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Forsaljningsdetaljen
Ostmarksgatan 43
123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06
Grundlaggande Amatorradioteknik,
kopierad upplaga
Trafikhandboken
Diplombok, ny upplaga
Prefixlista
(DL2FV, oversatt av SM6CVE)
DXCC-lista
ATV (Amatortelevision),
tysk, 72 sidor A5
Amatorradio Teletype (EDR)
The Radio Amateur's Conversation Guide
Supplement
ARRLs handbok, 3rg. 1984
ARRL:s Antennbok, haft.
VHF-UHF manual (G5JP)
FM-repeater
Matrikel over svenska
radioamatdrer (Tages Lista)
Q-forkortningar, Televerket
B:90, bestammelser for
amatorradioverksamheten
B:29 Radiokonv. tvt
Loggbok, A4-format
Loggbok, A5-fomat
Storcirkelkarta, farglagd,
ca 77 x 56 cm
Prefixkarta, ca 90 x 70 cm
QTH-karta, ca 28 x 30 cm
Testloggblad i 20-satser
VHF-loggblad i 20-satser
CPR-loggblad i 20-satser
QTC-parm, A4-format
Registerkort i 500-buntar,
med eller utan tryck
Telegrafnyckel, fom. massing
d:o p3 onyxplatta
Teleprinterrullar (vid postbefordran
tillk. frakt) vid hamtning
Perforatorrullar
Magnetskylt, endast forskottsbetalning

33:15:20:-

3:75
7:55
45:130:58:12:200:120:225:70:70:4:55

10:20
2:45
20:13:50

21:35
36:60
5:8:15
8:15
8:15
30:50:300:360:-

8:70
22:35
35:-

For SSA-medlemmar:
Blazermarke, SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett,
23:50
blS botten, vit ant.krets
SSA-dekal (avdragsbild)
6:5,5 cm hogt, 2,5 cm brett, 5 st
10:45
Bildekal, ellipsformad
QSL-marken, i kartorom 100 st
10:SSA-medlemsnSI
25:30:OTC-nSI
NSI med anrop
25:NSIstoppar
5:30
SSA-duk
15:Plysch-troja med SSA-emblem,
morkblS, small
100:SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm
60:

Satt in beloppet pS postgiro nr 5 22 77-1.
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Denna upplaga ar tryckt i 7 300 ex.

Tryck:
LjusdalsTryckAB

NRAU-KONFERENSEN 1984
Nordiska Radio Amator Unionen (NRAU)
bildades, sSvitt jag vet, 1936. Formationen
NRAU ar en ganska unik foreteelse, som jag
tror inte har nSgon motsvarighet pS annat
hSIl i varlden, men den ar naturlig eftersom vi
har mycket narliggande sprSk (finskan tillhor
ju annan sprSkgrupp men delegaterna talar
alltid svenska) och mSnga andra gemensamma problem och forhSllanden. Ursprungligen utgjordes medlemsforeningarna av
EDR (Danmark), NRRL (Norge), SRAL (Fin
land) och SSA men sedemera har aven FRA
(Faroarna och IRA (Island) tillkommit efter
som de aven tillhor Norden.
Enligt de forsta statuterna skulle styrelsen
bestS av 8 medlemmar och ledas av en presi
dent och tre vice presidenter. Arsmote skulle
hSIlas varje Sr pS sommaren.
Efter kriget skulle det droja 20 Sr innan
NRAU-arbetet Sterupptogs och det skedde
vid en sammankomst i Goteborg 1967. Se
dan dess har sammantraden agt rum i
Sandefjord 1968. Helsingfors 1969. Alborg
1972, Stockholm 1977, Oslo 1978, Helsing
fors 1980, Kopenhamn 1981 och nu senast i
Stockholm den 17—18 mars 1984. Som synes cirkulerar sammantradesplatserna mellan
landerna i en bestamd ordning och nasta
gSng ar det NRRLstur.
Vid sammantradet i Helsingfors 1980 framlade NRRL ett forslag till nya stadgar for att
fS en mera fast form for arbetet. Enligt dessa
skall styrelsen bestS av sex medlemmar och
ordforande ar den foreningsdelegat vars
forening stSr i tur att arrangera nasta sam
mantrade. Minst vart tredje Sr och i varje fall
nSgon mSnad innan varje IARU Region 1
konferens skall NRAU-sammantrade hSIlas.
Daremellan kan ordforande kalla samman
styrelsen till extra ordinarie sammantrade om
behov foreligger.
I april 1984 avhSlles IARU Region 1-konfe
rens i Celafu, Italien, och i mars samlades
NRAU, som ovan namnts, till sammantrade i
Stockholm. FrSn EDR deltog 4 delegater,
frSn Faroarna 1, frSn Island 1, frSn Norge 5,
frSn Finland 3 och frSn SSA 11 delegater. PS
samma satt som vid IARU Region 1-konferenserna delades arbetet upp i en kommittS
A, som handlade HF- och administrativa frSgor en kommittS B, som tog hand om
VHF/UHF/SHF-frSgor samt en kommittS D
(som i darner) dar man diskuterade erfarenheterfrSn kansliarbetet till omsesidig bStnad.
Det huvudsakliga arbetet for kommrttSerna A och B var att gS igenom samtliga
dokument som sants in till IARU Region 1-
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konferensen. Sammanlagt ror det sig om ca
145 motioner varav ca 90 foil pS kommittd
A:s lott. Vid behandlingen av motionerna
rSdde stor enig het och i endast ett fStal fall
var meningarna nSgot delade — mest beroende pS nationella forhSllanden. I tidigare nr
av QTC har kortfattat redogjorts for innehSllet i samtliga motioner, som forelSg vid
det tillfallet. (Trots att "dead-line" var satt till
30 September 1983 har det inkommit motio
ner sS sent som i mars 19841). Styrelsen har
mycket ingSende behandlat samtliga motio
ner och tagit beslut i varje frSga.
Utover detta behandlades foljande arenden: Sambandstjensten — felles beredskapstiltak i Norden, Regler for Nordisk
Mesterskap i radiopejlorientering, Kommentarer till erindringar av SAC-reglene,
SporsmSI vedr. lisensfor 144 MHz-bSndetog
hoyre bSnd, Anropssignal for utlandska amatorer pS besok i Norden, The New IARU
Constitution och frSgan om Nordisk licens.
Betr Sambandstjansten har det redan
avhSllits en dvning i Jamtland med norska
och svenska amatdrer som deltagare. Arbe
tet med att legalisera innehav och anvandning av amatorradioutrustning i grannlandet
fortsatter.
Reglerna for RPO diskuterades och man
enades pS nastan alia punkter men det finns
ett par olika uppfattningar betr ravarnas
sandningstider i Norge och Sverige.

SAC-reglerna genomarbetades och fSr i
fortsattningen en modernare utformning.
SM6EWB kommer att narmare redogdra for
resultatet i testspalten.
FrSgan om T-licens diskuterades med
anledning av en motion frSn NRRL. I Norge
har man annu inte infort nSgon sSdan licens
och man vill heist inte ha den heller. Man ar
emellertid oppen for alia synpunkter och
erfarenheter for att ha en bakgrund i fall det
blir aktuellt.
Enligt en antagen rekommendation vid IARU Region 1-konferenser har SSA foreslagit
att anropssignal for gastande utlandska
radioamatorer med licens skall identifiera sig
med landets prefix forst och darefter med sin
egen signal, ex.vis HB9/SM5XYZ. De ovriga
nordiska landerna hade en awaktande hSIlning i frSgan men den kommer att diskuteras
vidare.
The New IARU constitution diskuterades
relativt ingSende och det konstaterades att
alia var beredda att rosta JA till den men att
man skulle ta tillfallet i akt att inhamta mera

information vid konferensen i Celafu. Vad
som fororsakat viss tveksamhet ar att Exe
cutive Council skulle bestS av 2 medlemmar
frSn vardera av de tre regionerna utokat med
presidenten, vice presidenten och sekreteraren i IARU. De tre posterna innehas av
tjansteman vid ARRL (som utan kostnad Stagit sig att skota lARUs affarer) och pS det
sattet skulle Region 2 fS en representation av
5 delegater mot 4 for varlden i dvrigt. En
modifiering av forslaget foreligger nu och
darefter kan de nya stadgarna accepteras.
Betr Nordisk licens lamnades det omsesidig information och NRRL upplyste om att
det Norska Teledirektoratet fStt i uppdrag av
CEPT R21 (en arbetsgrupp inom de Europeiska teleadministrationernas organisation) att
arbeta fram ett forslag till CEPT-licens. Forslaget skall diskuteras vid ett CEPT samman
trade i april i Sr. Om overenskommelse nSs
blir det en mycket omfattande licens och en
nordisk licens overflodig. Tanken pS en nor
disk licens slapper man inte forran resultatet
av CEPT-arbetet foreligger.
For arbetet i kommittS B kommer
SM5AGM att redogdra i VHF-spalten.
Vid det avslutande plenarmotet redovisade
OZ1AT som suttit med i kommitte D att det
varit av stort varde att fS utbyta erfarenheter
och att det manade till efterfoljd.
I samband med overlamnandet av ordforandeskapet till LA6A, NRRL, foreslog
FRAs delegat, OY7ML, att man kunde forlagga nasta sammantrade pS Faroarna. Det
noterades med tacksamhet men forslaget
mSste behandlas vidare.
Efter omsesidiga hedersbetygelser skildes
delegaterna St men de fiesta ser fram emot
att Sterse i Celafu. NRAU-arbetet fortsatter
per telefon, korrespondens och radio.
SM4GL

SM5ZK Donation 1975
Bokslut 1983 12-31
Kapital
ranta

6.158:95
508:30

Fonderat kapital
Skatt
Disponibelt

5.000: —
183:1.484:25

Till fdrfogande

Kr 1.484:25

6.667:25

6.667:25
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Ledare
Att vara SSA-funktionar
Den vanlige redaktoren hm har i QTC dristat sig att pSpeka min och funktionarers och
fortroendevaldas skyldighet att under ovanstSende streck ge uttryck for sina tankar.
Harvidlag visar det sig att jag 3 det grovsta
forbrutit mig och inte inkommit med manus i
laga tid. Lyckligtvis rackte tidningens materi
al till annu ett nummer, men jag ber andS om
syndernas forlStelse och skulle jag ej erhSlla
reds, dito fSr jag ndja mig med de dvrigas.
Jag har under ett Sr varit DL5 och dessutom tillhort foreningens VU. Det har varit
mycket larorikt for mig eftersom jag fStt god
inblick i foreningens verksamhet och synsattet hos funktionarer, fortroendevalda och
medlemmar. Det har daremot inte gett mig
tillracklig tid for mitt eget arbete inom distriktet, men inom foreningen som helhet sSval
som inom distrikten skall INTE tanke- och
informationsutbytet bara utgS frSn maffioso,
sS har kravs en total skarpning i hela
foreningen.
Jag har redan pennorna raspa ned att
"Det kvittar ju vad vi sager det ar ju alltid nSn
som tror sig veta battre i alia fall, och vi fSr ju
inte heller nSgot svar pS vSra propSer." Men
handen pS hjartat har Du verkligen forsokt
gora Din rost hord? For nSgra Sr sedan trodde mSnga att en motion till Srsmotet, ofta
dSligt formulerad, syntes vara enda utvagen
till pSverkan av forhSllandena. Med dSligt
formulerad menar jag bara oklarhet i sjalva
forslagen eller kombinationer av forslag som
inte kan besvaras med ja eller nej och darfor
fSr den i mSngas ogon njugga behandlingen
av styrelse och Srsmote — jobba i motionens
anda. De fiesta har dock varit under av klarhet i jamforelse med motionerna till IARUkonferensen.

Egentligen ar det valdigt lite av tankar —
onskemSI — krav eller uppskattning som
kommer till VUs kannedom fvb till styrelse
och funktionarer. Det ar ju deras ideella uppgift att fS forenigen att fungera till alias vSrt
basta. Med tanke pS detta skulle man kanske
saga att halsan tiger still, men ar det verkli
gen sS att vi nStt gransen for vSr utveckling?
Ar det sS att amatorradion i stort sett dog i
MORSE eller stSr amatdren vidsynt och kunnig snar att hjalpa och som forr i forsta ledet
nar det galler att nyttja ny teknik eller fylla ett
socialt behov. Alla skall naturligtvis varna om
sitt men iSt oss ocksS se amatorradio som en
hobby dar generositet och hjalpsamhet ar utmarkande och dar aven andra an den egna
hobbyvarianten kan tillStas ha amatdrstatus.
Nar SSA diskuterade som DOM tank dS
pS att maffioso ej ar nSgot annat an en syn
tes av alia ovriga knappskallar som kallar sig
amatorer. Anvand istallet begreppen OSS
och VI, och borja bidra till att foreningen utvecklas St det hSIl Du onskar. Det behover
inte betyda nSgra stora Staganden eller redovisningar utan bara ett tecken pS intresse
och engagemang. En sak mSste Du andS
rakna med och det ar att Dina Ssikter mSste
brytas mot andras inom foreningen ty SSA
ar namligen en forening av ett antal olika
minoriteter dar varje minoritet sjalvklart har
ett hogre varde rent amatormassigt an varje
annan minoritet och som darfor kan vardera
och satta mSlen for de ovriga.
Glashusen ar mSnga och intoleransen —
ibland enbart ointresse — allvarlig. Att vara
medlem i en forening som SSA innebar bSde
tagande och givande och att ha klart for sig,
att villkoren for oss amatorer ar beroende av
den sammanhSllning vi kan uppvisa.
Ja vad vill jag nu med detta pShopp. Jo
om Du tycker att nSgon av CW, RTTY, DX-

tugg, diplomjakt, ravjakt, radiogram, samband 2 m-FM, UHF, SHF, STV, datorer datanat lagg till det som saknas ar det enda ratta sattet att bedriva amatorradio dS skall Du
varva intresserade men krav inte att just Ditt
omrSde skall sarbehandlas eller goras obligatoriskt. Det ar inte vad man gor som ar det
viktiga, utan hur man gor det. SSAs,
klubbarnas och varje amators skyldighet ar
att stodja nyblivna amatorer och skapa
nyfikenhet pS amatorradions mojligheter. Vi
amatorer har en sarstallning i samhallet att fS
utova en helt fantastisk hobby, med
forhSllandevis stor frihet frSn tyngande regler. AlltsS innan Du tar fram bilan, gor en insats i att visa pS mdjlighetema. Ett litet
exempel. Foreningen behover alia amatorer
som medlemmar, men det finns alltfor mSn
ga utanfor. MSnga av dessa ar troligen Tamatorer som getts kanslan av att inte vara
accepterade, inga riktiga amatorer. Jag anser att amatorandan och berattigande inte
utmarkes med nSgon speciell bokstav utan
det ar andra kriterier som kannetecknar en
sann amator. Bland amatorer finns ej de vanliga barriarerna sS ISt oss dS inte skapa nya.
Lycka till alia klubbar med medlemsvarvningen, till lokalklubben och SSA. Klubbar
nas arbete ar ovarderligt for amatorernas ut
veckling och genom god samverkan med
SSA okas formSgan hos SSA, att tillvarata
vSra intressen i kontakt med myndigheter
samt fora fram vSra synpunkter i de internationella sammanhangen.
Jag vet att Ni tror att Ni forstSr vad jag
tankt, men jag ar inte saker pS att Ni fattar
att det Ni last inte helt avspeglar vad jag menat.

klubbstation sS bor man vid inforskaffandet
se till att den mojligheten finns. MSnga ungdomar i grundskoleSIdern har en nyfikenhet
pS kortvSgslyssning och det passar sakert
bra nSgon kvall i veckan att en gi upp kan agna sig St DX-ing i klubblokalen. Och det ar ju
vad kommunerna vill att vi gor: aktiverar
ungdom. Kommunernas vilja att stalla upp
med lokaler och eventuella andra bidrag okar
ocksS i takt med antalet unga medlemmar vi
har.
Det certifikat vi kan erbjuda nSgon som ar
15 Sr gammal innebar bSde telegrafi och
radioteknik och det kan verka avskrackande
mycket att lara sig. KortvSgslyssning kan dS
vara en lamplig medelvag. Och vi mSste se
mer osjalviskt pS klubbverksamheterna. Alla
som ar med och DX-ar ibland behover ju inte
bli licensierade amatorer. En del sandareamatorer (mSnga?) menar att DX-ing och
kanske framfor allt privatradio ar forkastliga
saker. Har man val lyckats fS licens ska man
helt slappa dessa verksamheter. Men varfor?
SSA kan inte syssla med annat an amatorradio, men jag hoppas klubbarna ute i landet
hSIler dorrarna oppna.
Den andra inkorsporten ar alltsS privat
radio och detta faktum brukar vara nSgot
som engagerar somliga. Ibland kan markas
ett slags konkurrensforhSllande och visst
finns en del vasentliga skillnader: en sandareamator avlagger prov i radioteknik, ellara
m.m. Det gor man inte for att fS tillstSnd pS
27 MHz. Och visst marks val ibland bakgrunden och dS vad galler trafikrutiner.
I dagens prov ingSr inte kunskaper om hur

man gor anrop, svarar pS anrop, DX-trafik,
satellit-trafik m.m. SSdana saker som det
stSr om i SSA's trafikhandbok. Om proven i
en framtid ska omarbetas sS ar det val
nSgonting som borde tillforas.
Den lilla Sterstoden som, pS grund av sitt
djupa intresse for teknik, blir licensierade dS?
Det kan val inte vara mSnga? Idag ar det
knappast nSgon som bygger sin utrustning
utan man koper en fabriksbyggd pry I och blir
en sS kallad "stickpropps-amator".
Den verklighetsbeskrivningen tror jag ar
missvisande. Likval som all teknik i hela vSrt
samhalle andrats radikalt de senaste 15 — 20
Sren, sS har ock vSr hobby forandrats. Tekniken ligger pS en helt annan nivS idag. Det
finns mSnga som ar tekniskt mycket avancerade och for de som inte ar intresserade av
telegrafi ar T-licensen ett perfekt alternativ.
Avslutningsvis vill jag ta upp frSgan om
medlemsskap i SSA. Och detta riktar sig
kanske framst till dig som laser QTC pS nS
gon klubb eller bibliotek och inte ar medlem.
Det frSgas ofta efter vad SSA kan erbjuda
medlemmarna for service? Ska anslutna
klubbar fS rabatt pS Forsaljningsdetaljen
m.m. Jag tanker inte gS in pS det har, utan
om du har synpunkter sS kontakta din DL el
ler eventuellt direkt till SSAs VU.
Men vad som brukar glommas bort ar att
SSA ar vSr "fackforening". Ett medlemskap
i SSA ar mycket viktigt for att skapa en stark
forhandlingsorganisation internationellt sSval
som nationellt.
29 mars 1984
SM2DQS

73 alia glada och stravsamma
de SM5CWV Gunnar

Radioamator —
amatorradio
Amatorradio ar en hobby med mSnga olika
sidor. Det vet alia som hSIlit pS nSgra Sr.
MSnstudstrafik,
DXCC-diplom,
QSLsamlande, meteorscatter, tester, antenner,
radioteknik, 1,6 MHz eller 10 GHz, internationell vanskap, frimarkssamlande, telegrafi etc. Listan kan goras mycket ISng. For de
fiesta av oss sS sysslar vi med endast nSgra
av de grenar som kan raknas upp. Vi har alia
vSra specialomrSden.
Men vilket omrSde man an valjer ut sS ar
det ganska komplicerade saker det handlar
om. Amatorradio ar ingen helt latt och enkel
hobby som man plotsligt kan bestamma sig
for att utova och nS bra resultat i. Ofta hors
kritik om det mystiska "fikonsprSk” vi anvander oss av. Och det ar ju nSgot att tanka pS:
vi behover inte anvanda Q-forkortningar i
vanligt, dagligt tai.

Vilka sS kallade inkorsportar finns det dS?
Jag tror mig se tre stora vagar in mot amatorradio. Det ar DX-ing (lyssna pS rundradiostationer), privatradio 27 MHz och for somliga ett brinnande teknikintresse. Och i alia tre
fallen har de lokala smS och stora klubbarna
en betydelsefull roll. Det ar ISngt mellan gSngerna nSgon nylicensierad kommer till utan
att vederborande pS nSgot satt varit i kontakt
med den lokala klubben.
En del klubbar har DX-ing pS sitt normala
verksamhetsprogram, vilket har flera fordelar. Tyvarr har mSnga av dagens amatorradiomottagare/ transceivers inget lage for
AM-mottagning. Speciellt nar det galler en
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Vid vanlig RTTY ar det startbiten i varje
tecken som Sstadkommer synkronisering
mellan sandare och mottagare. D3 AMTORtecknen saknar startbit, mSste ett annat satt
att synkronisera tillgripas.
Man anvander sig av den klocka, som
mikroprocessorerna i bSda andar av
forbindelsen innehSller, vilket naturligtvis
staller hoga krav pS stabiliteten hos dessa
klockor. Men and3 mSste man ha nSgot satt
for att hSIla stationerna kvar i synkronism om

1110001
0100111
1011100
1100101
0110101
1101100
1010110
1001011
1011001
1110100
0111100
1010011
1001110
1001101
1000111
1011010
0111010
1010101
1101001
0010111
0111001
0011110
1110010
0101110
1101010
1100011

Letters

QT

Synkronisering

BAUDOT

CT

Vid vanlig RTTY anvands Baudot- (eller
Murray)kod, vilken som bekant bestSr av 5
databitar foregSngna av en startbit och foljd
av en stoppbit. Med 5 bitar kan man fS 2$ =
32 kombinationer. 26 gSr St for alfabetet (det
engelska), ytterligare 5 behovs for vagnretur,
radframmatning, mellanslag och bokstavsresp sifferindikering. En kombination SterstSr
och skulle kunna anvandas for ev kontroll
tecken. — Varje RTTY-operator har val, och
i synnerhet pS kortvSg, upplevt Baudotsystemets sSrbarhet. Ett bitfel innebar att ett
tecken av mottagaren uppfattas som ett helt
annat. En startbit som drunknat i QRM ar
detsamma som ett forlorat tecken. Det behovs inte sarskilt mSnga sSdana dverforingsfel for att gora mottagaren till rebuslasare!
I AMTOR-koden anvands ocksS 7 bitar
men alia dessa ar informationsbarande. Man
fSrsSledes2? = 128 mojliga kombinationer.
Av dessa har man med omsorg valt ut 35
stycken, namligen sSdana som samtidigt innehSller 3 nollor och 4 ettor (tabell 1). En
AMTOR-programmerad mikroprocessor testar mottagna tecken pS antalet nollor och et
tor och accepterar endast de legala kombinationerna. Harigenom har man alltsS skaffat
sig en mojlighet att med ratt hog sannolikhet
sila bort mutilerade tecken.
Lediga kombinationer anvands for "handskakningstecken", "RQ", "alfa" och "be
ta". Dessas roll forklaras senare, liksom
betydelsen av kontrolltecknen C1, C2 och
C3. Av tabell 1 framgSr att kontrolltecknen
har samma kod som L, mellanslag resp N,
men dS kontrolltecken alltid sands av den
mottagande stationen ar en forvaxling utesluten.
Maskar man bort forsta och sista bitarna
ur AMTOR-koderna framgSr likheten i uppbyggnad mellan Baudot- och AMTOR-kod.
Obs dock att sju tecken blir olika.
Tecknen sands med bithastigheten 100
Baud. Det tar sSledes 70 ms att sanda ett
tecken.

AMTOR

ZO O .

AMTOR-koden

TABELL1.
AMTOR- resp Baudot-kod. Bitarna sands i
ordningen frfin vanster till hoger. "1" representeras av den hogre frekvensen.
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AMTOR, Amateur Teletype Over Radio,
ar en av Peter Martinez/G3PLX till amatdrbruk anpassad version av det i kommersiell
(marin-)trafik anvanda teleprintersystemet
SITOR (Simplex Teletype Over Radio). AM
TOR och SITOR stSr i overensstammelse
med CCIR-rekommendation 476. AMTOR
godkandes av FCC den 27 januari 1983 efter
att under nSgot Sr ha testats av amerikanska
amatdrer som fStt speciellt tillstSnd. I och
med godkannandet har ARRL utokat sitt
bulletinsandningsprogram till att omfatta
aven AMTOR.
Antalet AMTOR-stationer har vaxt i snabb
takt, allteftersom "AMTOR-burkar" blivit
kommersiellt tillgangliga i flertalet lander.
Entusiasterna gor jamforelser med utvecklingen frSn AM till SSB och anser att AM
TOR inom tio Sr kommer att ha ersatt
konventionell RTTY.

Lasse Hjern,SM0EYX
Skvadronvagen 24
186 00 VALLENTUNA
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carriage return
line feed
letters
figures
space
blank

RQ
beta
alfa
control 1
control 2
control 3

klockorna skulle rSka gS en aning olika fort.
Synkroniseringen borjar med art station A
(mastern) upprepade ganger sander ett
synkroniseringsblock bestciende av tre tecken. Station B (slaven) skiftar in mottagna
bitar tills 21 mottagna bitar i foljd exakt motsvarar ett forvantat monster. B borjar d3 svara genom att i mellanrummet mellan synkblocken sanda ett kontrolltecken. A, 3 sin sida, "lyssnar" mellan sina utsanda synkblock,
och nar han registrerat samma kontroll
tecken i tvS p3 varandra foljande mellanrum
vet han att synkronisering intratt och att man
kan overgS till trafik.
Nu skulle det kunna ha hant att slaven B
rSkat f3 synkblocken ratt genom en slump.
For att gardera sig mot en sSdan slumpmassig malor sander mastern A i sjalva verket tv£
olika sammansatta synkblock, och B mSste
ha dekodifierat bSda ratt. Det forsta blocket
har "RQ" i mitten omgivet av tv5 bokstaver.
Det andra har "RQ" sist fbregSnget av tv5
andra bokstaver. De anvanda bokstaverna
(alfanumeriska tecknen) kan valjas fritt men
mSste naturligtvis vara overenskomna mellan
kontrahenterna. Man har utvecklat en kutym
i frSga om valet av bokstaver och samtidigt
skaffat sig mojligheten att gora selektiva anrop. Varje station valjer fyra bokstaver ur sin
egen anropssignal och bildar av dessa sitt
eget "Selcall". NSgra vanliga AMTORstationers Selcalls ar t ex:

GPLX (G3PLX)
HBAK (HB9AK)
TDJT (TI9DJT)
KRPA (K4PA)
KBBT (KB6BT)
VAGE (VK2AGE)
NMCR (9M2CR)
Det engelska alfabetet ger utrymme for
456 976 fyrstalliga selcalls.
Vill jag t ex selektivt anropa G3PLX sander
jag synkblocken G RQ P och L X RQ.
For att kompensera ISngsam drift ur det
synkrona tillstSndet sorjer AMTOR-programmet for att b3da stationerna overvakar varandras sandning och korrigerar klockan om
s3 erfordras. Denna korrigeringsfunktion ar
ISngsam och pSverkas inte av tillfalliga stdrningar. Om kontakten daremot avbryts un
der en langre tid, mSste man synkronisera
om p£ samma satt som vid QSO:ets inledning.
Om bSda stationerna skulle ha registrerat
felmottagning resp begaran om repetering
under 32 block, faller b3da automatiskt tillbaka i en synkroniseringsomgAng. Under
denna behSller den sandande stationen
osand text i sin buffert och borjar sanda den
na s3 snart synkronism §ter intratt. Till systemets finesser hor namligen att det minns vilken station som var i sandning d3 avbrottet
intraffade.

Trafiksatt
AMTOR anvander tv3 trafiksatt (modes),
kallade mode A och mode B. Dessutom finns
mode L for enbart lyssning och mode S som
ar en variant av mode B.

Mode A
Mode A, troligen battre kant som ARQ
(Automatic Request for Retransmission), an
vands mellan tv3 stationer i synkronism p3
ovan beskrivet satt. Forbindelsen sker pci en
kanal, eftersom trafikinriktningen vaxelvis
kastas om (halv duplex). Informationen
sands blockvis med tre tecken i varje block.
For sandning av ett block StgSr 210 ms. Darp5 foljer 240 ms sandningspaus, vilken mottagaren utnyttjar for att sanda ett kvittenstecken om blocket varit avkodningsbart resp
ett RQ om det senast mottagna blocken inte
stamt med 4/3-kriteriet. I det sistnamnda fallet repeterar sandarstationen senast sanda
block, som fortanksamt nog lagrats i teckenbuffert.
Mottagarstationen (slaven) kvitterar korrekt mottagna block med omvaxlande C1
och C2 och ber, som namnts, om repetering
med RQ. Se figur 1 A. Nu finns ju ocksS den
mojligheten att slavens kontrolltecken gSr
forlorade. Om mastern inte uppfattar det
kontrolltecken han forvantar sig, ber han sla
ven upprepa genom att sanda ett block om 3
RQ.
Byte av sandningsriktning kan ske p3 tvS
satt beroende p3 vilken av stationerna som
vill pSkalla bytet. Mastern anger "over" ge
nom att sanda +? och slaven trycker in
TRANSMIT-knappen om han onskar "breaka". I bSda fallen overgSr slavstationen auto
matiskt till att kvittera med C3 i stallet for
med C1 och C2. Nar mastern inregistrerar ett
C3, borjar han, likaledes automatiskt, sanda
blocket beta alfa beta. Slaven kvitterar med
ett RQ, varefter rollerna skiftas. Se figur 1 B
och C. Om mastern vill avsluta QSO:et, tryc
ker han in QRT-knappen, varpS stationerna
skakar hand och g5r ur trafik. Om slaven vill
avsluta, begar han TRANSMIT och, sedan
rollerna skiftat, QRT.
Observera att AMTOR i ARQ mode arbe-
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tar med 47 % duty cycle, vilket ar ytterligare
en fordel jamfdrt med vanlig RTTY.

Mode B
Om en station samtidigt vill kommunicera
med flera andra stationer, t ex vid bulletinsandningar eller nattrafik, skulle det bli minst
sagt frustrerande for mastern att synkronisera sig med alia deltagarna eller att hAlla isar
deras kontrolltecken! Likaledes blir det litet
sv£rt att ropa CQ i ARQ mode om flera stati
oner skulle svara samtidigt. Darfor anvands i
dessa fall AMTOR mode B, som arbetar enligt FEC-principen (Forward Error Cor
rection).
FC innebar att varje tecken (70 ms) sands
tv3 ganger med 350 ms tidsforskjutning, d v
s 280 ms mellanrum. Sandningen sker swe
des, och i motsats till konventionell RTTY,
synkront. Man raknar med att sannolikheten
for att sporadiska stomingsspikar eller
morsetelegrafi skall komma i takt med
AMTOR-sandningen och spoliera tecknet vid
b3da sandningarna ar I5g. Om ett tecken
skulle bli odekodifierbart vid b£da sand
ningarna, laggs ett space ut till mottagarterminalen. Om sandaren inte har nSgra tec
ken att sanda, t ex darfor att operatdren ligger efter med inskrivningen, sands automatiskt tomgeingstecken, vilka av mottagarterminalen trycks ut som space samtidigt
som IDLE-lampan lyser.
I FEC mode arbetar sandaren med 100 %
duty cycle, varfor man bdr vara forsiktig med
att kora for oppna kranar!

Mode L
Mode L (listen) anvands for att avlyssna en
kontakt mellan tv3 stationer i ARQ-trafik.
Fordelen med felkorrigering g£r naturligtvis
forlorad genom att man inte deltar aktivt.
Man har mojlighet att ta reda p£ en stations
SELCALL vid lyssning i mode L. Nar ett
SELCALL sands (synkroniseringsfasen) lyser
namligen RQ-lampan och den upprepade
sekvensen av SELCALLET printas.

Mode S
Detta trafiksatt ar samma som FEC mode
med den skillnaden att det ocks3 tillciter
selektiva anrop.

Tidsanpassning
CCIR 476 foreskriver att man sander 2,222
block per sekund och att tecknen inom blocken sands med 100 bitar/s (= 100 Baud).
Detta ger 1000/2,222 = 450 ms till fortar3 x7x0,01 = 210 ms. Mellan blocken ligger alltsS 450 — 210 = 240 ms, men darav 3tgSr 70 ms for kontrollteckensvaret. Under
170 ms ar de sSledes "tyst".
Nu ligger det nara till hands att tro att man
sander kontrolltecknet mitt i mellanrummet,
d v s att det borjar 85 ms efter det sista biten i
blocket sants. Men stopp! Vi m^ste ocksS ta
hansyn till den tid vcigen behover for att
overbrygga avst^ndet mellan stationerna.
RadiovSgen fardas 300 km pA en millisekund. Mellan tv3 stationer p£ 30 mils avstSnd skulle det i basta fall droja 2 ms sedan
mastern slutat sanda tills han kan borja ta
emot kontrolltecken frSn slaven. Men annu
finns ingen rigg som skiftar fr3n sandning till
mottagning eller vice versa pS nolltid, och
dessutom har vi att rakna med fordrojning i
filter m m. Teoretiskt stcir 2x85= 170 ms till
forfogande for v^gornas fram- och Sterresa.
Drar vi harifr^n 20 ms sammanlagd fordrojning, kan vi rakna med att kunna uppratthSIla en kontakt over 19 500 km, vilket ar just
natt och jamnt vad som behovs for att kunna
n3 andra sidan av klotet (jordens omkrets vid
ekvatorn ar 40 077 km).
For att p3 basta satt utnyttja den till buds
stSende tiden mSste slaven darfor sanda
kontrolltecknet snarast mojligt efter det han
inregistrerat sista biten i blocket. Vidare mSs166

te bSda stationerna kunna TX/RX-skifta pS
10—20 ms. AMTOR-operatdrer anvander
darfor heist transceivers med full break-in. —
K4PA uppger att 30 ms fordrojning i skiftningen omojliggjorde ARQ-kontakt mellan
Virginia och Australien.
Av det sagda framg^r ocks5 att mSnstudseller satellitkommunikation ar omojlig i ARQ
mode.

Driftsakerhet
Antag att konditionerna varierar mellan
100 %-ig lasbarhet till rena bruset. Dei mottagaren nSs av enbart brus, kan den antas
uppfatta detta som om alia 128 sjubitskombinationerna kommer in slumpmassigt.
34 av kombinationerna kommer mottagarens
processor att avkoda som AMTOR-tecken
(RQ uppfattas som ett felmeddelande).
Chansen for att ett treteckensblock avkodas
slumpmassigt ar (34/128)3= 1,9 %. Utan
anvandbar signal p3 antenningSngen kom
mer swedes mottagarterminalen att hcilla sig
lugn 98,1 % av tiden resp att skriva strunt el
ler be om upprepning under 1,9 % av tiden.
Allteftersom insignalens kvalitet blir swe
des ytterligheterna 100 % ratt mottaget resp
1,9 % slumpmassigt strunt. Det som ligger
mellan ytterligheterna kan beraknas som forhcillandet fel/korrekt i relation till forhcillandet
god/dSlig signal.
Gor man en liknande analys i den motsatta
signalriktningen, framgSr att om kontrollsignalerna inte n^r mastern gSr 1/128 = 0,8
% av meddelandet forlorat, och den kombinerade effekten pci forbindelsen framgeir av
tabell 2.

Sjalvfallet har det gjorts Stskilliga jamforelser mellan AMTOR och vanlig RTTY under
praktiska betingelser. — G3PLX berattar om
ett experiment pci 20-metersbandet. Hans
motstation var G3RSP/MM, som befann sig
pci 10 000 km avstcind. Bcida stationerna anvande 50 W erp. Vanlig RTTY gav 20 % las
barhet. AMTOR gav 99,3 % lasbarhet, dock
sjonk den effektiva overforingshastigheten
till 25 wpm pci grund av QRM.
Det sagda galler naturligtvis ARQ mode.
Driftsakerheten hos FEC mode ar klart samre
men ligger tack vare den felavkannande koden och repetitionen dock Stskilliga hastlangderfore vanlig RTTY.

Utrustning for AMTOR
En AMTOR-station bestir av de funktionella block som visas i figur 2. Funktionerna kan naturligtvis tankas realiserade
pS olika satt. Har man en transceiver med inbyggd FSK (en fordel eftersom man kan anvanda de smalare CW-filtren), behovs ingen
modulator, endast en demodulator som ar
betar med samma toppar som transceivern
(obs att de fiesta kortveigstransceivrar har
det hogre tonparetl).
En minicomputer, som kan programmeras
till att utfora samma saker som AMTORprocessorn, behover naturligtvis ingen extra
processor och ar dessutom sin egen
las/skrivterminal. Ett exempel p£ denna losning erbjuder Kantronics med endera Inter
face eller det nyare Interface II (anvandbara
for Morse, RTTY, ASCII och AMTOR) tillsammans med programmet Amtorsoft, som
hittills finns for Apple, VIC-20 och VIC-64.

TABELL 2.
Tabellen beraknad under forutsattningen att signalerna i bAda riktningarna varierar
mellan helt uppfattbar och helt forlorad.
Procent av tiden
som signalen kan
uppfattas

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
2
1

Procent av sant
meddelande upp
fatta t

100,0
99,9
99,8
99,7
99,5
99,2
98,8
98,2
96,8
93,0
85,2
61,7
22,7

Antal slump
massigt utskrivna tecken i procent
av meddelandets
langd
0
0,2
0,5
0,8
1,2
1,9
2,8
4,4
7,5
16,9
35,6
91,8
185,5

TidsatgSng
jamfdrt med
tiden vid
full uppfattbarhet

1,00 ggr
1,11
1,25
1,42
1,66
2,00
2,50
3,30
5,00
10,00
20,00
50,00
100,00

(Efter J P Martinez/G3PLX, QST June 1981)
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Den vanligaste "AMTOR-burken" torde
vara AMT-1 frAn ICS Electronics Ltd. AMT-1
ar uppbyggd kring Motorolas 6802 proces
sor. Demodulatordelen innehAller ett 4stegs, 300 Hz brett bandpassfilter (TL 084),
en begransare-FM diskriminator (TBA 120S),
ett aktivt lAgpass (TL 081) och en komparator (LM 311), varefter en EXOR-grind kopplar
de demodulerade ettorna och nollorna till
processorns PI A. Modulatordelen hamtar
"grundtonen" frAn en kristallstyrd oscillator.
En matris mojliggor omkoppling for olika to
ner eller skift. Genom ett ingrepp kan man ta
ut nycklingssignalen till AFSK-modulatorn
och anvanda signalen till att (ev rela-) nyckla
en transceiver med FSK-ingAng.
AMT-1 har en inbyggd 16-stallig diodramp, som visar var de mottagna tonerna
befinner sig i passbandet. Enheten kan anvandas ocksA for vanlig RTTY och for sandning av Morse (med en tillsats numera ocksA
for mottagning av Morse). Som las/skrivterminal kraver AMT-1 en ASCII-maskin med
110, alternativt 75 Bauds overforingshastighet, RS 232 eller TTL. De fiesta anvan-

der val nAgon form av hemdator, men den
som stAr ut med slamret kan mycket val an
vanda en gammal Teletype (ASR33 eller liknande) som datoranvandare idag slumpar ut
till rimliga priser.
For den som redan har en RTTY-station
med Baudotkodsystem erbjuder ICS AMTOR II i byggsats eller fardigmonterad. Det
forutsatts dA att man anvander RTTYmodemet.
Andra tillverkare (utan ansprAk pA fullstandighet) av AMTOR-utrustningen ar Info
tech (M-44 AMTOR Converter) och HAL
Communications Corp. (ARQ 1000).
Helt nyligen (QST, febr 1984) kom den forsta byggbeskrivningen av ett AMTOR mikroprocessorsystem. AD71 beskriver utforligt
hur man kan bygga en AMTOR-enhet kring
Zilogs Z-80A. Kretskortlayouter lamnas visserligen inte men det framgAr att sAdana forvantas bli kommersiellt tillgangliga inom
kort. AD71 Atarsig att programmera EPROM
(2764-2), som man sander till honom eller att
sanda objektkodlista till "hembrannaren".

1. J P Martinez, G3PLX: AMTOR, an imp
roved radioteleprinter system, using a micro
computer. Radio
Communication, Aug.
1979.
2. J P Martinez, G3PLX: AMTOR, the ea
sy way. Radio Communication, June/July
1980.
3. J P Martinez, G3PLX: AMTOR, an imp
roved Error-Fre RTTY System. QST, June
1981.
4. C Richards, 9M2CR: Ten watts to span
the world with micro AMTOR. Radio Com
munication, June 1983.
5. P Newland, AD71: An Introduction to
AMTOR. QST, July 1983.
6. W C Meyn, K4PA: Operating with AM
TOR (Technical Correspondence). QST, Ju
ly 1983.
7. A Trossen, DL6YP: Die AMTOR-ll-Einheit nach G3PLX. cq-DL, 7/83, 8/83.
8. A Trossen, DL6YP: Arbeitsweise und
Bedienung von AMTOR II. Beam, 6/83.
9. P Newland, AD71: Z-AMTOR: An
Advanced AMTOR Code Converter. QST,
Febr. 1984.
10. M Lamb, N7ML: AMTOR - A HansOn Primer. CQ, Nov. 1983.
11. A Trossen, DL6YP: AMTOR - Mail
box — Betrieb: Computer als QSO-Partner.
cq-DL, 3/84.
PS. 9M2CR (NMCR) har nyligen lyckats
genomfora det teoretiskt omojliga, namligen
en AMTOR, ARQ-kontakt mellan Port Dick
son i Malaysia och Hannover i Vasttyskland.

Infor Annaboda VHF-UHF-SHF motet 1984
Som en liten prolog till 1984 Ars upplaga av
the big VHF-UHF-SHF meeting tycker jag att
det kan vara pA sin plats med en liten resume
av det som tidigare hant.
Som den minnesgode sakert kommer ihAg
sA startade det 1979. Programforklaringen infor detta mote, och senare infor motena
1980, 81 och 82 var att samla VHF-UHF-SHF
amatdrer frAn ett sA stort omrAde som mojligt for att utbyta erfarenheter i allmanhet
och ha det trevligt i synnerhet.
Det geografiska upptagningsomrAdet visade sig bli mycket storre an nAgon vAgat hoppas pA och i gastboken finns mAnga signaler
frAn bl a DL, G, SP, VE och naturligtvis hela
Skandinavien. Under motena skulle ocksA
ges mojlighet till matningar och kalibreringar
av utrustningar for att pA sA satt medverka till
en foradling av VHF-UHF-SHF amatdren och
hans utrustning.
Den matning som nog kan sagas ha gjort
storst effekt ar antennmatningarna som gjordes 1979 och 1980. Matningarna fick mycket
positiva foljder, och framfor a lit visades att vi
VHF-UHF-SHF amatdrer vet vad vi gor. Forsok inte slA nAgra blA dunster i vAra ogon,
med andra ord. Matningarna sanerade marknaden med nara nog omedelbar effekt, och
det verkar som det blivrt nAgorlunda bestandigt. Huvudsakligen mattes antenner pA 144
och 432 MHz, och vi har i efterhand fAtt hora
att man aven i professionella kretsar gett sitt
erkannande At matmetoder och resultat. En
eloge annu en gAng till SM5CHK och
SM5BSZ som drog det lasset. I Ar kommer
det att goras en liknande matning, fast dA pA
432och 1296 MHz.
Brusfaktormatningar pA HF-steg och con
vertrar en annan mataktivitet som standigt
Aterkommit. Resultatet har blivrt en stor okning av kunskapsnivAn framforallt pA bredden, samt att det over hela norra Europa nu
mera finns kalibrerade referenssteg att tillgA.
Den storsta delen av aran for dessa mat
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ningar mAste tillskrivas det s.k. SRT ganget
med SM0CPA, SM0FZH och SM5QA m. fl.
De har stAtt for matmetoder och matningar,
vilka huvudsakligen gjorts med den s.k.
varm/kall metoden. PA senare Ar har aven en
hel del avancerade automatiska matutrustningar anvants for att oka genomstromningen.
Bland ovriga matningar som genomforts
under Aren finns matning av sidbandsbrus
hos sandare, dynamikmatningar av mottagare, prestandamatningar av SWR och
Wattmetrar samt matningar av egenbruset
hos antenner. Sammanfattande for alia mat
ningarna kan man saga att mAlet har varit att
gora dem noggrannt och seriost, annars har
det fAtt vara dA det inte tillfort amatorradion
nAgot. Att det lyckats stAr utom all tvivel, dA
negativ kritik av matningarna nastan helt uteblivrt.
Som kontrast till dessa mera handgripliga
aktivrteter har det bjudits pA en del andlig
spis under Aren. Varje Ar har det funnits
minst ett foredrag i nAgot aktuellt amne. Alla
minns vi val SM5API frAn jonosfarobservatoriet och hans foredrag om vAgutbredning i
aurora zonen pA VHF. I ovrigt har satellit tv,
amatorsatelliter, amatorradio i Polen m.m.
m.m. behandlats. Varje Ar har ocksA avhAllits
en paneldiskussion dar mer eller mindre
brannbara amnen diskuterats. Egentligen ar

det val sA att hela Annaboda-motena har
fungerat som en paneldiskussion i mer eller
mindre organiserade former, vilket inte gAtt
de narvarande forbi.
Mellan alia dessa tekniskt hogstAende aktiviteter har ocksA funnits massor med tid for
samvaro. Traditionen bjuder att det pA lordagkvallen skall avhAllas en festmiddag med
tillhorande muntrationer. Kilometervis med
korv har nog grillats genom Aren och otaliga
ar de rovarhistorier, mer eller mindre sanna,
som berattats kring lagereldarna. Alla minns
vi val nattfotbollen med sina blAsparkade
ben.
Alla desa ingredienser varsamt och be
stamt ihopkokade av Orebro Sandareamatorers VHF-grupp utan vilka detta skulle
varit svArt att genomfora.
Nar nu Annabodamotena AteruppstAr efter
ett Ar i trada, vet jag att man kommer att leva
upp till traditionerna. Som jag tidigare namnt
kommer det att matas antenner pA 432 och
1296 och naturligtvis kommer det att matas
brusfaktorer. Ett foredrag om antenner stAr
ocksA pA programmet.
Till sist bara en uppmaning till dig som har
en eller flera 10 GHz stationer, att ta dem
med dig, dA det i Ar skall bli varldspremiar for
ravjakt pA 10 GHz.
Vi ses i pingst i Annaboda.
Jan Ancker, SM5EJN
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Vdgrorelselara

med tonvikt p3 "okanda"
Kunths ror och Teslaspolen

For att inleda det hela skall vi borja med lite
v3grdrelselara modell praktisk, for att fdrst3
de st3ende v3gor som upptrada i rubricerade
anordningar.

Aven Snyo pSpekas sattet for igSngsattning
av s3dan vibration (trakolven).

M3nga av lasarna drar sig sakert till minnes
en del praktiska skollaborationer i ungdomen
utforda 3 amnet vSgrorelselara. Vi skall har
forst upprepa den allra enklaste "laborationen", men ack s3 3sk3dlig. Sakerligen har
vi alia I3tit n3gra timmar av barna3ren 3tg3 till
tidsfordrivet med det I3nga repet fastknutet i
vaggen. Ett litet knyck i repet och satte man
ogat s3 nara som mojligt och tittade langs
med, mot fastet i vaggen, uppfattades den
vandrande buken (v3gtopp) fullt synligt. Den
tog sig vagen bort mot vaggen, for att dar
forsoka fortplanta sig i det nya mediet. S3som vi alia vet, kunde dock ej buken orsaka
en likvardig vibration i vaggen ("tamligen"
stabil), utan den fattade motsatt beslut. Har
3stadkommes ingen vibration, utan "ryckte"
tillbaka med motsatt tecken, med p3fdljd att
v3gen (inkl. buk) skickades tillbaka med samma polaritet. Samtidigt tog bukarna i knuten
ut varandra, s3 att en nod uppenbarade sig
dar. Observatdren kunde snart erinra
relexionsv3gens buk, s3som ett kraftigt ryck i
handen. Hade han ej observerat reflexv3gen,
kom han under alia forutsattningar att fornimma den. Vid periodiskt ryck kunde ocks3
en stSende v3g erh3llas, ty man skall komma
ih3g att under tiden varje ny ryck tillfordes,
reflekterades den for n3gra perioder sen tillforda v3gen och frekvensmassigt sammanfoll reflexv3gens bukar med den senare tillforda. Svangningsforstarkning kunde st3ende v3gen ocks3 benamnas. Ovan beskrivna
visar hur v3gen uppfor sig vid fullstandig ref
lexion och den kommer i fortsattningen att
representera spanningen i en HF-svangning.
L3ta vi nu resonemanget fortskrida och
dra oss ett annat synnerligen intressant skolexperiment till minnes. Har Ssyftas s.k.
Kunths forsok med glasror, korksmulor och
hartsad trastav. Nu kommer vi naturligt in p3
v3grdrelse i luft, som tillika jamfors med
spanningsv3grdrelse i HF men ar av arten
longitudinell (fortatning, fortunning). And3
ar luftvibrationen likvardigt jamforbar. I
Kunths ror var den hartsade med trakolv forsedda trastaven, instucken i det korksmuleforsedda glasroret och luften forsattes i
vibration. Detta Sstadkoms med en kraftigt
h3llen tyglapp, som drogs med stark nypning
endast utSt och ganska omg3ende upptradde stSende v3gor i det horisontella glasroret.
Detta uppenbarade sig som ansamling av
smulor i vSgens noder, ty dar svangde den
minst. Hrttades ej lamplig resonans, flyttades
glasroret antingen ut3t eller provades med liten inskjutning. Snart upptradde dock olika
resonansfenomen. Olikheten med detta forsok och repet ar den att man helt omojligt direkt kunde forsatta luftens "partiklar" i vibra
tion, utan mSste pSverka dessa via "spannings"-bukar medelst trakolven. Dock kan vi
redan omgSende namna att absolut samma
inmatning (spanningsinfluens) anvandes for
HF i Teslagspolen. Ja, s3som lasarna sakert
finner, borjar resonemanget s3 sakteliga att
glida in p3 HF, men forst skall vi droja oss
kvar n3got vid IjudvSgorna. Kunths ror visar
hur Ijudv3gorna bringas i "spannings"-fdrstarkning medelst stillastSende v3gor och
viktigt att komma ih3g, ar detta att i glasrorets tillslutna ande har vi "spannings"-nod.
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Utvidga vi Ijudv3grdrelsens fenomen n3got och kunde nu Kunths ror oppnas i den
slutna anden, skulle man finna att otaliga forsok med vibration i den hartsade staven visar
att det ar synnerligen sv3rt. VidmakthSlles
v3gen trots det, upptacks snart att krafterna
tryta, ty ljudet fortplantar sig pt i det fria
mediet (luften utanfor) och effekten in m3ste

okas hogst avsevart (resonans, ej stSende
v3g). Naturligt dverg3r nu resonemanget till
visselpipan, dar vSgen likaledes forsattas i
vibration i "spannings"-buken, dock har me
delst luftspjalkning. Visselpipan ar egentligen
ett oppet ''Kunths ror". Envar erinrar sig pipans kraftigt rundstr3lande ljudton och det
nya, som skall p3pekas ar att "spannings"buken trivs i pipans ande. S3 ar enligt tidgare
ej fallet vid Kunths ror. Pipans luftmolekyl
vibrerar i anden, samtidigt aven vid luftkilen
och kraftigt meddelar sig i omgivningen. V3gen utbreder sig i luften utanfor. I HF-sammanhang kan nu den avstamda antennen
3syftas och i det laget brukar spanningar ligga exakt s3som hos visselpipan och den
tillforda signalen str3lar, som bekant aven
har gladeligen ut i etern. For att 3nyo 3terg3
till "reptricket", kan det hela aven belysas
med att man tanker sig repet forflyttat ut i
varldsrymden och samma knyck 3stadkommas som tidigare. Observatdren betraktar
buken ("spanning") och hur den fortplantar
sig fram3t for att senare, vid slutet snarta till
anden och darefter intar repet 3nyo sitt tidi
gare fullstandigt statiska lage. Vaggens
retursnart motsatt tecken ar borta. Nytt ryck,
ny buk fortskrider och "forsvinner" ut i nya
mediet: etern. Periodiskt ryck och resonans
erh3lles (ej st3ende v3g). Antennen med HF
ligger nu 3nyo i min 3tanke, men dar sker
matning i strombuken. HF-signalens spanningsdel ligger dock alltid exakt, som for re
pet i rymden. Har bdr p3pekas att HF-signal,
i motsats till annan svangning, alltid innehSIler spannings- och stromdel och de b3da lig
ger alltid en kvarts v3glangd forskjutna till
varandra.
Vad skulle nu handa om man stangde in
HF-en i n3gonting liknande Kunths ror?
Finns det? JodS, motsvarigheten heter Tes
laspolen och konstruerades i tidig radioera.
Ett antal varv koppartrSd var upplindade p3
en vanlig spolstomme och trSdanden (borjan) "hangde fritt" d.v.s. bara borjade direkt
och oansluten. Varven var sedan p3lindade
och kunde egentligen lindas p3 hur mycket
som heist. Vad som nu ar att jamfora med ti
digare resonemang, ar att den fria anden har
fungerarsom "vagg" (reptricket) eller tillslutningen i Kunths glasror. Detta pSpekas d3
fria anden egentligen inte borde p3kalla sin
uppmarksamhet konkret, men kom att agera
desto mera vid elektrisk HF-matning. Motsatsen var att koppla p3 en antenn i den fria
anden, men d3 forskots spannings- och
strombukar 1 /4 v3glangd och det hela liknade mera en forlangningsspole och detta lamnas harmed 3t sidan. Precis som for Kunths
ror, m3ste vSgen "stoppas in" i Teslaspolen
via spanningsmatning. Detta Sstadkoms
med en massings- eller aluminisering (jmf.
trakolven), som kunde forskjutas utanpS
lindningsvarven (ganska nara och isolation
var lamplig). NSgra data och m3tt ar nu
lampligt att komma med for storlekens begrepp 3 namnda anordning. Spolens diam.

Magnus von Knorring, SM5ESU
Surplus Users Ham Society
VASTERAS

var 28 mm, langd 360 mm och dess material
av vad den tiden kunde medge. Tat lindning,
ett lager 0 0,3 mm silkesomspunnen koppartr3d. Massingsringen (ev. aluminium) langd
25 mm. Teslaspolens yttermStt rackte for
v3glangderna 15—50 m, men ville langre v3gor matas forlangdes spolen och extra varv
pSIindades. Nar sedan Teslaspolen fastes p3
lampligt konstruktionsstativ, kunde anordningen anslutas direkt via massingsringen till
en liten HF-sandare med I3geffekt. S3som
hjalpmedel for att hitta burkarna, hade man
forst endast en fullt godtagbar sensor. Har
antydes strominstrumentet och det bestod
av en slinga (ett varv) med glodlampa i serie,
lamplig att tradas utanp3 spolen. Slingan
med 0 2 mm styv koppartr3d och glodlampa
2 V. N3got senare p3fund var en glimlampa
for spanningen, helt oansluten och dess
m3tt kunde vara 50 x 15 mm.

Nu ar vi sakert mogna for en funktionsbeskrivning. N3gon godtycklig v3glangd valdes mellan 15—50 m och anslutning ordnades till massingsringen, d.v.s. HF-ledaren
loddes (ev. skruvades) galvaniskt till densamma. Strominstrumentet (envarvsspolen)
anbragdes sedan utanp3 Teslaspolen vid ena
anden, omedelbart dar lindningen borjade
(fria anden). Darefter aktiverades sandaren
och noggrant betraktades lampans agerande. Man fick inte glomma bort, att massings
ringen skulle vara i andra anden av Tesla
spolen (jmf. kolven Kunths ror). Forblev
glodlampan slackt, fordes massingsringen
sakta i riktning motsatta anden av spolen
(dock fanns mycket kvar av avstSndet ringen
och envarvsspolen) Strominstrumentet (envarvsslingan) beholls kvar, omedelbart vid
lindningsvarvens borjan precis som tidigare.
Lasarna drar sig sakert till minnes den oansenliga fria anden, men det ar den som f3r
jobba med att rycka tillbaka spanningsbukarna och detta resulterar i kraftig HFstrom i anden. Ganska omg3ende tandes
lampan och spanningsbuk inducerades vid
ringen. Lampan indikerade dock sin strombuk, men det var helt i sin ordning (vaggens
motryck repet). Tandes ej lampan okades ef
fekten n3got. Vid ljus i lampan, kunde fortlopande analyser ske. Lampan (med envarvs
spolen) fordes nu sakta inemot massingen
(kvar i sitt lage). Mojligheten att rakna strombukar var nu fullt uppenbar. Lades en linjal
parallellt med spolen, kunde Teslaspolen
kalibreras med avseende p3 vSglangd, d3 en
kand signal en gSng anvants. Man kunde ge
varje mm p3 skalan en konstant.

Med glimlampa galvaniskt oansluten, indi
kerar den direkt spanningsbukarna, ej strombukarna. Lampan tandes for varje span
ningsbuk, d3 den langsledes fordes sakta all
deles intill lindningsvarven. Spanningsbuk
kunde aidrig konstateras i anden (lindningens borjan), men daremot alltid vid mas
singsringen. Nu kunde aven spanningsbukar
raknas, precis som strombukarna tidigare.
Jag tror att mycket av den komplicerade
HF-svangningen kan forstSs, om man Sterknyter kontakten med denna intressanta,
mycket tidigt konstruerade, Teslaspole.
Avens3 dess parallell Kunths ror fr3n Ijudlaran forklarar mycket. Idag skall dock dylika
praktiska prov Teslaspole stalla sig n3got annorlunda, d3 vardena p3 lackstrSIning
omedelbart i narheten ar matbar, trots full
standig reflexion. Den har and3 ''3tempplivats" enbart s3som SskSdningsmaterial i la-
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ran om den i mSnga sammanhang svSrforstSeliga HF-svangningen. Dessutom ar den
av mSnga "radioter" ganska noga studerad,
d3 konstruktionen lockat till inblick i dess
egenskaper.
For att nu avrunda all hittills behandlad
vSgrorelse, skall vi slutligen stanna kvar vid
den av oss alia s3 varmt om hjartat liggande
radiostrSIningen. SSsom vi kommer ih3g har
man, vid fri utstrSIning (resonans), spanningsbuk i andarna p3 en antenn, medan
strombuk uppenbarar sig langre in. Denna
strombuk, som vaxelvis andrar riktning i takt
med frekvensen, uppbygger ett motsvarande
magnetiskt fait i omgivningen (skruvregeln).
Det ar ju forstfieligt, men som vi alia vet, s3
vill detta magnetiska fait Stertaga sitt tillstSnd i ledaren, dock nu som motriktad emk.
Det fina med HF (radiostrSIning) ar att frek
vensen ar s3 hog, att innan detta forsok av
Sterbildande ens pSborjats har en ny period
pSforts. Magnetiska faftet hinner helt enkelt
ej Stertaga sin existens (motriktad emk) i le
daren, utan hindras av sin efterfoljare. Elektriska spanningsbukarna i andarna, sitter ej
heller helt overksamma och betraktar det hela. De ger det avsnorda magnetiska faltet en
potentialfaltlinje (isoterm) och det med resterande effekten. Detta nu i etern vilsegSngna
"energiknippe", bestSende av cirkulart mag
netiskt fait inkl. vinkelratt elektrisk potentialisoterm, kallas hoptaget elektromagnetiskt
fait. Foreteelsen har nu ingen annan utvag
kvar, an att fly bort (radiera) fr3n antennen,
d3 efterfoljarna pockar p3 utlopp. Darmed
lamnar det elektromagnetiska faltet trSden
och likt ringarna p3 vattenytan strSlar det
cirkulart utSt, for att slutligen "oandligt"
ISngt borta tappa sin energi. Fenomenet kal
las allmant Radio.
Ibland vid missanpassning, matas anten
nen medelst spanningsbuk (jmf. trakolven) i
stallet for direkt (strom) och d3 forskjuts
resonansvSgen s3, att spanningsnoden hamnar i anden och det hela ar ju enligt tidigare ej
s3 bra (jmf. Teslaspolen). HelvSgsantenn
med strommatning 3/4 langd Ssyftas. En
reflexvSg utbildas och tidigare beskrivna
spanningsforstarkning (stSende v3g) upptrader. Den nya erhSlla spanningen (ej hela),
driver tillbaka en odnskad strom. Nu nar
spanningsbukarna ligga langre in i och
strommen ar upptagen med annat i andarna,
utbildas varken elektriskt eller magnetiskt fait
och slutsteget kampar med den odnskade
returstrommen. Ganska omgdende tappar
effektforstarkaren orken och kollapsar. Detta
g3r att undvika med anpassning i matchbox,
men det basta torde nog vara att se till att
matningspunkten ligger ratt.

KRIMINALSPALTEN
Olagligt sandarinnehav
i Vasttyskland
Bundespost har under forra Sret ertappat
832 olicensierade med over 1000 sandaranlaggningar. Man noterar att det illegala innehavet av radiosandare under de senaste 3ren
okat avsevart i antal vilket medfdrt forstarkt
kontrollverksamhet.
cq-DL

Domd for brott mot
radiolagen
VANERSBORG. En man frSn Fargelanda
kommun har domts att bota 100 kr for "brott
mot radiolagen". S3 kallar Vanersborgs
tingsratt brottet. Mannen hade agt en s.k.
spionsandare, som han skickat efter p3 post
order.
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Till rSga p3 elandet — ur mannens synvinkel — lyckades han aidrig fS spionsandaren att fungera!
Det var vSren 1982 som fargelandabon
skickade efter den lilla apparaten, en mycket
enkel och amatdrmassig sak. Han anvande
den aidrig och ingenting vidare skulle ha hant
om inte polisen hade lagt beslag p3 kundregistret hos postorderfirman.

Betraffande inbrott
— se insandaren p3
sidan 192.

Sedan var det enkelt for Sklagarna lite varstans i Sverige att spSra upp alia dessa
brottslingar som kopt mer eller mindre
anvandbara "spionsandare". Det var meningen att sandarna skulle kunna gdmmas
dar man ville avlyssna samtal. Sandningen
frSn spionsandama kunde man ta in p3 en
vanlig FM-radio.
Dais Dagblad7/384
(-BLE)
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______ Ncigra kommentarer till en artikel i QTC 5/83_____________

Avd. "Blixt och dunder"
Det ar snart ett Sr sedan jag skrev artikeln
"Skyddsjordning och Askledare". Av kommentarerna att doma, pr post, tfn och QSO,
sA synes artikeln ha vackt ett visst skyddsmedvetande till liv. Nar nu vAren har kommit
och sommaren stAr for dorren sA kan det
kanske vara lampligt att annu en gAng krafsa
i den myrstack som jordningsfrAgan forefaller att vara och dA samtidigt kommentera en
del kommentarer.
1. "Kinesen Kopernicus". Dagen efter
det QTC 5/83 kommit i brevlAdan sA tick en
av mina goda radiovanner det osokta ndjet
att pApeka att Kopernicus inte var kines och
dessutom i huvudsak agnade sig At himlakroppar o d. JodA, det ar ju fullkomligt riktigt. Han pAstod aven att jorden roterade
runt sin egen axel, nAgot som hans samtida
ju ansAg vara helt befangt.
Det ar oklart hur hr Kopernicus lyckats
smussla sig in i mitt manus — for i utkastet
till artikeln hade jag (fullt lasbart!) skrivit
Konfucius. Det visade sig dessutom att jag
med perfekt anknytning til artikelns tema ha
de hamtat citaten frAn Perl Buck's bok "Den
goda jorden"!
2. NAgon har beklagat att min artikel
inneholl sA mycket teori i stallet for rent praktiska anvisningar. Jag hade nog befarat motsatsen.
Lokala forhAllanden ar som regel avgorande hur ett effektivt jordtag skall anordnas.
Utan god kannedom om markens beskaffenhet och andra forhAllanden, torde aven en erfaren fackman ha svArt att ge lampliga anvis
ningar. For skAningar o a "med lera under
fotterna" ar kanske inte problemen sA stora,
men rAkar du bo pA en bergknalle eller en
grusAs sA ar det betydligt kinkigare. Men ytterligare nAgra praktiska tips skall jag val forsoka mej pA:
a. Markens ledningsformAga beror till stor
del pA materialets packningstathet och formAga att binda vatten. I ej gynnsamma fall
kan det darfor vara mindre lampligt att ex
forlagga jordtag i narheten av storre trad.
Som ett exempel har en bjork ett rotsystem
som vanligen har minst lika stor utbredning
som tradets krona och en medelstor bjork
slurpar normalt i sig over 500 liter vatten per
dygn! Man bdr aven rakna med att omrAden,
dar gras och buskar drabbas av torka under
varma somrar, ar helt olampliga.
b. Risken for glidurladdningar ar onamnd i
den tidigare artikeln. Detta innebar att jordlinor om mojligt bdr forlaggas i riktning mot
eller langs byggnader. Vid ev samjordning ar
det lampligare med en avgrening.
c. Jordspett har ofta en viss benagenhet
att stota pA stenar och andra hinder. Efter ett
antal forsok ger sakert mAnga upp — men
rakna dA inte med spettet som ett jordtag.
Enligt de anvisningar jag last sA skall spettets ovre ande vara belaget minst 80 cm un
der markytan. Man bdr darfor borja jobbet
med att grava ett tillrackligt djupt dike. DA
kommer man ofta forbi det stenigare skiktet i
marken och kan lattare slA ned spettet till avsett djup. Man slipper dessutom ifrAn onodiga bukter pA linan.
d. Som ett bra jordtag skulle jag sjalv myc
ket val kunna tanka mej en slopad hydroforbehAllare. Utsidans forzinkning ar som regel
helt intakt, den har rejala bultar for linans
anslutning och har en utvandig kontaktyta
pA vanligen 2 —3m2. For att forhindra den att
flyta upp ur sin grav kan man lampligen plugga igen onodiga oppningar och via "manluckan" fylla behAllaren med torrt grus eller
makadam.
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Om din granne inte rAkar ha en gravskopa
till hands sA kan du dessutom rakna med nyttig muskeltraning!
3. "Lightning arrestors". En ham frAn
sodra Sverige har skrivit och frAgat varfor jag
inte foreslagit denna typ av permanent inkopplade overspanningsskydd, som enligt
hans egna erfarenheter skulle ha en utmarkt
skyddsverkan.
Min personlga bedomning ar att anordningen kunde ha en funktion att fylla sA lange man anvande sig av oppna feedrar och
inomhus bekvamt kunde dra ur banansticken frAn genomforingen.
I dag anvands ju mestadels koaxkablar,
vars ena ande ar ansluten till antennen och
den andra direkt till mottagare/sandare. Och
— eftersom det ar obekvamt att ganga loss
en koaxanslutning — sA lamnas kablarna
ofta kvar.
Om du ansluter utvandiga overspanningsskydd sA mAste de dimensioneras med hansyn taget till sandarens max utspanning i
koaxkabeln, vilket ofta innebar att skyddens
tandspanning knappast kan sattas lagre an
ca 200 V — en spanning som latt kan orsaka
haveri i en mottagares ingAngssteg.
Jag foredrar att ha koaxskarmarna direkt
jordade pA utsidan av huset och att ta bort
koaxanslutningarna nar jag finner det lamp
ligt.
(Hur gor du forresten med rotatorns
mandverledning — den kan ju utgora en lika
stor riskfaktor som HF-kablarna?)
4. En kopparkastrull, nedsankt i den
gamla brunnen, anser mAnga vara ett fortraffligt jordtag. — Jag har kommit till den
slutsatsen att det mAste vara en miserabel
losning. Kastrullen har en alltfor liten area
med hansyn till urladdningseffekten. Aven
vid en mAttlig urladdning kommer sannolikt
att runt kastrullen bildas en sA stor AngblAsa
att kastrullen forlorar sin redan knappa avledningsformAga.
— NAgon vill kanske invanda att ett jord
spett eller ror inte har storre area. Skillnaden
mellan kastrull och jordspett ar att det senare
ar anbringat i fast materia. Vid kommersiellt
anordnade jordtag anvander man sig dess
utom vanligen av flera sammankopplade
spett, vilket minskar stromtatheten.
5. Slumpen ar en faktor som man mAste
rakna med — men aidrig helt forlita sig pA.

Olle Eriksson, SM5WV
Getnas
61014REJMYRA

Nar blixten for nAgra Ar sedan under samma
Askvader slog ned tvA gAnger i samma bjork,
ca 60 meter frAn mina jordade antenner, sA
mAste jag val rakna detta som en lycklig
slump. Men jordningsjobben som jag utfort
var baserade pA en realistisk bedomning av
riskerna.
6. Tillbud eller skador har jag endast tillfalligt fAtt kannedom om. Ett par av dessa
tillbud kan sannolikt harledas till sekundara
urladdningar i friledningar. De har drabbat
fast anslutna objekt, elspisar, centraler o d.
En av mina bekanta i stockholmsregionen
rAkade daremot ilia ut, troligen till foljd av en
sido- eller glidurladdning. Nar han pA kvallen
kom in i shacket sA reagerade han forst over
att lapparna i ett telefonblock var bortslitna
coh kringkastade. Lite senare kom han
underfund med att han drabbats av ganska
stora skador pA stationsutrustningen. Under
ett QSO nAgon tid senare beklagade han sig:
"Jag borde nog ha last pA den dar artikeln i
QTC lite battre — dA kanske jag sluppit ifrAn
det har". Troligen riktigt bedomt.
En av mina DL-bekanta drabbades troligen
av ett direktnedslag i sin riktantenn. BAde antennelement och den jordade stAlmasten utvisade brannskador. Samtliga kablar var forbundna med den jordade masten och till en
langd av ca 30 meter forlagda i marken (lera).
Jag beddmer dock att han hade tur: samtliga
kablar var p g a en tillfallig "ommoblering"
bortkopplade i shacket. I varje fall tidigare
har han varit av den Asikten att det sakerligen
effektiva jordtaget skulle skydda mot allt ont
"von oben" — aven om kablarna var anslut
na.
7. Samlade uppgifter om de tillbud och
skador som drabbar vAra anlaggningar saknas for narvarande. En systematisk insamling
och redovisning av sAdana uppgifter borde
kunna ge en hel del av varde for den som inte
har egna erfarenheter att bygga pA.
Uppgifterna borde galla alia typer av atmosfariska fenomen, om mojligt aven statiska laddningar som ex kan drabba ingAngssteget pA en del rx-typer.
Om sAdana uppgifter sammanstalldes pA
ett overskAdligt satt borde mAnga kunna dra
nytta av andras erfarenheter.
I det fall forslaget skulle vacka tillrackligt
stort intresse, staller jag mej frivilligt till forfogande for att gora en Arlig sammanstallning.
QTC 5:1984

Det kan vara svart att lokalisera en trasig
transistor bland mangden av komponenter
p3 ett kretskort utan att loda loss misstankt
komponent. En transistorprovare beskriven
av Jules Gilder i Popular Electronics gor det
mojligt att f3 fram vilken transistor som behover ersattas. Detta kan man gora utan att
loda loss komponenter och sSledes minskas
risken av att i onodan skada nSgonting p§
kretskortet. Han har kallat den "In-Circuit
Transistor Tester" vilket antyder att tran
sistorn fSr vara kvar i kretsen under provet.
Med transistorprovaren fSr man fram om
transistorn ar bra eller dSlig. Dessutom kan
man fS reda p3 om det ar en PNP eller NPN
typ. Indikeringen fSs genom tvS lysdioder
LED. Den ena lyser for PNP transistor, den
andra for NPN. Lyser b3da eller ingen av
dom, ar det nSgot fel p3 transistorn.

Oversattning: SM0COP

e)

Bygg en transistorprovare

Komponenter
B1 — 9 V batteri med hSIlare
C1 - 1 uF, 16 V elektrolyt
Di till D4 — 1N4148 eller likn.
IC1 — 555 timer
IC2 - 4027 dual flip-flop
LED1, LED2 - lysdioder

R1 — 10 kohm
R2 — 50 kohm
R3 — 270 ohm
R4 — 220 ohm
R5 — 330 ohm
Alla motstSnd ’AW, 10 %
S1 — omkopplare, normalt oppen, fjadrande, enpolig, envags (SPST).

Beskrivning
Kretsen (se fig. 1) ar uppbyggd kring en
555 (ICI) timer som arbetar som en 12-Hz
multivibrator. UtgSngen stift 3 driver en flip
flop (IC2) som delar inputfrekvensen med tvS
och levererar spanning p3 utgSngarna 15 (Q)
och 14 (ej-Q).
LED1 och LED2 ar kopplade s3 att polariteten over kretsen bestammer vilken som ly
ser. Nar ingen transistor testas lyser bSda
vaxelvis.
D3 en funktionsduglig transistor ansluts till
punkterna B, C och E och lamplig spanning
ar pci, kommer transistorn igSng. Detta medfor kortslutning over LED paret.
Vid test av en hel NPN transistor blinkar
LED1 och for PNP transistor blinkar den an
dra, LED2. Ar det avbrott i transistorn lyser
bSda dioderna. Ar det en kollektor-emitter
kortslutning lyser inte nSgon av dessa LED.
For att kompensera for I3gt motstSnd i den
testade kretsen har R4 valts att forse transistorns bas med hog strom under provet. Det
ta gor att man klarar av s3 ISgt motstSnd som
40 ohm i kretsen over collectorbas eller basemitter.

Om transistorn har en inre kortslutning
mellan collector-bas eller bas-emitter kan
den uppfora sig som en diod och indikera att
transistorn ar OK. Dioderna D1 och D4 i serie
med collectorn loser det problemet. Vid kort
slutning mellan collector-bas eller bas-emit
ter blir totala spanningsfallet over lysdioderna tillrackligt for att tanda dessa. Har
transistorn inre kortslutning blinkar de tvS
lysdioderna vaxelvis.

Uppbyggnad
Fig. 2 visar kretskortet och placeringen av
komponenterna. Tank p3 diodernas polaritet
sA de hamnar ratt. C, B och E kan kopplas till
en transistorhSllare. Lampligt kan ocksS vara
att anvanda tre olikfargade trSdar med smS
krokodilklammor for att kunna prova transistorer p3 kretskort.

Funktionstest
Tryck in omkopplaren S1. Lyser bSda LED

QTC
QTC 5:1984

vaxelvis ar det OK men lyser de samtidigt ar
den ena felkopplad.
Satt trimkondensatorerna i mittlage, starta
sandaren och de bagge relaerna skall dra. En
mA-meter bdr vara inkopplad i serie med
matningsspanningen. Justera C1 och C2 till
ung. 1 A strbmfdrbrukning. Trimma C5 och
C6 till maximal uteffekt. Kor endast korta
stunder under intrimningen. Kann p3 sluttransistorn, den bdr inte bli sarskilt varm i
forhcillande till metallboxen, om den ar riktigt
monterad, 60 — 70 grader. Det bdr normalt
gA att kora 12 watt 1 —2 timmar och temperaturen bdr d£ ej overskrida 40°C.
For att antennrelaerna skall fungera tillforlitligt bdr sandaren lamna minst 0,5 watt.

Vid normal drift med drifteffekt skall
strdmforbrukningen i slutsteget vara 1,2 am
pere vid 13,2 volt matningssp. Kretskort, relaer och transistorer kan jag anskaffa om sS
onskas. Ovriga komonenter finns hos
komponentfirmor.

behover tekniska
artiklar, garna av
nyborjarkaraktar!
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Kretsbeskrivning:

Komponenter

Induktanser

IngSngen till forstarkaren anpassas till
transistorn av natet C2, C1, Z1, C3, C4 och
L1. UtgSngen frSn kollektorn anpassas till 50
ohm av Z2, C5 och C6. Matningsspanning
anslutes till kollektorn via drossein L2, som ar
hogfrekvent val avkopplad av C12, C13, C14
och natet C15/R4. L3 utgor ytterligare filtrering frSn 12 volts matningsspanning.
PS utgSngen finns ett tvS stegs ISgpassfilter bestSende av C6, Z3, C7, Z4 och C8.
Cut-off-frekvensen for detta filter blir
omkring 490 MHz.
Koppling av antennen forbi slutsteget sker
pS sS satt att: en del HF kopplas via C18/1pF
till en spanningsdubblare bestSende av tvS
dioder D1/D2 samt C9, C10. Basstrommen
till 02 begransas genom R1 och filtreras med
C11. Efter 02 foljer en forstarkare Q3 som levererar Strom till de bagge relaerna. Transis
torn Q3 skyddas for transienter av D3.
Lamplig matningsspanning ar 13,2 volt,
som avkopplas med C16 och C17. Dioden D4
skyddar mot inkoppling av fel polaritet.
Matningsaggregatet bdr kunna lamna 2 A vid
stabil spanning. Drivningen till slutsteget bdr
ej overskrida 2,5 watt och utgSngseffekten
borej overstiga 12—14 watt.

Resistanser 1 /4 W 5% carbon film
R1,R2
2,2kohm
R3
4,7 kohm
R4

L1 2 varv pS FX1242 ferrit
L2 2 varv 55 mm inre diam.
1 mm trSd, spaced 1 mm.
L3 1 mm trSd genom FX 1242

Tips vid montering
Borra fyra fasthSI 0 3 mm. Borra ett 4,2
mm hSI for PA-transistorn. Klipp till tvS bitar
av massingfolie och jorda de bagge uttagen
for emittern pS PA-transistorn enligt skiss figur2.

10 ohm

Halvledare

Kondensatorer
C1,2,5,6
C3, 4
C7
C8
C9, 12
C10
Cl 1, 14, 16
C13
C15
C17
C18

2—22 pF 0 7 mm
folie-trimmer
15 pF min. ker.
10 pF min. ker.
4,7 pF min. ker.
470 pF min. ker.
1 nF min. ker.
100 nF min. ker.
4,7 nF min. ker.
100 nF polycarb,
22 uF/16 V. axial El.lyt.
1 pF min. ker.

Lod fast tvS koppar- eller massingsfolie pS
undersidan av kretskortet vid in- och
utgSngskontakterna, lampligen 20 x 40 mm.
Montera en koaxialkabel t. ex. RG58 mellan
ingSngs- och utgSngsrelaerna frSn X till X pS
schemat. Kapa ledningarna pS PT8811 till
ungefar 6 mm langd och anvand siliconfett
vid monteringen. Vid anslutning av BNCkontakterna till in- och utgSng anvand en
smal kopparremsa ungefar 4 mm bred. Mon
tera kretskortet i en metallbox medelst fastmuttern till sluttransistorn samt de fyra skruvarna i kretskortets horn tillsammans med
brickor fig. 2.

Q1 PT 8811
Q2 MPSA13
Q3 BC640
D1,2OA91
D3 1N4148
D4 1N5404
Rela 1 o 2 Typ 0M1
Kretskortet ar dubbelsidigt med undersidan som skarmning.

Test
Kontrollera forst samtliga lodningar och
komponenter noggrant. Innan likspanning
anslutes bdr kontrolleras att signalen gSr frSn
antenn till mottagare utan storre forluster
som bdr vara mindre an 1 dB. Enligt forfattaren har det uppmatts till 0,6 dB. Impedansen pS relakontakterna skall motsvara unge
far 50 ohm. Anslut sedan likspanningen och
konstantenn till utgSngen.

Satt trimkondensatorerna i mittlage, starta
sandaren och de bagge relaerna skall dra. En
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raturen bdr dS ej overskrida 40°C.
For att antennrelaerna skall fungera tillforlitligt bdr sandaren lamna minst 0,5 watt.
Vid normal drift med 1,6 watt drifteffekt
skall strdmforbrukningen i slutsteget vara 1,2
ampere vid 13,2 volt matningssp. Kretskort,
relaer och transistorer kan jag anskaffa om sS
onskas. Ovriga komponenter finns hos
komponentfirmor.

mA-meter bdr vara inkopplad i serie med
matningsspanningen. Justera C1 och C2 till
ung. 1 A stromforbrukning. Trimma C5 och
C6 till maximal uteffekt. Kor endast korta
stunder under intrimningen. Kann pS sluttransistorn, den bdr inte bli sarskilt varm i
forhSllande till metallboxen, om den ar riktigt
monterad, 60 — 70 grader. Det bdr normalt
gS att kora 12 watt 1 —2 timmar och tempe-
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Italien
Den som bar reciprok licens och kor frSn Italien skall anvanda portabelprefix for respektive distrikt. NedanstSende lista innehSller de italienska distriktsprefixen.
ITALIAN CALL AREAS
11, IK1, IW1*
I2, IK2, IW2
1X1, IW1
I3, IK3, IW3
IN3, IW3
IV3, IW3
I4, IK4, IW4
I5, IK5, IW5
I6IK6, IW6
I7, IK7, IW7
I8, IK8, IW8
I8, IK8, IW8
IT9, IW9
I0, IK0, IW0
I0, IK0, IW0
ISO, IW0U

Liguria and Piemonte (N.W. Italy)
Lombardia (N. Italy)
Valle d'Aosta (N.W. Italy)
Veneto (N.E. Italy)
TrentinoAlto Adige (N.E. Italy)
Friuli Venezia Guilia (N.E. Italy)
Emilia (N. Italy)
Toscana (C. Italy)
Marche and Abruzzi (C.E. Italy)
Puglia (S.E. Italy)
Molise (S.E. Italy)
Basilicata, Calabria, Campania (S. Italy)
Sicily (S. Italy)
Lazio (C.W. Italy)
Umbria (C. Italy)
Sardinia (W. Italy)

Radio i obygden
I drygt fem Sr har jag haft formSnen att va
ra bosatt i Gaddede, en liten ort ISngt uppe i
nordvastra Jamtland. Till narmaste stad har
jag 15 mil och dS ar jag vid den norska atlantkusten. Till narmaste svenska stad har jag
bara 25 mil, enkel resa och dS hamnar jag i
Ostersund. Nar jag kom hit januari -79 fanns
det ingen 2 m repeater narmare an i Oster
sund, sS tvSmeterstrafik var utesluten. I
Stromsund dit jag har 13,5 mil enkel resa bor
det en hel del amatorer, men det var lite ISngsokt att kora pS "direkten" dvs. 550 eller
motsvarande, pS det avstSndet.
Gladjen blev darfor stor vSren -81 nar vi
fick SK3RMX uppe pci TSsjoberget. Det blev
liksom ett andningshSI ut mot den "ovriga
varlden". Nar jag kom hit till Gaddede var jag
ensam amatdr har. Aktiv amator i alia fall.
Under de Sr jag bott i Gaddede har jag vid
flera tillfallen haft nytta av amatorradion. Nar
man Sker frSn Ostersund t ex och kommer till
Stromsund och viker av "vasterut" s.a.s. for
att komma hem till Gaddede, dS har man
nastan tvS timmars bilresa framfor sig dar vagen gSr nastan uteslutande genom obebodda trakter. Oftast ar det valdigt lite trafik pS
vagen och lika ofta ar timmen sen. Vid sSdana tillfallen ar det jattebra att det finns nSgot
som heter 2 m amatorradio. Ett tryck pS toncallet pS stationen och repeatern gSr i gSng.
De allra fiesta ganger fSr man svar direkt,
och oftast frSn Vilhelminal? Vagen blir sS
mycket kortare och man blir inte sS somnig
om man har trevligt sallskap genom de ISnga
skogarna och de mSnga kalhyggenas land.
I slutet av januari i cir kom jag sent en kvall
efter narmare 70 mils bilfard, att Ster fl uppleva "nyttan" med amatorradion. Jag hade
narmare en timmes resa innan jag skulle vara
hemma, och satt och samtalade med
SM2JJI i Vilhelmina. DS krangde bilen plotsligt till och jag sager till SM2JJI: "vanta ett
tag jag tror att det ar nSgot fel pS bilen".
Nar jag kommer ur bilen upptacker jag att
jag har punktering pS ena bakdacket. Det ar
val snabbt avklarat tanker jag och oppnar
bagageluckan. Bilen var inte min, jag hade
hyrt den for denna dag.
Jag letar och letar men kan varken finna
verktyg eller reservdack!
En mil till narmaste gSrd, om den ar bebodd, och kan jag dar fS nSgon hjalp? Jag
gSr in och tar "en prat" med -2JJI. Han lovar
att ringa bargningsbilen hemma i Gaddede,
och Sterkommer om en stund och talar om
att hjalp ar pS vag. NSgon timme senare ar
jag "valbargad" pS vag hem mot Gaddede.
Liknande tillbud har jag upplevt flera gan
ger under mina Sr som bofast i Gaddede. Det
har lart mig att alltid, nar det finns mojlighet
dartill, ta med 2 m amatorradion nar jag ar
ute och Sker bil.
Ar du radioamator och bilagare och agare
av en 2 m-station, forsok att alltid ha den
med dig i bilen, och forsok att ha den pSslagen med minst lika hog volym som P3 eller
kassettspelaren. Vem vet, du kanske fSr vara
till hjalp nSn gSng nar du minst anar det.
Och du, som har 2 m-stationen hemma i
bostaden, kanske uppe i lagenheten, forsok
att Stminstone kvallstid ha den igSng med lagom volym. Det vore val fint att fS vara nSgon amatorkollega till hjalp nSgon gSng.
Nasta gSng kanske det ar din tur att behova
forsoka begara hjalp over 2 m-amatorradio.
SM3JCG/G unnar

* The IW prefix is for special no-code license, 144 M Hz and up.

QTC 5:1984

173

Erik Hedborg, SM0RU/I5HEJ
Canal d'Oro 2
550 45 CAPPEZZANO MONTE (LU) Italian

Om antenner i segelbdtar
Nastan alia segelbatar ar slupriggade, och
darmed har problemet med antennens fastpunkter genast uppstcitt. TvSmastade bStar
har inga Scidana problem utan man kan hanga sina antenner som p3 vilken angbat som
heist.
PS dacket stSende antenner, som AVQ eller dylika, ar mekaniskt svaga, de star iagt
och har fottema i vattnet nar det borjar "sjda
pa". Langt innan baten gatt runt har antennen trillat ner eller kommit ur funktion.
Antennen maste darfor vara en del av riggen,
precis som Harry/-LI beskriver i sin trevliga
artikel i QTC 2/84. En "AVQ" i reserv ar daremot utomordentlig nar riggen gatt i sjon.
Den kan emellertid forvaras under dack och
ha provats i forvag.
Att avvara matchboxen ar ett bra onskemai. Om den sitter nagon annanstans an i
ruffen borjar det snart spraka i den. T ex nar
man legat i saltlaken nagra veckor.
Jag gjorde forst en litet annorlunda versi
on av Harrys antenn. Den var ungefar 10,15
m mellan isolatorerna och matades fr3n botten via en avstamd krets med en liten kapacitans och stor induktans for att bli bredbandig. Nederanden anslots till mantaget,
som utgjorde jordplan, fig 1.
Jag anvande det ena akterstaget, det
fanns tva, och med det andra gjorde jag en
27 MHz-antenn. Kretsen inbakades i ett
plastror, som fastes med tva vingmuttrar
over isolatorn. Vid trimningen soktes 52ohmspunkten for koaxen och den mot antenntradens impedans svarande matningspunkten pa spolen. Sedan gots hela kretsen
in i plastroret. Det blev snyggt och gick fint.
Matchboxen hade jag kvar — for sakerhets skull. Men det var omstandligt att prova
ut och trimma in kretsarna. Man maste ju byta krets nar man ville jumpa till ett annat
band. Dessutom ater ju solen och saltlaken
(ja just det, baten ligger i Medelhavet) upp
allt som ar over dack.
Jag hade dessutom den storsta strommen
langst ned i antennen som rakade bli en 1/4
vag. Och jag hade strom i mantaget.
Min "Atlas" och matchboxen sitter i rufftaket, for nagon annan plats finns ju knappt i
en bat, liten och full av prylar. Baten ar bara
9,5 meter o.a.
Nu maste jag prova nagot annat, nagot
som fick upp strombuken, som inte kraver en
matchbox, som inte trillar av nar det biaser
och som inte ats upp av saltlaken.
Jag satte darfor upp nya akterstag som var
gjorda enligt fig. 2. Dessa ar forbundna med
varandra under isolatorn i toppen och har var
sin isolator i nedre anden. Det blir tva kvartsvagsantenner, for 20 och 40 mb och dess
utom gratis, en trekvartsvagsantenn for 15
mb. Jag fick alltsa bort kretsarna. Fick
strombuken i masttoppen och strommen ur
mantaget. Dessutom torde knappast nagon
skillnad uppsta nar vant och stag far fotterna
i vattnet. Det kan namligen biasa aven i "the
Med"!
Riggen tjanstgor som motvikt i sin helhet.
Sandaren jordas till kolbultarna, och match
boxen, ja, den finns kvar om man kanske vill
kora 80 m. Det ar varken latt (eller billigt) att
prova ut langden pa en 19-tradig rostfri rigglina, 7 mm 0.
Men man skulle kunna gora nagot som ar
annu roligare! Om man har enkelt akterstag
kunde man gora en rundgaende antenn en
ligt fig. 3, och sedan hissa antennlinan fram
och tillbaka med en marling kring en trissa i
toppen. Antennen kunde da avstammas
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Fig • 1 *

Mantag

aven till I2 meter och anda standigt fa 52
ohms impedans. Da kunde man kasta
matchboxen till hajarna. Det blir endast en
coax till stationen, ett litet ryck i marlingen
tills utslaget pa Atlasen blir max och -prestohere we go! Vem vill prova?

73 de I5HEJ/MMMM
(betyder Maritim Mobil
Mitt i Medelhavet)

QTC 5:1984

UNIVERSAL HF-ANTENN

Olle Lindqvist, SM6AQR
Vallevagen 6
541 44SK0VDE

For nyborjare (och dom som vill ha en
effektiv multibandantenn till rimlig kostnad).

Dipolen ar val utan tvivel den mest populara antennen. Matad i mittpunkten med en
koaxialkabel. Eventuellt forsedd med s.k.
"traps" for att fungera n5gorlunda p3 flera
av v§ra amatorradioband och kallas d3 for
multibandantenn. Medan den utan dessa fallor — trapsen — bli en "enbandsaffar".
Men genom att modifiera matningssystemet och dS mata antennen i dess mittpunkt med en oppen matarledning, en bland
amatdrer kallad "stege”, ar det mojligt att arbeta och utnyttja antennen p3 alia frekvenser
mellan 3,5 och 29,7 MHz. Alltsci aven pS
dessa kanske inom en inte allt for avlagsen
framtid kommande "nya" banden.
For att uppnd denna bredbandiga karakteristik, mSste antennen som sagt, matas via
en oppen feeder, vilket for en del av oss stil
ler sig lite mera besvarligt, an att bara koppla
in den via en koax. Och dessutom mdste det
till en antennavstamningsenhet for att med
denna kunna anpassa den i matarledningens
stationsanda hogst varierande impedansen,
till vcira moderna sandare och transceivers
50-ohms-utg3ng.
Men den som onskar sig en verkligt "uni
versell" och dessutom mycket effektiv antenn, som ocksS kan utnyttjas utanfor de
egentliga amatorbanden, bdr ha den har
konstruktionen i Stanke. Den ar dessutom
fordelaktig ur ekonomisk synpunkt i jamforelse med mSnga av dagens i fackhandeln
forda multibandantenner. Inga specialgrejor,
utan man kan anvanda mycket av det man
redan samlat pd sig vid besok hos olika radiofirmor.
Jag ska har i tvS artiklar, dels beskriva sjalva antennen med matarledning, och aven
hur man tillverkar en antennavstamnings
enhet for denna antenn.
Figur 1 visar antennens konstruktion och
dar finns aven lampliga langder pA systemet.
Den med oppen matarledning forsedda di
polen har anvants under m^nga Sr, men se
dan blivit undantrangd av andra konstruktioner med mer eller mindre lyckade resultat.
Genom att vardera antennhalvan har exakt
samma langd, kommer strommarna som flyter i matarledningen att vara i balans oavsett
frekvensen. Som framgSr av figur 2, kommer
vi att fd spanningsmaxima i antennens ytterandar, dar den blir mycket hog, for att se
dan minska till ett ISgt varde, vid den punkt
dS antennen dar strommen har sitt stdrsta
varde. Vidare visar figur 2, att dessa tvS vSgor ar ur fas i den del av antennsystemet som
utgor matarledningen, varfor en mycket liten
del av radioenergin kommer att strSla ut frSn
just matarledningen. Det ar alltsS den horisontella delen av systemet som gor jobbet.
Om vi dS varierar frekvensen frSn 3,5 till
29,7 MHz, kommer de resulterande span
nings- och strdmvSgoma att forflyttas mellan
antennen och matarledningen. Detta i sin tur
medfor, att forhSllandet mellan spanning och
strom i matarledningens nederanda — den
narmast radiostationen — kommer att variera mellan ett mycket hogt till ett mycket ISgt
varde.
DS jag tankt att vSr antenn ska kunna anvandas pS vilken frekvens som heist inom
omrSdet 3,5 till 30 MHz, ar det nodvandigt
att anvanda en flexibel antennavstamnings
enhet som kan anpassa denna i hogsta grad
varierande impedans till den 50-ohms kabel
vi ska ha till radioutrustningen.
QTC 5:1984
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Nar denna avstamningsenhet ar noga justerad, med hjalp av en SWR-meter inkopplad
i koaxialledningen, har vi en god impedansanpassning mellan den mittmatade antennen
och stationen. Oavsett arbetsfrekvensen hos
v3r radioutrustning.
Och darmed skulle vi vara klara att borja
tillverka vSr antenn. Langden hos sjalva an
tennen och matarledningen ar inte kritiska,
men nSgra langder ar att foredra. Dessa ger
enklare intrimning av antennavstamningsenheten.
Dessa langder har jag angett i anslutning
till figur 1. Men aven andra totallangder kan
naturligtvis utprovas och anvandas med utmarkta resultat. Antenn och feederlangd ar
beroende av det utrymme man har till forfogande. Dels for sjalva antennen, men ocksS
beroende av vilket avstSnd man har till an
tennens upphangningsplats fr3n stations

platsen. Ju langre antenn — desto kortare
feeder. Men forsok att f5 sS ISng antenn som
mojligt for basta resultat p3 alia HF-banden,
men ligg inte somnlos om nu det visar sig att
feedern skulle bli langre an antennen.
Nar man sS har bestamt var antennen ska
placeras och darmed f3tt fram langderna hos
sSval antenn som feeder, borjar man lampligen med att tillverka feedern.
Vi anvander oss av ca 100 mm ISnga
feederspridare. F3r man tag i fardiga sSdana,
tex E.F. Johnson 136 — 124, s3 ar lyckan fullkomlig, men man kan lika garna tilverka dom
sjalv av 12—12 mm plexiglasstav. (Clas
Ohlson). Antennwire har ocksS "Clas i
Sjon". Men man kan lika garna anvanda lackerad koppartrSd med ca 2 mm diameter. Fe
edern blir d3 garna lite "motstravig" att f3
nigorlunda rat och den vill garna sno sig d3.
Forr fanns det hSrspolar till sSdana dar hem-
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Mats Espling, SM6EAN
Ekehojdsgatan 23
421 68 V FROLUNDA

Mas tmon tera de
forforstarkare
I vissa annonser ser man att det saljs "antennforstarkare", men detta galler tvA forforstarkare for 144 eller 432 MHz. Tyska SSBElectronic, Postfach 199, 5860 Iserlohn saljer
dessa forstarkare. MV144S och MV432S har
installbart gain 15 till 25 dB. Brusfaktorer 0.7
pA 144 och 1.0 dB pA 432 MHz. BAda innehAller relaer till forbikoppling vid sandning.
De klarar 1 kW pA 144 och 500 W pA 432. Vart
att ytterligare pApeka ar den variabla forstarkningen. Det ar alltid riskfyllt att forstarka
in nan en befintlig konverter eller transceiver.
Visserligen kan kansligheten forbattras men
mottagarsystemets dynamiska egenskaper
forsamras ofta drastiskt. Med dagens syntesstationer kan exempelvis en narliggande
stark station nyckla brus over stora delar av
bandet eller orsaka "spurrar". DA man kan
formoda att grannen ar QRV under bra
konditioner kanske man skulle ha klarat sig
battre utan forforstarkare!
Vid lAnga antennkablar ar en mastmon
terad forstarkare en klar fordel, men det ar pA
sin plats med en varning.
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For att i nAgon mAn tillf redsstalla dom som
undrar over denna antenns riktverkan, kan
har namnas, att pA 80 och 40 meter existerar
en ganska liten sAdan. Antennens strAlningslob ar granska bred. Om antennen hanger
mycket hogt och helt fritt kommer man att
marka nAgot battre signalrapporter frAn motstationer vinkelratt mot antennens langdriktning an frAn dom som ligger i riktning langs
med antennen.
PS 20, 15 och 10 meter kommer strAlningsdiagrammet att pAminna om en "fyr-

vappling", men det rent teoretiska tankandet
om antennens strAlningsdiagram kommer att
kullkastas rent praktiskt, beroende pA narliggande hus, el- och telefonledningar, trad
osv.
Det ar darfor relativt meningslost att spekulera over detta, men satt om mojligt upp
antennen i nord-sydlig riktning, och lAt det
bli vad det blir sedan. Det ar ju andA frAga
om en hobby och det finns massor av trevliga amatdrer att "snacka" med i andra riktningar.
Nasta gAng ska jag beskriva hur man tillverkar och stammer av den antennavstamningsenhet som vi mAste ha till antennen.
Tills dess kan vi se over vad som eventuellt
finns i skrotlAdan. Vi behover ett par vridkondensatorer varav en pA ca2 x 100 pF som
klarar 4,5 kV och en pA ca 300 — 450 pF som i
sin tur ska klara ett par hundra volt. Vidare
ska vi ha tag i en spole heist luftlindad som
har en diameter pA 65 mm (21/2") och med
80 varv blank fortent trAd. FAr man tag i en
fardig spollangd t ex Air-Dux 2008 blir det hela enklare.

Ny spanningsomvandlare

OSCAR 10 (igen)

Teledyne Semiconductor har en ny DCkonverter, TSC7660, i en 8 pin DIL-kapsel.
Med endast tvA yttre komponenter kan man
antingen dubbla spanningen eller omvandla
en positiv spanning till en negativ. Man laddar upp de tvA kondensatorerna parallellt och
laddar ur dem i serie vid dubbling av span
ningen. Det kallas "switched capacitor".
Eller sA kan man ladda upp en kondensator
med en polaritet och ladda ur den med
omvand polaritet vid omvandling frAn V + till
V—. Kretsen kan matas med 1.5 till 10 volt
och har ca 98% verkningsgrad vid 2 till 5 mA
belastning. Kan kopas frAn Nordisk Elektronik, Stockholm.

For dig som har en hem-dator och har
trottnat pA "Break-out" och "WAR-games":
I SARTG news finns ett Basic program for
bandata till ZS-81 och liknande smA datorer. Programmet harstammar frAn "Orbit
Magazine" och ar skrivet av Dr Thomas A
Clark.

och den fAr vi pA kopet. De av oss som inte
tidigare varit i kontakt med eller sysslat med
oppna feedrar kommer att bli forvAnade over
vilka HF-spanningar som kan forekomma vid
vissa frekvenser. Ofta over 1000 volt aven,
som jag pApekat, vid lAg effekt. Ser man till,
att antenn med feeder ar ordentligt upphangd och fastad, kommer antennen att vara
mycket effektiv och inte vAlla nAgra bekymmer.

Antennens riktverkan.

V* o

GND

Toshiba GaAs FET
Toshiba har utvecklat en 30 GHz FET. 9,5
dB gain och 2.0 dB brusfaktor vid 18 GHz.
7,5 dB gain och 4,0 dB brusfaktor vid 30
GHz! Beteckningen ar JS8830-AS och gAr
kanske att kopa pA nAgot Ars avbetalning??
DUBUSINFO

o

Tekniska
notiser
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......A

permanentsatser som hade ratt langd sA det
kan kanske Iona sig att undersoka vad den
battre halften har i sin junkbox. Figur 3 visar i
alia fall hur man borrar och forser de hemtillverkade spridarna med hAI och en fordjupning forsjalva feedertrAden.
Spann upp de tvA feedertrAdarna sA att
dom ar strackta ordentligt. Montera sedan
spridarna med ca 60 cm intervail mellan dom.
Leis dom med najtrAd sA som figuren visar.
Orsaken till att man anbringar spridarna pA
detta satt ar, att skulle nAgon eller nAgra gA
sonder, sA ar det latt att byta dom trasiga
mot nya.
Nar sA feedern ar klar, ska den lodas
ordentligt till sjalva antennen med en trAd pA
vardera sidan om mittisolatorn eller
isolatorerna. For lagg marke till, att vi dar ska
ha samma avstAnd som vi har mellan feeder
trAdarna.
Och darmed ar det klart att hissa upp
masterverket.
Forsok ordna sA, att feedern gAr nAgorlunda vinkelratt mot antennen i varje fall en
6 — 7 meter. Detta for att inte fA en icke dnskad koppling mellan den ena halvan av an
tennen.
Intaget till radiostationen blir kanske knepigare att ordna. Men med hjalp av genomforingsisolatorer som man satter i fonsterkarmen gAr det bra. Men har kommer den
personliga uppfinningsformAgan att sattas
pA prov. Tank bara pA att nederandan vid en
del frekvenser kommer att fora en aven vid
lAg sandareffekt, hog HF-spanning. Tank
ocksA dA pci, att ingen person ska komma i
beroring med feedern vid sandning.
Nar sAval antenn, feeder som genomforingen in till stationen ar klar, kan man ta' och
beundra sitt verk. Nog ser det ganska pampigt ut och den ger dessutom intryck av
kraft. Men det ar effektivitet vi ar ute efter

VOUT--VIN

JWL
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Elektrisk potatis
Scottish Institute for Agricultural Enginee
ring har formodligen konstruerat den forsta
elektriska potatisen. For att se till att vSra kara rotknolar ej f3r for omild behandling, har
man forklatt en VHF-sandare till en fyllig
King Edward (?). Nar s3 den stackars traktorforaren fSr hora vilda tjut i stallet for Hasse
Tellemar i radion, f3r han ta fram silkesvantarna. Enligt Wireless World ar aven elek
triska applen, lokar och HALLON(I) elektrifierade. AlltsS, rensa all frukt och alia gronsaker frSn Skottland extra noga.
Rohde & Schwarz 50 Sr

1983 firade RBS 50 3r. Mot slutet av Sret
kom en pSkostad jubileumsbok over historik
och nutid. RBS ar val tillsammans med
Engelska Marconi, ett av de stdrsta foretag i
Europa som tillverkar H F-instrument.
Det forsta instrumentet var foregSngaren
till "WIP" — en frekvensmeter for 6 till 3600
meters vSglangd. RBS fick sitt uppsving un
der andra varldskriget (som mSnga andra
elektronikforetag). FrSn 1948 byggdes den
forsta europeiska VHF/FM rundradiosandaren. MSnga lander byggde upp sitt
rundradionat med RBS utrustning. RBS har
genom Sren stStt for mycket hog klass p5 sina HF matinstrument. 1958 kom ett klassiskt
instrument; SWOB, som ar ett s3 kallat
"Polyscope" (en svept signalgenerator 0.5 —
400 MHz, kopplad till en detektor och en TVskarm. Man kunde alltsS svepa filter och forstarkare). Detta instrument anvands fortfarande pA sina stallen!
RBS har levererat mycket till Sverige. All
civil flygkommunikation skottes av 50 st
10kW AM sandare och dStidens stdrsta
doppler-pejl (1958). 1961 levererades en
35kW log-periodisk antenn till Grimeton, soder om Goteborg. I Sverige representeras
RBS av Teleinstrument AB. Idag finns allt
frcin matmottagare till natverksanalysator
och 100 kW sandare.

Hur farjag tag pa
in tressanta
komponenter?

Ny lag- volts OP-amp.

Efter att ha hittat ett trevligt schema eller
last nSgot §om kan vara kul att prova p5, in
staller sig det problem som ofta ar ooverkomligt: Hur kan jag kopa komponenter till
mitt tankta byggobjekt? Med svenska
expeditionsavgifter lockar det inte att bestalla smSskvattar frSn flera firmor for att f3 ihop
alia komponenter.
Nirvana for en byggintresserad radioamator ligger i England. Narmare bestamt
hos Ambit International. Jag skulle vilja saga
att det finns inte mSnga byggen dar inte
samtliga ingSende komponenter g3r att kopa
hos Ambit. Aven byggsatser och fardiga
instrument och apparater finns. Tjock kata
log finns for ca ett pund. Adress: Ambit
International, 200 North Service Road,
Brentwood, Essex CM144SG, England.
Skulle det vara tysk-inspirerade schemor
a'la Rohde (profeten), kan tyska "Elektronikladen" vara att foredra. Bra katalog finns att
fS frSn: Elektronikladen, Wilhelm-Mellies
Strasse 88, 4930 Detmold, V-Tyskland.

RCA har slappt en ny ISgvolts OP-amp.
CA3420 ar en BiMOS single forstarkare i TO5 eller 8 pin DIL (plast). Den ar pinkompatibel
med 741. ArbetsomrSde ar mellan 2—20
volt. Vid 10 volt matningsspanning kan
CA3420 lamna 9.9 volt util Kan driva max 2
mA. Kretsen drar endast 300 uA vid 2V. Rep
resentant ar Ferner Elektronik AB, Bromma.
Trots att CA3420 ar en mycket kraftfull
ISg-voltsforstarkare har den ISngt kvar till Na
tionals LM10. LM10 har en 200 mV referens
samt en OP-amp som b3da fungerar ner till
1.2 V!

VIC-64 problem med
laddning?
Problem har i vissa fall uppstStt vid ladd
ning av program frSn kassettbandspelare.
Datorn tycks vara val skarmad men inte
bandspelaren. StSr den for nara TVmonitorn kan problem forekomma. Flytta dS
bandspelaren en bit ifrSn monitorn.
(OZIGKJiOZ)

CRD — ny typ av diod
En ny "current regulator diod" har tagits
fram av bland annat japanska IEC. Nar man
kopplar in dioden direkt mellan plus och mi
nus kommer en begransad strom att flyta.
IEC har fem varianter med olika strommar.
1.0, 1.5, 2.0, 2.7 och 3.5 mA. Det ar alltsS en
mycket anvandbar komponent som mSnga
tillverkare kommer att ta upp i sina program.
Ett par kraftfulla anvandningar ar som emit
ter biasering i till exempel differential steg el
ler som stromgenerator i en sSgtandsgenerator.
Matningsspanning kan vara mellan 10 och
100 volt! Svensk representant ar Bernault Elsystem, Box 22, 427 00 Billdal.
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Ip: Pinch-off current
Vk: Voltage that is converted to the current of 0B x Ip or more
Vmax: Maximum voltage used

QRP eller test-sandare

Toshiba linjar UHF-modul
Det har lange funnits klass C effekt moduler for VHF och UHF. Nu har det kommit linjara varianter for SSB. S-AU4 ar en 17 W ut
effekt modul for amatorradio (430—450
MHz). Specifikation vid 12,5 VDC: 19,5 dB
gain, ca 45% verkningsgrad, 50 ohm in/ut
impedans. Overtoner battre an 30 dB under
barvSgen och IMD tvS-ton vid 13 W PEP 32
dB under barvSgen. Kretsen behover alltsS
endast 200 mW inmatat for ca 20 W ut! Kan
spara mSnga sena natter. . .
DUBUSINFO

Cathode

KB4PY har i QST beskrivit en enkel 1W
sandare fdr30M.
Kan vara lamplig som QRP sandare eller
som testsandare vid exempelvis antennmat-

ningar. Om man avlagsnar Pl-filtret pa utgSngen kan man kora andra band med samma koppling. 1W uteffekt ger ungefar 50
ohms utimpedans frSn sista transistorsteget.
Vill man minska overtonerna, kan man rakna
om Pl-filtret till aktuell frekvens.

ORIC-1 agare
kan nu kora RTTY med sin dator. Kassettbaserad mjukvara med Split Screen, teckenbuffert for sSval 16 som 48k modellen. sand
SASE for information till SM3HBQ Hans p
och se annons i detta nummer av QTC.
QTC 5:1984
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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
Cart- Gustaf Blom, SM6HYG
Vastra Kronoborgsgatan 39
46300LYSEKIL
TeL 0523-110 32

ANGAENDE FoRSENADE LOGGAR. DE L0GGAR SOM INTE KOMMER
FRAM I I ID PUBLICERAS I KOMMANDE NUMMER UNDER RUBRIKEN FoRSENADE LOGGAR . DESSA LOGGAR MEDRAKNAS I ARSSAMMANDRAGET OCH TILLGODORAKNAS PA NORMALT SATT TILL
DE 9 BASTA RESULTATEN UNDER ARET.
FoRSENADE LOGGAR AKTIVITETSTESTEN VHF FEB : SK7HW HQ
236P, SK2KV KY l 559P , SM1NNV JR 133P, SK2AU KY 825P
SL5ZYB/5 Hl 618P , SM2ILF KY 672P , SM2CPF KX 227P .
FoRSENADE LOGGAR AKTIVITETSTESTEN UHF FEB: SM7CFE HQ
1 02P.
FoRSENADE LOGGAR AKTIVITETSTESTEN VHF MARS: SK2KW KY
3325P, SM60NH GS 5O4P, SMOOTH JT 407P,SM10AT JR 124P
SK4BV HV CHECKLOGG > SM6EAN FR 822P, SK2AU KY 1887P,
SL5ZYB/5 HT 1034P, SMOKAK/O JT 452P.

LANDSKAMPEN SM-OH

y
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HARMED INBJUDES
TILL ARETS
LANDSKAMP MELLAN SM-OH
PA 144, 432 OCH 1296 MHZ.
1 IDPUNKT: FoRSTA PERIODEN ( ENDAST CW )
L8RDAGEN I
1REDJE VECKOSLUTET I MAJ 1800-2200 GMT. ANDRA PERIO
DEN (ENDAST TELEFONI) SBNDAGEN
I TREDJE VECKOSLUTET
I MAJ 0600-1000 GMT.
TAVLINGSMEDDELANDE :
RS(T)+ QSO-NUMMER
B8RJANDE PA
(001) » ANVAND SEPARATA NUMMERSERIER F8R
RESPEKTIVE
PASS* Q1H
ANGIVET ENLIGT
QTH-LOKATORSYSTEMET ELLER
PA ANNAT SATI. EX 579001 IT60C.
POANGBERAKNING: SM- ANNAT LAND OCH OH- ANNAT LAND 1
POANG PER 10 KM< SM- SM OCH OH- OH 2 POANG PER 10 KM
OCH SM-OH 3 POANG PER 10 KM . ALLA AVSTAND
AVRUNDAS
UPPAT. AVS1AND UNDER 50 KM RAKNAS DOCK SOM 50 KM OCH
8VER 2000 KM SOM 2000 KM. MULTIPLIKATORER 432 *2 OCH
1296 *3 PA OVANSTAENDE
POANG . EX. ETI 141 KM:S QSO
MELLAN SM-OH PA 432 MHZ
GER 15*3*2= 90 POANG. H8GST
Ell QSO PER STATION, PERIOD OCH BAND.
LOGGAR:SKALL VARA AV REG 1 -TYP•SEPARATA LOGGAR SKALL
F8RAS FoR DE OLlKA PASSEN.
SLU1P0ANG: TVA SEPARATA RESULTATLISTOR UPPRATTAS,EN
F8R CU-PASSET OCH EN FoR TELEFONI PASSET . F8R ATT FA
FRAM LANDSKAMPSSEGRAREN
SUMMERAS
DE 25
BASTA PER
LAND OCH TESTPASS. DEN STATION SOM UPPNAR DEN H8GSTA
POANGSUMMAN I RESP. PASS VINNER INDIVIDUELLA 1AVLING
EN.LOGGAR SKALL FoR BaDA LANDERNA INSANDAS TILL SM:S
TEST-MANAGER JAMNA AR OCH OH:S TEST-MANAGER UDDA AR.
LOGGAR SKALL VARA
POSTSTAMPLADE
SENAST
I JUNI F8R
ATI RAKNAS MED.
( 1 JUNI )

VHF UHF SHF-EHF
Contest and Award Manager
Lars Gustavsson, SM0DRV
Finnbergsvagen 32, 2 tr.,
131 31 NACKA
Tel. 08 41 92 48

JR32D
JR24B
KY26E

8 SM 1LPU
9 SM1MUU
10 SM2ILF

1 1
12
13
14
1 5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

SK6NP/6
SM3KIF
SM7GWU
SM5DGX
SM1NFH
SK7PL
SK6EI
SK2AU
SM1MUT
SK5DB
SM5MXJ
SM6KJX
SK6HD
SK6CM
SM7LXV
SM1MUV
SM3GHD
SM6NJK
SK7MN’
SM70HE
SM2MPP/0
SM7MX0
SM7NNJ
SK7JC
SMOOTH
SMOKAK/O
SM60NH
SM4DDY

CHECKLOGG:

GS
IU
HS
IT
JR
HQ
GS
KY
JR
IT
JU
GR
GS
GS
GP
JR
Gk
GS
HQ
IQ
JT
HR
IQ
HQ
JT
JT
GS
GT

1 329
1230
1228
1208
1 1 40
998
985
957
885
843
842
796
776
761
69 1
675
652
598
597
593
589
586
572
564
548
533
524
521

KVARIALSTESTEN NR 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANROPSSIGNAL
SM7JUQ
SM7MK1
SK7PL
SM1MUU
SM7LXV
SM4IRG
SM 5LXA
SM1LPU
SM7NNJ
SM6BCD

1 1 SM6KPP
12 SM1NVW/1

GR
JQ

385
3 52

AK1IVI1E1STES1EN VHF APRIL

1
2
3
4
5
6
7

178

ANROPSSIGNAL
SM3AZV
SK3AH/3
SM7CMV/7
SM5KWU
8SK4A0
SM7JUQ
SK7JD

ANTAL
48
37
30
20
25
21
17
17
22
13

POANG
1452
1 439
843
68 4
666
589
569
558
500
41 4

QSO

1 3 SM6MVE
1 4 SM2LTA

GR
JY

309
1 58

ANTAL OSO
88
84
102
80
85
99
61

POANG
4325
3964
2633
2583
2444
2112
2057

HS
IQ
IT
HT
11
JR
JX
GR
GR
JU
HT
HQ
GT
JR
IU
JT
JT
JU
HU
FR
FS
IT
IT
IT
GP
IT
IV.1
JR

447
433
409
405
388
367
349
310
281
275
268
226
1 77
1 70
1 63
1 50
1 44
1 30
1 05
84
72
68
65
58
51
49
47
25

1984.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QTHLOCATOR
JT54H
JU72C
IT60C
JW31H
GU79D
KX12G
GP45C
GR12C
HT51 C
IU67G

1 1
12
13
14
15
16
17
18
19

SM7GWU
SM7CFE
SM2MPP/0
SM7NNJ
SM1MUT
SK6AB
SM6MVE
SM3C0L
SM7BHM

199
192
19 1
165
1 59
14 1
89
73
71

QRV

1984.

QTHLOCATOR
IX79C
IU06F
GP49C
IT34H
HU39H
GP37A
IR1 4F

SM5LXA
SK7CA
SM5DYC
SL5ZYB
SMOOUG
SM10AT
SM3IZB
SM6KPP
SM6LIF
SMOKRR
SM5LNS
SM70SW
SK4RL
SMINNV
SM5HYZ
SMOLHY
SMOGZT
SMOMIW
SM4D0G
SM6BCD
SK6GX
SM5FDA
SM5JYP
SMOIKR
SK70Z
SM5NXK
SM3GBA
SM1LXX

SMOBVQ

ANROPSSIGNAL
SMOFZH
SM5BEI
SMOCPA
SM3AKW
SM4DHN/4
SM2CKR
SM7DKF
SM6CWM
SM4PG
SM5HYZ

13131

1984

QTHLOCATOR
GP37A
GP58A
HQ42E
JR24B
GP48A
HT63H
HS48J
JR32D
IQ22J
FR30J

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
6?
63
64
65
66

1 644
1 603
1 339

KOMMENTARER.
SK7JD:HUKA ER! NU HAR VI LADDAT OM EFTER STORMFALLNINGEN VID NYAR. SA HAR VI ANTLIGEN FATT UPP NYA ANTENNER 4X15 D.QD. 73 SK7JD (VI H8RS??)
8SK4A0: PUH . NU AR DET SLUT
PA 60-ARSFIRANDET (PA
BANDEN). I JUNI BLIR VI NOG QRV /P I GEN FRAN HU17C .
498 MASL•KLUBBSTUGAN CA 150 MASL• 73 DE LASSE ES JAN
SM5JYP: FBR ATT VARA MIN F5RSTA TEST GICK DET BRA .
MEN JAG MASTE FIXA PREAMPEN . VAD GALLER CW K8R ALLA
SA FORT ATT MAN HAR SVART ATT TAEMOT, MAN VAGAR INTE
HELLER SANDA SA DAR SAKTA (20-30 TAKT). 73 DE SM5JYP

AKTIVITETSTESTEN UHF APRIL

ADRESS TILL SM:S TESTMANAGER:
LARS GUSTAVSSON SMODRV, FINNBERGSVAGEN 32 2TR,
NACKA.

65
57
37

1296 MHZ:

HS
HQ
JT
IQ
JR
FR
GR
Ik
HQ

SM5HYZ ,

SMOFZH,

ANTAL QSO
40
38
36
25
21
15
23
12
12
13

20
21
22
23
24
25

SK7BQ
SM7MXP/0
SM7LXV
SM7LXC
SM2ILF
SM1LPU
SM7MVR
27 SM1MUU
28 SM3GBA
SMOCPA,

POANG
1 184
1 108
926
904
682
522
357
319
314
293

HQ
JI
GP
GP
KY
JR
IQ
JR
IV.1

64
61
39
38
37
31
31
28
20

SM5BEI

KOMMENTARER.
SK6AB: 9 QSO:N AR VAL INTE SA 10KIGT FBR OPR . UTAN
TESTERFARENHET. NASTA GANG KAN VI GREJORNA REDAN NAR
VI SLAR PA, SA DA SLIPPER VI NOG OZON . VI HAR SANDNINGSF8RBUD F8RE 2100 (FR8KEN UR-1 ID), VILKET PAVERKAR VARA M8JLIGHETER TILL TOPP-POANG! VAL M8TT I GEN.
SM6-NNC A LKM.

QTC 5:1984

NRAU-MOTET I STOCKHOLM

Motet var uppdelat i en del for HF (kommittd A) och en del for VHF och hogre (kommitte B). Dessutom arbetade ett antal underkommitteer parallellt med speciella frSgor
som radiopejlorientering och dylikt.
VHF-kommitt6n inledde med att g3 igenom samtliga papper infor lARU-konferensen 8 — 13 april. Nar detta nummer av QTC
utkommer ar NRAU:s stallningstaganden
historiskt material och kommer darfor inte att
redovisas har. I nasta nummer ar det spaltredaktorens forhoppning att kunna redovisa
resultaten fr3n lARU-motet.
Darefter overgick kommittdn till att diskutera NRAU-frSgor. Danmark ville blcisa liv i
den gamla test som gick parallellt med Regi
on 1-testen i September genom att starta en
samtidig test i September och oktober med
forhoppningen att detta skulle leda till okad
aktivitet i Region 1 -testerna. Denna ar ju som
bekant verkligt dSlig jamfort med t ex tisdagstesterna. Motet beslutade att erbjuda
deltagarna korandet av en gemensam nor
disk segrare i dessa tester.
FrSgan om torsdagstestens delning var
kanske den stora frSgan denna going med
hansyn till den livliga debatt som forts under
senare tid. Infor motet hade pci initiativ av
OZ7IS opinionsundersokningar gjorts for att
pejla stamningarna angSende dels en del
ning, dels val av dag for den nya UHF-SHFtesten. Resultatet av undersokningen var
mycket splittrad, i varje fall nar det galler val

av dag. Har fanns i stort sett alia veckans dagar representerade, liksom olika forslag till
val av vecka.
Om vi borjar med val av vecka ar problemet det att forlaggs testen till andra veckan i
mcinaden ar det endast Norge som med han
syn till presslaggningstid kan redovisa resul
tatet foljande monads nummer utan prob
lem, Finland med visa problem och Danmark
och Sverige inte alls. Valjs sista veckan mSnaden fore f3s problem med mSnadsberakning samt haltande redovisning i fdrh3llande
till dvriga tester inom mSnadstestgruppen.
Av dessa skal fann motet att forsta veckan i
mSnaden var enda mojliga losning. Kommentarer valkomnas.
Vad betraffar val av dag i veckan ansSg en
majoritet att veckoslutet (fredag, lordag och
sondag) var olampligt eftersom flertalet del
tagare sannolikt onskar tillbringa detta med
familjen, Ska till sommarstugan, med mera.
AterstSr mSndag och onsdag. Eftersom 1.3
GHz-amatdrerna sannolikt kor 432 i storre
omfattning an 144 blev slutsatsen den att
mSndag ger mindre friktion an onsdag varfor
motet sSlunda fastnade for forsta mSndagen
for ny test for 1.3 GHz och hogre frekvenser.
En liten baktanke finns ocksS i att den dag
2.3 GHz-amatdrerna vill ha en egen test ar
onsdagen given och nar SHF-amatorerna vill
ha en egen test faller sej fredagen naturlig
(trots att veckoslutet narmar sej). Darefter
skulle forsta veckan i mSnaden vara full av
tester.
Danmark har erbjudit sej att uppstalla en
gemensam topplista over korda rutor for nordiska deltagare. Eftersom erbjudandet inte
forefaller innebara nSgot merarbete for dvri

ga nordiska landers amatdrradioforeningar
eller dess medlemmar accepterades forslaget.
Norge lamnar organisatorskapet for jultesten och startar den nya nordiska parallelltesten i September och oktober.
Motet beslutade infora bonuspoang for
varje kord ruta i dom subregionala testerna.
Tillagget blir 100 poang per ruta.

Danmark ville mycket garna ha gemensamma poangberakningsregler i aktivitetstesterna trots att dessa ar helt nationella. F3n
svensk sida forstod vi inte riktigt behovet av
standardisering p3 detta omrSde. Det viktiga
ar ju att tiden ar gemensam samt ev. testmeddelande men vad som sedan hander vid
skrivbordet efter testen torde inte spela s3
stor roll. Danmark foreslog 1 poang per kilo
meter for alia tester.
Detta ar en gammal frAga som pS senare
tid kommit i ny dager med alia hem
computers och fickraknare. Forr var det
besvarligt och tidsodande att rakna i kilo
meter jamfort med "stora cirklar pS vaggen",
men numera ar det snart i varje shack bara
att stoppa in locatorerna i tangentbordet och
Icita datorn gora resten. Kanske dags for en
citergcing till 1 poang per kilometer i alia sammanhang.
Motet agnade ISng tid till att gS igenom
kollisioner SM —OZ och i viss mSn SM —LA
bland repeatrarna. Genom god kompromissvilja och provande av alia utvagar lyckades
motet bringa mSnga stotestenar ur vagen.
Dartill diskuterades diverse storningsfrSgor och andra problem innan det var dags
att avsluta annu en NRAU-konferens.

i?

Den 17—18 mars 1984 holls ett NRAUmote i Stockholm med deltagare frSn Dan
mark, Finland, Island och Norge, samt Fardarna och vardlandet Sverige.

/A\ h m i 1111 ill I

A-Annaboda

QTC 5:1984

renshotellet och de som vill delta i samkvamet p3 lordagkvallen ber vi kontakta:
Gun Grannsjd, SM4LMU, LundagSrdsvagen
9, 702 29 OREBRO.

Det ar fint om du samtidigt berattar om du
tanker ta med nSgon 432 MHz antenn for
matning.
Mycket valkomna onskar
OSA VHF group

—:------

ANNABODA

•lindesberg

R60

Orebro Sandareamatdrer inbjuder alia
intresserade till VHF-UHF-SHF meeting i Annaboda (HT55b, 250 m asl). Datum blir 8 —
9 — 10 juni 1984. Annaboda ligger i Kilsbergen och ar ett fritidscentrum i Orebro
kommuns regi. I omrSdet finns konferenshotell, campingplats, matservering, friluftsbad, vandringsleder, alltsammans i en naturskon miljo. Forlaggning kan ske i konferenshotellet eller p3 campingplatsen.
Bland aktiviteterna detta Sr: Antenngainmatningar pA 432 MHz, i m5n av tid aven p3
1296 MHz. Foredrag om antennteori. Diskussioner. Loppmarknad. Brusfaktormatningar
med varm-kall metoden och med aut. brusfaktormeter. Dynamiktest av mottagare pS
144 och 432 MHz. For kalibrering av instru
ment kommer FFV-underh3ll:s matbuss att
finnas p3 plats. En rad olika typer av mat
instrument kan kalibreras i denna buss. Du
som onskar kalibrera nSgot instrument kan
garna ta kontakt med Hans, SM5LED tel.
0589 - 112 74 eller Bjorn, SM5MEQ, tel
I0589 - 139 84 for narmare besked. Vidare:
Ravjakt p3 10 GHz! Festligheter p3 lordagkvallen.
Inlotsning sker huvudsakligen pS R2 och
RU2. Vid vissa matningar mSste absolut
radiotystnad r3da, vilket aven drabbar inlotsningen. De som onskar boka rum p3 konfe-

GARPHYTTANi
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DARC Field DayCW
DAFG Kurz RTTY
WWSA CW
SSAMTSSBnr6
SSA MT CW nr 6
All Asian DX Phone
Citta di Messina
EUCW Straight Key Day

JULI
07-08
14-15
15
15
28
29
28-29

0000 - 2400
0000 - 2400
1400-1500
1515-1615
0800-1100
0800-1100
0000 - 2400

Venezuelan WW SSB
IARU Radiosport CW/Phone
SSA MT CW nr 7
SSAMTSSBnr7
SCA Sommar Foni
SCA Sommar CW
Venezuelan WW CW

Regler for SSA:s portbehest finns i Test ABC samt i detta
nr. DARC Field Day hrttar Du i detta nr. CQ-M finns i 4/83,
WXi 2/84 WWSAi 6/82.
Ett + fore och efter testens namn betyder att officiell inbjudan ej inkommh.

SAC och NRAU-motet

SK0CT
SK0BU
SM5ALJ
SK5AA
SM0NJJ
SK5JV
SM6NJK
SK7AX
SM7DBD
SM6LZQ
SM5BUZ
SM5DYC
SM5EUU
SM3NXS

D
az Q.

z
Q-

a:

<

o x
D

x x

15. SM0BSB
ot\ziv
17. SM7NSX
18. SM0KRN
19. SK0MK
20. SM5IZF
21. SM6OLL
22. SM6NWL
23. SM6NZA
24. SK6NP
25. SM6JFE
26. SM2NTU
27. SM3NSO
28. SM5FUI
29. SM7CZC
30. SM7HSP

00

180

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

CD

Vid NRAU-motet i Stockholm den 17—18
mars deltog undertecknad for att diskutera
nya regler for SAC tillsammas med dvriga
nordiska Contest Managers. FrSn Norge deltog Alf/LA5QK och frSn Finland SRALs nye
manager Risto/OH2BCV/OH3UU.
De nya reglerna som antogs p3 motet ar
omredigerade s3 att de overensstammer med
den standard som ska galla alia IARU Region
1-tester. I dvrigt gjordes inga revolutionerande forandringar: en SWL — liksom
en QRP-klass infordes och bandsegmenten
for testtrafik andrades sd att de overensstammer med IARU Region 1-rekommendationerna. De nya reglerna galler fr o m
Srets test som arrangeras av SSA.
Risto/OH2BCV/OH3UU har tillsammans
med flera medhjalpare gjort ett enastSende
arbete vid kontrollen av 1983 Srs SAC. Samtliga insanda loggar har kontrollerats. Den f in landska testkommitten konstaterade att alltfor m5nga deltagare beraknat sina multiplar
felaktigt. Listan p3 dem som raknat samma
land flera ganger p3 samma band var ISng.
MSnga, aven mycket erfarna operatorer, raknade lander som inte ar DXCC-lander som
multiplar, t ex IT9 och JR6. Lander som raknas till Skandinavien i denna test togs upp t
ex JW och JX. De ryska klubbprefixen fordes ofta upp p3 fel land, t ex UK2A som UA2
i st. f. UC2 osv. Dessutom missade mSnga
att ta upp alia sina multiplar.
Om alia deltagare forde och bifogade den s
k multipelchecklistan som det stSr om i reg
lerna skulle mSnga av dessa fel undvikas och
kontrollen av loggarna g5 mycket lattare. For
i de allra fiesta fall ror det val sig om slarv f3r
man hoppas. Man bor ocksS ha en aktuell
DXCC-lista till hands nar man beraknar poangen. Jag kommer inte att ha mdjlighet att
gora en s5 noggrann kontroll som finnarna,
men hoppas att tendensen inte holler i sig utan att multiplarna stammer battre i Srets test!
Det framkom p3 motet kommentarer om
att det s k dupe sheet som mSste bifogas log
gar med mer an 200 QSO p3 ett band kan
medfora att folk ISter bli att kora helt, eller
slutar efter 199 QSO. Arbetet med att gora i
ordning ett dupe sheet ar dock inte s3 jobbigt
som man tror. Men mSnga ar nog osakra p3
hur ett dupe sheet ska se ut. En blankett for

MT3CW

21
20
19
18
17
16
16
17
17
16
16
16
14
12
12
12
10
11
11
11
9
8
10
8
8
9
6
6
5
3

20/18
19/21
21/18
16/17
17/15
17/14
16/14
19/10
14/14
19/10
18/10
16/8
17/9
14/9
8/13
13/7
9/12
4/15
7/12
9/8
10/7
0/18
9/4
3/14
8/5
7/4
0/14
0/11
10/0
2/1

1533
1520
1444
1152
1071
960
944
935
935
896
880
736
700
540
480
480
400
396
374
341
288
272
250
240
208
198
162
120
100
18

1.000
0.992
0.942
0.751
0.699
0.626
0.616
0.610
0.610
0.584
0.574
0.480
0.457
0.352
0.313
0.313
0.261
0.258
0.244
0.222
0.188
0.177
0.163
0.157
0.136
0.129
0.106
0.078
0.065
0.012

SM6NZA & SM7CZC korde QRP. Checkloggar: SK0RQ/5,
SM0KNV & SM5APS. Ej insanda loggar: SM3DMM &
SM70HG. Totalt dehog 35stationer.

KLUBBTAVLINGEN
1. Fagersta Amatorradioklubb
2. VasterSs Radioklubb
3. SVARK
4. Radioklubben vid Ericsson Radio
Systems
5. Tekniska Hogskolans Radioklubb
6. Mariestads Amatorradioklubb
7. LM Ericssons Radioamatdrer
8. Sundsvalls Radioamatdrer
9. Vilhelmina Sandareamatorer
10. Malardalens Radioamatdrer
11. Herrljunga Radioklubb
12. SkellefteS Radioamatdrer
13. V Blekinge Sandareamatorer

MT3SSB
1. SM5ALJ
2. SK0BU
3. SK5AA
4. SK7AX
5. SM0NJJ
6. SM3AF
7. SM7HSP
8. SM7DBD
9. SM3LIV
10. SM6FAM
11. SM6NBT
12. SM0EDF
13. SM5EUU
14. SM6LZQ
SM5BUZ
16. SM4GTB
17. SM0MIW
18. SM3NSO
19. SM4NLL
20. SM3CBR
21. SK2IV
22. SM0BSB
23. SM5BXR
24 SK6NP

W
B
X
W
X
AC
B
U
P

22/25
22/26
19/25
20/24
18/22
21/21
19/21
20/20
16/22
19/18
16/22
16/21
15/19
17/18
14/21
14/13
11/11
10/12
1/24
0/21
9/10
6/12
4/12
0/12

2745
2588
2231

KLUBBTAVLINGEN
1. VasterSs Radioklubb
2. Sundsvalls Radioamatdrer
3. SVARK
4. Fagersta Amatorradioklubb
5. Tekniska Hogskolans Radioklubb
6. LM Ericssons Radioamatdrer
7. V Blekinge Sandareamatorer
8. Roslagens Sandareamatorer
9. Gavle KortvSgsamatorer
10. Vilhelmina Sandareamatorer
11. Herrljunga Radioklubb
MT
5 basta efter 3 omgfingar

CW
SK0BU
SK0CT
SK2AU
SM0NJJ
SK5AA

80
75
76
73
72
74

25
24

19
17

14
13
13
13
11
10

2581
2548
2378
2210
2052
2000
1950
1900
1898
1872
1776
1725
1584
1474
1474
1060
798
731
672
533
455
442
341

1.000
0.987
0.921
0.856
0.795
0.775
0.756
0.736
0.735
0.725
0.688
0.668
0.614
0.571
0.571
0.411
0.309
0.283
0.260
0.207
0.176
0.171
0.132

Checkloggar: SM0KNV. Ej insanda loggar: SM0CXM,
SM3DMM & SM3LWP. Totalt dehog28stationer.

SSB
SK0BU
SK5AA
SM5ALJ
SK2AU
SM0NJJ

2.701
2.430
2.000
1.741
1.678

2.746
2.381
2.088
2.000
1.997

CW
SVARK
VasterSs Radioklubb
Tekniska Hogskolans RK
Fagersta Amatorradioklubb
SkellefteS Radioamatdrer

8207
5270
4559
4289
4159

SSB
SVARK
Fagersta Amatorradioklubb
VasterSs Radioklubb
Sundsvalls Radioamatdrer
Tekniska Hogskolans RK

11631
8292
7580
7490
7166

SSADX CUP 1984
Rapport 1 (1/1-25/3 1984)

7

14

21

28

Klass A
SM0AJU
SM7GWU

187
10

15

14

13

46

187
98

Klass C
SM6NJK

34

55

63

68

220

Klass QRP
SM5AMF

15

14

10

8

56

1.8

3.5

9

Totalt

Det kom ju inte in sS mSnga rapporter precis, men det beror val p9 att 1983 3rs resultat inte hunnit publiceras den 25
mars. Hoppas det kommer fler rapporter den 25 juli! Lycka
till i DX-jakten.

SM6EWB

KORTVAGSM ASTERSK APET1983
1.
2.
3
4.
5.
6.

9.

1533
1520
1152
1071
540
480
374
240
198
18

3962
3898
3684
2922
2548
2052
1950
798
533
455
220

11.
12.
13.

SM3VE
SM3EVR
SM5GMG
SM0KNV
SM3CER
SM0COP
SM5ALJ
SM5IMO
SM5BVF
SM3BP
SM4DHF
SM7FDO
SM0CXM

505
210
200
130
115
110
110
110

14.
15.
16.
17.
18.
19.

21.
22.
23.

25.
26.

SM5DYC
SM7DUZ
SM6MYF
SM3JBE
SM0BDS
SM6BZE
SM5EUF
SM5FNU
SM6NJK
SM3ALW
SM3CWE
SM7NSX
SM5FUG

De tre basta far plaketter, de fem basta fSr diplom.
SM6EWB

RESULTAT IARU RADIOSPORT 1983
QSO
points
(call
268
64.800
SM5BMB
341
59.550
SM5ARL
139.432
572
SM5BAX
475
100.740
SM7LAZ/6
400
100.688
SM1BVQ
374
50.457
SM2CEW
253
35.337
SM5RE
249
26.825
SM6DED
159
24.309
SM0BDS
124
13.350
SM5LRM
64
5.100
SM6NWL
1025
212.341
SM2CWU
324
39.872
SM7KIL
124
13.630
SM7HSP
19
747
SM0MML

zones class)

O Q O O C D C D C D C D 0 D C D 0 3 C D a 3 j> J >

1700-1700
1200-1600
1500-1500
1400-1500
1515-1615
0000-1400
1400-1400
0600-1800

-< C C m X O -n X C > C C > >

JUNI
02-03
09
09-10
17
17
16-17
23-24
30

03

AGCW DL QRP/QRP Party
+ ITU Phone +
SSA MT CW nr 5
SSAMTSSBnr5
CQ-M-DX CW/Phone
+ ITU CW +
SSA Portabel nr 1
CQWPX CW

O

1300-1900
0000 - 2400
1400-1500
1515-1615
2100-2100
0000 - 2400
0700-1100
0000 - 2400

>

MAJ
01
12
13
13
12-13
19
20
26-27

detta andamSI borde overvagas, och 3tminstone en skiss p3 hur ett dupe sheet kan
stallas upp kommer att publiceras i QTC tillsammans med reglerna. Infor 3 rets SAC vill
jag bara namna att jag personligen inte skulle
diska nSgon som inte bifogar dupe sheet om
alia dubletter ar klart markerade i loggen.
Men med ett dupe sheet blir det mycket lattare b3de for deltagaren och testkommittdn
att finna dem.
Hoppas att forberedelsema infor Srets
SAC redan ar igSng ute i landet. Inte for att
vi nSgonsin skall kunna sIS finnarna, men det
kan ju vara roligt att forsoka sIS sitt personbasta eller varfor inte ett SAC All-Time Re
cord.

"Tl

Test

m X C O )7 O -< O ^ \> -n C > C

KALENDER
Datum Tid i UTC

kortvAg

SPALTREDAKTOR
Rolf Arvidsson, SM4BNZ
Skogsvagen1,Sanna
696 02HAMMAR

8SSSS

-

TESTLEDARE
Goran Granberg, SM6EWB
Rosengatan 76
434 00KUNGSBACKA

Checkloggar: SM5APS, SM6AYM.

GLOM EJ
PORTABELTESTEN
20 MAJ
SIDAN182

QTC 5:1984

SCANDINAVIAN CUP 1983
1SRAL FINLAND

CW Single opr.
CW Multi/Single
CW Multi/Multi
Phone Single opr.
Phone Mutti/Single
Phone Multi/Multi

LOGS
79
10
4
71
7
2

Total

173

21.466.985

79
13

4.792.505
2.923.348

50
11

2.216.176
3.801.363

153

13.733.393

31
2

2.165.292
435 865

26
1

804.302
158.080

2.SSA, SWEDEN
CW Single opr.
CW Multi/Single
CW Multi/Multi
Phone Single opr.
Phone Multi/Single
Phone Multi/Multi
Total
3. EDR, DENMARK
CW Single opr.
CW Multi/Single
CW Multi/Multi
Phone Single opr.
Phone Multi/Single
Phone Multi/Multi

60

Total

POINTS
6.017.370
2.743.449
2.910.017
5.155.273
2.749.748
1.891.128

3.563.539

4 NRRL NORWAY
CW Single opr.
CW Multi/Single
CW Multi/Multi
Phone Single opr.
Phone Multi/Single
Phone Multi/Multi

14
3
1
25
3

539.255
463.513
236.550
1.012.113
896.008

Total

46

3.147.439

SCANDINAVIAN TOP SCORES
CW:
Single opr.
1. OH0BA
2. OH2BH
3. OH6DX
4. OH5XT
5. SM5GMG
6. OZ1LO
7. 0H1MA
8. SM3VE
9. SK5EU
10. OH2BAH

739428
665815
658224
648294
625534
553230
533970
446960
427128
394492

PHONE
Single opr.
1. OH2BH
2. OH8PF
3. 0H6JW
4. 0H1MA
5. SM5GMG
6. LA2GV
7. LA2GV
7. OZ5EV
8. SM5CSS
9. OZ4MD
10. SM7KIL

862808
746244
684471
615951
553264
392730
392730
368064
296380
293977
228165

Mutti/Single

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

SL0OZG
OH7AB
SK4BX
OH2TI
OH8TA
SK7HW
OH3NE
SK6RR
LA 40
SK7AX

Multi/Multi
1. 0H3AA
2. OG1AF
3. OH2AQ
4. LA8D
5. 0H8AA

519386
517985
463590
412080
391230
388350
386952
364544
337431
285237

1332850
1054647
460320
236550
62200

Mutti/Single

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OH5BM
OH6AM
LA7Q
SL0ZG
SK5EU
SK5RR
SL2ZZU
OH7AB
OH0AC
SK2AU

Multi/Multi
1. OH3AA
2. OH1AF

733311
686350
672662
659800
552524
535325
534888
525970
457545
420616

1270083
621045

TOP FIVE SINGLE BANDS SCORES:
CW
80m
1. OH2VY
2. SM7KIL
3. LA6OT
4. 0H5VX
5. OH2BSQ

27306
26144
17892
16659
14175

OH8SR
OH1RY
OH2CP
OH2HE
LA7YJ

87528
84032
63544
62422
47517

20m

1.
2.
3.
4.
5.

SM4CMG
SM7FJE
OH2BDP
OH5BE
OY5NS

155419
94075
92336
88660
76752

15m
1. OH8VJ
2. SK2AU
3. OH1TN
4 OH5KE
5. OH6GD

37752
30498
25077
20480
11232

10m
1. OH2EE
2. OZ1FTE
3. OH5OD
4 OH7RH
5. OH2EJ

736
403
173
108
60

QTC 5:1984

9325
8750
3822
352
176

40 m

40 m

1.
2.
3.
4.
5.

PHONE:
80 m
1. 0Z9WCY
2. SM4DQE
3. LA5QK
4. OZ1HWS
5. OZ3ZK
OH1RY
SM3CWE
SM7AI0
0Z6TW
OH2HE
OH2ZAS

127650
20592
10032
9344
6812
6712

20m
1. OH8SR
2. OH5LF
3. 0H8MA
4. SM2EKM
5. SM2LWU
6. SM4CMG

360640
327612
241490
159528
107576
99400

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 m
1. OH7JT
2. OH6AC
3. OH8V4
4. OH7RH
5. OH2BCD
6. OH5LW
10m
1. OH2EE
2. OH3BU
3. OZ7JZ
4. SM2NTU

63140
52593
43520
19312
10097
6888

1120
24
3
2

CW:
SWEDEN:
Single opr./AII band
625534
1. SM5GMG
446960
2. SM3VE
3. SK5EU
427128
(SM5GLC)
4. SM0CCE
354578
5. SM5IM0
351045
329472
6. SM5AOE
213096
7. SM0COP
148718
8. SM0BDS
142065
9. SM6BZE
129820
10. SK0CT
(SM0AHQ)
128982
11. SM6CUK
12. SM5DAC
96444
85765
13. SM5BMB
14. SM6MYF
65775
15 SM7LSU
59250
52392
16. SM2CEW
51205
17. SM6MIS/6
49344
18. SM5RE
46296
19. SM2CFZ
34840
20. SM0BYD/1
21. SM2EKN
33800
31374
22. SM6NJK
31270
23. SM0NJJ
30504
24. SM4DDE
30439
25. SK0BU
(SM0HZQ)
30044
26. SM3AF
25324
27. SM7GWU
21436
28. SM6DED
19928
29. SM6ID
30. SM7FUE
19660
31. SM6NWL
18315
13563
32. SM6BGA
12040
33. SM7CNA
34. SM1CNS
10868
8843
35. SM6CPO
3875
36 SM0KNV
3048
37. SM7LAZ/6
2800
38. SM6HQK
39. SK6NL
1615
(SM6BSM)
1170
40. SM4NGT
240
41. SM7OY

Mufti opr./Single TX:
1. SL0ZG
519386
2. SK4BX
463590
3. SK7HW
388350
4. SK6RR
364544
5. SK7AX
285237
6. SM0CCM
272833

Single band
3.5 MHz
26144
12192
9152
6744
3672

1.
2.
3.
4.
5.

SM7KIL
SM3BP
SM7ERC/1
SM6ADW
SL0FRO
(SM5AHK)
6. SM4DQE

2538

7 MHz
1. SM0EEJ
2. SM5EQW
3. SM2ILF
4. SM5ARR
5. SM5A0G
6. SK0EL
7. SM0MLL
8. SM4CLR

16650
8502
7992
1600
1513
1440
966
900

14MHz
1. SM4CMG
2. SM7FJE
3. SM2EKM
4. SM2JUR
5. SM3LG0
6. SM6BJI
7. SM0MML
8. SM6JY
9. SM4CJY
10. SM2JEB

155419
94075
73085
71100
25058
21245
2955
2325
640
126

21 MHz
1. SK2AU
2. SM0KV/0
3. SM7KJH
4. SM7EHU
5. SM2JFO
6 SM6LRP
7. SM2NTU
8. SM7TV
9. SM7NSX
10. SM7CZC

op.30498
9175
6006
4520
4408
1120
793
539
490
10

28 MHz
1. SM2BFL
SM0BVQ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SK6CF
SK7CE
SM6LPF/6
SK3JR
SL0ZZI
SK2IV
SL0DF

24
24

243434
151980
98612
5888
51088
23373
2033

Check logs: SM4ASI, SM5BDV, SM5EJN, SL7AZ, SK7LP.
Disqualified: (Excessive dupes) SM0TW, SM0CXM.

PHONE:
SWEDEN:
Single opr./AII band
553264
1. SM5GMG
2. SM5CSS
296380
3. SM7KIL
228165
4 SM6BGG
159662
5. SM6MYF
67077
6. SM0KNV
66906
53856
7. SM5BMB
8. SM7DQV
39930
36707
9. SM7GWU
10. SM6BDW
36556
24864
11. SM5ALJ
12. SM4NLL
23618
13. SM4CTT
22568
14. SM2EKN
19485
14792
15. SM3AF
16. SM1CNX
12740
17. SM2DQS
12276
18. SM6HAK
12040
3441
19. SM5ARG
. SM0BDS
3388
3045
. SM7FUE
2184
. SM4CGM
. SM1CIO
990
24. SM0NJJ
672

Multi opr./Single TX:
659800
1. SL0ZG
552524
2. SK5EU
3. SK6RR
535325
4. SL2ZZU
534888
5. SK2AU
420616
6. SK6AW
260630
231840
7. SK0BU
208128
8. SK7AX
9. SK7HW
202908
10. SM0CCM
142728
11. SL0DZ
51976

Check logs.
SM7LPY.

SM3CWE,

Single band
3.5 MHz

8750

1. SM4DQE

7 MHz

1. SM3CWE
2. SM7AI0
3. SM4CLR
4. SM0BVQ

20592
10032
1428
627

14 MHz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SM2EKM
SM2LWU
SM4CMG
SM3LGO
SM5GXW
SM6BJI
SM2DHG
SM3LIV
SM0COP
SM0LZT
SM2JEB
SM6MIS/6
SM0MIW
SM4EUF
SM7FJY/4
SM7KWE

159528
107576
99400
39560
15876
13464
12410

*

13778
1728
16

Single opr./Single Band:

3728
1492
1044
528

28 MHz 1. SM2NTU

SM5BFJ,

Tider: 2 juni 1700—3 juni 1700 UTC.
Band och trafiksatt: 3.5 — 28 MHz, en
dast CW.
Anrop och testmeddelande: CQ FD
TEST de SM9XYZ/9P eller /9M. Mobil stati
on raknas som portabel for poangberakning
osv. RST + lopnummerfr3n001.
Klasser: Portabla stationer: A single op
max 25 W input. 6 timmars obligatorisk vila.
Viloperioden anges pa loggsammandraget. B
multi op max 25 W input. C multi op max 200
W input. D multi op mer an 200 W input.
Fasta stationer: F single op. och endast QSO
med portabla stationer ger poang.
Allmant: Stationen far inte vara belagen
narmare an 100 m till bebyggelse eller
natanslutning. Stromkallan skall vara porta
bel, d v s natanslutning ej tillaten. Station
och antenner f3r inte installeras mer an 24
timmar fore testens borjan. Endast en sandare och mottagare (alternativt en transceiver)
f3r anvandas. Reservutrustning ar tillaten
men far inte vara ansluten samtidigt med
huvudutrustningen.
Anmalan om deltagande: DARC kraver
som sagt anmalan om deltagande senast 14
dagar fore testen. Detta avskracker tydligen
inte de samvetsgranna tyskarna for aktiviteten ar ju mycket hog! Anmalan skall innehSIla uppgift om anropssignal som kommer
att anvandas under field day, beskrivning av
planerat QTH for aktiviteten med angivande
av postnummer (!) och avstand till narmaste
storre ort samt vilken klass man planerar del
ta i. (ByrSkratiskt s3 det forslSr, men hoppas
nSgon svensk klubb nappar/Anm. EWB).
Poang: Varje station kan kontaktas en
gang per band. QSO med fast station inom
Europa ger 2 poang, utom Europa 3 poang.
QSO med portabel station i eget land ger 4
poang, inom Europa 5 poang och utom Euro
pa 6 poang. QSO med fast station som ej
sander lopnummer ger likafullt full poang.
Multiplier: Varje DXCC-land ger 1 multipli
er per band. For foljande raknas varje calla
rea som multiplier: W/K, VE, VO, JA, VK,
ZL, ZS, PY, UA9ochUA0.
Slutpoang QSO-poangsumman ganger
totala antalet multipliers.
Loggar: Separata loggar for varje band
och med sedvanliga uppgifter. Ett samman
drag med foljande uppgifter skall bifogas log
gen: Anropssignal, QTH, deltagarklass,
beskrivning av anvand utrustning, QSOpoang, multipliers och slutpoang, namn och
adress och underskrift av den ansvarige for
field-day-aktiviteten. Pa baksidan av sammandraget skall alia multipliers listas i den
ordning de korts p3 varje band, s k multiplier
check sheet.
Adress: For anmalan och logg ar: Harry
Jakob, DL8CM, Pfarrer Theis-Strasse 4,
D-6605 FRIEDRICHSTAL, Vasttyskland.
Deadline for loggar ar 30 juni.

RESULTAT ALL ASIA PHONE 1983
Single opr./AII Band
1. SM5BMB
2. SM5ARL/5
3. SM0MML

21 MHz
1. SM0KV/0
2. SM7TV
3. SM7AIL
4. SK0EL

SM5BDV,

DARC FIELD DAY CW 1984

*28

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST
1983

2

SK6CM,

3.5 MHz
1. SM3VE

18

6

108

7 MHz
1. SM5ARR

12

3

36

44
30
22
18
14

4664
1920
880
414
322

14MHz
1. SM2LMU
2. SM0MC
3. SM0BVQ
4. SM5IM0
5. SM3CBR
21 Mhz
1. SM0KV/0

40

23

920
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GLOM
SSA PORTABELTEST1984
Tider: VSrtesten: 20 maj. 0700-1100
UTC.
Frekvenser: CW 3525—3575, 7010 —
7040. Foni 3650 - 3750, 7060 - 7090. CWoch
Foni samma klass.

KORTKLIPPT

-^<0
avSMOCOP

Antenn tillstcind i
Spanien

EDR har tagit fram en tre-delad miniutstall
ning om amatorradio avbildad i tidningen OZ
nr 3, 1984 sid. 164. Enligt avtal mellan
OZ1AT, Anders och SSA ordforanden
SM0HDP Bosse, kan miniutstallningen utI3nas aven till svenska klubbar. Sedvanlig
koordning galler. Kontakta Grethe Sigersted,
Borgmestervej 49b, DK-8700 Horsens, tel.
05 - 62 18 34 i Danmark.
(OZ)
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Sheet nr

LOG for

single/multi operator phone/cw all band/single band

Call

Address:

Name:
H DATE
§ TIME

CONTEST 19

STN WKD

MSG SENT

Brunei
Den 1 januari 1984 blev Brunei med en
befolkning p3 229.000 personer varldens
169:e sjalvstandiga nation. Det lilla islamiska
sultanatet p3 Borneos nordvastkust, sedan
1888 ett brittiskt protektorat, var sjalvstyrande sedan 1959.
Av landets befolkning ar ca 3/4 malajer
och 1/4 kineser. Merparten bor i landets
huvudstad, Bandar Seri Begawan. Suftanatets ekonomiska uppbyggnad ar enkel —
98 % av landetrs inkomster kommer fr3n de
rika gas- och oljefyndigheterna i vattnen utanfor Brunei. Staten har problem med hur de
enorma inkomsterna skall forvaltas och placeras. Medborgarnas Ion ar skattefri. Egnahemslfln lamnas till 0,5 % ranta och en
mangd gratis formSner som fri sjukvSrd och
skolgfing forekommer. 1982 3rs Callbook listar 22 anropssignaler for Brunei varav nSgra
klubbstationer och ett par amerikanare bland
innehavarna.

DX Expedition till B V
The DX Family Foundation firar sitt 5 3rs
jubileum genom att forhoppningsvis kunna
vara aktiva frSn republiken Kina, BV. Tim
Chen BV2A/BV2B ar den ende amatdren ddr
och har tillstflnd att sanda endast p5 14, 21
och 28 MHz p3 SSB resp. CW. Man har sdkt

MHz

Country: SWEDEN
MSG RECEIVED

MULT PLIER

POINTS

tillstcind att f3 sanda aven p3 RTTY och via
satellit samt p3 de dvriga amatorbanden. Ak
tiviteten ar planerad till perioden 28 april — 6
maj och nar detta lases lar vi veta om dom
fStt licens. Operatorerna ar troligen japaner
och QSL via DXFF.
(DX Family Foundation News Letter)

&

OZ Miniutstallning

Uppstallningen av en testlogg bdr lampligen goras s3 har. Exemplet ar SSA:s testloggblankett. De finns p3 Forsaljningsdetaljen och en sats om 20 blad kostar 8:15 kronor.

ND

Den spanska kongressen har lagstiftat om
antenner. Paragraf 1 lyder: "Varje licensierad
radioamator har ratt att uppsatta och anvanda utomhusantenn p3 fast egendom".
Av radioamatdren kravs obligatorisk forsakring och att antennen demonteras och egendomen Sterstalls i ursprungligt skick vid utflyttning eller om licensen forfaller.
cq-DL

S3 har tint kan man ha det nar man kor portabelt. Man kan kanske till och med f3 tid att titta
ut over landskapet. SM5LRE har fSngat denna bild av Stellan SM5GFY vid 1983 3rs portabeltest. (-WB).

M

Utnyttja hela frekvensutrymmet!
Klasser: Endast portabla stationer kan del
ta. A) Single Operator. B) Multi Operator.
For att raknas som Single Operator kravs att
en person genomfor hela aktiviteten utan
medhjalpare.
Anrop och testmeddelande: CQ SMP de
SM8XYZ/9P. RS(T) + effektmultipel +
ortsnamn (narmaste storre ort). Ex 599 04
FJARAS.
Poang: Endast QSO med svenska portabla
stationer ger poang. Varje station f5r kontaktas en gSng per band. De tv5 testerna ar helt
Stskilda. QSO med annan portabel station
ger avstSndet i mil multiplicerat med 1. For
enkelhets skull raknas alltid avstSndet fSgelvagen avrundat till narmaste storre ort.
Slutpoang: Poangen enligt ovan adderas
och multipliceras med en effektmultipel en
ligt foljande: multipel 1: 500—100 W, multipel 2: 99 — 50 W, multipel 3: 49—10 W, mul
tipel 4: 9—2,5 W och multipel 5: under 2,5
W. Med tillford effekt menas den likstromseffekt som tillfores slutstegets anod eller an
nan motsvarande elektrod.
Allmanna bestammelser: Med portabel
station menas vilken amatorradiostation som
heist, vars kraftkalla ar portabel och vars antennanlaggning ar tillfalligt upprattad. Stationen f3r ej vara belagen i ordinarie QTH. Mobila stationer raknas i detta sammanhang
som portabla.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter inkl deltagarklass och beraknad slutpoang poststamplade senast 14 dagar efter testen sandes till
Goran Granberg, SM6EWB
Rosengatan 76
434 00KUNGSBACKA

ej portabeltesten

NRRL stcir som arranger av det andre verdensmesterskap i radiopeileorientering. Arrangementet tinner sted i
naerheten av Oslo i tiden fra og med 6. til og med 9.
September 1984.

QTC 5:1984

TvS SSA DX C

1. Leif/SM0AJU vid sin station, bl a en TR7 och SB220.
2. Delar av Leifs antennfarm: TH6DXX och en 2 el beam for 40 m.
Leif fick licens 1956 och har klarat av det mesta i DX-vag: Alla
DXCC-lander korda vilket ger en given plats pS DXCC Honor Roll.
Leif var ocksS bland de forsta att erdvra 5 Bands DXCC och 5 Bands
WAZ.
3. Bosse/SM4CMG kor dnnu ett QSO for SSA DX CUP. Stationen
bestSraven IC740, FPM-300, SB-220 och STAN SAAB alfaskop.
4. TvS bilder pS Bosses vanligaste fritidssysselsSttning sommartid
— att pula ihop antenner. PS bild 5 ar en 28 MHz yagi pS vag upp.
Det har varit tyst frSn Fellingsbro i flera Sr, men nu Sr det full fart
och det med besked: antennsystemet omfattar 250 kg aluminiumror, 7 km koppartrSd och 600 meter koaxkabel!
Leif och Bosse korde bSda 256 DXCC-ISnder 1983, och totalt skilde
det bara 97 poang till Leifs favor mellan dessa supertungviktare i
DX-jakt! Vem tar upp kampen 1984?
SM6EWB

QTC 5:1984
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DX med
SPALTEN
Diplomnytt
Kjell Nerlich SM6CTQ
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG
14 000

14 050

Splatter
Ar det nAgon som onskar QSL for
FW0DD operationen 1980? VE3FRA med
delar att han har logg och QSL.
4M5ARV/6 Angel Falls Venezuela. Den
na station var QRV frAn varldens hogsta Vat
tenfall den 1 april. Ett special QSL utlovas.
Sand QSL till Churum-Vena Expeditionen,
ARV, P.O. Box 3636, Caracas 1010-A, Vene
zuela.

184

14 200

14 150

Du har formodligen redan hort, att Clip
perton Island DXpeditionen har blivrt senarelagd. Den svenska bSten Svanen tick motorhaveri, och nSgon alternativ b3t gick ej att ffi.
Alla operatdrer var p3 plats i Acapulco den 5
mars for att starta 1984 Srs stdrsta DXpedition!
Det ar svfirt att Sterge allt arbete som ligger bakom en tripp av detta format. Kip
W6SZN berattade att allt var planerat med
stor omsorg — faktum kvarstSr dock: 14
operatdrer, med 6 radiostationer, giltig licens och landstigningstillstSnd stod pA kajen
i Acapulco utan att fA nAgon transport till
den numera valkanda on Clipperton.
I vantan pA Clipperton, fick vi en ganska
tuff forovning. Expeditionen till Kermadec
blev ur svensk synvinkel mycket svAr. Trots
mycket goda konditioner, var det fA svenska
stationer som lyckades fA QSO.
Innan sommaren bryter ut pA allvar, skall vi
titta lite pA DXCC. MAnga nya DX-are har inte kommit med i den spannande jakten. Darfor kommer pA mAngas begaran en fullstandig redogorelse,
sammanstalld av
SM5DQC.
Darmed over till mAnadens ovriga DXhandelser:
BV... Taiwan. Ett japanskt team utlovar
stor a ktivitetfrAn Taiwan.
FO0X.. . Clipperton "Den glomda on"
fick denna gAngen inget besok! Den planerade operationen som skulle utgA frAn Acapul
co, har blivrt installd. Alla operatdrer fick besvikna Atervanda till sina hem QTH. Clipper
ton finns bland de mest efterlangtade landerna pA DX-listan, och formodligen kommer
snart ett nytt forsok att goras.
PJ... Netherlands Antilles. K3UOC Mi
ke har i Sr varit aktiv frAn oar i Netherlands
Antilles enligt foljande: 14 april PJ6 Saba, 17
april PJ5 St. Eustatius, 20 april PJ7 St Maar
ten, 27 april PJ2 Curaco, 29 april PJ3 Aruba
och slutligen den 1 maj frAn PJ4 Bonaire.
QSL kan sandas till Mike Manafo, 2419 Wil
low St., Wesleyville, PA 16510 USA.
XU1SS Cambodia. Efter den stora japanska operationen har XU1SS sporadiskt horts
QRV. QSL Manager JA1HQG meddelar
svArigheter med att fA logguppgifter efter
oktober 1983 och vid flera tillfallen har loggar beslagtagits i tullen.
1S1JZ Spratly Island. DU1JZ har planer
for en operation frAn Panata Cay som ligger i
Spratly gruppen.
6V1A Senegal 6W1HL planerade i borjan
av april en operation frAn Goree Island. On
ligger just utanfor Dakar. Ni har formodligen
redan 6V1A i loggen?
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VK6AJW John ar for mAnga SM stationer bekant eftersom han alltid har en fet signal
hariSM. Foto: SM5DQC.
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Solflackstal 54. SM5GA

Tidpunkt i UT

Destina-

Max S pA band

tion

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

10 15 20 40 80

EL

11 11 16 20 20 21 21 20 20 16 13 12

13 13 21 03 03

F

8

10 10 10 02 02

JA

16 17 18 19 18 17 17 15 12 12 14 15

08 08 16 18 18

KH6 ko rt

15 13 14 15 16 17 17 18 19 18 17 16

18 18 04 05 05

KH6 l&ng

19 19 05 06 06

LU

17 15 13 17 16 17 14 14 19 21 19 18
10 10 13 12 19 20 20 20 21 19 13 12

19 19 22 03 03

A4
OA

12 18 20 21 21 20 19 18 15 14 12 11

09 09 09 01 01

11 10 12 16 18 19 20 20 20 20 16 12

19 19 22 03 03

OD

11 15 18 19 19 19 18 18 14 13 12 11

10 10 17 01 01

PY

10 10 12 14 20 20 21 20 21 17 14 12

UA1

8

8 11 12 13 13 13 12 12 10

9

18 18 21 03 03

8

10 10 10 01 01

VK kert

18 20 21 21 20 18 16 13 13 1 2 14 16

07 07 15 19 19

VK lAng

14 12 13 15 14 14------------- 16 19 16

19 19 06 04 04

VU

15 19 21 22 21 20 19 17 14 14 12 11

08 07 17 00 00

8 11 12 13 13 13 13 12 10 10

9

W2

10

9 10 12 15 16 17 17 17 16 15 11

16 16 22 04 04

W6

13 12 11 12 11 12 15 16 16 16 16 14

19 19 00 06 06

XE

10 10 12 12 13 17 18 18 18 18 16 13

16 16 23 03 03

ZL kert

18 19 20 20 17 16 15 12 11 15 17 17

07 07 19 17 17

ZL l&n<

13 13 14 14 14------------- 15 16 18 16

ZS

8

7 19 22 22 23 22 22 14 11 10

22 22 05 04 04

9

12 16 17 03 03

Huvudtabellen visar rekornmendsrad frekvena i MHs •

Hogra tabellen viear tidpunkt for hdgsta signalstyrka per band.
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SammanstSlld av SM5DQC ■

Mixed
1 SM3BIZ
2 SM0AJU
3 SM7ANB
4 SM0KV
5 SM7QY
6 SM0CCE
7 SM5CZY
8 SM6A0U
9 SM1CXE
10 SM5AZU
11 SM5BHW
12 SM6AEK
13 SM6CKS
14 SM3CXS
15 SM6AFH
16 SM5API
17 SM6CWK
18 SM6DHU
19 SM5AQB
20 SM5BBC
21 SM5CAK
22 SM6CVX
23 SM5FC
24 SM6EOC
25 SM7ASN
26 SM6VR
27 SM7EXE
28 SM4EAC

SM5DQC
SM3RL
SM2EKM
SM7BIP
SM6CST
SM4DHF
SM7BBV
SM7DMN
SM6CMU
SM3EVR
SM6CTQ
SM7TV
SM0BFJ
SM5BRW
SK6AW
SM6DBB
SM7AZL
SM4CTT
SM6DYK
SM6EQS
SM0DJZ
SM5BFC
SM5AQD
SM0MC
SM7BYP
SM0CCM
SM4EMO
SM5DBR

327
326
325
324
323
322
321
320
317
315
314
314
313
312
311
311
310
309
309
309
308
307
307
306
303
302
301
301

Phone
1 SM3BIZ
2 SM5CZY
3 SM0AJU
4 SM6CKS
5 SM5AZU
6 SM5BHW
7 SM5FC
8 SM6AEK
9 SM4EAC
10 SM6EOC
11 SM5DQC
12 SM0ATN
13 SM2EKM
14 SM6VR
15 SM5AQB
16 SM5CAK
17 SM3BIU
18 SM6DHU
19 SK6AW
20 SM5AQD
21 SM0MC
22 SM5BFC
23 SM6CMU
24 SM7BOL
25 SM7AZL
26 SM7BYP
27 SM0DJZ
28 SM5FQQ

FIGGE I TROPIKERNA
Nu skulle det antligen bli av! Redan nar
han forsta gSngen laste Pippi LSngstrump
ville han resa till Tropikerna, men han hade
aidrig haft r3d forran han forra Sret vann p3
Lotto. Eftersom Figge nu borjat bli varm i kladerna som radioamator, tankte han forena
nytta med noje och gora resan till en riktig
DXpedition.
Hans sambo Elsa blev forstSs lite ledsen,
nar hon tick veta att pengarna ej rackte till en
biljett 3t henne, sedan Figge kopt en ny
transceiver i Vallingby. Men hon var av den
ratta ullen och hade snart broderat Figges
anropssignal p3 det skidfodral dar han packat antennen, och hon gav honom dessutom
en flaska myggolja i fodelsedagspresent.
Vai framkommen till Tropikerna stotte Fig
ge ihop med en annan radioamator, som
kom fr3n ett annat land i Europa. De gjorde
darfor sallskap till Ministry of Broadcasting
and Family Planning, dar de genast fick hjalp
att hitta fel avdelning, nar de berattade att
Figge var radioamator frSn Sverige. Tyvarr
visade det sig att ministeriet f3tt kollegans
ansokan forst for tre mSnader sedan, s3 den
var annu ej fardigbehandlad. Darfor fick bara
Figge licens.
Figge: "tur att man ansokte i tid".
Nar Figge f3tt upp antennen var det sondag. Det forsta CQ:t resulterade i att upskattningsvis 300 stationer anropade honom.
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311
311
311

27
28
29
30
31
32
33
34
35

SM7DMN
SM0KV
SM4EAC
SM5AZU
SM0CCE
SM3EVR
SM4DHF
SM6CST
SM6CMU

309
309
308
308
308
307
307
307
306

36 SM7BIP
37 SM7QY
Phone
1 SM5CZY
2 SM6CKS
3 S M3 BIZ
4 SM5FC
5 SM5BHW
6 SM6EOC

314
313
312
312
311
310

cw

285
284
283
281
272
267
259
256
255
253
252
228
226
225
216
215
213
211
210
201
200
191
176
176
161
159
158
154

CW
1 SM3EVR
2 SM0AJU
3 SM5BHW
4 SM5AQD
5 SM7FDO
6 SM6CST
7 SM5DQC
8 SM6AYM
9 SM0CCE
10 SM5AKT
11 SM0DJZ
12 SL0AS
13 SM6CMU
14 SM5BRW
15 SM6DYK
16 SM7BYP
17 SM0CCM
18 SM7HCW
19 SM0BZH
20 SM6CTQ
21 SM7FIG
22 SM6HTC
23 SM3LGO
24 SM5ACQ
25 SM6EOC
26 SM6BZE
27 SM3DXC
28 SM4AMJ

307
305
304
298
283
281
274
272
271
270
269
267
267
259
254
251
251
234
233
222
221
216
212
212
210
202
194
176

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

—TOPSM-------------354
343
337
335
334
331
330
329
327
326
325
323
318
317
315
313
309
307
304
304
301
297
297
294
293
293
290
286

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SM6CTQ
SM5BRW
SM7HCW
SM5VS
SM6AHS
SM5HYL
SM6A0U
SM6BGG
SM7FIG
SM3DXC
SM2EJE
SM5BMD
SM6LIF
SM6JAO
SM7GCP
SM0HEP
SM0JOQ
SM6AVM
SM4IKL
SM3BSF
SM6CVE
SM6SA
SL0ZG
SM0BZH
SM6BDV
SM6JNT
SM6KQK
SM0GYX

Det var bra synd att alia ropade nollsvavade
p3 hans egen frekvens, for d3 gick det ju ej
att urskilja nSgon av dem. Nar ylandet avtagit foreslog Figge "Pse spread out, no zero
beat pse”. Forslaget verkade impopulart, for
det var ingen som foljde det.
Figge: "Kanske ett DX ten down sagt Ten
Up".
S3 smSningom blev det lite spridning p3
stationerna och d3 gick det lattare. Ibland
nar Figge lyssnade p3 sin egen frekvens hor
de han starka barvSgor.
Figge: "Synd att deras nycklar hakat upp
sig".
Alla korde ganska fort, s3 det blev ganska
m3nga QSOn allteftersom timmarna gick.
NSgra stationer tog dock tid att inte bara
upplysa om namn och QTH utan bl a aven att
beratta for en djungelbo att det var sv3rt att
g3 i djup sno.
Figge: "Trevliga grabbar, men det var
varst vad alia andra blev arga. OK, det dar
med snon visste jag ju redan, sS det var
egentligen inte sS intressant."
Nu var det nog inte ISngt kvar till skymningen, sS Figge flyttade till 40 meter. Dar
var det ganska sv3rt att kora, for det ISg en
BC-station och splattrade over hela bandet.
Han hade sett stationen pS vag in fr3n
flygplatsen och lagt marke till att antennen p
g a sin ovanliga hojd lampade sig val att hanga tvatt p3.
Figge: "Den lyckades jag aidrig hora nar
jag var med i Teknik for Allas Eterklubb".
Figge lyssnade en stund p3 musiken men
fann den ganska enformig. Den andre radioamatdren frSn ett annat land i Europa hade
for att trosta sig tubbat radiochefen att spela
ISten "Last night a DJ saved my life" dygnet
runt.
Figge lyckades darfor bara kora n3gra fS
av stationerna som ropade honom pS 40 me
ter. "Svettigt" tyckte Figge, nar han mSrkte
hur blodet kokade dSr hemma i Europa.

7
8
9
10
11

SM0AJU
SM5DQC
SM4EAC
SM5AZU
SM6AEK

1 SM3EVR
2 SM0AJU

SM4CQW
SM6JHO
SM4IKL
SM5BDV
SM5MNB
SM6HCJ
SM6KQK
SM5DAC
SM7EL
SM7IZL
SM6CNX
SM6EHY
SM5FNU
SM2EKM
SM3KMC
SM5CCT
SM4ASI
SM7IDF
SM0KRN
SL0ZZI
SM5MEL
SM4FZC
SM7KNW
SM5FUG
SM6KRE
SM4JCE
SM7KJH
SMUT J

co oo oo 35

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SM5DQC
SM6CWK
SM7EXE
SM2EKM
SM3RL
SM5AQB
SM5CAK
SM7ASN
SM7BBV

<£>

18
19
20
21
22
23
24
25
26

<D CD <5 CD

314
313
313
313
312
312
312
312
312

888888

SM6DHU
SM1CXE
SM6AOU
SM6EOC
SM5API
SM5BBC
SM5FC
SM6AEK
SM6CVX

CD

315
315
315
314
314
314
314
314

9
10
11
12
13
14
15
16
17

8 8 8 8 o“

DXCCHONOR ROLL
Mixed
1 SM3BIZ
2 SM7ANB
3 SM0AJU
4 SM3CXS
5 SM5BHW
6 SM5CZY
7 SM6AFH
8 SM6CKS

301
299

176
175
160
160
157
156
138
135
135
134
131
131
130
129
129
129
128
128
114
113
112
109
108
107
107
105
105
104

Ja, sS var det dags for 80 meter. Bandet
var fyllt av QRN som peakade 50 dB over S9,
fast litet gick det and3 att hora med AGC:n i
lage "Fast". M3nga ISg redan dar och ropa
de pS honom pS den frekvens han utlovat.
Det gick till en borjan ej att fSnga deras uppmarksamhet, eftersom de turades om att ropa honom med bara nSgon sekunds mellanrum.
S3 smSningom var det dock en som horde
honom och kom tillbaka i rasande fart. Det
gick dock ej att fS igenom hela anropssignalen p g a QRN, ej heller n3gon av de andra
som sandes i 150-takt. Han tankte pS Elsa,
som alltid var bra att hSIla i dS 3skan gick.
"Duktiga grabbar det dar, de ar nog med i
FOC. Ovning ger traning", tankte Figge,
"Det ar bara att spotta i lurarna och ta nya
tag!"
Efter en stund hittade han en Novis som
korde kristallstyrt nSgra kHz vid sidan om,
och honom var det lattare att lasa eftersom
hans handpumpfart ej medgav storre hastighet an att Figge lyckades plocka ihop anropssignalen mellan QRN-smallarna. Vibrovirtuoserna fann s3 smSningom Figge gan
ska kass och drog ned farten s3 ISgt att en
enda QRN-small ej tog hela anropssignalen.
En SM-station dok upp igen efter att ha slagit upp ordet "sSskopp" i ett engelskt lexikon. De sura kommentarerna fr3n Eterns giganter uppvagdes dock av att Figge tack vare den I3ga farten lyckades lasa flera statio
ner genom alia QRN.
Hemresan gick bra. BrevlSdan var fylld
med QSL bSde fr3n stationer som han kort
och inte kort, plus en del hotelsebrev fr3n
folk som inte ens brytt sig om att sSnda QSL
efter att ha misslyckats kora honom.
Figge: "Konstigt att dom som ar argast
skickar med s3 mycket svarsporto. Hursomhelst, nu vet jag mer om hur man gor fdr att
fS kontakt med stationer i djungeln."
Elsa: "Stackare, vad du Sr blek!"
185

DX CENTURY CLUB

SA snart det fanns radioamatorer fanns det
ocksA DX, d v s "distans okand". I amator^
radions borjan var det distansen som avgjorde vad som var DX eller inte, men sA smAningom hade man kommit sA lAngt att det inte
var nAgon svArighet att fA kontakt med vilken
del av varlden som heist och darmed var
DXCC fott. Det finns namligen hos de fiesta
en tavlingsinstinkt, sA aven hos radioamatorer. Nar inte avstAndet i kontakterna
langre avgjorde vem som "var bast" foddes
iddn att rakna antalet kontaktade lander. Ett
diplom, som egentligen inte ar nAgot vanligt
diplom utan ett medlemsskapscertifikat,
startades av den amerikanska amatorradioorganisationen ARRL och namnet blev The
DX Century Club, DXCC. Nar man fAtt ett
hundra lander verifierade kunde man ansoka
om medlemsskap och fick dA diplomet som
bekraftelse.
Fram till andra varldskrigets borjan var inte
landlistan sA omfattande som idag. Trots att
antalet lander var litet var det andA en verkligt svAr prestation att pA den tiden komma
med i DXCC. Efter kriget togs DXCC upp
igen men nu med ny landlista, densamma
som vi anvander idag. Aven om en mangd
lander under Arens lopp av olika orsaker fallit
bort och annu flera kommit till, har vi mojlighet, teoretiskt, att kontakta 315 lander. SA
mAnga lander finns ju inte invander nAgon,
men ett DXCC-land ar inte riktigt bara vad vi i
vanligt tai kallar lander.
Till exempel raknas en mangd dar som ligger lAngt frAn srtt moderland som separata
DXCC-enheter. Mangden av lander pA den
officiella landlistan har gjort det lattare att
komma med i den en gAng sA exklusiva klubben. Med dagens utrustning och med okad
amatorradioaktivitet aven i de mindre landerna ar det ingen omojlighet att over en wee
kend kontakta de nodvandiga etthundra landerna (om det dA pAgAr en storre tavling).
Att det sedan kommer att ta mycket langre
tid att fA in verifikationer for kontakterna ar
en annan historia.
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— W6CF's graph of DXCC Honor Roll
numbers post-WW II.
Vad som gjort att intresset for DXCC hAllit
i sig, och pA senare Ar okat, ar att det inte ar
slut med att man fAtt diplomet for de ett
hundra landerna. Man kan sedan i etapper
fylla pA sitt DXCC med ytterligare kontaktade
lander. Det svenska resultatet harav kan Du
se i DX-topplistan som publiceras i detta
nummer av QTC.
Overst finns dar "Honor Roll"-medlemmarna. Detta ar amatdrer, som har mindre
an tio lander kvar att kontakta. Att vara med
har ansAgs en gAng i tiden vara den yttersta
utmarkelsen for en DX-intresserad radio-
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amatdr. Kanske ar det sA for manga an i dag,
men det har pA senare Ar skett en oerhord
dkning av antalet amatdrer, som klarat av
denna bedrift, vilket Du kan se i diagrammet.
Hur vi i Sverige ligger till kan Du se i tabellen.
Country!
Callbook Pop.

Honor
Callbook Pop.
Per Honor Roll
Roll
Members Member

1
Azores (91)
Zimbabwe (168)
1
Salvador (342)
2
Sweden (10,019)
32
Finland (3543)
11
Israel (1028)
3
Belgium (4267)
11
2
Northern Ireland (891)
Switzerland (3586)
8
61
Japan (28,451)
Czechoslovakia (3279)
6
7
Austria (4485)
Italy (17,216)
23
Yugoslavia (5216)
6
Canada (22,490)
25
2
Mexico (1805)
Norway (5550)
6
West Germany (47,004) 50
Denmark (8778)
9
2
Rumania (2198)
19
Brazil (20,919)
England (25,686)
18
France (11,667)
7
Wales (1684)
1
Hawaii (1861)
1
Scotland (1977)
1
7
Venezuela (15,199)
USSR (20,383)
5
Australia (14,510)
3
2
Netherlands (12,418)
Argentina (25,065)
3
Spain (10,207)
1

91:1
168
171
313
322
342
387
445
448
466
546
640
748
869
899
902
925
940
975
1099
1101
1427
1666
1684
1861
1977
2171
4076
4836
6209
8355
10,207

Inte sA ilia, eller hur? Nar Du laser DX-topplistan sA avser antalet lander for DXCC Ho
nor Roll det antal medlemmen har verifierade
av de lander som just nu finns pA landlistan,
medan i dvriga topplistan ar angett det totala
antalet verifierade lander. Man fAr namligen
for DXCC tillgodorakna sig aven lander som
strukits frAn listan, s k "deleted countries",
under forutsattning att kontakten agde rum
under den tid landet fanns med pA aktuell
landlista. Vilka dessa lander ar framgAr av
baksidan pA ARRL's landlista for DXCC. Har
anges ocksA vilken tid som landet ifrAga var
aktuellt for DXCC.
Du som ar intresserad av DX-ing och amnar soka DXCC kan skicka ett med dubbelt
potto frankerat svarskuvett till SM5DQC,
Box 110, 599 00 Odeshog sA fAr Du DXCCreglerna, landlista, ansokningsblanketter och
prov pA ifylld blankett.
Har Du behov av en lista dar Du kan fylla i
korda och verifierade lander finns sAdan i den
nya utgAvan av "Tages lista". En annu utforligare variant dar Du kan fylla i for varje band,
for Worked All States och ocksA Worked All
Zones har tryckts upp och saljs av SM5AQD,
se annons i QTC2/1984 sidan 70.
Har Du sedan nAgot problem vid ifyllandet
av blanketten eller pA annat satt behover
hjalp med DXCC sA hor av Dig till SM5DQC,
heist brevledes. De vanligaste frAgorna nar
det galler att soka DXCC ar: FAr jag rakna de
kontakter jag gjorde nar jag var SM2 trots att
jag nu flyttat och blivit SM7XXX. Svaret ar:
Ja.
Numera fAr man tillgodorakna sig alia sina
QSL, oberoende av vilken anropssignal man
anvant, under forutsattning att man ar innehavare av licensen i frAga och att kontakterna genomfdrts frAn samma land. Denna
nyare bestammelse galler retroaktivt. Skulle
Du ha varit botta frAn amatorradion en tid
och fStt helt ny anropssignal, mAste Du styrka att Du innehaft bAda anropssignalerna.
Har Du p g a flyttning endast bytt distrikts-

siffra, behovs inte detta. En annan vanlig frAga: Det lar vara valdigt kinkigt med kontrollen av QSL'en hos ARRL. Vad galler egentligen? Det viktigaste ar att det pA QSL-kortet
inte gjotts nAgon andring av nAgot slag. Har
till exempel en tvAa andrats till en trea i datumet galler inte kortet aven om det klart fram
gAr att det ar den som utfardat kortet som
gjort andringen. Vad som skall framgA av
verifikationen ar att en kontakt agt rum och
vilket datum detta skedde. Skulle det fattas
uppgift om tid eller rapport, galler kortet andA. Avser kortet CW- eller Phone-DXCC
mAste det ocksA tydligt framgA vilket mode
som anvandes vid kontakten. En tredje frAga
som ofta forekommer: Vad kostar DXCC?
Svaret ar: DXCC ar gratis for alia utanfor
USA och Canada men Du mciste bifoga medel for portot avseende retur av QSL-korten
frAn ARRL. Vid en ansokan med nAgot over
100 kort ar det lampligt att bifoga en tiodollarsedel, sA kommer korten i retur i rekommenderat brev, flygpost. Du mAste alltsA
sanda med korten till ARRL nar Du ansoker
om DXCC, SSA's diplommanager kan inte
kontrollera QSL for DXCC, bara bistA med
rAd.
Nar Du soker DXCC for forsta gAngen, ta
med lite over etthundra kort. Skulle Du skic
ka in exakt etthundra och fA ett kort underkant vid granskningen, kommer allt i retur
och Du mAste gora ny ansokan. Ytterligare
en frAga: Jag har haft DXCC sedan mAnga Ar
men annu inte fyllt pA med nya kort. Nu tan
ker jag gora det. Behover jag dA sanda med
de ursprungliga korten en gAng till?
Svar: Nej. ARRL har alia gamla ansokningar arkiverade, Du behover bara ta med
de nya korten. Egentligen borde en oversattning av reglerna gjotts for den har artikeln
men de ar sA omfattande att det inte ar mojligt. Eventuellt kan detta komma i ett framtida nummer av QTC.
MAnga sager sig inte vilja skicka in kort till
ARRL p g a risken att korten skall fdrkomma,
men sander man rekommenderad flygpost
och skickar med pengar sA att det racker till
samma sorts post i retur, ar risken minimal.
Jag har for dvrigt aidrig hort talas om att nAgon forlorat kort vid DXCC-ansdkan. Tank
bara pA att packa noggrant sA att inte emballaget gAr sonder i postbehandlingen. Med
den typ av emballage ARRL anvander vid
Atersandandet av korten, ar det ingen risk for
detta. Dessutom, skulle Du skicka med for
mycket pengar, har Du det overskjutande
beloppet tillgodo vid uppdatering med nya
lander for Ditt DXCC.
Som Du sakert sett i DX-topplistan saknas
mAnga som skulle ligga mycket hogt upp
har. Varfor skickar man dA inte in en ansokan
om DXCC? Du kan fA lika mAnga olika svar
som antalet personer Du frAgar, men mAnga
anser det vara en "skrytlista", dar man inte
vill vara med. Men hur ar det dA med
tavlingsintresset? Det kan synas lite inkonsekvent att samma amatdrer, som ofta stravar
efter att bli bast i CQWW-testen, heist inte
vill synas i DX-topplistesammanhang. Ett an
nat vanligt svar ar att "jag vet ju sjalv att jag
kort alia lander och det racker for mig". FrA
gar man dem som svarar sA, vilken station i
Burma han kontaktat, blir svaret vanligtvis:
XZ5A.
Darmed ar vi inne pA vilka QSL som raknas
for DXCC eller inte. XZ5A raknas namligen
inte for DXCC. NAgon godkand amatorradio-

QTC 5:1984

QTC 5:1984

land for DXCC, utan agerar p5 initiativ av
DXAC, men behover inte folja dess rekommendationer. Kommittdn gor ocksS bindande beslut i regelandringar, samt i diskvalificeringsarenden. Den som sander in ett forfalskat kort for DXCC, kan bli diskvalificerad
for all framtid frSn medlemsskap.
Enligt uppgift i QST maj 1979 agerar ocksS
kommittdn nar det galler frSgor "som har internationella aspekter som kan kunna visa sig
motverka USA's allmanna utrikespolitik".
Du som ar aktiv DX-are och ansoker om
DXCC kommer mest i kontakt med den tredje delen i DXCC-processen, namligen den
administrativa enheten som bestSr av fem
heltidsanstallda funktionarer under ledning
av W3AZD, Don Search. Har skbts den dagliga rutinen betraffande granskning av kort
och ansokningar etc. Har avgors ocksS om
en operation med tveksam licensiering skall
godkannas for DXCC eller inte.
Skulle den administrativa enheten godkanna en operation ar det darmed dock inte helt
klart att den blir godkand. Beslutet kan upphavas av ARRL's trafiksekreterare W1XX
och dennes beslut kan sedan i sin tur upphavas av ARRL's verkstallande direktor K1ZZ.
De verkligt svSra besluten som ar utan apell
tas av ARRL's huvudstyrelse. Nar Du last s3
har ISngt kan det tyckas att allt bor flyta fint
och alia beslut tas p3 ett korrekt satt. En sak
som dock irriterat m^nga ar ett gammalt rykte
om att det skulle Annas ett "hemligt dokument", som DXAC anvander nar de rekommenderar Awards Committee om nya lander for
DXCC. Trafiksekreteraren, W1XX, och
DXAC's ordforande W0SR fornekar inte att
dokumentet existerar men sager att det ar
mindre ett hemligt dokument an en vagledning for DXAC's medlemmar att tolka
DXCC-reglerna. DXAC har ocksS fStt strikta
order om att anvanda dokumentet enbart
som just en vagledning. W0SR anser att det
ar ganska subjektivt skrivet och att det inte
vore lampligt att publicera texten. Det ar en
dast avsett som internt material inom DXAC.
Sedan detta publicerades i QRZ-DX har
den andra stora DX-bulletinen i USA, The
DX-Bulletin, fStt tag i dokumentet och publicerat det i sin helhet. Emellertid kan det inte
Sterges har av utrymmesskal och dessutom
ar den allmangiltiga betydelsen for liten.
Emellertid kan de som ar intresserade f3 en
kopia mot frankerat svarskuvert fr3n
SM5DQC.
Ja, detta var lite om DXCC. Artikeln gor
inte pS nSgot satt ansprSk pci att vara komplett. I ett kommande nummer av QTC kom
mer mera kontroversiella frSgor nar det galler
DX och DXCC att tas upp: DX-nat, listkorning, avsiktligt QRM, relaande av rapporter,
QSO cit annan amator som rSkar vara p3 job
bet etc. Har Du synpunkter s3 hor av Dig
aven i dessa frSgor. Det ar stor skillnad att
kora DX idag och i borjan av femtiotalet,
kanske finns det en oldtimer som skulle vilja
skriva en artikel i QTC om detta?
Lycka till med DX-ingen och ansok om
DXCC, ett diplom som bara blivit popularare
genom 3ren.
SM5DQC

To have DX is nothing,
if you've not the chance
to show it.
And to work DX is not
hing,
unless others know
you workedit...
Hugh Cassidy WA6AUD
i West Coast DX-Bulletin.

Nytt anropssignalsystem for stationer i USSR
FrSn den 1 maj 1984 galler foljande: Forsta
bokstaven i prefixet blir U eller R oavsett om
det galler HF eller VHF band. Den andra bok
staven i prefixet betecknar republiken i
huvudsak som nuvarande system:
A, N,V, W, Z
Russian SFSR
B, T, Y
Ukrainian SSR
C
Byelorussian SSR
D
Azerbaijan SSR
Georgian SSR
Armenian SSR
Turkmen SSR
Uzbek SSR
Tadzhik SSR
Kazakh SSR
Kirghiz SSR
Moldavian SSR
Lithuanian SSR
Latvian SSR
Estonian SSR
Anropssignal med 3 bokstaver i suffixet utvisar regionen var stationen befinner sig. I
Ryska Sovjet Republiken ar det forsta bok
staven i kombination med distriktssiffran i
prefixet. I dvriga Republiker ar det endast
forsta bokstaven i suffixet.
Personliga anropssignaler kommer att ha 3
bokstaver i suffixet, dar de tv3 sista ar i serien AA-VZ (t.ex. UT5UAA, UT5UAB. . .
UT5UVZ.
Klubbstationer har ocksS 3 bokstaver men
dar slutar de 2 sista bokstaverna i serien
WA-ZZ (t. ex. UB5UWA, UB5UWB. . .
UB5UZZ. Vid sidan om detta system har
klubbstationer i Ryska Sovjet Republiken
prefixet UZ.
I Ryska Sovjet Republiken bibehSlles det
gamla distriktssystemet (1, 2, 3, 4, 6, 9, 0).
Alla andra Republiker kommer f3 distriktssiffra 1-0 ex. UB1-0 eller UC1-0 osv.

L L O l_ - ) ja O o . C a :

aktivitet fran Burma har inte forekommit se
dan borjan av sextiotalet.
XZ5A m fl, som for dvrigt ar mycket aktiva, ar soldater i en rebellarmd, som holier till
p3 gransen mellan Burma och Thailand. For
att raknas for DXCC, ar det ett absolut krav
att en kontaktad station skall vara licensierad
av ratt myndighet i det land han opererar
fr5n. Det finns en mangd stationer som varit
igSng och som sant ut QSL, men som p3 forfrSgan frSn ARRL inte kunnat forete vad som
brukar kallas "godkand dokumentation".
Dessa f3r Du alltsd inte rakna for DXCC.
NSgra exempel ar G3JKI/5A, VU7AN,
SM0MLL/C9, 4W2AA och A6XWT. Det
finns en mangd fler och ar Du osaker p5 n£got av Dina kort, s3 kontakta SM5DQC. Det
finns sakert en mangd ytterligare frSgor runt
DX och DXCC och ansokningsforfarande.
Hor av Dig s3 fSr Du svar p3 det just Du vill
veta. Ar det nSgot allmangiltigt, kommer vi
ocksci att ta upp det i DX-spalten.
Hur fungerar sedan handlaggandet av
DXCC? Hur skapas nya lander? Vem avgor
om en operation frdn ett land dar licensgivningen ar tveksam, skall godkannas eller in
te? Sakert finns det mSnga nya DX'are som
ar intresserade av detta och kanske behover
minnet friskas upp p3 en del oldtimers. Foljande ar baserat p£ en artikel i den amerikanska DX-bulletinen QRZ-DX. Upphovsman ar
John Hawkins, K5NW. Det finns i huvudsak
tre instanser i DXCC-processen: The DX Ad
visory Committee (DXAC), ARRL Awards
Committee och DXCC-administrationen.
DXAC har som uppgift att ge rSd till ARRL's
administration och styrelse i frSgor som ror
DX och DXCC.
Kommitten bestir av representanter for de
sexton distrikten i Canada och USA. Vi fcir
inte glomma att vi som bor utanfor dessa lan
der, inte kan bli rostberattigade medlemmar i
ARRL och alltsS har svSrare att p^verka
DXCC-reglerna an vad amatdrer i USA har.
Dock ar det ARRL, som ger ut DXCC och deras beslut fAr vi acceptera om vi vill vara
med. En viss form av pSverkan kan vi dock
gora: Vill Du pSpeka nSgot som ror DXCC,
adressera ett brev till DXAC, ARRL, 225 Ma
in Street, Newington, Connecticut 06111,
USA. Man kopierar dar Ditt brev och distribuerar det till samtliga medlemmar i DXAC,
till Don Search, W3AZD, som ar chef for den
administrativa delen av DXCC-processen
och till N4MM som ar ARRL's styrelses rep
resentant i DXAC. DXAC's huvuduppgift ar
att undersoka ansokningar om att
nSgon
ny plats godkand som nytt land for DXCC
och applicera DXCC-reglerna pS denna ansdkan och sedan ge rSd till ARRL Awards Committes i arendet.
Aven nar det galler andringar i DXCCreglerna, ar DXAC ett rSdgivande organ.
Det kan namnas att DXAC nyligen rostade
for ett forslag att gora DXCC-diplomen for
RTTY, 1.8 MHz och Satellit-DX "endorsab
le". D v s att man skall kunna fylla p3 dessa
diplom med ytterligare lander utover de forsta etthundra, s3 som man nu kan gora med
Mixed, Phone och CW DXCC. Man rostade
aven for att infora speciella DXCC for 3.5 och
7 MHz. Detta har nu foreslagits The ARRL
Awards Committee, som ar det beslutande
organet och bestir av p3 ARRL anstallda ama
tdrer. For narvarande ar medlemmama i kommittdn: W1GNC, W9KDR, K8CH, WISE,
K1WJ, AA2Z, W3AZD och W1XX med
K1XA och N1CIX som suppleanter.
Denna kommittd sysslar inte enbart med
DXCC utan med allt som galler diplom och
tavlingar. Det bor pSpekas att nar man rostar
om frSgor som ror DXCC, fSr W3AZD inte
rosta, liksom K1WJ inte fcir rosta vid frSgor
som ror tavlingar. Ett beslut av denna kommittd kan, vilket dock ytterst sallan sker, rostas ned av ARRL's huvudstyrelse. Kommittdn kan inte p3 egen hand foreslS ett nytt

QSL

KR4C/PJ7 via KR4C Grady L O'Kain Jr.,
9203 Burchfield Drive, Oak Ridge, TN 37830
USA.
1A0KM via I0MGM Mario Gallavotti, via
Cassia 929,1-00189 Roma, Italy.
FW0DD via VE3FRA Alan Robert Leith,
10 Farington Cresent, St Catharines Ontario
L2N 5W3 Canada.
VQ9VO via KA6V Joanie Branson, P.O.
Box 5859 Oxnard, CA93030 USA.
ZK1XL via ZK1CG Victor Rivera, P.O.
Box 618 Rarotonga Cook Islands, South
Pacific N.Z.
K4LTA/PJ7 via K4LTA Bill J. O'Kain, 101
Baylor Drive, Oak Ridge, TN37830.
KX6DS via Northern Alabama DX-Club.
P.O. Box 4563 Huntsville, AL 35815 USA.
ZL8BQD via ZL1BQD R.J. Runciman, 36
Cardiff Rd, Pakuranga, Auckland, New Zea
land.
ZL8AAS via ZL1AAS R.J. Litten, 146
Sandspit Rd, Howik, Auckland, New Zea
land.
ZL8AMO via ZL1AMO R.W. Wright, 28
Chorley Av, Massey, Henderson, Auckland
8, New Zealand.
LU3ZI och L8D/X via GACW, Charles Di
ehl 2025, 1854 Longchamps, Buenos Aires,
Argentina.
ZM7VU via F6DYG. Harry M Lilienthal,
593A Ronde des Pioutons, Predina 2, F13800 Istres, France.
FB8YK via F6EMY Jean Le Roux, 3 Rue
Louis Barillet, F-61000 Alencon, France.
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PU8 PY1 PY2 PY3 PY5 PY6 PY7 PY8 PY0T
PY0F PY0S.
Ansok med GCR-lista och 10IRC.

Diplont

Vad jag kan forstS ar klasserna over Base i
form av stickers att klistra p3 grunddiplomet.
Avgiften ar 5 USD eller 18 IRC for Base.
Stickers kostar 1 USD eller 3 IRC.
Ansokan skall i forsta hand ske genom att
sanda GCR-lista, verifierad av tvS amatdrer
som innehar DXCC eller WAZ. Fotostatkopia
p3 fram- och baksida av QSL kan ersatta
GCR-listan.
Ansokan skall sandastill: Award Manager,
I8QLI, Gianni Verdegiglio, P.O. Box 19,
88100 Catanzaro, Italien.
Lander (omrdden) och poang:

SM6DEC Bengt Hogkvist
Blfibarsstigen 11 B,
546 00 KARLSBORG

GRUPO PRAIANO DE CW
GPCW fr3n Santos bildades 1973 och har
nu ett sextiotal medlemmar. Grunddiplomet
GPCW har utdelats i drygt 900 exemplar till
amatdrer i 50-talet lander, meddelar presidenten PY2CJW.
Ansokningarskall sandastill: GPCW, P.O.
Box 556, 111000 Santos-SP-Brasil.
Har foljer de fyra diplomen.

GPCW Award
Verifierade kontakter med minst 3 av gruppens medlemmar.
Kontakter frSn 1973-11-05 raknas. Alla
band godkannes men endast 2xCW med
lagsta signalrapport 338.
Om Du lyckas kora dem med QRP (max 10
W input), kan Du f3 QRP-endorsment. Bi
foga i Sci fall en skriftlig forsakran om detta.
Ansok med GCR och 5 IRC.
Foljande var medlemmar 1984:
PR7CM
PY2ARX
PY2CJW
PY2DYX
PY2FHC
PY2HAF
PY2OIL
PY2SCR
PY2US
PY5CMS
PY1DG
PY2CE
PY2DV

PS8AUJ
PY2BBO
PY2CZL
PY2ESW
PY2FK
PY2IBH
PY2OIN
PY2SFL
PY2VFA
PY6WF
PY2FDO
PY2GCP
PY2KL

PT8AW
PY2BKT
PY2DBU
PY2ETW
PY2FNB
PY2IEG
PY2ORF
PY2SLS
PY2ZEB
PY7BOS
PY2RRG
PY2UGR
PY3CJI

PY1AFA
PY2BOP
PY2DCP
PY2EW
PY2FNE
PY2IEM
PY2RAD
PY2TT
PY2ZV
PY8BI

PY1CMS
PY2CAR
PY2DHP
PY2EYF
PY2FRW
PY2JN
PY2RAN
PY2TUE
PY3BU
PY9AY

SWL GPCW Award
Motsvarande regler som for GPCW award.
Dock raknas endast QSL for lyssnarrapporter
frein 1976-07-01.
Ansok med GCR-lista och 5 IRC.
Diplomet ar likt GPCW award.
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CCB
Brazilian coast award eller Certificado
Costa Brasiliera utges for verifierade 2 x CWkontakter med minst 8 (Stta) kustdistrikt i
Brasilien fr3n 1978-09-30.
Alla band. Lagsta RST: 338.
Foljande distrikt raknas:
PP1 PP5 PP6 PP7 PR7 PR8 PS7 PS8 PT7
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Silver — 80 p — diplom, skold.
Gold — 95p — diplom, skold.
Honor Roll — 110 p — diplom, medalj.
Top Honor Roll — 125 p — diplom, medalj.

WIPA
Worked International Ports Award utges
for verifierade kontakter med stader som har
internationella hamnar.
For grunddiplomet erfordras kontakt med
10 stader i 3 varldsdelar dar maximalt 2 ar
frSn eget land.
Endast CW-QSO frSn 1983-01-01 raknas.
Lagsta signalrapport 338.
For ytterligare kontakter kan sarskilda
metallsigill i form av en handpump erhSllas
att klistra p3 grunddiplomet.
Copper — 5 ytterligare hamnar.
Silver — 15 ytterligare hamnar.
Gold — 30 ytterligare hamnar utover
grunddiplomet.
For sigillen finns inga restriktioner betr
eget land.
Grunddiplomet kostar 10 IRC. Sigillen ar
gratis om de ingSr i ansokan for grund
diplomet. Separat ansokan kostar 2 IRC.
Ansok med GCR-lista.
GPCW har sammanstallt en lista med
exempel pA stader som raknas for diplomet. I
den listan representeras Sverige av Gothen
burg, Helsingborg, Malmoe och — hor och
hapna — Uppsala! Ulf Peder Olrogs visa har
tydligen gett Fyris3n status!

®

Marco Polo

MARCO POLO DX AWARD
Till minne av den venetianske upptacktsresanden Marco Polo's fard genom asiatiska
lander, utger Sezione Di Cataranzaro ARI,
Marco Polo DX Award. Har foljer en sammanfattning av reglerna.
Verifierade kontakter med amatdrer i lan
der, som beskrivs i hans bok II Milione, skall
genomforas.
Alla band och trafiksatt tillStes, dock inte
"korsbands-QSO".
Endast ett QSO for varje land (omrSde)
med stationer godkanda av ARRL for DXCC
raknas.
Kontakter fr3n 1978-01-01 galler. Diplomet
utges i fem klasser:

Central Greece
Israel
4X/4Z
Iraq
Iran
Turkey
Aruenia
Azerbaijan
Georgia
Turkoman
Uzbekh
Tadzhik
Kirghiz
Alma Ata obi 018
Mongolia
China
Taiwan
Djibouti
Masai
Madagascar
Kuangtung
South Korea
Japan
Malaya
Bay of Bengal
Sian Gulf
Tibet/Himalaya
India utom Gujarat
Gujarat
Sri Lanka
Sumatra
Borneo
Java
Yemen area
Oman
Persian Gulf
Ethiopia
Somalia
Zanzibar

1

SV4
YK
Yl
EP
TA
UG
UD
UF
UH
Ul
UJ
UM
UL7G
JT
BY
BV
J2
5H3/5Z4
5R
CR9/VS6
HL
JA
9M2/9V1
XZ/S2
HS/XU
9N/A51
VU
VU
4S7
YB4, 5,6
YB7/VS5/9M6/9M8
YBO/1/2/3
4W/70
A4X
A6/A7/A9/9K/HZ
ET
T5/6O
5H1
Syria

4 p
4
4
4
3
3
1
1
2
2
2
3
3
7
15
10
2
3
8
6
2
1
5
10
5
10
2
8
2
2
6
2
8
3
4
10
7
7

ALASKA DX CERTIFICATE
The Anchorage Amateur Radio Club,
KL7AA, erbjuder det har diplomet for veri
fierade kontakter med 10 stationer fr3n Ala
ska. Kontakter fr3n 1955-01-01 raknas.
Av de tio kontakterna mSste foljande fyra
omrSden vara representerade med minst en
kontakt vardera. Se ocksS kartan.
1. Southeastern (Oster om 141 grader W
latitud).
2. Northern (Norr om polcirkeln).
3. Aleutian islands inklusive Kodiak island
och Peninsula soder om 58 grader Nordlig longitud.
4. Central Alaska, vilket inkluderar Ancho
rage och Fairbanks.
Dessutom mSste minst 4 kontakter vara
med medlemmar i Anchorage Amateur Ra
dio Club.
Alla trafiksatt samt kombinationer av
dessa ar tillStna. Inga endorsments ges.
Ansokan skall ske med GCR-lista, bevittnad av 3 (tre) lie amatdrer eller SSA diplommanager (SM5DQC). Bifoga tillracklig avgift
for returporto i USA valuta, US frimarken el
ler IRCs. Adressen ar: Anchorage Amateur
Radio Club, KL7AA, P.O. Box 101987, An-
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AMSAT

AMSAT SWEDEN
Box 87
601 03 NORRXOPING

Lennart Arndtsson, SM5CJF
Envagen 6 C
752 52 UPPSALA

EKVATORPASSAGETIDER

RS5
VARV
10601
10613
10625
1063?
106 49
10 6 61
10673
10685
10697
10709
10 721
10 7 33
10745
10757
10769
10781
10793
10805
108 17
10829
10841
10853
10866
10878
10890
10902
109 14
10926
10938
10950
10962

DAG
I 5/ 5
1 6. 5
1 7
5
1 8.' 5
I 9/ 5
20/ 5
2 1. 5
22. 5
23. 5
24
5
25/ 3
2b
5
2?f 5
2 8. 5
2 9/ 5
30/' 5
31/ 5
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 4
7/ 6
8/ 6
9/ 6
10/ 6
1/ 6
12/ 4
3/ 4
14/ 4

UT
1 352
1 347
1 342
1 336
1 331
1 326
1 320
1315
1310
1 304
1 259
1 254
1 248
1243
1238
1232
122 7
1222
1216
1211
1 205
1200
1354
1349
1344
1338
1333
1328
1322
1317
1312

GR U
280
280
28 1
281
281
281
281
282
282
282
282
282
282
283
283
283
283
283
284
284
284
284
314
315
315
315
315
315
316
316
316

VARV
10675
10688
10700
10712
10724
10736
10748
10760
10772
10785
10797
10809
10821
10833
10845
10857
10869
10882
10894
10906
10918
10930
10942
10954
10966
10979
10991
11003
11015
11027
11039

UT
1215
1 358
1342
1327
1312
1256
1241
1225
1210
1 353
1 338
1323
1 307
1252
1236
1221
1206
1349
1334
1318
1303
1247
1232
1217
1201
1344
1329
1314
1258
1243
1227

RS8

RS7

RS6
GR W
264
29 1
■ 289
286
284
282
279
277
275
302
300
298
295
293
291
288
286
313
31 1
309
306
304
302
299
297
325
322
320
318
315
313

VARV
10632
10645
10657
10669
10681
10693
10705
10717
10729
10 741
10753
10765
10777
10790
10802
10814
10826
10838
10850
10862
10874
10886
10898
10910
10922
10934
10947
10959
10971
10983
10995

UT

1203
1 353
1343
1333
1324
1314
1 304
1 255
1245
1235
1 226
1216
1 206
1356
1 346
1337
1327
1317
1308
1258
1248
1239
1229
1219
1210
1200
1350
1340
1330
1321
131 1

GR U
256
285
284
283
283
282
28 1
280
279
278
277
276
275
304
304
303
302
301
300
299
298
297
296
296
295
294
323
322
321
320
319

VARV
10582
10594
10606
10618
10 630
10642
10654
10666
106 78
10690
10702
10714
10726
10738
10750
10762
10774
10786
10798
10810
10822
10635
10847
10859
10871
10883
10895
10907
10919
10931
10943

UT
1 258
1255
1 252
1 249
1 247
1 244
1 24 1
1 238
1235
1232
1 229
1227
1224
1221
1218
1215
1212
1210
1207
1204
1201
1 358
1355
1352
1350
1347
1344
1341
1 338
1335
1332

RS9
GR U
265
265
266
267
26 8
269
270
270
271
272
273
274
274
275
276
277
278
279
279
280
281
312
313
313
314
315
316
317
318
318
319

VARV
14454
14469
14484
14499
14515
14 5 30
14545
14560
14 5 76
14591
14606
1 4 621
1 4637
14652
14667
14682
14698
14713
14728
14743
14759
14774
14789
14804
14820
14835
14850
14865
14880
14896
14911

UT
GR U
1 309
320
31 4
124 6
1224
30 9
303
1201
1313
32 1
315
1 250
309
1 228
304
l 205
1317
322
1255
316
310
1232
305
1 209
323
1 32 t
317
1 259
31 1
1 236
1214
306
324
i 325
318
1 303
1 240
312
307
1218
325
1 330
319
1 307
1244
313
308
1222
325
1334
320
131 1
1249
314
308
1226
303
1 204
321
1315
1253
315
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Kodtabell finns i QTC 4/84.
Exempel p3 anvandningen av tabellen
finns i QTC 3/84. Senaste nytt meddelas
som vanligt p3 svenska AMSAT-natet sondagar 1000 SNT p3 3740 + QRM.
QTC 5:1984

Fr.o.m. 30 mars tillampas foljande trans
ponderschema for RS-arna:
RS5 lordag, RS6 tisdag, RS7 sondag och
RS8torsdag.

The Space Age Ham Radio Magazine
221 Long Swamp Rd . Wolcott. CT 06716

Fungerar bra, speciellt bulletinen via kodminne och digitalkalker ar uppskattad. CCDkameran ger numera bara svarta bilder s3
den ar inte igSng med ncigon regelbundenhet. Den som vill testa sin mottagningsutrustning for CCD-formatet kan bestalla en kassettape med inspelade signaler
frSn AMSAT-UK.

OSCAR 10
Kodningen av baring och elevation blev
tydligen en succe. Utskriften ar gjord p2 en
Icinad skrivare, men raknar med att ha en
egen inom ncigon mSnad.

OSCAR 11
I skrivande stund har man inte lyckats f3
fart p£ satelliten. Som meddelats i bulletinen
och over AMSAT-naten fungerade allt perfekt de tre forsta varven men sedan blev det
ncigot fel, troligen p3 sandaren for 2 meter.
Arbete p^gcir for att f3 liv i den igen, men om
det lyckas f£r man rakna med att enbart san
daren p3 70 cm kan anvandas.
Keplerelement for vSra amatdrsatelliter
och de vanligaste vadersatelliterna kan en
gcing per mcinad erhSllas frSn SM5HL eller
AMSAT-SM mot insandande av SASE.
ARRL har gett ut en handbok som innehciller det mesta av intresse for satellitamatdren.
Den heter "The Satellite Experimenters
Handbook", kostar 11 dollar och kan bestallasfrSn ARRL eller AMSAT.
Ryktesvis ar en nyutgSva av GM4IHJ:s beromda "Satellite Tracking Software for the
Radio Amateur" p3 gAng. Den kan kopas
frcin AMSAT-UK och troligtvis ocksS frSn
AMSAT-SM.
P.g.a. tjansteresor kan det bli problem
med info de narmaste tvS numren av QTC.
SM5CJF
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CW-spalten
Kalender
Aktivitet Dag
SvT
SARNET m3 —fre 1830
SSK-kan.
Id
0800
CW-bullet.
Id
0930
SCAG info
so
1030

SNT
Aprilnumrets CW-spalts kom-ih3g-ruta
blev ett misch-masch d3 tid angivits i SNT.
Det skall vara svensk tid eller SvT. Andra an
ger SST eller svensk sommartid men SvT
tacker bSda begreppen.

Svenska Amatorradionatet/SARNET
ar i full fart i sin vSrsasong p3 3565 kHz
varje kvall m3 —fre kl. 1830 SvT med b3de
nya och gamla deltagare. Natkontrollstationen NCS kan vara SK3SSA SK3SSK
eller SK7SSA eller n3got av de andra distriktens SSK-stationer. Man expidierar QTCtrafik via radiogram men det ar helt OK att
checka in utan traffic/QTC. Alla intresserade
ar valkomna att kanna sig for (alia har vi varit
nyborjare). Folj NCS anvisningar. Han kanske avdelar n3gon att vid sidan om anropsfrekvensen ge dig info om vad det ror sig om.
Dessutom — lyssna och lar!
SARNET trafikledare ar Sigge/SM3AVW i
Ostersund, tfn 063 - 435 01. Han kan ge dig
b3de upplysningar och goda r3d.

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

Region 1-konferensen
I QTC 84/3 laser vi att DDR lamnat en
motion till Reg 1-konferensen med forslag till
QRP-klass i kortv3gstester. Det ar en mycket
bra ide, och flera stora tester kan ju redan in
fort QRP-klass. Daremot verkar det tveksamt
att man skulle ha tv3 klasser med 10 watt
resp. 3,5 watt som grans. En uppdelning i
flera klasser kan vara motiverat i speciella
QRP-tester, men i dvrigt borde det vara mera
vettigt med en QRP-klass med effektgransen
10 watt.

-SWLReflections
Ingemar Larsson, SM5-3583
Kyrkvardsvagen 37
140 30 UTTRAN
Ja, s3 har det d3 antligen dykt upp en
"Contest" (Tavling) for oss lyssnare, det ar
verkligen ovanligt att det kommer en lyssnartavling till st3nd.
Harar reglerna:
Tavlingen ar oppen mellan 1 april 00.00
GMT till 30 juni 24.00 GMT.
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SM5TK Kurt Franz6n
Hoglundav. 19
611 37NYKOPING

kHz
3565
3665
3527
7027

Signal
SK-SSK
SK-SSK
SK6AW

Anm.
CWQTC
SSB
alt. 7027
CW

Dessutom finns den s.k. "SSK-kanalen"
tillganglig i varje lordagmorgon kl. 08 —09
SvT p3 3665 kHz plus minus QRM. Ar det
SM-condx p3 40 m ligger man p3 7065 kHz
eller darikring. SSK st3r for Sandareamatdrernas Sambandsk3r, som ar spridd
over hela riket. NCS ar i regel Olle/SM3BP
(tfn 0270 - 608 88). Valkommen att rapportera din narvaro som aktiv deltagare eller
lyssnare.

far over Vadstena." for att nu inte tala om
mottagaren, som sakerligen stod dar som ett
levande fr3getecken.

SS/4 CW-bulle
gor uppeh3ll till hosten i sina sandningar
for att klara av antennproblem m.m. Operatoren ar SM6AWA/Gunnar, som hittills kort
SK6SSA via GSA klubbstation SK6AW. Jag
hoppas att Gunnar finner losning p3 sina
problem for CW-bullen ar b3de en fin infokanal sSval som bra CW-traning och en god
reklam for telegrafin och SSA.

Pci tai om QTC
s5 ar foljande historia hamtad ur SSKJournalen:

Kuribst telegrammissode
En lundaprofessor avsande en g3ng till en
lakare ett telegram rorande en blindtarmspatients befinnande. Det lydde: "lleusfaran
over. Vadstein."
For den som ibland r3kat f3 sina telegram
forvanskade, ar det icke sv3rt att satta sig in i
lundaprofessorns kanslor, d3 han fick hora,
att det framkommit i foljande skick: "Julius

Fr3n Peter/6FPC kommer ett forslag att
infora n3gra "aktivitetstimmar" varje m3nad
for QRP-are inom SM. Som lamplig tidpunkt
foresl3s andra sondagen i varje m3nad
1200-1400 UTC p3 3650 + /- 5 kHz och
7030 +/— 5 kHz. Detta betyder att vi kan
fortsatta direkt med mSnadstesten, som star
tar just kl 1400. Observera att det inte ar
tankt som nattrafik, utan vi traffar varandra
for vanliga QSO.
Slutligen en p3minnelse om CQ-WPX-CW
contest, med sarskild QRP-klass, som g3r av
stapeln 26—27 maj. Regler fanns i QTC 84/2,
testspalten.

VIC-20 skrivmaskinsbugg
Jag raknar inom kort att i spalten publicera
ett program for VIC-20 som bug och efter di
verse finputsning av programmet aven anvandbar som CW-bulle dvs VIC-20 i bulletin
format. Efter att ha kort in och redigerat textmassan s3 ar det bara att trycka p3 RUNknappen och VIC-20 spottar ur sig telegrafitecken och text enligt ovan.
QST jan. 1984 hade ocksS ett CWprogram for VIC-20, som kan vara vart att
prova. Jag 3terkommer.

14060 kHz, och ar ig3ng "nar han ar hemma". PA0GG hoppas naturligtvis p3 gensvar
i form av rapporter.

10 MHz

Fr3n -6FPC/Peter har jag f3tt foljande in
formation: PA0GG ar i luften d3 och d3 med
en sorts QRP-fyr. Det ar en sandare p3 1
watt med automatisk teckengivning som
sander "CQ DE PA0GG QRP 1W PSE
QSL". Han hors vanligtvis p3 7030 eller

Enligt CQ-DL har nu 45 lander inom IARU
tillst3nd att anvanda 10 MHz-bandet. Daribland finner man de fiesta europeiska lander,
bl. a. Norge och Danmark, och utanfor Euro
pa har t. ex. Kanada, USA, Japan, Australi
an och Nya Zeeland delat ut 10 MHz till sina
amatorer. Detta "nya" band har de egenskaper man kan forvanta sig, med tanke p3
att det ligger mellan 7 och 14 MHz. Goda
signalstyrkor p3 Europa under dagtid, och
stora chanser till DX. Som QRP-frekvens
foreslSs 10106 kHz, med 10115 kHz som
alternativ for QSO Europa-USA. Detta band
har alia forutsattningar att bli ett bra QRPband, men tills vidare m3ste vi ju i SM-land
inskranka oss till enbart lyssning p3 10 MHz.

Alla band (ej 160 m) allts3 3,5—7 — 14—
21—28 Me. Tv3 klasser antingen CW eller
SSB.
Poangberakning enligt foljande:
1 poang for svensk station.
2 poang for europeisk.
3 poang for dvriga varlden.
Du kan logga upp till 10 stationer per land
p3 varje band. Senaste DXCC-listan galler
som landlista.
De loggblad som du anvander skall inneh3lla:
Datum och Tid, Station, Band, Poang.
Skriv alltid ditt lyssnarcall p3 varje logg
blad. Glom inte att uppge tavlingsklass.
OBS Endast en lyssnare per tavlingsbidrag.
I halvtid, n3gon g3ng i maj, s3 m3ste du

sanda in en poanguppgift till Viking SWL
test. Du skall d3 tala om hur m3nga poang
du hitintills har skrapat ihop. Du sander d3
ocks3 ditt SWL-kort tillsammans med en IRC
(svarskupong).
Halvtidsrapporterna skall vara poststamplade senast den 15 maj.
OBS. Ingen logg, bara din poangstallning
justdS.
Slutloggen, alltsS ditt tavlingsbidrag skall
vara poststamplat senast den 15 juli.
Rapport och ditt tavlingsbidrag skall sandas till
Viking SWL test 1984
c/o BVP
Box 37
237 00 Bjerred
Diplom kommer att utdelas.
QTC 5:1984

FRAN DISTRIKT OCH KLUBBAR
SVARK
SK7AX
1984, ja det ar ciret som firas med "pompa
och stSt" i Jonkoping. Det ar ju inte s3 ofta
en stad fyller 700 Sr. Mangder av arrangemang blir det forstSs — hdjdpunkten nSs den
18—20 maj dS den officiella "fodelsedagen"
firas med dans p5 gator och torg, kungabesok och varldens stdrsta ostkaka som
kommer att serveras i RSdhusparken. Ett jippo som kommer att forevigas i Guiness
Recordbook.
SVARK firar 1984 genom att ge ut
jubileumsdiplomet "The Match Town
Award" (se bl. a. QTC nr 1). V3r mSlsattning
ar att aktivera kommunen (F6) s5 mycket
som mojligt under Sret. Redan efter tre m3nader har frSn klubbstationen korts over
3000 QSO, varav SM7AAZ (se omslagsbilden) har kort huvuddelen. Utover detta
har klubben deltagit i ett antal tester.
SVARK bildades 1970 och i dag ar vi ca
170 medlemmar. V3r klubbstuga ligger p3
garden VissmSlen strax utanfor Huskvarna
med fritt och naturskont lage.
"Antennfarmen" bestir f.n. avtrSdantenner for 160 och 80 m, 2 resp 5 el CUE DEEbeamar for 40 och 20 m. Bygget av en 4-el
quad for 15 och 10 m pdgSr och vi hoppas f3
den p3 plats till sommaren. Vinterstormarna
har gStt h3rt 3t vSra 2 m antenner, s3 aktiviteten har varit ISg. Till hosten beraknar vi
bli QRV med 4x15 el samt slutsteg.
Forhoppningsvis kommer SK7AX att horas
lite oftare p3 lagre delen.
Under Sret kommer SVARK att handlagga
en hel del radiosamband. Forutom deltagande vid kommunens festligheter den
18—20 maj kommer SVARK att f5 sitt elddop vid junior-VM i rodd, som gSr i Jonkoping i juli. D3 skall namligen inte mindre an
21 stationer bemannas i fyra dagar.

Du som passerar eller besoker Jonkoping,
gor garna en visit pS klubbstugan. Vi har me
eting varje tisdagskvall, men aven andra da
gar finns sakert vSr hustomte SM7AAZ eller
nSgon annan dar.
SM7FDO - Foto: SM7HCW

3

«**

Loppmarknad i Nykvarn
Malardalens Radioamatdrer SK0MK
anordnar den traditionella vArloppmarknaden
lordagen den 26 maj 1984. Plats: Foreningshuset, AIIAvagen 12 i Nykvarn (i narheten av
Alcros farglager) ca 1 km frAn E3. Vi har gott
om plats bAde inom- och utomhus.
Har finns chansen att kopa, byta, salja,
fynda och trivas!
Enklare fortaring kommer att finnas men ta
garna med hela familjen och pick-nick-korg.
Du som tanker salja, hor av dig till oss for
narmare information. Ring Rolf SM0LJF
0755 - 456 78 eller Rune SM0COP 0755 471 37 i forvag. Inlotsning over repeatern
SK0RKM pA R9 samt 145.350. Narmare in
formation kommer aven i de lokala bulletinerna.
SM0COP

7SK0AC
SM7OHG "Hank" och SM7OHF Per, tvS
av vdra flitigaste DX-jagare, har med
populara "The Match Town Award".

Omslaget:
SM7AAZ Hans vid klubbstationen. Han ar
flitigt QRV och under jubileets tre forsta m3nader har han awerkat drygt 2000 "riktiga"
QSO.

heter en station som ar aktiv 8—10 juni
1984. Det ar Sveriges Radios Sandareamatorklubb (SK0AC) som fAtt specialsignalen med anledning av "The European
DX Council in Stockholm". EDXC ar
paraplyorganisationen for kortvAgs- och
rundradiolyssnarna i Europa.
Stationen ar i verksamhet frAn omkring kl
1500 GMT den 8 juni fram till den 10 juni pA
foljande frekvenser:
14060 kHz (CW), 14320 kHz (SSB)
21060 kHz (CW), 21350 kHz (SSB)
3550 kHz (CW), 3700 kHz (SSB)
Dessutom aven pA 2m-bandet.

MEDDELANDEN
om klubb- och distriktsmoten mAste vara redaktoren tillhanda senast den 1 i foregAnde
mAnad. Kan man inte det sA mAste man anlita Bulletinen som serverar "nyheten nar den ar
ny". Red.

HMS Carlskrona hemma
Vinters ISngresa slutade i Karlshamn i stallet for i Karlskrona den 16 mars. Anledningen
var att det var ratt trfingt i hemmahamnen p g a ubStsjakt.
SM7QY var narapS ensam fotograf p3 Inre Ortholmen nar Carlskrona lopte in i hamnen.
Han hade fStt reda pA att nAgra flottister skulle halsa fartyget darifrAn med signalflaggor.
Signalen ar QKF som betyder "Valkommen hem". Carlskrona kom hem i ett praktigt snovader fast det nu inte syns pA bilderna. Inne vid kajen var det som vanligt mycket folk infordet stora pusskalaset. (-WB).

QTC 5:1984
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ligt. Dra garna ut pS QSO:t, sS att lokala
hams kan fS mojlighet att pejla, och meddela
polisen om vad som ar pS gSng. Det kan ju
vara sS, att den som stulit en radiostation
aven har mer pS sitt samvete.
Ar det mSnne fler, som har synpunkter el
ler erfarenheter, sS skriv en rad till redaktoren.
73 de -5AIJ

Fjall QRV -QRP

Through-trough-trSg
I QTC 3/84 laste jag en intressant artikel
om "TEM mode cylindrical BP filter". Om
det tekniska innehSllet i artikeln har jag inga
kommentarer, men det tycks mig som om
oversattaren har gStt i en falia. Han pSstSr att
filter av denna typ vanligen kallas "through
lines" i England, vilket pS svenska skulle betyda nSgot i stil med "genomkretsar" eller
nSgot dylikt. Detta ar givetvis fel. Laser man
till exempel RSGB:s VHF-UHF-manual finner
man att en viss typ av kretsar kallas "trough
lines" (uttalas 'trSff') vilket betyder ungefar
"trSg-krets" och givetvis Ssyftar dessa kret
sars trSg- eller ho-liknande utforande. Man
avser alltsS inte den runda typ av kavitet som
QTC-artikeln beskriver, utan det enklare utforandet nar man t. ex. av massingplSt loder
samman ett litet rektangulart "trSg" med en
rorformad mittledare i.
AlltsS, de filter som beskrivs i artikeln ar
just som rubriken anger "cylindrical BP fil
ters" och ingenting annat. Den som vill se en
typisk "trough line" kan titta pS en 432-MHz
konverter i QTC 3/78.
De lasare som tyckte detta var elementart
kan ju testa sitt engelska uttal med foljande
mening: "The attorney in the mauve bree
ches indicted the soup-devouring heifer".
Lycka till!
Eder sprSkvSrdande
Stefan SM0AYS

FrSn borjan av juli till mitten av augusti
kommer jag att arbeta som stugvard St Sven
ska Turistforeningen i Hukejaurestugan som
ligger nSgra mil norr om RitsemjSkk, i hojd
med Kebnekaise, 5 km frSn LA-land.
Vore kul om du hor mina QRP-pip darifrSn
(2W och en tunn dipol). Jag kommer att vara
QRV kring 3530 kHz (± 20 kHz) sS ofta mina
smS ackar tillSter.
Stugan ligger isolerad, 2 mil till narmaste
boning, sS all info frSn omvarlden ar valkommen!
Hoppas vi hors!
73'Ulf/SM5BRG

Sambandstjanst?
Under olympiaden i Sarajevo fick jag kontakt med en station som hade signalen
K2VHW/YU4. Operatdren Marv berattade
att han var i Sarajevo och arbetade for ABC
Television. Som ni kanske sett i press och TV
sS hade ABC Television ensamratten till de
amerikanska sandningarna, for vilket man
betalat 500 millioner kronor! Marv berattade
att det var 600 personer involverade i sand
ningarna och av dessa voro 37 stycken
sandareamatorer!
MSnga hade sokt egna licenser men for
ovriga hade man upprattat tvS stycken
klubbstationer med signalerna K6LEX/YU4
och N2EV/YU4.
SM3AVQ

GRATTIS!
-API har fStt ta del av insandaren och forklarat att han ej finner anledning att yttra sig
om den. Han erkanner oversattnings- och
skrivfel men tror inte att artikeln — tekniskt
sett — ar oanvandbar for det. Hans arbetssprSk i jobbet ar engelska och han ifrSgasatter darfor om uttalet av "trough" ar
"trSff". Red.

Betraffande inbrott
Den IC240, som jag har anmalt som stulen
har genom fornamlig insats av lokala hams
och polisen kommit tillratta.
Med anledning av en annan stold, som
nyligen drabbat en av mina amatorvanner,
vill jag passa pS och aktualisera foljande. PS
vag till avlagsen ort tillsammans med familjen
korde han mobilt over hemmarepeatern och
gjorde en del rackviddsprov. Under samtalet
namnde han, vart han var pS vag. Strax efterSt skedde inbrottet i bostaden.
Jag tror darfor, att vi mSste borja tanka pS
vad vi sager i radion, sS att vi inte t. ex. talar
om att i morgon reser vi till Spanien (och
lamnar huset tomt ett par veckor framover!).
Det gSr inte att bortse frSn att brottsligheten
numera ligger tekniskt val framme och att vi
mycket val kan vara bevakade pS vSra
repeatrar. Det ovannamnda inbrottet tyder
pS det.
Vidare bdr vi tanka igenom, hur vi bast
genomfor ett QSO med en misstankt "svartfot", sS att vi lyckas locka ur vederborande
sS mSnga data om sig och sitt QTH som moj192

For de allra fiesta manniskor ar det naturligt att sanda halsningar till varandra vid
bemarkelsedagar och hogtidliga tillfallen.
En del valjer ett postogram medan andra
koper ett formellt eller lustigt kort i bokhandeln eller varuhuset.
Sen utnyttjar man postverket for att nS
adressaten.
Jag antar att aven sandareamatorer gor pS
samma satt.
NSgot som de fleta amatorer daremot inte
gor ar att utnyttja amatorradions fornamliga
mojligheter till fullo.

Sedan flera Sr tillbaka har vi i Sverige haft
moligheter att anvanda amatorbanden for att
QSP:a meddelanden mellan varandra.
SSdana meddelanden kallas RADIO
GRAM! Ett radiogram ar ett meddelande avsett for amatorer som formedlas via amatorer. Radiogrammet utformas som ett tele
gram eller telexmeddelande och QSP:as en el
ler flera gSnger innan det slutligen hamnar
hos adressaten-amatoren.
Jag kan alltsS uppvakta amatorkollegor
som bor pS annan ort genom att anvanda
mig av ett radiogram. Ar inte det en vardig
form av hyllning? Att framfora en halsning el
ler gratulation till en radiovan med hjalp av
amatorkollegor och genom att utnyttja vSra
egna frekvenser, metoder och utrustningar.
Jamen, sager nSgon, det dar med radio
gram verkar sS svSrt och krSngligt.
Det ar faktiskt inte svSrt alls. Har man klarat certifikatprovet och lyckats fylla i blanketten for ansokan om amatorradiotillstSnd sS
kla rar man nog ett radiogram ocksS.
Ett radiogram bestSr av tvS olika delar:
expeditionsdelen och textdelen.
Expeditionsdelen som innehSller avsandare, adressat, hanterings- och kontrolluppgifter ar nodvandig for att radiogrammet
ska nS fram till adressaten.
Textdelen bor vara kortfattad och normalt
inte omfatta mer an ca 20 ord.
Textdelen mSste du svara for sjalv. Expedi
tionsdelen kan du fS hjalp med forsta gSngen. Sen klarar du det latt sjalv nasta gSng.
Det finns ett 30-tal s.k. trafikhanterare
som regelbundet behandlar radiogram i den
nattrafik som pSgSr varje vardagkvall.
I Svenska Amatorradionatet (SARNET)
som ar igSng dagligen pS 3565 kHz klockan
18.30 SNT behandlades under 1982 mer an
3500 radiogram.
Statistiken for 1983 ar i skrivande stund
annu inte klar men siffrorna pekar pS i stort
sett samma antal som foregSende Sr.

TRAFIKHANTERARE:
SM0IX SM3AVW SM4SX SM7BDB
SM0LBR SM3BP SM5AA SM7BNG
SM0NFA SM3CFV SM5AHX SM7GWF
SM2AHJ SM3CIQ SM5ASE SM7GXP
SM2AZH
SM3JSR SM5TK
SM7KHF
SM2BXI SM3LWP SM6AWA SM7LPL
SM2JKI SM4EPR SM6BSM SM7LYL
Vand dig till nSgon av ovanstSende trafik
hanterare sS fSr du hjalp med ditt forsta
radiogram eller sand frimarken for dubbelt
porto til SM3BP Olle Berglund, Hartsvagen
10, 820 22 SANDARNE, sS fSr du veta mer
om radiogram, nattrafik och SARNET.
LSt en av mSlsattningarna for 1984 vara att
sanda minst ett gratulationsradiogram till nS
gon av dina radiovanner.
SM0HEB

S XN D A R E A M A T 0 R E R NA S
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- S SK
VIA

SARNET

AM ATOR RAD IO ME DDE LANDE

NR

I KLASS

<W \R ,

HX

AVS.STATION

lORDANTAL
I

SH0MR&

TID(UTC)| DATUM

avsXn oningsort

EARS.TA

M.3O WARK

Moddolandat Ir mottagol av

TILL._________ M3DP

sveaZ.

ANROPSSIGNAL--------------------------

Tin

ADRESS ------------------------------- - ----

TFN

^ATT/S PA bitt ST0RA

>»dlo-

___________

Sint Illi__
Moll. h*n_

QTC 5:1984

SM4PBG
Ake Larsson, ProsavSgen 15,
781 34BORLANGE
SM0 7103 Sven Bjdmbom, Ormingeringen 75,
132 00 SALTSJOO-BOO
SM0-71O4 Sten Noridn, Sjdhagavdgen 18,
125 32ALVSJ0
SM3-7105 Henrik Vesteriund, Abborrvdgen 4,
860 20 NJURUNDA
SM6-7106 Ake Thomer, Framn3sgatan22 C,
412 62 G0TEBORG

VTIFRAN

AterintrAde
Hans Boklund, Box 40,
290 37 ARKELSTORP
SM0CQC Lars Karlsson, 756 Coronado Lane,
FOSTER CITY, Calif.
94404 USA
SM5CVJ
Leif Rasch, Bergviksgatan 30,
151 50S0DERTALJE
SM5EYM Nils Erik Hager, SmSItverksgatan 60, 724 74 VASTERAS
SM0PCA Tommy Bennwik, Henriksborgsvagen 5,
131 31 NACKA

SM7BPM

avSM60E

I forra numret av QTC berattade jag om
min resa till bl a Taiwan. Har kommer en liten
rapport frSn Filippinerna.
Forsta etapp blev Iloilo p3 Panay, on dar
DU6ZO Ceasar och WB5LBJ/DU6 Clarence
med sin filippinska hustru bjod p3 lunch och
demonstrerade sin 2 m "Satellite Com
munication" och sin datoranlaggning.
Nasta steg blev Bacaled p£ on Negres med
stora sockerplantager. Det var en 2!6 timmes bStresa och dar traffade jag mina tidigare vanner fr3n en tidigare resa, DU7RLC och
DU7DP. Den senare tillika "chairman" i den
filippinska amatorforeningen PARA. Hos
DU7RLC, mr Meloy blev jag tillsammans
med DU6DOC, DU6WG, DU6EM, DU6BE
och DU6JM inbjudna till lunch dar konversationen mera rorde sig kring religiosa ting
an amatorradio. Overallt har moter man stark
religiositet. PS de mest omojliga stallen stSr
det: "I love Jesus" etc.
Den 7 januari flog jag vidare till Cebu for
mote med DU6ZRE, DU6RH, DU6AJ samt
DU9WX. Samma generosa mottagande som
tidigare i detta gastfria land.
Via 40 mb spreds uppgiften om min ankomst till Mindanao dar DU8JJ mr Jing Jong
och DU8ED motte vid flygplatsen. De varnade mig for Lamboanga och det blev snart
besannat. Vid farden frSn flygplatsen fann vi
i en ravin en jeep med en medvetslos kvinna
pci forarplatsen. Ncigra banditer hade tvingat
henne att kora av vagen och jeepen var totalforstord. Vi hjalpte henne ur jeepen och tog
in henne i v3r bit samtidigt som hjalp tillkallades p5 tv5 meter. Tv3 meters handapparater ar mycket vanliga har. Hon hade
berdvats p3 100.000 pesos (ca 50.000 svenska kronor) och aven slagits medvetslos med
pistolkolvar — som om dikeskorningen ej varittillracklig.
Efter denna obehagliga upplevelse fann
jag for gott att inte lamna hotellet efter morkrets inbrott kl 18 p3 mina vanners entragna
varningar. Det blev alltsS bara nSgra f3 dagar
p3 denna mycket vackra men aven farliga
plats, dar fanns aven en polispostering, ett
anti terrorist center. I varje park, butik eller
hotell fanns bevapnade militarpoliser. Usch.
S3 via Cebu till Leyte med sina fina badstrander. Aterresan blev med flyg d3 vagarna
p3 flera stallen skadats av jordskred genom
ett ihardigt regnande. I Manila traffade jag
DU1CK och frSn hans station fick jag kontakt
med SM3PZ strax fore 3terresan till gamla
Sverige efter n3gra vintermSnader i Fjarran
Ostern.
Med 73frSnSM5OE

Adressandring
Vid flyttningsanmalan ar det viktigt att
aven skriva ut hela den tidigare adressen,
signalen samt postnumret. AdressplStarna for QTC ligger namligen ordnade efter postnummer i registret. Ofullstandiga uppgifter innebar onddigt sdkande.
Kansliet

Nya signaler per den 22 mars 1984
SM5PAG
SM5PAH

SM0PAI

SM5PAJ
SM7PAK

SM6PAL
SM5PAM

SM0PAN
SM5PAO

SM6PAP
SM6PAQ

SM5PAR

SM5PAS

SM4PAT
SM5PAU

SM5PAV

SM4PAW
SM5PAX
SM5PAY

SM4PAZ

Nya medlemmar
och signaler

SM4PBA
SM7PBB

SM0PBC
SM4PBD

Nya medlemmar per den 30 mars 1984
SM5ALO

Sven Sagge, Kr3kbarsgrand25,
162 42 VALLINGBY
SM7JKT
Sture Nordqvist, Vasterskog,
560 13HOK
SM4MET Peter Filipsson, PI. 3776,
686 00SUNNE
SM0MMO Jouni Lundberg, Rontgenvagen 1,
14tr., 141 52HUDDINGE
SM0NXI
Lars-Olof Strandberg, EllagSrdsvagen12, 183 38TABY
SM4NXX Erik Gustafsson, PI. 787,
672 00ARJANG
SM20JM Rikard Strandberg, Ugglevagen
18, 923 00 STORUMAN
SM4OLM David Skantz, Hogdalsvagen 14,
672 00ARJANG
SM60MQ Sune Fyhr, Falkgatan 16 D,
2 v3n., 416 67 GOTEBORG
SM70RM Bo Johansson, Ribesgatan 2,
260 33 PAARP
SM50XY Johan Johansson, Skogalundsvagen 7,
640 43 AR LA
SM4OXZ Pekka Salminen, Lars Wivalliusvag71,703 59 0REBRO
SM6OYA Lars-Inge Wiberg, Sjovdgen 33,
546 00 KARLSBORG
SM7OYP Lars Friberg, ValluvSgen 43,
260 33 PAARP
SM7OYS Tommy Forsberg, Saritslovsvagen 19,
274 00SKURUP
SM7OZJ
Bertil Sandberg, Oxhagsgatan 72,
561 50HUSKVARNA
SM7OZL
Ingevald Svard, Hokvagen 2,
360 30 LAMMHULT
SM5PAH Johnny Ldvqvist, Backmov3gen9,
752 56 UPPSALA
SM6PAQ Gunnar Arturson, Tennvflgen 9,
302 59 HALMSTAD
SM4PAW Per Sjdberg, Ramvflgen 24 A,
791 44 FALUN

SM7PBE
SM5PBF

SM4PBG
SM7PBH

SM5PBI
SM7PBJ
SM7PBK

SM4PBL
SM5PBM

SM5PBN
SM5PBO

SM5PBP

SM7PBQ
SM3PBR

SM0PBS

SM4PBT
SM3PBU
SM5PBV

SM4PBW
SM0PCA

Olov Karlsson, Tors vag 23A,
754 40 UPPSALA
Johnny Ldvqvist, Backmovagen 9, 752 56 UPPSALA
Peter Resbom, Tomrosavagen
14, 151 52SODERTALJE
Anders Lundin, Flygargatan27,
753 37 UPPSALA
Reine Karlsson, Bredgatan 6,
561 34HUSKVARNA
Hans Kennevik, Krokusvagen4,
523 00 ULRICEHAMN
Susanne Wellsow, Munkgatan5A,
752 20 UPPSALA
Michael Pihl, Sikvdgen51,
135 41 TYRES0
Magnus Appelgren, Kallbovagen 13,
752 46 UPPSALA
Gert Kjellberg, Ekvagen4,
440 64 R0NNANG
Gunnar Arturson, Tennvagen9,
302 59 HALMSTAD
HSkan Wahlnas, Granitvagen
16 A, 752 43 UPPSALA
Olof Nilsson, Askmolnsvagen 32,
743 00 STORVRETA
Anneli Andersson, Gosta Beriings
vag 19 B, 691 38 KARLSKOGA
Rolf Lennkvist, Granrisvagen
25 A, 702 35 OREBRO
Lennart Nilsson, Askmolnsvagen
32, 743 00 STORVRETA
Per Sjoberg, Ramvagen 24 A,
791 44 FALUN
.......................................
PerAberg, Swedenborgsgatan16, 753 34 UPPSALA
MSrten Norman, Puckvagen 16,
740 30 BJORK LIN GE
Ralf Svensson, Brunnstorpsvdgen 4, 702 28 OREBRO
Mats Enbom, Angabacken 29,
692 00 KUMLA
Lars-Ake Nilsson, Norrangavagen 8 C, 223 77 LUND
Akitsugu Yoda, Lovstavagen 86,
3tr., 194 42 UPPLANDS VASBY
HansHellund, Kvast-Johannes
vag 16, 702 29 OREBRO
Bjorn Lagerquist, Klintvagen
5, 552 59 JONKOPING
Per Bladlund, Humlevagen 5,
733 00 SALA
Ake Larsson, Prosavagen 15,
781 34BORLANGE
RoyZahled, Kvartettgatan40,
214 71 MALMO
Goran Remdn, BlSbarsvagen 21,
597 00 ATVIDABERG
Fredrik Persson, S:t Gertrudsgatan5, 271 00YSTAD
Berndt Stromberg, Sunnanvag
6 P, 222 26 LUND
(ex-6917) Goran Granstrom, Zinkringen 10,
770 73GARPENBERG
Gunnar Persson, Flottiljgatan 10,
753 37 UPPSALA
Jens Stranded, Jortslunda,
740 50ALUNDA
Tord Karlsson, Andbergsgatan 9, 633 57 ESKILSTUNA
Johan Haggstrom, Atterbomsgatan 19, 582 49 LINK0PING
Goran Nordstrom, LSngrevsgatan59, II, 593 00 VASTERVIK
Tage Jonsson, Sfillsjd 1270,
830 04MORSIL
Richard Boije, Bdvervagen 66,
191 39SOLLENTUNA
Bo Hollander, Nissgattu 1,
793 00LEKSAND
Mikael Persson, Sodervdgen 55,
891 00ORNSKOLDSVIK
Lars Carisson, Mickelsbo,
740 30 BJORKLINGE
Ivar Hellberg, Hdglunda,
670 50 CHARLOTTENBERG
Tommy Bennwik, Henriksborgsvfigen5,131 31 NACKA................................
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QTC 5:1984

Kuopio ligger inte i varldens absoluta
medelpunkt, men tamligen centralt i Finland.
Den 17—22 juli 1984 har SRAL sitt 25:e sommarevenemang HAMSSI84 dar. Arrangor ar
den lokala amatorforeningen i Kuopio som
fyller 30 dr.
HAMSSI 84 skall bli en fest for hela familjen. Programmet upptar NM i radiopejlorientering, Pile-up contest, en utstallning och
tavling av fotografier med radioamatormotiv,
olika forelasningar, bl a om satellittrafik, DXdinner, YL-meeting, OT-meeting och Finlands storsta loppmarknad. For familjemedlemmarna dessutom insjokryssning och
rundturer till lands, dockteater for barnen,
ponnyridning, lekaroch spel.
Platsen for evenemanget ar Rauhalahti,
fem kilometer frSn Kuopio som har 76.000 innevSnare och ar centrum for Ostra Finlands
forvaltning, kultur och turism. Kuopio har bl
a fem intressanta museer.
RPO-programmet samt anmalningsadresserfinns i QTC 4/84.
Valkommen till HAMSSI 84
och RPO NM och FM!

-r

Reserapport frdn
Filippinerna
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affarsannonser

Hamannonser
Annonspris:

Medlemmar: 25:— for annons om hogst
fem rader (ca 40 tecken per rad), for ytterligare 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 mAnaden fore inforandet. Namn och ellersignal mAste anges.
________________________________________ J

■ SALJES
■ TRIO TS-520 + extra VFO, nya ror, fint
skick 3.000: — . Teleprinter Siemens T-37
med ljuddampad huv och inbyggd stans, ext
ra motor. SM7LVX/Bertil 0411 - 189 59 e.
17.
■ Alinco 2m linear PA, in 3 W, ut 30 W,
Receiving Pre-Amplifier, 10 dB, 165x911 cm
850: -. SM0KWK, Holger, 08 - 89 15 04 efter 18.00.
■ IC730 + PS15 originalkartong 300 QSO.
SB200 Heathkit PA. Elbug Heathkit. KW109
supermatch. CD45 med TA33j. Fackverk i
galv toppror winch. SM3GWS 0611 168 30.
■ IC-740 med inbyggt nataggregat EX-238
saljes. Anvand mindre an 200 QSO, i garanterat skick som ny. Pris 7.900:— (ca 30 %
under nypris). Ring SM4LKB, Ingemar, tel.
019 - 18 97 58.
■ IC-255 E 10/25 W med scanning, 5 minnen och dubbla VFO:n. ValvArdad och modifierad 1.700: — . Ring SM3OII/Harri, tel.
0611 - 132 75.
■ Collins S-line (75S3B, 32S3, PS,
Patch/WM/Spkr) DAIWA Sp.proc. RF440
+ mic, CW-filter MFJ720. Hamtpris
5.000:— eller byte VIC64/bandsp/AA0 plus
program. Lasse SM7BLJ 0472 - 700 68.
■ Beam FB 33 + rotor CD 44 + 25 m RG8
+ mandverkabel till rotor. Hamtpris 2.000: —
YAESU FC-902 antenntuner, pris 1.000: — .
SM5MLC Johnny, tel. 0223 - 345 55 kvallstid.
■ RTTY: Teleprinter Creed 7B. Perforator
Creed. Billigt. FM: Kenwood TR 7500, 40 kanaler 10 W. SM5CCF, 0750 - 234 70.
■ "SUPER"-trafo, oljekyld,
115/220
V/2x 10.000 V dim., 365x370x270 mm
(L x B x H), ca 40 kg, saljes till hogstbj. Kontakta SM7DML,
Roland, tel.
0947 87 01 11 ankn. 291, dagtid.
■ Frekvens-syntezier Drake FS-4 1.000: — ,
SP600 JX-7 med 2,7 kHz Muratafilter
2.300: — , HQ-180A + Fq-counter 3.000: —.
SM4LGC, Per-Olov, tel. 0243 - 153 03.
■ Transceiver Kenwood TS210S i UFB
skick. Pris 2.900: — , prutat och klart. 144
MHz transceiver ICOM IC290 H all mode 25
W output helt ny. Pris 5.100: — . SM7BPM
Hans, tel. 044 - 910 40 kvallaroch helger.
■ Yaesu FT-101z med de nya banden. Mycket fint skick. Med flakt. Mikrofon medfoljer.
Ring Tomas SM6HYH, 0515 - 165 30.
■ Kenwood R1000 0 — 30 MHz mkt valv.
Original emballage. Tel. dag 0370 - 156 70,
kvall 0370 - 196 83, -7NOB Jorgen.
■ IC730 + PS15 originalkartong 300 QSO.
SB200 Heathkit PA. Elbug Heathkit. KW109
supermatch. CD45 med TA33j. Fackverk i
galv toppror winch. SM3GWS 0611 168 30.
■ Kenwood TS130S m SSB-filter YK 88
SN, CW-filter YK 88 C, bordsmik. MC 50,
service manual, SWR wattmeter MFJ 814.
Pris 4.500: — . Lite anvand. SM2MBQ Sven
0980 - 140 71.
■ Mottagare: Hallicrafter SX-133, National
100XA, Geloso 4-214, GEC, 400, MKL 941,
Ecophone. Ev 1 st Racal RA117 i UFB skick,
till hogstbj. Transc: Yaesu FT301D i UFB
skick m. orig. pwr. Pris 5.000: — . Sv. t.
SM5BFA08 - 39 18 37.
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Affarsannonser
ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 70 ore pr tecken. Stoppdatum ar den
1 :a i mAnaden fore inforandet. Manus och betalning i forskott insandes till SSAs kansli. Post
giro 2 73 88-8.
Nu har "Tages lista" kommrt ut. Den kommer att finnas hos de fiesta som saljer
amatorradio. Givetvis saljer ocksd SSA den. I Arets upplaga marks bl. a. DXCC-lista
uppdaterad och dessutom uppspaltad for 6 band sAval CW som SSB. 6 repeaterkartor
finns med utvisande alia repeatrar i Sverige pA ett battre satt an tidigare. Alla repeatrar
finns dessutom pA tvA sidor frAn A till 0.
Aktuella adresser till de fiesta hams frAn AA—OZZ, SK-signaler, samt SL-signaler.
Medlemskap ar markerad sAsom X efter telefon pA de som betalt senast den 27 febr
1984. Bestalining kan ocksA ske genom insattandet av 70:— via postgiro 42 94 78-1 eller
per telefon 031 27 73 33.
73 de Tage SM6GDL

RTTY ZX-81/16K frAn 273:-, SPECTRUM 16K frAn 295:-, 48K SPLIT-SCREEN m 7 min
nnen frAn 365:—, CW/MORSE tx/rx for Spectrum Nyhet!, VIC-20 3K frAn 170:—, ORIC-1
16/48K SPLIT SCREEN 11 minnen frAn 195:-. Ring eller skriv: CHARA ELECTRONIC,
SM3HBQ Hans p Eckert, Box 119, S^13 00 HOFORS, 0290 216 38 garna SASE.
NYHET! for ZX-81 agare, antligen ett CW-trcv px, nu med Split Screen, 10-minnen, buffert m.m. "CWSS" ar namnet. NYHET: 2, kor RTTY 45-100 Baud och ASCII 110-300
Baud med din ZX-81, samt hard-copy till printern, buffert m.m. Enkla Interface, USAprogram av NU4V hos CHARA ELECTRONIC SM3HBQ, Hans p Eckert, Box 119, 813 00
HOFORS sA klart!! Sand SASE for information.

Nar du koper en apparat pa annons i dagspressen, kolla med polisen att den ej anmalts
stulen. Annons om stulen apparat infores
gratis i QTC.
■ ICOM IC-02E, UFB skick, inkl laddare
m.m. 2.500: — . Saljes p.g.a. utlandstjanst.
SM0OIC, tel. 08 - 63 23 89.
■ OIRC-1 48k, manual, div dokument
(H/W Er S/W). Pgm. ORICADE, disas
sembler, monitor, renumber, verify, satellitberakning (Kepler), enkelt RTTY-pgm + beskr. interface, Snake, Breakout m.m.
1.800:-. SM5CJF018 - 32 04 16.
■ Tektronix oscilloskop 30 MHz 1.900: — .
Dito dubbelstrAle i 1 MHz 700: — . Kenwood
Twins T599 o R599S i fint skick 3.900: — .
SM6OHV/Erik, 031 - 88 29 60 eft. 17.00.
■ KV-mottagare: Heathkit RX-1, Redifon
R50M; Scanner: SBE-11SM (80/160 MHz);
2 m transceiver: Heathkit HW 202; Videobandspelare: JVC Nivico KV-350 (1/2" rullband). SM4DSQ, Dag, tfn: 0586 - 576 75,
kvallstid.
■ DRAKE T-4XB i mycket bra skick
2.600: —. Siemens T37H med remsstans och
damplAda 350: — . Teletype remslasare
100: — , teletype 33 400: — , SM6ANW Sven
Eklof, tel. arb.031 - 67 11 91, hem 88 08 68.
■ 10,5 GHz hornantenn, 19 dBD gain, 18,5
cm lAng, flans standard R100. Pris styck
25: — . GHz trimkond 0,9 — 10,5 pf forgylld.
For lAgbrussteg pA 70, 23, 13 cm. MAtt 7 mm
diam, ganglangd 5 mm tot langd 13 mm. Pris
styck 10: — , 5 st 40: — . SM0CGL Ulf Jagfors. Tel. hem 08 - 712 87 50, arb. 08 742 41 91.
■ Fackverksmast 26,5 m (37,5 m + 4 m
toppror) varmgalvad stAlmast. Vikt 615 kg.
SM4IZW/Lars, 019 - 20 20 22.
■ Slutsteg. Nytt Heathkit SB-221 inkl. 10 m
i byggsats. Dentron DTR-2000L 2 kW med
8877. Heathkit SB-221 inkl. 10 m. Lasse,
SM0GMG.O8 - 63 65 28.
■ Nya Cue Dee antenner i ooppnade kartonger. 144 MHz 4144A 175:-. 10144A
325:-, 10X144A 475:-, 15144A 450:-,
15X144A 625:-, 414 4EL 14 MHz 1.600:-,
428 4EL 20 MHz 750:-, DUO1 4EL 21
MHz/3EL 28 MHz 1.500:-. Lasse,
SM0GMG.O8 -63 65 28.

■ Kenwood TS-530-S inkl. CW-filter
4.200:-. Heathkit HW-8 QRP-RIG 900:-.
LP-filter Drake TV-3300 125:-. ICOM IC251-E 2 m all mode 3.700: — . Heathkit minnesbug SA-5010 800: — . Lasse SM0GMG.
08 - 63 65 28.
■ YAESU FT-902DM, Heathkit wattmeter
HM-2140. Minnesbug MFJ-484. Rotor CDE
Ham m. manipulator Bencher BY-1. ror
8873. Astatic D-104. Lasse, SM0GMG. 08 63 65 28.
■ "ICOM IC 745 m/ inbyggt power, CWfilter, elbug och kalibrator, som ny 8.000: —.
Yaesu FT 230, UFB 25 watt FM 2.000:-.
MFJ ant-tuner 16010, 250:-. KENWOOD
AT 130 anttuner, som ny 700: — . SM0EBP,
Borge, tel. 08 - 86 45 87.
■ KortvAgsrig KW 2000 A 180 W nyrenoverad. Audio CW filter inbyggd. LAter bra i bAde sandning och mottagning. Multibandsant
FD42.500:-. Ulf SM5LTG, 013 - 21 48 05.
■ YAESU FT 227 RA 1.700:-. Sommerkamp RX. FR 50 B 10-80 m 400:-.
SM7JJN, tel. 0380 - 196 87 kvallstid.
■ ICOM IC-730 med 500 Hz CW-filter FL-45
+ IC-PS20. Nypris 9.500: — . Ring Thomas
SM0MLL, 0756 -304 04.
□ KOPES
□ Antennmast 9—12 m. Heist i alum, och
delbar i sekt. SM4JUS Rolf/054 - 343 77.
□ JC290 eller liknande beg. rigg allmode.
SM5LWX, tel. 018 - 32 46 71.
□ Matchbox:
MN-4C,
MN7, MN4,
MN2000. Rotor: Emotator 1103 MXX.
SM7GWW/Johnny, 0372 - 800 53.
□ Slutsteg NAG 144XL och Drake L-4B
samt 4-NB och AM-filter for R4C. SM6LLH,
Bert, tel. 033 - 691 26, efter 18.00.
□ Beam for 10 — 20 meters band kopes.
SM7LUD Anders.
□ IC2-E. SM4IZW/LarsO19 - 20 20 22.

HAMANNONSERNA
ar en medlemsformAn for SSAs medlem
mar.

\___________________________________________ y
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SSB - CW

FACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM

Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser inklusive forsakrina
och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg (tillagg till dvriga fly^stationer). Tull

och mervardeskatt tillkommer. Skriv s3 fAr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1982-11-02

Toppror ’Aluminiummastror”
D = 50 mm, d = 42 mm, leg: 4212-6T
Levereras i onskad langd fran 1 meter till 5 meter

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. roroch PS
MN2700

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

|

350XL DIG 10—160 m 350 W PEP med PS 220 V
(inkl nya banden)

515

(8.160:-)

(3.465:-)

|

465

560 Corsair 10 — 160 m, all new bands

$

1125

(8.385:-)

Dentron GLA1000 for rortransceivers
GLA1000B for transistortransceivers
Clipperton L for rortransceivers
Clipperton L for transistorxcvrs
MLA 2500C

f
‘
f

395
470
680
800
995

(2545:—)
(3500:-)
(5.070:—)
(5560:—I
(7.415:—)

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV 220 V
T2X 220 V

S
i

207
279

Mellansektion: Bestar 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.

(3.840:-)

1095

Ten-Tec
"State of the art" (heltransistor.)
515 Argonaut QRP 5 W 10 80 m (med postpaket)

E
co

Bottensektion: Bestar av 3 m
fackverk med pSmonterad g&ngjambasfaste, 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 masthojder och antennareor.
och krav enligt svensk byggnorm 75.

(1545:-)
(2.080:—)

Mast
hojd m

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

Antenner
Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris p3 forfrSgan.
PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MEDDELANDE.

Antenn
area
0,5 m2

Antenn
area
0,2 m2

9

38

41

12

29

31

*12

45

49

Krav:
Sv. Bygg
norm

£ £

Atlas Radio
"State of the Art" (heltransistor.)
215XS 10-80m 200 W PEP

1265 (9.425:-)
1365 (10.170:—)
367 (2.735:—)
1530 11.400:-)
382 (2550:-)

Pris: 9 m MAST KOMPLETT

*) Stagad 9 m over fundament.

Du sparar pengar och ffir andA de senaste modellerna nar Du koper direkt
frfin USA.

3480:— inkl. moms

Priset Du betalar ar i dollar.

Begar broschyr

Skriv (engelska) till W9ADN.
Vi exporterar over hela varlden.

EN HELSVENSK MAST FRAN

ORGANS and ELECTRONICS

__ “Radio AB

P.O. Box 117
Lockport, Illinois 60441 USA

Box 27, Kungsgatan 54,
44700 Vargarda

Tel 0322 205 00

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

UV - E xponeringsldda ♦ttdur
30w4Eu 785 -

80w:10Eu 1295 ------ dessutom

i

Ets/framkallningsapparat

I

35x35cm

575 -::

16 st Eu

1595:-

finnes:------

Monterings-och Ijusbord 47x 20 / 62 x 40 - 625 / 1095 - : Borrmaskin 795 >

UV-lysror 149:-: Hallare. Transform a torer inkl lagprofil; Dioder*stab bkretsar
Rasterfolie 2.54mm: Montagefolie.matt o. klar: KylflSns ilangd Epoxiharts.

iRANSFORMATOR-lEKNIK AB
BOX 28, 662 00 AM A L 0532/120 40

Direkt positiv film; Litografisk film: 19 kortram: RAM 4116 14:- nya Idgrepriser:

Gnuggisar. Etsmedel Framkallare. Fortenningsvatska. Aluminiumlador fr. 35
Fotoresist belagda laminat -stor sortering 1 - CPU kristaller 15>:CB-xtals l!

MEMOTECH

Box 25 0 56

10023 STH TFN 51 7740(08)

ALLTI AMAT0RRADIO
NYTT OCH 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 gArd
Postadress: Box 3366, 162 03 Vallingby

QTC 5:1984

Spar inte det basta till sist!
Kontakta oss fdrst!
QSL-kort frSn
Amatdrsandarnas proffstryckare.
Vi kan hjalpa till med ide och utformning ocksa.
Hor av dig och prata med SM0OJJ, Mikael.

TEKA OFFSET

r

SATTERI • ATELJE • TRYCKERI

Box 3084, Holbergsg. 108, 161 03
BROMMA, Tel: 08/370038, 375831.
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BUTTERNUT HF6V
— den basta DX-antennen*
Skiftar automatiskt mellan 6 band
— utan matchbox. . .
■ "Butternut" HF6V har inga traps
och strSlar i hela sin langd p3 10, 15,
20, 30, 40 och 80 meter. P3 15 me
ter utgor den en fullt avstamd 1/4vcig med hjalp av en forlustfri stub.
■ Den fullt utnyttjade hdjden gor den
bredbandig och ger storre yta for
maximal utstrSIning, foretradesvis i
I3g vinkel for DX. Endast for 80 me
ter ar den smalbandig och m^ste
forjusteras for CW- eller fonidelen.
■ Solida, sjalvbarande aluminiumspolar ger resonans pa 80, 40 och
30 meter och keramiska hogvoltskondensatorer ger "bypass" for de
hogre frekvensbanden. Den ar dimensionerad for hogsta tillcitna effekt och typiskt SWR ar 1,5: 1 pS al
ia band.
■ Materialet ar vaderbestandig alumi
nium, skruvar och beslag i rostfritt
stSI. Hdjden ar 7,8 meter, vikten un
der 5 kg och tyngdpunkten ISg.
Stagning ar icke ett villkor men vid
montering p3 tak rekommenderar vi
att staga antennen pa mitten i fyra
riktningar med tunn, flatad fisklina.
■ HF6V ar latt att bygga ihop och justera (instruktion pS engelska och
danska medfoljer). Den fungerar lika bra p3 marken som pS taket
(jordplan nodvandigt). Dess diskreta utforande tilltalar Scival XYL som
grannarna.
■ Resonanskrets for 160 meter kan levereras och byggsatser for 18- och
24-metersbanden ar under framtagning.
■ Omgciende exportleverans frSn vSrt
frihamnslager.

*) Se artiklar i OZ 1 /82, cq-DL 9/81.
butternut

ELECTRONICS COMPANY

MAGNETSKYLT

SM9XYZ
Vore det inte snyggt med en rejal signalskylt
bakpS bilen nar Du kor mobilt? SSA saljer nu en
skylt i magnetiskt platmaterial med blS bottenfarg och vita,
sjalvreflekterande bokstaver/siffra. Sitter stadigt fast och kan latt tas
bort utan att lacken skadas. Storlek ca
80 x 300 — 350 mm beroende p5 signalens
langd. Pris 35:— inkl moms och frakt.

Orderupptagning endast mot forskottsbetalning.

fOrsAuningsdetauen
Ostmarksgatan 43,123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08 - 64 40 06

SSA:s telegrafinyckel

• Telegrafinyckel av beprovad konstruktion,
utford i fornicklad massing
• Glappfritt upphangd i bladfjader med vilken
aven "trycket" justeras
• Vikt 700 gram
• Bottenplattans storlek 85 x 185 mm

Lockhart, USA

PRIS: Kr 300:Vi sander garna broschyr med tekniska
data och information om GP-antenner.
Forhandler i Skandinavien

OZQQW

Kjellerupsgade22 9000 Aalborg Tit (08)* 161200
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inkl moms o frakt
Pf-avg tillkommer

fOrsAuningsdetauen
Ostmarksgatan 43
123 42 FARSTA
Postgiro 5 22 77-1
Telefon 08-64 40 06
QTC 5:1984
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onskedrommen
s o m m a r sandaren
mobilriggen
samlarobjektet
kompletteringsgrejen.
* ♦ *

Begagnat-lagret
ar stort — och
varierar dagligen. Just nu st3r
kanske det du letar efter p3 hyllorna.

Aktuell
begagnat-lista
sander vi garna.

CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax.
Avbet. 12, 24 eller 36 m3n.

r

CM-eletcttonik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

muTek limited

CAB-loggbok
med prefixlista, repeaterforteckning. Logisk, praktisk,
omtyckt.
19: —

ic-211/ic -251/ic 271
FT-221/FT-225/FT-290

Ingen ar fullkomlig. . .
Fr£n engelska muTek kommer olika losningar for att forbattra kanslighet och
storsignalegenskaperna hos olika 2 m-apparater.
'Front-end'-kott finns for foljande transce
For ICOM och Yaesu har muTek utvecklat
ivers:
speciella s.k. 'Front-End'-kort. Dessa ersatter mottagarens ing^ngssteg. Som reICOM IC-211, IC-251
sultat erhAller man en mottagare med god
kanslighet/lcigt brus samt enastAende dyTypRPCB251ub
1.260:namik (formaga att hantera stora sig
(IC-271 kommer maj 1984.)
naler).
Yaesu FT 221, FT-225
Du som bor d3 otter med hog aktivitet fAr
mycket mindre problem av dina grannars
TypRPCB 144ub
1.165:sandare, trots en forbattrad kanslighet hos
din mottagare.
For montering tillkommer 200: —
Fot FT-290 finns en speciellt en speciellt utvecklad preamplifier, avsedd att monteras i stationen.
Kortet ger optimal kanslighet utan att forsamra storsignalegenskaperna. Enkel montering. Typ
SLNA145sb. Pris475:-

OVRIGT FRAN muTek: Antennforstarkare

—2m och 70cm
— med och utan Icida
— med och utan HF-VOX
— mastmontage BF981 eller MGF1200 (G = 15 dB; nF = 0,9 dB)
Bredbandsforstarkare —20 — 500 MHz
m. m.
BEGAR SPECIAL PROSPEKT!

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD
Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208
651 02 Karlstad 1
QTC 5:1984

Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40
Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

KOPKORT

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
Oppettider: 0900—1700
Bankgiro Postgiro
Lunchstangt: 1200-1300 577-3569 33 73 22-2
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LEIWERTS ELEKTRONIK CENTER
Amatorradiobutiken med det mesta i lager. Vi for aven stor sortering
av komponenter, byggsatser, datorer med tillbehor, VHF marintelefoner m.m.

- PANGPRIS - PANGPRIS - PANGPRIS Ett nytt par lit i v3r specialpriskampanj.

ICOM BU-1 180:—/normalt225:Minnesbackup till IC-25, 255, 260, 290, 45, 490

KENWOOD PB-25 285:—/normalt316:Batteripack till TR-2500, 3500
Priset galler under maj m^nad 1984 eller s3 ISngt lagret racker.

PS. Glom inte att vi har hojt portofrigransen till 500:—. DS.
GLOM INTE VAR NYA ADRESS OCH VARA OPPETTIDERI!!!!
OPPETTIDER:
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

OBS! Telefontid for amatorradio mcind, 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 07SODERTALJE

Gatuadress

Telefon

Tappgatan 14

0755-198 85

I

^iiaxKon^):
84

JS

KOI TORT

i
I

•J

! «I

<i

MV 144 S

De valkanda mastforstarkarna fran SSB electronic har forbattrats. Modellerna MV 144 A B G ersattes av MV 144 S, och MV 432 A B G ersattes av MV 432 S. Dessa nya medeller har en mikrovcigs-GaAs FET, och 2-krets filter
utgSngen. Forstarkningen ar installbar mellan c:a 15—25
dB. Dessutom ar styrningen forenklad, och forstarkarna har inbyggd skyddskrets mot HF-spikar
vidRX/TX skifte.

MV144V
(nF = 0.9dB, G = 15dB,200W, HF-vox)
MV144S
(nF = 0.7dB, G = 15-25dB, 1 kWSSB/500 W CW/FM
MV432V
(nF = 1.5dB, G = 15dB, 100 W, HF-vox)
MV432S
(nF = 1.0dB, G = 15-25dB, 500 WSSB/250W CW/FM)
MV1296
(nF = 1.9dB, G = 14dB, 100W)
MV1296S (nF = 1.0dB, G = 16dB, 100W)

845:895:895:945:1.195:1.495:-

NATURLIGTVIS ANVANDER Nl H-100 LAGFORLUSTKABEL,
OUTSTANDING PA HOGA FREKVENSER. LAGPRIS!!!
Box 192,274 00SKURUP-

Tel. 0411 415 47, kvallstid 18-21
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Den stora, lilla riggen fran TENTEC.
Enkel omkoppling 10 watt eller 100 watt.
Kontinuerligt variabel uteffekt.
Blixtsnabb QSK
—
en TENTECspecialitet.
Digitaldisplay, notchfilter, RIT, SWRmeter.
CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax.
Avbet. 12, 24 eller 36 mSn.

En perfekt rig for sommarens utflykter — i
stugan, i hangmattan, i bilen, i baten. . .
Ytterst stromsnal nar du sa vill (kor t ex 1
watt med display avstangd), men kraftfull
med 100 watt nar du fair korn pa rara dx!

Skandinaviens generalagent for
TENTEC

CAB-etektronik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

CAB-loggbok
med prefixlista, repeaterforteckning. Logisk, praktisk,
omtyckt.
19: —
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FORTFARANDE HOGAKTUELL:

VV 200 VOX
Mastmonterad antennforstarkare med inbyggd
HF-VOX
(automatisk omkoppling
Sandning/Mottagning).
DATA:
□ Forstarkning
□ Brusfaktor
: Matningssp.
□ EffekttSlighet

□ Pris

16. . . 18dB
0.6—0.9dB
12-15 VDC 140 mA max
VOX 150 W FM/250 W PEP
PTT 250 W FM/450 W PEP
984:— inkl. mvs.

NY MODELL - MASTMONTERAD PRE AMP
Dressier har gjort vissa andringar p3 sina mastmonterade antennforstarkare.

De nya tvDerna heter

EVV 200 GaAs och EVV 2000 GaAs.
Jamfort med tidigare modeller nu med:
□ Holje av ABS-plast, belt vattentatt.
□ Forbattrat skydd av ingSngen.
□ Forbattrad dampning av 'utombandsignaler'.
□ GenomgSngskondensatorer for direkt styrning.
Sandning/mottagning frfln shack. EJ HV-VOX. (Ej
nodvandigt med speciellt interface).
Som tidigare:
□ Forstarkning
Brusfaktor
□ EW 200 GaAs
□ EW 2000 GaAs

-

15—18dB.
0.7 —0.9dB.
700 W PEP/400 W FM.
1000 W PEP/600 W FM.

PRISER: EW 200 GaAs
995:-inkl. mvs.
EW 2000 GaAs 1.175:- inkl. mvs.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Finav

V7S4

KARLSTAD
Skandinavisk generalagent for:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 208
651 02 Karlstad 1
QTC 5:1984

Besoksadress: Tel. 054 -10 03 40
Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
Oppettider: 0900—1700
Bankgiro Postgiro
Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2
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INSTRUMENT
vAstra vAgen 84
546 00 KARLSBORG

I IA

J

I

Tel. 0505 123 00
-6BVGOLLE
OPPETTIDER 15.00-19.00

Forsaljning av begagnat med 5 mSn. garanti!
SPECIALIST PA
SERVICE - TRIMNING
MODIFIERING
ALLA MARKEN
OQOOOOOOOOODOae

NATAGGREGAT
13.8V3A
13.8 V7 A

MM 8600 DIGITAL MULTIMETER
DC Volt
100uV—1000 V

Efter mSnga ars erfarenhet av
amatorradioservice kan vi nu erbjuda dig genomgangna statio
ner med testprotokoll och

AC VOLT
100 mV-1000 V

DC STROM
0.1 uA— 10A

• « « 11 a

5 MANADERS GARANTI!!

RESISTANS
11 ohm—20 m ohm

ingAngsimp
10 m ohm

i

ig
KOPKORT

D100TEST

SPARBANKSKORT

BEGAGNATHYLLAN

190:—
315:-

PRIS inkl moms 475:—

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HANDGJORD I SVERIGE

Manuell nyckel, utford i gedigen massing
Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
Silverkontakter
Fingangade skruvar for exakt justering
Manipulatorarmen monterad pA slitsad bladfjader, en
perfekt konstruktiv detalj
Tillrackligt tung for att ej rubbas vid sandning.
Vikt ca 1 kg
— Fullstandig balans for avspand nyckling
— En nostalgisk skonhet, om du sA vill, en prydnad for
ditt shack

—
—
—
—
—
—
—

Rex pris 460

inkl moms

Graverad skylt med anropssignal el. namn 40:—

200
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SLUTSTEG - TRANSVERTRAR
MML144/30 LS
MML144/50-S
MML 144/100-LS
MML 144/100-S

MML 432/30- L
MICROWAVE- for 144, 432, 1296MHz.
Detta ar endast exempel p5 Microwaves
^rikhaltiga sortiment.

MML 432/50
MMT 144/28
MMT 432/28
MMT 432/144

144 MHz 30 W linjart slutsteg med preamp.
Omkopplingsbar input, 1 eller 3 watt,
144 MHz 50 W linjart slutsteg m. preamp. Input 10 W.
144 MHz, 100 W linjart slutsteg med preamp.
Omkopplingsbar input, 1 eller 3 watt, for handapparater
etc.
144 MHz, 100 W linjart slutsteg med preamp. Input 10
W.
432 MHz, 30 W linjart slutsteg med preamp.
Omkopplingsbar input, 1 eller 3 watt.
432 MHz, 50 W linj. slutsteg m. preamp. Input 10 W.
Transverter, 10 watt 144 MHz ut, 28 MHz in.
Transverter, 10 watt 432 MHz ut, 28 MHz in.
Transverter, 10 watt 432 MHz ut, 144 MHz in.

VARTID - ANTENNTID!

VARTID - PORTABELTID!

Fritzel, Cue-Dee, Cushcraft, TET, Tonna.

Ut i naturen — med amatorradio! Ta med en handapparat
pfi 144 MHz eller en portabel apparat for kortvSg. Nu kan du
gora intressanta antennexperiment ute i naturen och fS uppleva nya dimensioner i vflr hobby. Varfor inte prova Tentecs
Argosy II? Eller ICOM IC 745 Yaesu FT 757.
Det finns ett stort utbud. Ring s3 fSr du veta mer!

Antenner av alia slag, for alia behov, for alia utrymmen, for
alia plSnbocker, for alia frekvenser, for — alia!

PS begagnat-hyllorna kan du gora fynd.
CABkredit
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax.

Avbet. 12, 24 eller 36 mSn.

CM-dekttonik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

CABIoggbok
med prefixlista, repeaterforteckning. Logisk, praktisk,
omtyckt.
19: —

KOAXIALRELAER
TSI utomhusmontage
Frekvensomrcide:
Max effekt:
Dampning:
Isolation:

SWR:
Matn.-spanning:

0—600 MHz
150 W (vid 500 MHz)
<0.1 dB till 600 MHz
>43 dB vid 145 MHz
>33dBvid 435 MHz
<1:1.1 till 600 MHz
8 —12 V likspanning — 12 mA

Isolation:
Switch-tid:
Montering:
Anslutningar:

100 MOhm
<10 ms
2skruvar
S0-239 alt. N

Omkopplingen sker i Argon-gas.

Pris:

SO-239 325:— inkl. mvs.
N
350:— inkl. mvs.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
I

KARLSTAD
Skandinavisk generalagent fdr:
ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

Box 206
661 02 Karlstad 1
QTC 5:1984

Besdksedress: Tel. 064 • 10 03 40
Fallvindsgatan 6 Telex: 66168 SRSSCAN S

iS
KOPKORT

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
Oppettlder: 0900-1700
Bankgiro Poatglro
Lunchstftngt: 1200-1300 677 3669 33 73 22-2
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Antenner

Frekvens
432 MHz
432 MHz
432 MHz
144 MHz
144 MHz
144 MHz
144 MHz
144/432
1296 MHz

Antal
element

Langd

21
2x19
19
2x9
13
17
16
9+19
23

4,6 m
3,1 m
2,9 m
3,4 m
4,45 m
6,5 m
6,5 m
3,2 m
1,8 m

Gain

Artikelnummer

Pris
inkl. moms.

18 dBi
16 dBi
16 dBi
13 dBi
14,5 dBi
16,5 dBi
16,5 dBi
13/16 dBi
17,5 dBi

78-0661-5
78-0662-3
78-0663-1
78-0641-7
78-0633-4
78-0634-2
78-0635-9
78-0645-8
78-0685-4

335 _
405 —
309 —
364 —
367 —
540 —
415 —
405 —
295 —

For narmare information kontakta
varavd. Instrument och kommunikationsradio.

EL FA
RADIO & TELEVISION AB
17117 SOLNA

INDUSTRIVAGEN 23 • 08-7300700

______________________________________
202
QTC 5:1984

CO
Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5 ars GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

ANTENNER
HF
3,5
7
14
21
28

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

VHF (144 MHz) yagi
UHF (432 MHz) yagi
4el
8dBd1,1m
17 el 14,5 dBd2,5 m
10el 11,4dBd4,5m
2 x 10 el 11,4 dBd 4,55 m x-yagi
15 el 14
dBd 6,45 m "BAST I ANNABODA 80"
2x15 el 14 dBd 6,5 m x-yagi
VHF/UHF antennerna levereras numera med rostfri
skruv for elementmontering och bomskarvning!

vertikal
yagi 2 o 3 el + vertikal
yagi 3, 4, 5 o 6 el
yagi 3, 4, 5, 6 o 7 el
yagi3, 4, 5, 6,7 o9 el

ALUMINIUM MASTER

STALMASTER

Natureloxerade, nit eller rostfria bultforband, d.v.s. helt under-

WESTOWER engelska crank-up master. Begar broschyr med

hcillsfria. 5 Srs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

prislista.

Dessutom ca 100 % starkare an andra pci marknaden forekom-

mande alumaster. CUE DEE masten finns i fasta och crank-up

versioner. Begar Vcir specialbroschyr.

FORDELAKTIG FINANSIERING PA UPPTILL8 Ar KAN ORDNAS!

BYGGMATERIAL

Hfird aluminiumprofil SIS 4212-06
Foljandedim. lagerfores.

Runda ror

60x2 mm
19x1,95
0,28
0,98 kg/m
0,17
15x1,5
50x2
0,81
12x1
0,09
31x1,5
0,38
Rundstav
0,076
6 mm
28x1,5
0,34
Platt-al
60x5
0,81
25x1,5
0,30
25x3
0,20
22x1,5
0,26
Forutom aluminium har vi mycket annat for antennbyggaren, i v£r katalog hittar Du det som behovs for att bygga yagis,
vertikaler etc.

HEATHKIT
KOMPLETTA BYGGSATSER, PRIS INKL. MOMS
HW5400 HF transceiver for 80 —10 m inkIWARCbanden
HD1418 Audio filter SSB/CW/RTTY

6.495:—
1.895:-

HD 3030 Interface for alia typer av hemdatorer. . RTTY
HD 8999 Ultra Pro CWtangentbord

3.645:—
3.645:—

VI SKICKAR
HD 1234 Koaxialomkopplare
HN31A 1 KW konstantenn
SA5010 Microprocessorstyrd elbugg

QTC 5:1984

GARNA VAR KATALOG
Produkter HB — Box 10
915 00 ROBERTSFORS
Tel 0934-15310, order 153 11

295:—
365:—
1.295:—
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ANTENNER
CORPORATION

Model

DX 120

DX-420

Frequency

144-148

430-440

2:1 VSWR
bandwidth MHz
Gain dBd
Front-to-back ratio dB

3-dB beamwidth (deg)
E Plane
H Plane

Height (in)
(m)

Size Width (in)
Depth (in)
(m)

Turning radius (in)

BALUNS

DX-1BN
DX-4BN
144148 MHz 430-440 MHz

r

PRISER
A3
3 ELE Beam 10-15-20 m
A-4
4 ele Beam 10-15-20 m
AV-3 Vertikal 10-15-20 m
AV-4 Vertikal 10-40 m
AV-5 Vertikal 10-80 m
R-3
Vertikal 10-20 m u jordplan
DX-120 20 ele 2 meter
DX-420 20 ele 70 cm
DX1BN Balun 2 meter
DX4BN Balun 70 cm
ARX-2B Ringo 2 x 5/8 2 m
AR-2
5/8 meter..............................

2.480:3.272:645:1.195:1.292:3.270:—
610:—
438:170:—
170:—
475:325:—

REKVIRERA D ATA B LAD
Priser med 23.46 % moms
ARX-2

AR-2

-eH

R3
204

AV3

AV4

AV5

Aspelundsv. 1

Box 120

541 23 Skovde

Tel. 0500/800 40. 843 01

QTC 5:1984

Sdndareamatdrcertifikat
JI I
r*
>1
-r|

1 > I1

—;.«>]
jrl

/
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■■/I

nut 395:-

J

/

V |

FOR DIG SOM VILL TA A- eller B-CERTIFIKAT
Fortsattningskurs 50 — 80 takt omfattande 12 st
kassetter och lai obok.

Du kan ocksa kopa
kombinationskursen
som omfattar grundkurs 30-50 takt, fort
sattningskurs
50-80
takt samt repetitionsoch
kompletteringskurs till lagre pris.

665:-

J

395:-

r

/-------------------------------For Dig som vill bli "PROFFS" i

Silverkompendiet
dr nuCULD VdRT

TELEGRAFI
Hogre kurs 90 - 175 takt omfattancle 12 kassetter och larobok.ggg.

NY OCH UTOKAD UPPLAGA
KOMPENDIUM
For blivande sandareamatorer. Forfattat av
sandareamatorer. Innehiller allt Du miste
kunna for att klara teoriprovet for samtliga
certifikatklasser. A — B — T — C.
TEKNIK.
ELEKTRISKA SAKERHETSFORESKRIVTER RADIOREGLEMENTE.
ANTENNER. Q-FORKORTNINGAR M. M.

Du att "handpumpen"
ar for dyr? Kop di denna verkningsfulla och handvanliga el-

--------- 425:-—

Om Du skall ta A, B, T-certifikat maste Du beharska samtliga
kapitel i RADIOTEKNIK FOR SANDAREAMATORER.
Skall Du ta C-certifikat behover Du endast lasa de avsnitt som
ar sarskilt markerade i RADIOTEKNIK FOR SANDARE
AMATORER.

<___ ___________ J

Manuell nyckel utford i gedigen massing. Finjustering pa
samtliga skruvar. Fullstandig
balans for avspand nyckling. I
plattan ingjuten tyngd for att
nyckeln ej skall rubbas vid
sandning.

f 75 testfragor for radioamato- \
rer. Omfattande RADIOTEK- I
I NIK, REGLEMENTE och SA- I

I

k KERHETSFRAGOR.

95:-

J

BANDSPELARE
Bandspelare Philips N 2234
for nat och batteridrift, kontinuerlig tonkontroll. Uttag
for yttre mikrofon med fjarrkontroll for start och stopp.
Uttag for extra hogtalare.
Godkand for telefonanslutning
Forsedd med rakneverk.

SUMMER FOR
TE LEG R AFITRANING
Summern har hogtalarutging
och uttag for telegrafinyckel.
Den ar gjord for Dig som har
krav p3 hog kvalite nar det galler bide ljud och utforande.
Levereras med 9 volts batteri
och anslutningskablar till telegrafinyckeln. Tonfrekvens 0—
20.000 Hz

Exklusiv loggbok for den som vill
ha nigot extra. Skinnimit. med
guldtryck och plats for Din anropssignal. Plats for 5000 QSO:n.
Innehiller aven prefixlista.

QRP eller 100 WATT?
TEN-TEC ARGOSY
En transceiver for SSB och CW som passar alia radioamatdrer. For
den CW-intresserade ar denna lilla benandiga och prisbilliga station
en angenam upplevelse. For C-amatdrer som numera fir kora 100
watt ar den idealisk. Ett 10-wattslage och ett 100-wattslage.
Du regierar sjalv till onskad effekt mellan 0-100 watt. Storningar i
grannens kansliga elektronikutrustning, TV, radio m. m. kan Du
bortse ifrin.
FULL BREAK IN — QSK = "Jag kan hora dig mellan mina signaler
och du fir avbryta min sandning". — En finess som telegrafisten
verkligen uppskattar.
Frekvensomride: 3,5-4,0 7,0-7,5 10,0-10,5 14,0-14,5 21,0-21 5
28,0-28,5 28,5-29,0 29,0-29,5 29,5-30,0
orsorjning: 12-14 volt.
Rekvirera datablad

KRAFTAGGREGAT

C

1.400:-]

Argosy 220 VAC 13,5 volt 9A

J

Dygnet runt service.
Ring vir automatiska telefonsvarare 044 - 485 00.

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 21, 280 63 Sibbhult, Tel. 044 - 485 00 efter kl. 17.00 484 30
QTC 5:1984
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ANTENNER
HJALPER DIG
BEAMAR for 10-15-20 m
FB 232-el, 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dBd

1.963: -

FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2" 8/8, 5/7 dBd
FB53 5-el, 7,5 m bom 0 2" 10/10/8,5 dBd
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040
Balun pS ringkarna for beam
Minibeam MFB 23, 10—15 —20 m

2.854: —
4.157:909: —
208: —
1.879: —

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

564: 909: 980: —

250: —
200: —

TELEXCDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR-40
CD-45

inkl undre mastfastet
inkl undre mastfastet
exkl undre mastfastet

595: —
1.450: —
2.736: —
336: —

T2X TAIL TWISTER
exkl undre mastfastet
T2X mastfaste, heavy duty
Mastlager

3.982: —
625: —
325:-

HAM-IV
HAM IV mastfaste

Priser
pd begaran
18 m bergfaste
18 m jordfaste
18 m bergfaste

"S U P E R "

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

1 8 m jo rd fa s te

145: —
225:290: —
120: —

vERSATOWER

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

P60
BP60
P60S
BP60S

695: —
376: —
365: —

"S T A N D A R D "

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

HOGLEGERADE stSIror NU aven i S TA N D A R D -m asterna

TRADANTENNER m. balun pS ringk.:

Dessutom koaxialkabel, baluner etc.
Alla priser inkl momsfritt Lidingo

Per Wikstrom SM5NU
08 766 22 50
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NYHET

ICOM

ICOM IC-27E MARKNADENS MINSTA
□□□□□□□□□□□□□□□□

MOBILA FM-STATION
Hog/lcig effekt (25/5 watt).
Frekvensavlasning med fyra grona LED siffror.
Scanning av minnen (nio) eller mellan tva programmerade frekvenser.
Prioritet, prioritet av minneskanal eller VFO-kanal.
Valbar spacing + / — 600 kHz eller egna onskemal.
Duplex/simplex.
Frekvenssteg, 25/12.5 kHz och 1 MHz.
Mikrofon HM24 med scanning upp/ner.
Nor/revomkopplare, lyssna pa repeaterns infrekvens.
Dubbla VFO-er.
Inbyggd hogtalare.
Inbyggt kristallstyrt toncall, 1750 Hz.
Talsyntes, som talar om visad frekvens pa engelska (tillbehor).
Digital visning av minnen, LED siffra.
Batteribackup av minnena, som halier upp till sju ar.
Variabel scanningshastighet.

TEKNISKA DATA:
FrekvensomrSde:
Frekvensstabilitet:
Antennimpedans:
Spurioser:
Mellanfrekvenser:
Kanslighet:

Kanslighet brussparr:
Spegelfrekvensdampning:

144 —146 MHz
+ /- 1.5kHz
50ohmobalanserad
— 60 dB eller mer under barvSg
1: 10.695 MHz, 2: 455 kHz
battre an 0.4 uV vid 20 dB brus
battre an 0.2 uV vid 12 SINAD
0.15 uV eller battre
mer an 60 dB

W/tQ

tome

*
e?E
■

Stromforbrukning:

7

LF-uteffekt:
LF-impedans:
Storlek:
Vikt:
PRIS:

13.8 VDC + / — 15 %, minusjordad, 6 A max
mottagning brussparrad0.4 A
mottagning max volym 0.6 A
sandnig 5 watt 3 A
sandning 25 watt 6 A
2 watt eller mer
4—8 ohm
140 mm (B) x 38 mm (H) x 177 mm (D)
ca 1.2 kg
3.550:— inkl. moms

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
Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S

SERVICEFRAGOR: 13.00—16.00
Oppettider: 0900—1700
Bankgiro Postgiro
Lunchstangt: 1200-1300 577-3569 33 73 22 2

/
KENWOOD LINE

TS-430S

Kenwoods populara TS-430S. Serien har utokats med enantenntuner AT-250,
som klarar 200 W PEP och alia band fran 1,8-30 MHz. Max tuningtid 15
sekunder. Kan aven koras tillsammans med andra transceivers.
PS-430 Natdel.
Artikelnr 78-7104-9. Pris 1.588:SP-430 Hogtalare.
Artikelnr 78-7106-4. Pris 440:TS-430S Transceiver. Artikelnr 78-7100-7. Pris 9.865:AT-250 Antenntuner. Artikelnr 78-7107-2. Pris3.286:FM-430 FM-tillsats. Artikelnr78-7102-3. Pris 475:—
MC-60A Mikrofon.
Artikelnr 78-7958-8. Pris 771:HS-5
Hortelefon. Artikelnr 78-9994-1. Pris 250:FAMI Sv. proffsnyckel. Artikelnr 78-5503-4. Pris 403:- Generalagent
Manipulator. Artikelnr 78-5502-6. Pris 540:Samtliga priser inkl. moms.
For narmare information kontakta var avd.
Instrument och kommunikationsradio.

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

