn, Fagerviksvagen 21,

161 51 BROMMA...................................................T
SM2OVZ Peter Heldestad, RSgvagen 9,

922 00VINDELN...................................................T
SM0OWX (ex-CFM) Christer Brannas,

Almvagen 38,183 40 TABY................................B

Signalbyte:
SM0OAP (ex-MJB) Bjarne SpSng,

Larkstigen 15, 144 00 RONNINGE

■ ICOM 251E all mode 2 m. Fint skick 
4.500:-. SM7-NBO, 042 - 732 35.
■ Transc.: Yaesu FT 101ZD m. orig.mike. 
S. ny. Pris: 4.750: — . Transc.: Swan 
ASTRO-150 m PWR + orig.mike. S. ny. 
Pris: 4.500:-. RX: Hammarlund SP400X i 
fint skick. Pris: 1.200: — . SM5BFA/Folke, 
tel. 08 - 39 18 37.

□ KOPES
□ ATLAS 215 (m. 160 m bandet) + Crystal 
Osc. Mod. 10XB. Svar till Per SM50IW, tel. 
arb. 0221 - 223 15, bost. 0221 - 175 44. At

las 21 OX (nastan ny) kan gesdom dellikvid.
□ VFO Kenwood 30G i fb skick kopes. 
SM6GDP Bengt, 0531 - 104 94 bost.
□ Transverter 144/28 SSM Europa, el. likn. 
i bra skick. SM4KMG Gunnar 0550 - 801 24, 
el. arb. 844 34.
□ Ett sista fortvivlat forsok: Vem har ett 
Collins PA 30L-1 att salja eller eventuellt byta 
mot mitt L-4B? Skriftliga svar till: SM6AQR 
Olle Lindqvist, Vallevagen 6, 541 44 Skovde.
□ Monitorscope, lampligt for RTTY, s3 litet 
som mojligt. SM7FBJ Bjarne 042 - 16 01 12 
eft. kl 1730.

r
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'■'•3 SPECIALIST PA
SERVICE - TRIMNING - MODIFIERING

V a str a Vagan 84
546 00 KARLSBORG ALLA MARKEN Ring 0505/123 00 

-6BVG

©

GODDAG!
VSr nya katalog ar nu klar.
Bilstereo, hogtalare, boosters, 
kommunikationsradio, antenner, 
instrument, klockor, batterier, 
amatorradio, polisradio m.m. 
(Frekvenslistor).

DU FAR DEN HELT GRATIS.

NEWCOM AB
Box 120
290 70SVANGSTA 
Tel. 0454 234 03

INSTRUMENT
------------------ TJANST

3739/7074
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

Iransformator-Ieknikab
 BOX 28, 662 00 AMAL 0532/120 40

Kristaller for 2-mb
Till IC-22, TR-2200, TR-7200, Multi-7 & 
8. KP-202, IC-201, TS-700, Multi-11, 
FT-202.
Samtliga repeaterfrekvenser och de 
fiesta direktfrekvenser.
Pris: 25:—/st. Dock TS-700, IC-201 Er
202 30:—/styck.

SM6ETR
L WESTERLUNDS ELEKTRONIK
Stabbegatan 17,416 80 GdTEBORG

Tel. 031 -21 83 23 eft. 17.30

I
UV - E xponeringsldda ♦tidur i Ets/framkallningsapparat

3Ow 4Eu 785 - “» 80w: 10 Eu 1295 - I 35x35cm 575:-;: 16 st Eu 1595:-

—— dessutom finnes:------

Monterings-och ljusbord 47x 20 / 62x40 - 625=-/1095> : Borrmaskin 795:- 
UV-lysror 149:-. Hallare ; Transform a torer inkl lagprof II; Dioder ♦ stab bkretsar 
Rasterfolie 2.54mm Montagefolie.matt o. klar; KylflSns ilangd. Epoxiharts: 
Direkt posit I v film; Litografisk film: 19 kortram; RAM 4116.14:-; nya iSgrepriser; 
Gnuggisar: Etsmedel: Framkallare; Fdrtenningsvatska. Aluminlumiador fr. 35:- 
Fotoresist belagda laminat - stor sortering ! - CPU kristaller 15:-;CB-xtals l!

MEMOTECH Box 25058 10023 S T H TFN-51 7740(08)

JOOOOOOOOOOGWO&OOOOOOOOO 

r KAtAL0G 5
11 med farsk information, overskddligt 11 
11 uppstalld. Har finns allt for sandar- '' 
11 amatoren, lyssnaramatoren och den , j 
11 elektronikintreserade. 11
, i Bestall den genast! ,,
li DEN AR FORSTAS GRATIS! II
I I Begagnat-lista — fyndlista — utkommer varje vecka. Bestall Dittexi I

I CAB-etektromlc AB ' >
Box 4045, 550 04 JONKOPING .

;; Tel. 036 16 57 60. Nils, SM7CAB 1
GK>OO0OOOOOOOOOOeG0OOOOOO<

ALLT I AMATORRADIO
NYTTOCH BEGAGNAT
Formedling av beg. apparater.

rAd i amatOrradiofrAgor 
med PERSONLIG SERVICE. 

Hembesok kan ordnas.
SERVICE PA ALLA MARKEN

Ring SM5KG, Klas-Gdran Dahlberg 
Tel. 08 - 89 65 00, 89 72 00 

Gatuadress: Kvarnhagsg. 126, Hasselby gSrd 
Postadress: Box 3366, 162 03 Vallingby

ANNONSPRISER
FRAN 1983-04-01
1/1-sida
1/2-sida
1 /4-sida 
1/8-sida

1.000: —
600: — 
400: — 
250: —

Annonsred QTC
SM4GL
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area
0.2 m

Antenn

38 41
29 31
45 49

AntennMast
hoid m

Begar broschyr

EN HELSVENSK MAST FRAN

Box 27, Kungsgatan 54,
___Radio AB 44700 Vargarda

*) Stagad 9 m over fundament. Pris: 9 m MAST KOMPLETT
3480:— inkl. moms

Krav: 
Sv. Bygg- 

norm

E
co

CO

Toppror "Aluminiummastror”
D = 50 mm, d = 42 mm, leg: 4212-6T. 
Levereras 1 onskad langd frSn 1 meter till 5 meter.

Toppsektion: Bestir av 3 m fackverk med 
pamonterad rotormonteringsplatta, 
topplatta med adiprenebussning: d = 50
mm, samt erforderliga kopplingsdelar och 
bult for fastmontering till undre sektion. 
Klattersteg pa en sida.

Mellansektion: Bestir av 3 m 
fackverk med nodvandiga kopplings
delar och bult for fastmont. till nasta
sektion. Kan aven lev. i 4,5 m 
langder. Klattersteg pa en sida. 

Bottensektion: Bestctr av 3 m 
fackverk med pamonterad g&ngjam- 
basfaste, och 5 st bult for fastgjutning 
i betongfundament.
Vikt: 11 kg per 3 meter fackverk. 
Sidomatt: 375 mm.

Masten ar beraknad for statisk 
vindlast. Vindhastigheter i m/s for 
olika masthdjder och antennareor, 
och krav enligt svensk byggnorm 75.

Tel. 0322/205 00

FACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakring 
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga flygstationen. Tull 
och mervardeskatt tillkommer. Skriv s5 fSr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1982-11-02

(inkl nya banden)

R.L. Drake "State of the Art" (heltransistor) 
TR7/DR7 0-30 MHz, 250 W PEP
R7/DR7 0 - 30 MHz
PS7
L7 lin. m. rorochPS
MN2700

i 126E 
; 1365
i 367
i 1530
i 382

(9.425:-) 
(10.170:-) 
(2.736:—)
11.400:—) 
(2-850:—)

Adas Radio "State of the Art” (heltransistor.)
215XS 10—80m200W PEP 515 (3.840-

350 XL-DIG 10- 160 m 350 W PEP med PS 220 V i 1095 (8.160:—)

Ton-Tec — "State of theart" (heltransistor.)
515 Argonaut QRP 5 W 10—80 m (med postpaket) S 465 (3.466:-)

560 Corsair 10—160 m, all new bands $ 1125 (8.385:—

Dentron GLA1000for rortransceivers S 395 (2545:—)
GLA1000B for transistortransceivers 470 (3500:-)
Clipperton L for rortransceivers 680 (5570:—)
Clipperton L for transistorxcvrs 800 (5560:-)
MLA2500C S 995 (7.416:—)

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V J 207 (1546:—
T2X220V i 279 (2580:-

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics Code Reader etc. 
Pris p3 forfrSgan.
Antenner 
Telrex, Mosley, Hy-Gain. 
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE 

Du sparar pengar och ffir andd de senaste modeliema nar Du koper direkt 
frfin USA.
Priset Du betalar ar i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN. 
Vi exporterar over hela varlden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport, Illinois 60441 USA

DATORPROGRAM FOR 
AMAT0RRADIO

For VIC 20/64
1. Printerrutin VIC-64. Anvand din Siemens T-100 teleprin

ter etc som printer till din dator (45 Baud). Loopspan
ning och en nycklingstransistor behovs. Pris 150:—.

2. RTTY-program for VIC-64. Med egen signal, QTH och 
namn inprogrammerat. For bSde sandning och mottag- 
ning. Pris: 195: — .

3. RTTY-program for VIC-20. Samma som for VIC-64. 
Pris: 150:-.

4. CW-program for VIC-20. For sandning och mottagning. 
Demodulator behovs. I maskinsprSk. Pris: 195:—.

5. CW-traning for VIC-20. Datorn sander slumpvis ut 
telegrafitecken for traning/inlarning. Pris: 150:—.

6. CW-traning for VIC-64. Samma som for VIC-20. Pris: 
175:-.

Vi haraven HAB-demodulatorn.
Fordatorer: pris: 1.450: — .

For datorer/mek. maskiner 1.600:—.
Moms ingSr i priserna.

I Norreg&rdsv. 1 Box 120 541 23 Skovde 
Tel. 0500/800 40, 843 01

|£key tronic
TANGENTBORDFOR

DATORBYGGARE!

LAGERRENSNING
Vi mciste rensa i vart lager och sanker priserna 
kraftigt pa vissa typer av tangentbord.
Passa pa och skaffa Dig ett nytt tangentbord till 
ett bra pris.

OBS!
Glom inte Vcira korta leveranstider pa ECO kris- 
taller.

KONTAKTA OSS FOR MER INFO

SELDAT
Box 12 — 140 41 Sorunda 

Tel. 0753 447 74, 0FFH Ake

•S
i
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I

m
---

---
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pj

Skiftar automatiskt mellan 6 band 
— utan matchbox. . .
■ "Butternut" HF6V har inga traps 

och strcilar i hela sin langd 10, 15, 
20, 30, 40 och 80 meter. Pci 15 me
ter utgor den en fulit avstamd 1 /4- 
vcig med hjalp av en forlustfri stub.

■ Den fullt utnyttjade hdjden gor den 
bredbandig och ger storre yta for 
maximal utstr^lning, foretradesvis i 
lag vinkel for DX. Endast for 80 me
ter ar den smalbandig och mciste 
forjusteras for CW- eller fonidelen.

■ Solida, sjalvbarande aluminium- 
spolar ger resonans pa 80, 40 och 
30 meter och keramiska hogvolts- 
kondensatorer ger "bypass" for de 
hogre frekvensbanden. Den ar di- 
mensionerad for hogsta tillcitna ef- 
fekt och typiskt SWR ar 1,5: 1 pci al
ia band.

■ Materialet ar vaderbestandig alumi
nium, skruvar och beslag i rostfritt 
st§l. Hdjden ar 7,8 meter, vikten un
der 5 kg och tyngdpunkten Icig. 
Stagning ar icke ett villkor men vid 
montering pa tak rekommenderar vi 
att staga antennen pa mitten i fyra 
riktningar med tunn, flatad fisklina.

■ HF6V ar latt att bygga ihop och jus- 
tera (instruktion pa engelska och 
danska medfoljer). Den fungerar li- 
ka bra pci marken som pS taket 
(jordplan nodvandigt). Dess diskre- 
ta utforande tilltalar Scival XYL som 
grannarna.

■ Resonanskrets for 160 meter kan le- 
vereras och byggsatser for 18- och 
24-metersbanden ar under framtag- 
ning.

■ Omgaende exportleverans frSn vcirt 
frihamnslager.

*) Se artiklar i OZ 1 /82, cq-DL 9/81.

Lockhart, USA

Vi sander garna broschyr med tekniska 
data och information om GP-antenner.

BUTTERNUT
ELECTRONICS COMPANY

Forhandler i Skandinavien 0Z8QW

Kjellerupsgade22 9000 Aalborg Tlf.(08)*161200

BUTTERNUT HF6V
— den basta DX-antennen*

NYHET!
• DX-lista!
Antligen har den kommit, den enda i sitt slag. 
Genomtankt, latthanterlig och exklusiv i A5- 
format.
Den innehciller:
— Kryssa-i-rutor for de olika diplomen DXCC, 

WAZ (Worked All Zones), och WAS (Wor
ked All States). Rutor finns for CW/Phone 
och for de olika banden.

— Beam-riktningar till alia lander.
— ITU's prefix-lista over alia lander.
— Oversattning frcin land till prefix.
PRIS: 25:—, portofritt vid insattande pa post
giro 64 31 16-7.

• QSL-kort!
Offsettryck — formanliga priser — korta leve- 
ranstider.

Skriv eller ring for vidare info.

SM5AQD
HAkan Eriksson, Ryds AII6 19:112,

582 48 Linkoping - Tel. 013 17 04 21

ANTLIGEN ETTVETTIGT

RTTY-PROGRAM

for

ABC -80
Kompakt maskinsprcik, <4 Kbyte, kort ladd- 
ningstid, stor buffert, split screen — skriv i buf- 
fert under mottagning.
Steglost variabel hastighet, felkorrigering med 
backtangenten, Levereras med Din signal i 
programmet. Enkelt att kora inlagda RY + CQ- 
ramsor.

PRIS ENDAST: 165:- inkl frakt.

Ring SM6MHE STIG 031 - 45 84 53 efter 1600.

Eller skriv direkt till 
PETER HENRIKSSON, Opalgatan 21, 

421 62 V. Frolunda
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INSTRUMENT
vAstra vAgen 84 I I A ^1 J 
546 00 KARLSBORG ■

Tel. 0505 123 00 
-6BVG OLLE
OPPETTIDER 15.00—19.00

Forsaljning av begagnat med 5 min. garanti!

NATAGGREGAT
13.8 V3 A 190:—
13.8V7A 315:- Efter mcinga ars erfarenhet av 

amatorradioservice kan vi nu er- 
bjuda dig genomgSngna statio
ner med testprotokoll och 5 MA- 
NADERS GARANTI!!

SPARBAN KSKORT
KOPKORT

~ Manuell nyckel, utford i gedigen massing 
~ Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Silverkontakter
— Fingangade skru var for exakt justering

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HAND-
GJORD I SVERIGE

- Manipulatorarmen monterad p3 slitsad bladfjader, en
— perfekt konstruktiv detalj
— Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning.

Vikt ca 1 kg
— Fullstandig balansfor avspand nyckling
— En nostalgisk skonhet, om du sS vill, en prydnad for 

ditt shack

Rex pris 460:— inkimoms
Graverad skylt med anropssignal el. namn 40:—

063 - 11 39 11 
Box 6050
831 06 0STERSUND
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HELMHOLT
elektronik

CW/SSB/FM transceiver

FM transceiver

— HELMHOLT ELEKTRONIK BYGGSATSER ger Dig moilighet att 
bygga Din station i den takt som tiden och ekonomin tillat^er

— Borja med mottagaren - fortsatt med en VFO - sedan kan sandaren 
monteras osv. Tillsist star stationen dar fardig med FM,SSB och CW

— Utforlig steg-for-steg instruktion for bygget och avprovningen 

-— Kretskort i gron glasfiber med forborrade hal

— VALKAND Dansk kvalitets byggsats med GARANTI

— Katalog, systembeskrivning och prislista p3 begaran

MDS01 MO52I

MD 501 mottagare

COMTRONICS Box 100 35, 781 10 BORLANGE, Tel 0243 -253 20

Bygg egen 2-meters station

LEIWERTS ELEKTRONIK CENTER
Amatorradiobutiken med det mesta i lager. Vi for aven stor sortering 
av komponenter, byggsatser, datorer med tillbehor, VHF marin- 
telefoner m.m.
HEJ, har kommer ARETS NYHET! Vi kommer att bara ha halvsidor under 1984. Men ska det va
ra nyhet? Jo, vi har tankt s3 har:
Istallet for dyra annonspengar som inte kommer kunderna tillgodo sa kor vi halvsidor och har ett 
specialerbjudande varje mSnad istallet.
Hoppas att ni tycker det ar en bra ide.
Valkomna! Till sist m^ste vi tyvarr hoja v3r fraktfrigrans till 500 kr beroende pa forandringar i va- 
lutor.

GLOM INTE VAR NYA ADRESS OCH VARA OPPETTIDER!!!!!
0PPETTIDER:

MSndagar 17.00 —20.00. Tisdagar 10.00 — 18.00. Onsdagar 10.00 —20.00. Torsdagar 10.00 — 
18.00. Fredagar 10.00-18.00. Lordagar 10.00-13.00. Lunch 13.00-14.30.

JUNI—AUGUSTI: LORDAGAR STANGT

OBSI Telefontid for amatorradio mSnd, onsd. 17.00 —20.00. fred. 16.00—18.00. Lord. 10.00 — 
13.00. Du kan givetvis frSga om amatorradio i butiken under hela oppethSllandetiderna.

Postadress
Box 7035
151 33SODERTAUE

Gatuadress
Tappgatan 14

Telefon 
0755/198 85

KOPKORT
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hygain
emotator DAIWA

NYTT & BEG 
I LAGER

*

875: 
.150: 
.900: 
.775: 
.750: 
.450:
200: 
250: 
200:
900: 

.950: 

.400:

1
2
4
2
1

1
1

SM2ALT 
&

SM2ALS

RING FOR
PRISER &
DATABLAD

TONO m.fl.
AVBET. UPP
TILL 3 Ar

%
SERVICE
I EGEN
VERKSTAD

STATIONER • ANTENNER • TILLBEHOR

Ojagatan 75, 943 00 OJEBYN — Tel: 0911 - 659 75

900: — 
2.950: — 
2.000: —
1.900: —

425: —

400: — 
1.200: — 
1.700: — 
2.200: — 
1.700: — 
5.800: — 
4.200: — 
1.400: — 
1.700: — 
1.800: — 
2.100: — 
1.250: — 
4.200: — 
1.200: — 
2.200: — 
2.975: —

TRX430M 
TR 8400 
TR 3500 
MMT432/144-S 
HL20U

HM-2102 
HW2036 
IC255E 
IC25E 
IC-2E 
IC 271 E 
IC 251 E 
T800 
2025 
TR 2400 
TR 2400 
MMT 144/28 
144XL
2050
FT 208 
FT 290

752 B
525 
989 
grundutf. 
70 + 80 
VFO 
206 
208
276 
SP300 
FV902DM 
2402

...HOR MED OSS ! ! !

V
A

NAR DET GALLER...

amat'o'r radio

MFJ 
MFJ 
MFJ 
Microdot 
Robot 
TenTec 
TenTec 
TenTec 
TenTec 
Welz 
Yaesu 
Zodiac 
«« 144 MHz »» 
Heath kit 
Heathkit 
ICOM 
ICOM 
ICOM 
ICOM 
ICOM 
JBM 
KDK 
Kenwood 
Keen wood 
Microwave 
Nagai 
Nagai 
Yaesu 
Yaesu 
«« 432 MHz »» 
Daiwa 
Kenwood 
Kenwood 
Micro wave 
Tokyo Hi Power

5.000: — 
6.300:-
1.200: - 
7.500:-
1.100: — 
5.300: — 
2.800: —

2.200: — 
7.950: — 
1.450: —
3.100: — 
1.300: —
1.200: — 
1.900: — 

700: — 
4.300:-

peak/notch filter 
RF-speech processor 
tuner 3 kW, rullspole 
CW/RTTY-terminal m skarm 
SSTV-monitor + kamera 
till Omni 
kristallkalibr 
CW-filter 
kalibr. t. Century 
SWR/pwr, 1,8 - 500 MHz 
vfo m minne o scanning 
PR-bandet, handapp.

VHF SWR-meter
FM, syntes, 10 W 
FM, 12V
FM, 25 W, syntes 
FM, handapp. 
SSB/CW/FM, 6 mAn.gar. 
SSB/CW/FM, 220/12 V 
FM, handapp. monof. laddst. 
FM, 25 W, syntes, scanner 
FM, handapp. 
m bordssladd o ladervaska 
transverter, 144 MHz, 10 W 
PA, 500 W
PA, 10W/50W 
FM, handapp. 
SSB/CW/FM, 3 W

70 cm, PA, 10 W/30 W preamp
70 cm, FM, 10/1 W, syntes
70 cm, FM, handapp. 
transverter, 70 cm, 10 W
70 cm PA, 3 W/20 W

amatorband
10kHz —30 MHz, dig. 
amatorband, Q-mult.hdgt. 
med 500 Hz, ser.nr. 25000 
progr. scanner 
amatorband
1.7-30 MHz
77 - 89, 160-172 MHz, 20 kan. 
heltackande

line, m pwr 
med pwr, ser.nr. ca. 25000 
QRP
med FL 52, 6 mAn. gar. 
QRP, CW, 80 m. 
bredbandsavst. 250 W 
500 W

pwr, 5,5 A 
RTTY-terminal
filter till C-line
hogtalare 
slutror, surplus 
vertikal 10/15/20
klocka/timer/SWR/patch
hogtalare 
minnesbug
lab.oscilloscop, 50 MHz 
rorvoltmeter
progr.bordt. IC211,701 
hogtalare med filter 
pwr till TS 120 V 
enkel matchbox
elbug, medhorn.

«« KORTVAGRX »»
Drake R-4B
Drake MSR-2
Drake 2-C
Drake R-4C
Handic 0012
Kenwood JR500S
National HR060
Sound-Air PM-001
Yaesu FRG7700
«« kortvAgtrcvr »»
Drake 
Drake 
Heath kit 
ICOM

Yaesu 
Yaesu

R4B + T4XB 
R4C + T4XC 
HW8
IC 740 
SW80 
FT 707 
FTdx505

«« TILLBEHOR »»
PS52A 
Superline Mk5 
filter

Daiwa 
Lasse-Data 
Drake 
Drake 
Eimac 
Fritzel 
Heathkit 
Heath kit 
Hembygge 
HP 
Hewlett-P 
ICOM
Kenwood
Kenwood

MS-4 
4CX250B 
GPA 30 
SB 634 
1661 
bug 
HP 175 
HP 400 M 
IC-RM3 
SP930 
PS 20

KW Electronic EZ-match 
MFJ 401

DRAKE
w YAESU

V

Nu mSste vi rensa p3 hyllorna efter jul/nydrs-ruschen. Fynda! Men skynda! Det finns bara 
ett exemplar av varje!!

ALTERNATIVIDYRTID - BEGAGNAT

ICOM

CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax. 
Avbet. 12, 24 eller 36 m3n.

C Mk-etektronik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

CABIoggbok 
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 19: —

o (ff
il I®

*
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min ) 

mm

30 Watt
3 Watt ( 0.5W 

13.8 V/4 A
100 x 30 x 158
520 g

Uteffekt
Inmatad
Matning 
Storlek

slag (SSB eller FM).

mot-
fordrojt fran-

abilt slutsteg med en trev- 
>ra i bilen som hemma. 

ier med HL-20U, utom vad 
L-30V har en vippomkopplare

Linjart for FM, SSB och CW med n^cket goda kyl- 
egenskaper.
Automatisk omkoppling jjellanftendning och mot- 
tagning. Omkoppling efler fordrojt fran-

Det har ar ett stadigt
lig design, som »sar lift.
Designen overenSf^^rn
galler frontpaneleff*HL
for till/fran samt tva lysdiodsindikeringar.

MULTI-750X<

2 METER ALL MODE 1/20 W 
PLL TRANSCEIVER

Uteffekt 
Inmatad

HL-30V 144 MHz Matning
Det ar svart att tanka sig ett mer prisvart slutsteg for Storlek 
2-meters handapparater.

20 Watt
2 Watt 3 W max

200 mW min
13.8 V/4 A
100 x 30 x 158 mm
610g

'onisk omkoppling
JRing. Det ger en ogon- 
:-in) som ar helt ljudlos

rdel anvandas tillsammans med 
licro 7.

Ett litet och stabilt slutsteg forJ^cm. FM, SSB och 
CW. a •
HL-20U arbetar med hW«^|<^(
mellan sandning o
blicklig funktion (
och givetv is bijKc
HL-20U kan med|
lageffektstationen

Ett extremt slutsteg, heltransisto- 
rerat med 3SK97. Mottagarforfor- 
starkaren ar av typ GaAs FET och 
ger hela 18dB.
Uteffekt 80 Watt
In 10 Watt
Matning 13.8 V/5-17 A
Forforstarkare GaAs FET 18dB
Storlek 218x 82x 299 mm

3.5 kg
Pris 3400:-

10 W in ger 160 W ut. Eller - 3 in 
fran portabelriggen ger 160 ut. Valj 
sjalv. En viskning blir ett dan!
Linjart for FM - SSB - CW. Barvags- 
kontroll. Uteffektmatare. Extrem 
kylning.
Uteffekt 160 Watt
In 10 Watt ( 15 max,

0.5 min ) 
Matning 13.8 V/ 12-23 A
Forforstarkare JFET 12dB

70 cm-bandets motsvarighet till
HL-160V.

2-metersbandets mest fantastiska
upplevelse.

HL-90U 432 MHz HL-160 144 MHz

HL-20U 432 MHz

Radio Amateur
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RADIOKONTROLL 
ANTENNMATNING
Televerket Radio ar en division inom televerket som bestir av ett huvud- 
kontor ooh sex radioomriden. Vid varje radioomride finns bl a en frekvens- 
sektion vilken svarar for radiokontrollverksamhet, avstorningstjanst och 
faltstyrkematning.

Ostra radioomridets frekvenssektion svarar aven for uppmatning av 
sandarantenners strilningsdiagram. Matningarna utfores framst pi tele- 
verkets sandarantenner for FM och TV. Arbetet inom radiokontrollverk- 
samheten innebar framst kontroll av att televerkets bestammelser for 
radioverksamheten efterlevs.
Televerkets ostra radioomr&de soker Ingenjor for kombinerad tjanst antennmatningar/ 
radiokontrollverksamhet.

________________ ARBETSOMR&DE________________________
Antenndiagrammatningar med helikopterburen utrustning. Bearbetning av matresultat och upp- 
gorande av erforderliga rapporter.

Kontrollverksamhet avseende trafikovervakning och sandarkontroll. Stomingsanalys i 
landmobila radiosystem.

Arbetet medfor resor samt kontakt med allmanheten och myndigheter av olika slag.
_______________________ KVAUFIKATIONER_______________________
Teleteknisk utbildning motsvarande 4-^rigt gymnasium samt korkort for bil erfordras.

Praktisk erfarenhet av radioteknik inom omrddet landmobil radio. Kunskaper i antenn- 
teknik samt datateknik (mjukvara) raknas som meriter.

God form^ga att uttrycka sig i tai och skrift samt god samarbets- och initiativfdrmAga 
erfordras.

Vi ser gama att aven kvinnor soker.
________________________ INTRESSERAD?________________________
Vill D u veta mer sA ar Du valkommen att ringa Ake Hilden tfn: 08 - 763 03 80 eller Christer Soder- 
strom tfn: 08 - 713 21 24 (kontrollverksamhet) Folke Engqvist tfn: 08 - 763 03 81 
(antennmatningar).

Ansokan markt ”Rof ’ med meritforteckning, betygsavskrifter och uppgift om loneansprSk 
sands senast den 23 februari 1984 till Televerkets radiodivision, ostra radioomrddet, administra- 
tiva sektionen, Box 43022, 100 72 Stockholm.

TELEVERKET RADIO
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PARAFIL 
u 

II

,!

PARAFIL F 
11

300 kg 
1000
2000 
3500
1500 
3000

Brottlast diameter
4 mm 

8,5
11
13,5
7
8,5

PARAFIL SYNTETISK STAGWIRE

ciu

Inget behov av isolatorer pci stagwiren. 
pris per meter inkl 23,46 %

3:40
7:45 Vid kop av 300 m

13:35 Iamnas25% rabatt
20:- p3 PARAFIL
17:45
32:15

Produkter HB — Box 10 
915 00 ROBERTSFORS
TeL 0934 -153 10, order 153 11

ANTENNBYGGNADSMATERIAL
HARD ALUMINIUMPROFIL SIS 4212-06

Vi lagerfor runda ror 75, 60,50, 45, 40, 35, 31, 28, 25, 22, 19, 15 8 12 mm 
plattstcing 120 x 5 mm, 60 x 5 mm & 25 x 3 mm, rund stav 6 mm.

Profilen saljes efter vikt, 
vi kapar till den langd 
som onskas.

Pris per kg
- 10 kg 69:40 inkl. moms
- 25 64:70
- 50 59:30
dardver begar offert.

Dessutom har vi klammer, elementfasten, 
bom-mast plattor etc. Vi skickar garna 
broschyr och prislista p3 
antennbyggnadsmaterial.

VAR NYA KATALOG SKICKAS GRATIS!!!
(InnehSII: bl. a. HEATKIT, aluminiumprofil, aluminiummaster, antennbyggnadsmaterial).

FOR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA OSS.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5 &rs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

VHF ANTENNER
CUE DEE 4144A 1,1 m bom 8 dBd

! t 10144A 4,5 11,4
ft 10X144A 4,55 11,4
II 15144A 6,45 14
n 15X144A 6,5 14

STACKADE ANTENNER:
CUE DEE 4144A2H 

10144A2H 
15144A2H 
15144A8H 

15144A16H

UHF ANTENNER
CUE DEE 17432AN 2,5 m bom 14,5 dBd 

" 17432AU 2,5 m bom 14,5 dBd

CUEDEE17432AN4H 4x17432AN
CUE DEE4144A4H 

10144A4H 
15144A4H

HFANTENNER 3,5 MHz Vertikal.
7 MHz Vertikal, 2 & 3 el yagi

14 MHz 3, 4, 5 & 6 el yagi
21 MHz 3, 4, 5, 6 & 7 el yagi
28 MHz 3, 4, 5, 6, 7 &9 el yagi

CRANK UP MASTER
18 och 24 meters master
i 3 olika varianter vardera.

<

m O i®
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KOPKORT

AKSCWIffl
Ten-Tec

Har ar riggen som passar alia lokaliteter, i hemmet, bilen, baten eller 
fritidshuset. Ineffekt 0—100 W i hogeffektlaget och 0—10 W i lagef- 
fektlaget. Kor du lageffekt ar stromforbrukningen minimal.
Toppen nar du anvander tillfalliga energikallor som batteri eller solcel- 
ler. Till och med den digitala skalan gar att stanga av.
Toppfina egenskaper hos saval sandaren som mottagaren. Som alltid 
nar det galler TEN-TEC. Full QSK, Hang AGC, Heltransistoriserad och 
bredbandsavstamd och massor av andra finesser. Flera utmarkta filter 
for en mycket angenam lyssning.
Ring eller skriv for ytterligare information sa skickar vi utforliga datab- 
lad. Och om du sa onskar sa ordnar vi garna med provmojligheter. 
Antingen har eller i ditt eget QTH, var du an bor i landet.

HB KEY-COM Elektronik
Box 1028, 126 10Hagersten
Tel. 08 - 97 50 65

CML-etektfOHik AB
Box 4045. 550 04 JONKOPING

Tel. 036 16 57 60. Nils, SM7CAB

TEM-TSC AWGOSY
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Antenner 
for

30-512 MHz

The Tuned Antenna tillverkar antenner for frekvensomradet 30-512 
MHz. Finns fran 5/8 till s.k. ’’Rubber Duck”, och med ett universellt 
system som passaralla i marknaden forekommande marken. Samt- 
liga antenner kapas och trimmas till aktuell frekvens samt anpassas 
till en simulerad handburen apparat, vilket gor att du far en battre 
rackvidd och mindre stromatgang.
Nomogram kan fas pa begaran.
For narmare information kontakta

varavd. Instrument och
V kommunikationsradio.

RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23-08-730 0700
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ANTENNER 
HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m
FB232-el, 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dBd 
FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2" 8/8, 5/7 dBd 
FB 53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dBd 
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040
Balun pS ringkarna fdr beam
Minibeam MFB 23, 10—15—20 m

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

1.963: — 
2.854: — 
4.157: — 

909: — 
208: — 

1.879: —

564: —
909: —

10-15-20-40-80 hojd 5,45 m 2 kW PEP 980: —

TRADANTENNER m. balun pci ringk.: 
W3-2000 80 —40 (20—15—10) 2 kW PEP 
80/40 dipol 2 kW PEP
FD-4 windom 80-40-20-10 500 W PEP

695: —
376: — 
365: —

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
4-el vert 1,1 m bom 7 dBd 145: —
10-el hor2,8 m bom 11 dBd 225: —
5 + 5 elements kryssyagi 290: —
Filter B kablar for 10(4) over 10(4) + 3 d 120: —

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

TELEX-
CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR-40
CD-45
HAM-IV
HAM IV mastfaste

inkl undre mastfastet 
inkl undre mastfastet 
exkl undre mastfastet

T2X TAIL TWISTER exkl undre mastfastet 
T2X mastfaste, heavy duty
Mastlager
Dessutom koaxialkabel, baluner etc.
Alla priser inkl moms fritt Lidingo

Per Wikstrom SM5NU 
08 - 766 22 50

250: —
200: —

595: — 
1.450: — 
2.736: — 

336: — 
3.982: — 

625: — 
325:-
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ICOM 
IC-02E LITEN 

MEN STARK
En, med senaste CMOS-teknologi uppbyggd mikroprocessor tar hand om styrningen av 
alia funktioner.
* Direkt frekvensinstallning med knappsats eller med UP/DOWN-tangenter.
* LCD-display med multifunktion: Visar frekvens (7 siffror), minneskanal, sandning, 

scanning, prioritet, inmatningssparr, batteristatus, tondecoder. Relativ HF-effekt och
S-meter utslag visas i form av stolpdiagram.

* Tio fritt programmerbara minneskanaler med batteri-backup (litium-batteri). Valfri off
set.

* Minnes-scanning och band-scanning med programmerbara granser.
* Kanalseparation valbar — 12.5 eller 25 kHz.
* Ovriga funktioner: ON/OFF. Tangentbordssparr. Belysning av display. Uteffekt (I3g- 

effekt-0.5W).
* For forsta gSngen anvands i slutsteget en slutstegsmodul. Bakstycke av aluminium ut- 

gor kylkropp.
Fordelar: Overlastskydd, konstantoch hog uteffekt. Hog driftsakerhet.

* Skydd mot fel polaritet vid anslutning till 13.8 V.
* Stanksakert och stabilt holje.
* Tillbehor till IC-2E/4E passar aven til IIC-02E.

Tekniska data:
FrekvensomrSde: 
DuplexavstSnd:

Stromforbrukning:

Maxsandareffekt:
Stromforbrukning - 
mottagning:

M3tt utan batteri:

Mellanfrekvenser 
mottagare: 
Mottagarkanslighet:

Squelch-kanslighet: 
Selektivitet:

LF-uteffekt: 
Vikt:

144-145.9875 MHz.
Programmerbart i 12.5 kHz- 
steg.
1.05 A (3 W, 8.4 V).
0.45 A (0.5 W, 8.4-13\2 V). 
5W vid 13.2 V.

35 mA (squelch till).
140 mA (maximal LF).
116,5 mm (H) x 65 mm (B) x 35 
mm (D).

16.9 MHz och 455 kHz.
0.25 uV vid 12 dB SINAD.
0.3uVvid 20dBS/N.
Battre an 0.1 uV.
15 kHz/—6 dB, 30 kHz/-60 
dB.
mer an 500 mW i 8 ohm. 
495 g med BP3.

Tillbehor:
IC-DC1: DC-DC omvandlare 13.8/9 V.
IC-BP2: NiCd-batteri 7.2 V/450 mAh.
IC-BP3: NiCd-batteri 8.4 V/250 mAh.
IC-BP4: Tomkassett for batteridrift.
IC-BP5: NiCd-batteri 10.8 V/450 mAh.
IC-BP7: NiCd-batteri 13.2 V/425 mAh-5W.
IC-BP8: NiCd-batteri 8.4 V/800 mAh—3 W.
IC-BC16E: Vaggladdare for BP7 och BP8.
IC-BC31E: Bordsladdare for BP2/3/5.
IC-35E: Bordsladdare for BP7/8.
IC-26E: Vaggladdare for BP3.
IC-HM9: Monofon.
IC-HS10: Headset.
IC-HS10SA: Vox-enhet for headset.
IC-HX10SB: PTT-enhet for headset.
IC-CP1: Kabel med cigarrettandarplugg.
IC-LC11: Vaska for 02E med BP 2/3/4.
IC-LC12: Vaska for 02E med B P5.
IC-LC14: Vaska for 02E med BP 7/8.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208
651 02 Karlstad 1

Besoksadress Tel. 054 10 03 40 Oppettider: 0900-1700 Bankgiro Postgiro
Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCANS Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2
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F3 ICOM HF TRANSCEIVER ■C~TMI!S>

O Q O
KtCtM. M-CH

POWER

COMF IF SHIFT/ PBT 
I

»«.P®T

NAR

NOTCH

W>-

IC-745

Frekvensg^ngen ar 70,4515 MHz 9,0115 MHz samt 
455 kHz som sista MF.

* Heltackande mottagare 100 kHz—30 MHz
* 16minnen. 1 3rs minnesbackup
* Scanning
* Automatvaxlad VFO 10/50 Hz
* DubblaVFO:er
* SQL pa alia trafiksatt
* Kontinuerligt valbar AGC
* Inbyggd hogtalare
* RIT/XIT
* Notch-filter i MF
* Akta bandpasstuning som ersatter "IF SHIFT", 

"SLOPE TUNING", "VBT"
* HF-speechprocessor 20 dB
* Noiseblanker Wide/Narrow med justerbar nivS
* Instrument visar SWR, UTEFFEKT, ALC, COMP, IC
* Trafiksatt: SSB, CW, FM, AM, RTTY (FM tillbehor)
* Tonkontroll
* In och urkopplingsbart HF-steg
* Reglerbar uteffekt i alia trafiksatt
* Plats for inbyggt nataggregat PS-35, (tillbehor)
* Plats for elbugsmodul EX-243 (tillbehor)
* 100 W uteffekt alia trafiksatt, (AM enbart mottagning)
* Drivspanning 13,8 V/DC20amp.

PRIS: 9.950:— inkl. moms.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208 Besoksadress: Tel. 054 10 03 40 Oppettider: 0900-1700 Bankgiro Poatglro
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2
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EME 144o ch 432 
MED

KENWOOD
och 

cu

EME fordrar en station utover det vanliga. Det kravs 
bl.a. frekvensstabilitet och antenner med hogt gain.
Detta far du med KENWOOD och CUE-DEE. RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA

73. UnoSM5CPD. INDUSTRIVAGEN 23 ■ 08/730 07 00




