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Denna upplaga ar tryckt i 7 300 ex.

IJusdals TryckAB/ab romi offset, LJusdal

Vilka lander har fatt de nya banden?
REGION 1.

Som ett resultat av WARC 79 omfattar nu 
frekvensplanen for amatortjansten bandseg- 
mentet 1810—1850 kHz. Undantagna ar de 
lander som namns i fotnoterna 490, 491 och 
493 i radioreglementet. Foljande sju lander 
har fcitt tillstSnd for hela bandet 1800 — 2000 
kHz men med vissa undantag som redovisas 
inom parentes.:

Bahrein; Cypern (telefoni endast mellan 
1900 och 2000 kHz); Gibraltar; Irland; Lesot
ho (upp till 10 W); Nigeria (upp till 10 W); 
Oman (CW upp till 10 W). Det ar troligt att i 
samtliga fall delar eller hela 200 kHz-bandet 
delas med andra tjanster.

Amatdrer i foljande 11 lander har tillgang 
till mer an 40 kHz.:

Andorra (1810—1875 kHz, telefoni endast 
p3 de oversta 50 kHz); Osterrike (CW upp till 
100 W uteffekt pS 1850-1950 kHz); Tjecko- 
slovakien (upp till 10 W uteffekt pa 1750 — 
1950 kHz, telefoni tillciten endast p§ 1820 — 
1950 kHz); Finland (upp till 10 W pS 1820- 
1845 och 1915—1955 kHz); Ost-Tyskland 
(upp till 10 W pS 1810-1950 kHz, telefoni 
endast tillStet p£ de oversta 50 kHz); Vast- 
Tyskland (1815-1835 kHz och 1850-1890 
kHz, SSB tillStet mellan 1832 och 1835 kHz); 
Malta (upp till 10 W pd 1810 - 2000 kHz); 
Norge (CW upp till 15 W pa 1802-1850 
kHz); Polen (1750-1800 och 1810-1930 
kHz upp till 10 W input utom pa 1830—1850 
kHz); Sovjet (ISgeffekt p3 1830-1930 kHz, 
telefoni endast tillciten pa de oversta 70 kHz); 
Storbritannien (upp till 10 W p§ 1810—2000 
kHz).

Frekvensband tilldelade amatortjansten i 
Djibouti, Senegal, Sydafrika, Schweiz och 
Turkiet omfattar 1810 — 1850 kHz. I Turkiets 
fall ar effekten begransad till 30 W ERP.

1830 — 1850 kHz ar tillgangligt for sandare
amatdrer i foljande lander:

Danmark (CW upp till 10 W); Faroarna 
(CW upp till 10 W); Fankrike; Luxemburg; 
Portugal (CW och RTTY upp till 60 W); San 
Marino, Spanienoch Syrien.

Sandareamatdrer i Nederlanderna och 
Sverige har endast tillgSng till 25 respektive 
15 kHz. Nederlanderna fdr anvanda CW och 
SSB (max uteffekt 10 W) pA 1825—1835 kHz 
och CW mellan 1835 och 1850 kHz. Sverige 
fcir endast kora 10 W CW mellan 1830 och 
1845 kHz.

Foljande lander har fortfarande inte tillcitel- 
se att operera p3 1,8 MHz-bandet: Belgien, 
Ungern, Italien, Libanon, Liberia, Monaco, 
Marocko, Rumanien och Sierra Leone.

REGION 2.

ITU bandplan upplSter segmentet 1800 — 
1850 kHz exklusivt till amatortjansten och 
1850—2000 kHz delat med andra tjanster. 
Undantaget ar de lander som finns upprak- 
nade i fotnot494.

Foljande 20 lander ger sina sandareama
tdrer tillstSnd att anvanda hela bandet 
1800 — 2000 kHz: Antigua och Barbuda; 
Bahamas; Belize; Canada; Columbia; Costa 
Rica; El Salvador; Grenada; Guatemala; 
Honduras; Mexico; Montserrat (CW och 
SSB endast); Nederlandska Antillerna; Nica
ragua; Panama; Paraguay; Peru; Surinam; 
Trinidad och Tobago; USA.

Bermuda tillciter CW pA 1800 — 1850 och 
SSB pa 1875-1900 kHz.

Telemyndigheterna i Argentina, Bolivia 
och Brasilien ger sina sandareamatdrer seg
mentet 1800—1850 kHz. Argentina delar det- 
ta segment i tvci: 1800 — 1810 kHz endast CW 
och 1810 — 1850 CW och telefoni.

REGION 3
Bandet 1800 — 2000 kHz ar delat mellan 

sandareamatdrer och andra tjanster. Amatd
rer i foljande 10 lander har tillgSng till hela 
bandet. Dock med undantag angivna inom 
parentes:

Franska Polynesien; Hong Kong (endast 
CW); Indonesien (endast CW p3 1900 — 2000 
kHz och telefoni mellan 1800 och 1900 kHz); 
Malaysia; Pakistan; Singapore (upp till 10 W 
input); Solomon-oarna; Sri Lanka; Vanuata 
och Western Samoa (telefoni endast mellan 
1850-2000 kHz).

Teleadministrationerna i Australien, New 
Zealand, och Papua New Guinea ger sina 
sandareamatdrer tillstSnd for delar av 1,8 
MHz-bandet. UK-amatorer fAr kora mellan 
1825 och 1866 kHz (telefoni endast mellan 
1825 och 1866 kHz) och 1874-1875 kHz. 
New Zealand-amatorerna fcir anvanda 
1803-1857 kHz och 1863-1950 kHz. Seg
mentet 1800 — 1866 och 1874 — 2000 kHz ar 
tillgangligt for P2-stationer.

Amatdrer i Syd-Korea fcir anvanda 1810 — 
1825 kHz. Japanerna fcir kora pS segmentet 
1907,5 — 1912,5 (endast CW). Bangladesh, 
Fiji och Filippinerna har ej tillgSng till 1,8 
MHz-bandet.

10, 18 och 24 MHz-banden
Foljande lander har meddelat lARU.s inter- 

nationella sekretariat om sina tillstSnd for de 
nya banden.

10, 100-10,150MHz
Algeriet; Andorra; Antigua och Barbuda; 

Argentina (10,1005—10,103 och 10,119 — 
10,1215 och 10,1435-10,1465 MHz); Aust
ralien (utom 10,126—10,134 och 10,1375— 
10,1455 MHz); Osterrike; Bahamas; Belize; 
Bermuda; Botswana; Canada; Cayman Is
lands; Colombia; Costa Rica; Cypern, 
Tjeckoslovakien; Danmark; Dominikanska 
samvaldet; El Salvador; Faroarna; Frankrike; 
Ost- och Vasttyskland; Gibraltar; Grekland; 
Grenada; Honduras; Indonesien; Irland; Isra
el; Japan; Syd-Korea; Luxemburg; Malaysia; 
Malta; Monaco; Montserrat; Nederlanderna; 
Nederlandska Antillerna; New Zealand 
(10,100-10,127 och 10,133-10,150 MHz); 
Nicaragua; Nigeria; Norge; Panama; Papua 
New Guinea; Peru; Portugal; San Marino; 
Senegal; Solomon Islands; Syd-Afrika; Spa- 
nien (10,1075-10,1135 MHz); Sri Lanka; 
Sverige; Schweiz; Syrien; Tonga, Trinidad 
och Tobago; Turkiet; Storbritannien; USA; 
Vanuatu; Western Samoa och Yugoslavien. 

18,068— 18,168 MHz
Algeriet; Andorra; Antigua och Barbuda; 

Argentina (18.073-18.0765, 18,0835-
18,0895, 18,0965-18,1085, 18,1215-18,149 
och 18,1515—18,1675 MHz); Australien 
(utom 18,071-18,079, 18,101-18,109,
18,121-18,134, 18,141-18,149 och
18,156 — 18,164 MHz); Osterrike; Bahamas; 
Botswana; Cayman Islands; Colombia; Cos
ta Rica; Cypern; Danmark; Djibouti; El Sal
vador; Faroarna; Frankrike; Ost- och Vast
tyskland; Grenada; Honduras; Indien; Irland; 
Malaysia; Monaco (utom 18,103—18,116, 
18,129, 18,135 och 18,165 MHz); Neder
landerna, Nederlandska Antillerna; New Zea
land; Nigeria; Norge; Oman; Panama; Peru; 
Portugal; San Marino; Senegal; Syd-Afrika; 
Sri Lanka; Sverige; Schweiz; Syrien; Tonga; 
Trinidad och Tobago; Turkiet; Storbritan
nien; Vanuatu och Yugoslavien.

24,890—24,990 MHz
Algeriet; Andorra; Antigua och Barbuda; 

Argentina; Australien (utom 24,896—24,904 
MHz); Osterrike; Botswana; Cayman Is
lands; Colombia; Costa Rica; Cypern; Dan
mark; Djibouti; El Salvador; Faroarna; 
Frankrike; Ost- och Vasttyskland; Grenada; 
Honduras; Indien; Irland; Malaysia; Monaco; 
Nederlanderna; Nederlandska Antillerna; 
New Zealand; Nigeria; Norge; Oman; Pana
ma; Papua New Guinea; Peru; Portugal; San
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Marino; Senegal; Syd-Afrika; Sri Lanka; 
Sverige; Schweiz; Syrien; Tonga; Trinidad 
och Tobago; Turkiet; Storbritannien; Vanua
tu och Yugoslavien.

OvanstAende uppgifter ar hamtade ur 
RSGB:s "RAD-COM" 1985/8 och jag hop- 
pas att jag inte gjort mej skyldig till nAgra fel- 
oversattningar eller missprint.

En uppgift ser lite underlig ut och det kan 
vara ett feltryck i "RAD-COM". Det ar i styc- 
ket om 1,8 MHz-bandet i Region 3. Det stAr 
faktiskt att Indonesien har CW-delen ovanfor 
Foni-delen men jag tvivlar pA att det ar pA det 
viset. Jag har emellertid inte velat senarelag- 
ga den har artikeln med att oda tid pci att ta 
reda pA om det ar ett feltryck eller inte.

SM3AVQ

hfwg-mOtet I 
WIEN 1986

IARU Region 1:s kortvAgsarbetsgrupp 
samlas den 8—9 mars till mote i Wien. Det ar 
redan nu hog tid att skicka in forslag pA frA- 
gor som skall behandlas vid detta mote. Sis
ta dagen for SSA att inkomma med forslag 
ar30:e november 1985.

Har du nAgon frAga som du tycker kan va
ra av gemensamt intresse for IARU Region 
1:s medlemmar sA hor av dej till underteck- 
nad eller till SSA:s VU. Vanta inte for lange 
utan skriv idag. Vi behover minst 14 dagar 
for att besluta om frAgan skall tas upp som 
ett forslag frAn SSA, ev. oversattning till 
engelska etc. Jag skulle uppskatta att fA frA- 
gorna innan den 1 :a november.

Jag kan ocksA redan nu pAminna om nasta 
IARU REGION 1-KONFERENS som kommer 
att hAllas i Leeuwen Horst, nara Leiden i Hol
land, mellan den 12:e och 17:e april 1987.

SM3AVQ

IARU Region 1-nyheter
En del av de forslag som IARU Region 1 

HFWG under motet i Luebeck behandlat och 
darefter overlamnat till Region 1:s exekutiv- 
kommitte har upptagits som rekommenda- 
tioner. Detta skedde vid exekutivkommitt&ns 
mote i Dubrovnik i april 1985. Rekommenda- 
tionerna finns redovisade i HFWG:s NEWS
LETTER nr 14. Harnedan redovisas de 12 
rekommendationerna. En del endast i rubrik- 
form, p g a stor textmassa, andra i sin helhet. 
Om nAgon vill ta del av texten i de rekom- 
mendationer som ej redovisas i sin helhet, sA 
skicka ett A5 SASE till undertecknad, sA fAr 
ni en kopia.

1. Direktiv for HFWG:s arbetssatt. Direk- 
tivet skall galla till dess framtida konfe- 
renser faststaller definitiva bestammelser 
for H FWG:s arbetssatt.

2. HFWG bekraftar tidigare rekommenda- 
tion om att ingen andring skall goras i det 
nuvarande RST-rapportsystemet.
(Atergiven i sin helhet.)

3. Rekommendation nr 3 innehAller defini
tion av test-klasser. Exempelvis vad som 
menas med "single operator/multi 
band".

KANSLIET 
ar stangt2—10 

november

Ledare
Litet bo jag satta vill. . .

FrAgan om SSA:s harbargering flyter upp 
med viss periodicitet. Vid nAgra tillfallen har 
man flyttat till storre lokaler. Oftast ocksA 
mer perifert belaget for varje gAng. Allt for 
att tillgodose krav pa berattigad service till 
medlemmar och draglig arbetsmiljd for 
personal.

I en motion till Arsmotet 1982 i Oskars- 
hamn foreslogs att SSA skulle "bli med eget 
hus" i nAgon form. Arsmotet sAg det positiva 
i forslaget och tillstyrkte en utredning om be- 
hov, ekonomiska forutsattningar och 
finansieringsalternativ.

Forslaget redovisades pA Arsmotet i 
Sundsvall 1983, dar det uppdrogs At styrel- 
sen att arbeta vidare med detaljerade planer 
pA i forsta hand kapitalanskaffning.

Andra kan
Bland vAra broders- och systerorganisa- 

tioner i varlden har ett relativt stort antal eg- 
na lokaler, ARRL, DARC, RSGB for att nu 
namna nAgra av de storre och mera kanda. 
Vi ska dock inte jamfora oss med dessa efter- 
som forutsattningarna — numeraren bl a — 
sA markant skiljer sig frAn SSA:s, DAREMOT 
kan vi ta tillvara det positiva i deras synsatt 
och deras motiveringar till VAR FOR de sat- 
sat pA egna lokaler. Vi kan ocksA ta fasta pA 
hur medlemmarna i framforallt DARC sA ent- 
usiastiskt gick in for att skaffa de medel de 
behovde for att kunna bygga sitt "Amateur- 
funkzentrum".

Aven vAra nordiska grannar har av olika 
anledningar tvingats ut frAn centrum och till 
storre lokaler. Sjalvfallet har man dA sam- 
tidigt forsokt att fA det insatta kapitalet sA 
rantabelt som mojligt, d v s man har kopt sig 
en fastighet eller kopt in sig i storre industri- 
hus.

Kan vi?
SSA har fler medlemmar an bAde LA, OH 

och OZ. Det ar ocksA kant att SSA narapA 
har lika mAnga viljor som medlemmar. I och 
for sig positivt. Jag menar, det ar ju alltid ett 
plus att ha medlemmar som vill nAgonting, 
antingen det nu ar att vilja kopa, vilja bygga 
eller vilja lAta bli att kopa eller bygga en 
fastighet.

Oavsett hur vi vill, mAste vi dock ha en 
framforhAllning i form av kapital for eventuel- 
la snabba Atgarder om och nar ett tillfalle 

ges. Det ar ju aidrig negativt — utom mojlig- 
en i skattehanseende — att ha god ekono- 
misk grund att stA pA.

Fonder
Det har ju blivit sA populart pA annat hAII. 

Skulle det gA hos oss? Sakert, for har stan- 
nar det inom en krets, dar vi sjalva har in- 
flytande att kunna pAverka anvandningen.

Om vi beslutar oss for att sluta upp bakom 
en fondinsamling, vad skulle pengarna dA 
anvandas till och hur ska det gA till?

LAt mig forst klargdra att vi nu talar om 
principer, inte om detaljer. SSA ar en riks- 
organisation och har ingen anknytning till nA- 
gon enstaka plats i vArt land. Dess styrelse 
kommer frAn hela landet, i princip ar vilken 
medlem som heist valbar till vilket "ambete" 
som heist. Att det sedan rent praktiskt kan 
vAlla olagenheter eller vara fordyrande med 
"ratt man pA fel plats" ar en annan sak. Sty- 
relsen sammantrader aidrig pA kansliet. VU 
traffas dar idag. Av praktiska skal. NAgon har 
i nAgot sammanhang framfort att kansliet 
mAste ligga i Stockholm bara for att tele- 
verket ligger dar. Jag har forsokt fA fram 
anledningen till detta "mAste", men har inte 
lyckats. Televerket besoker sAvitt jag vet aid
rig kansliet. Eller vice versa.

Det mAste sAledes vara andra kriterier for 
val av QTH for kansliet, men vi bdr lamna 
dem darhan ett ogonblick. Ett eget QTH 
nAgonstans i Sverige skulle kunna ge oss 
"gratis" hyra. En fastighet med delad 
anvandning, d v s hyresgaster i form av 
lagenheter, kontor och butikslokaler skulle 
ge en saker grund for oss att aga en egen 
fastighet.
Fastigheter, finns dom?

I princip ar alia fastigheter till salu, det ar 
endast frAga om hur mycket man ar beredd 
att betala. Huvuddelen av kopeskillingen ut- 
gors i de fiesta fall av lAn i nAgon form. En
dast en mindre del utgors av kontanta medel. 
Och det ar de pengarna, vi inom SSA mAste 
fA fram. Rantor och driftskostnader skall be
talas ur hyresintakterna.

Lan fran medlemmar
Forutom vad som kan avsattas ur eventu- 

ellt overskott kan medlemmarna lAna ut till 
SSA. SA gjordes i de fiesta av ovan upprak- 
nade foreningar. Det gAr till sA att SSA tar 
upp reverslAn frAn medlemmarna och bygger 

upp en fond, men med det forbehAllet att 
dels ska kapitalet anvandas just till en fastig
het, dels ska den kopas eller byggas inom en 
viss tid, annars forfaller lAnet omedelbart till 
betalning. Eftersom ju pengarna finns fonde- 
rade ar det ju "sakra lAn". Vi skulle tom 
kunna fA viss ranta pA dem, t ex att vi delar 
pA rantan med SSA.

Om och nar ett kop sedan ar gjort, gors 
reverserna om till tidsbestamda lAn med 
amorteringsplan, allt efter den kapacitet 
SSA har.

SSA behover kanske i dagslaget lAna upp 
ca 200 000 kronor for att inte fA sA hoga 
topplAn. Det skulle betyda 200 medlemmar, 
som var och en lAnar ut 1 000 kronor. Eller 
400 medlemmar och 500 kronor var. Ar det 
en utopi?

Nej!
Slumpvis har medlemmar i sjatte distriktet 

tillfrAgats om intresset for att lAna pengar till 
SSA. Svaret ar odelat positivt. Distriktet har 
ca 1/5 av medlemmarna i SSA. En mot- 
svarande summa pengar av beraknat erfor- 
derligt kapital ar 40 000 kronor. Vi har den 
summan!

Jag har med ovanstAende forsokt moti- 
vera varfor vi omgAende behover bygga upp 
en fond for att snabbt kunna slA till nar ett 
tillfalle bjuds. Innan vi kommer sA lAngt som 
till kop skall dock Arsmotet saga sitt OM vi 
ska skaffa eget.
Ja!

Det ar aidrig fel att ha en god framforhAII- 
ning och en god beredskap. Sveriges bered- 
skap ar god. SSA:s beredskap ar ocksA god. 
LAT OSS OMGAENDE SATTA IGANG OCH
STARKADEN!!! DL6,SM6CVE
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4. ForeslAs att testen "IARU Radiosport 
championship" skall namnandrastill "IA- 
RU HF World Championship". 
(Atergiven i sin helhet.)

5. Region 1:s medlemslander uppmanas att 
ej organisera SSB-tester under 1,85 
MHz. Exekutivkommitten uppmanas att 
uppmarksamma de tvA systerregionerna 
om denna sak.
(Atergiven i sin helhet.)

6. Region 1 :s medlemslander uppmanas att 
inkomma med forslag till en interim 
bandplan for 1,8 MHz-bandet. 
(Atergiven i sin helhet.)

7. Inga andringar skall i nulaget goras i 
bandplanen for 7 MHz-bandet.
Fotnot: SARL tillSts gora forsok med 
delad RTTY/SSB-trafik mellan 7035 och 
7045 kHz under en experimentperiod av 1 
Sr och darefter inrapportera resultatet till 
nasta HFWG-mdte.
(Atergiven i sin helhet.)

8. (1) Dokument SI/37 skall for narvarande 
ejtrada i kraft.
(2) Field-Day i juni (CW/Foni blandat) 
skall galla som ett IARU Region 1-evene- 
mang (1987).
(3) Field-Day i September (Foni) skall ar- 
rangeras som en nationell Field-Day 
(1987).
(Atergiven i sin helhet.)

8. (A). Innehaller testreglerna for IARU Re
gion 1 HF Field Day.

9. RTTY-segmentet pa 14 MHz-bandet uto- 
kas5 kHz nedAt till 14.075 MHz. 
(Atergiven i sin helhet.)

10. I avsikt att skydda fyrnatet pA 14.100 
MHz skall annan trafik undvika att an- 
vanda omrAdet 14,099 —14,101 MHz. 
(Atergiven i sin helhet.)

11. Internationell fyrnatsfrekvens pa21 MHz- 
bandet skall vara 21,150 MHz. I avsikt att 
skydda fyrnatet pA 21,150 MHz skall an
nan trafik undvika att anvanda omrAdet 
21,149-21,151 MHz.
(Atergiven i sin helhet.)

12. H FWG uttrycker sin oro over okat anvan- 
dande av obemannade stationer och 
uppmanar IARU:s medlemslander att 
overvaga begransning av denna aktivitet 
pA kortvAgsbanden.
Region 1:s exekutivkommitte anser att 
den har frAgan behover studeras ytter- 
ligare, inte bara inom Region 1 utan 
ocksA inom Region 2 och 3 och foreslAr 
att frAgan skall diskuteras under framtida 
HF- och VHF-arbetsgruppsmoten. 
(Atergiven i sin helhet.)

I och med att exekutivkommitten i Dub
rovnik efter vissa smarre andringar i texten 
forklarat att ovanstAende 12 rekommenda- 
tioner har tratt i kraft (Atminstone fram till 
nasta konferens) sA har man pA satt och vis 
gett HFWG storre mojlighet att pAverka 
amatorradioverksamheten inom regionen. 
Personligen ser jag det som om exekutiv
kommitten tillsammans med HFWG arbetar 
som ett verkstallande utskott inom Region 1. 
Precis som SSA:s VU arbetar mellan styrel- 
semotena. Det blir intressant att se om kom- 
mande Region 1-konferenser reagerar pA 
detta andrade arbetssatt. Det ar troligen for 
att undvika kritik som man i interimsbestam- 
melserna for HFWG:s arbetssatt nu skrivit in 
att: "Alla Region 1 :s medlemslander ar auto- 
matiskt medlemmar i HFWG. Varje nationell 
forening fAr nominera en av sina medlemmar 
till representant i HFWG." Huruvida demo- 
kratin ar tillgodosedd med denna passus kan 
diskuteras. SmA och icke penningstarka 
foreningar inom IARU Region 1 har inga moj- 
ligheter att lAta sig representeras bAde vid 
HFWG-mdten och konferenserna. Dessa 
foreningars mojlighet att pAverka besluten 
kommer alltsA att inskrankastill skrivelser.

SM3AVQ

QTC
Televerket

har beslutat att stalla sig som sponsor for 
svensk skididrott under fyra Ar. Satsningen 
galler 17 miljoner kronor och generaldirek- 
toren forklarar att det endast ar kommersiella 
skal som ligger till grund for beslutet. "Vi gor 
en god affar" sager han.

Enligt en QTC-redaktionen narstAende och 
vanligtvis sanningsenlig kalla gick det till sA 
har:

Generaldirektoren kallade till ett direk- 
tionssammantrade dar han meddelar att tele- 
verkets rykte for narvarande ar ratt skamfilat. 
Massmedia, verkets monopolstallning och 
telefontaxorna har bidragit till det. Och nu 
senast den 19 augusti slogs ca 40 telefon- 
vaxlar ut av ett relativt lindrigt lokalt Ask- 
vader. "Vi mAste andra trenden".

Det blev grubbel och rAdslag i forsam- 
lingen. Som tredje tala re anmalde sig tjanste- 
forrattande byrAchefen, avdelningsdirek- 
toren B.D. (vanligen kallad Bror Duktig). 
Han ville komma med ett forslag: "Kan vi fA 
femtio procent av landets befolkning att bli 
positivt installda till televerket sA ar 'halften 
vunnet av friskt vAgat'. Postverket ar ute och 
cyklar i Postgirot Open, SJ sponsrar bandyn. 
Annu har inte nAgot statligt foretag lagt be- 
slag pA skidsporten".

(Till saken hor att B.D. ar mycket skidintres- 
serad. Tre gAnger har han deltagit i Vasa- 
loppet. 1976 pA plats 1384, 1977 pA delad 
plats 2022 och 1980 pA 7026:e plats. Dess- 
utom hade han en systerson Toni som blivit 
trea i Kalle Anka Cup i Tarnaby dA Ingemar 
Stenmark vann. Han hade haft formAnen att 
skaka hand med Gunde Svan och han hade 
stAtt axel vid axel mot Thomas Wassberg i en 
korvkioskko).

B.D. berattadeatt 3,5 miljoner manniskor i 
Sverige Aker skidor utfor och 70% av dem 
Aker aven langd. 4,75 miljoner svenskar Aker 
skidor dvs 57 % av landets befolkning. 
Generaldirektoren blir mAllds — 57 % det ar 
ju mer an halften konstaterar han efter en 
snabbkoll med raknedosan.

Kostnaderna dA? Ekonomidirektoren med
delar att Verkets reklamkostnader uppgAr till 
ca 100 miljoner per Ar. En insats om 4,25 mil
joner per Ar tar knappt 5 % av den summan.

Nu ar generaldirektoren helt overtygad. 
(Han vander sig till personaldirektoren och 
sager att den dar B.D. fAr du ha ogonen pA 
vid nasta lonekonferens. "En forbannat bra 
karl tyckerjag."

Nu begarde tekniske direktoren ordet: 
"Televerkets uppgift har, enligt en kunglig 
forordning den 9 September 1908 med en 
tillaggsklausul den 17 oktober 1917 och ett 
supplement den 29 februari 1927, skyldighet 
att tillhandahAlla rikets innevAnare telefon- 
forbindelser mot viss taxa.

Dessa av Kungl. Majt faststallda regler 
innebar att vi skall tillhandahAlla en god ser
vice. Det kan vi inte idag. Om vi skulle fA 
disponera 17 mkr kunde vi forbattra Askskyd- 
den i minst 40 av vAra mest utsatta telefon- 
vaxlar."

De 17 miljonerna klubbas och skidsporten 
blir 17 MKr rikare.

Skandal?
SSA har under ett avsevart antal Ar upp- 

vaktat statsmakterna med begaran om att fA 
bidrag for bl a ungdomsverksamheten. De 
inblandade riksdagsmannen har haft fram- 
gAng sA till vida att riksdagen beslutat att 
SSA skulle fA ett Arligt bidrag i storleksord- 

ningen 85 000 kronor. Men det kunde ske 
forst efter det rikets finanser blivit sAdana att 
85 000 kronor kunde undvaras utan att det 
blir statsbankrutt. Inblandade riksdagsman 
ar fortfarande forvAnade over att det annu in
te kommit nAgra pengar.

4,25 miljoner kronor och 85 000 kronor 
kommer frAn samma manniskor i landet. An
tingen i form av avgiftsintakter eller i form av 
skatter. Har satsar televerket 4,25 miljoner 
kronor per Ar pA nAgot som inte har nAgot 
som heist samrore med televerkets verksam- 
het. Och sA missunnar staten en ideell fore- 
ning, som har allt samrore med teknik, fut- 
tiga 85 000 kronor. For televerket galler tyd- 
ligen bara att gora en god affar.

En god affar
ar det tydligen att annonsera i QTC efter 

tekniker. Televerket Radio frAgar emellanAt 
efter tekniker och i annonserna stAr det att 
"amatorradiocertifikat raknas som merit". 
Det har ocksA sagts att genom en annons i 
SSAs tidskrift nAr man ratt mAlgrupp. Har fAr 
televerket — nastan gratis — fatt pA ut- 
bildade radiotekniker som inte bara ar kun- 
niga, och vad som ar det viktigaste — intres- 
serade av radioteknik.

Vi lever farligt
SM5KAJ har i tidskriften Industriell Data- 

teknik 10/85 funnit en artikel om strAlningen 
frAn bildskarmar, elnatet, elektriska verktyg 
och vattenledningsnatet. Allt ar egentligen 
farligt. Bildskarmar allra minst eftersom gla- 
set innehAller bly och bly skarmar den joni- 
serade strAlningen. Om man ar radd for strAl
ningen bdr man sitta sA nara bildskarmen 
som mojligt, sags det. Men sA finns en rub- 
rik: Radioamatdrer loper storre risk att fA 
cancer an genomsnittet; — Andra exempel 
ar sA kallade walkie-talkies. Nar apparaten 
anvands fors den till ansiktet varvid antennen 
kommer mycket nara ogon och hjarna. Har 
finns flera fall dar gransvarden for elektro- 
magnetisk strAlning overskrids. I USA finns 
undersokningar som pekar pA ajt exempelvis 
radioamatdrer loper storre risk att fA cancer 
an genomsnittet. Dagens normer, anvisning 
III "Elektromagnetisk strAlning", foreskriver 
att strAlningen maximalt fAr uppgA till 250 
watt per kvadratmeter. Men arbetet for- 
svAras av bristande normer for hur matning- 
en ska goras.

En person sa: "Nu racker det inte langre 
med att sitta i sitt radioschack och vara radd 
for att televerkets storningsundersokare skall 
dyka upp — nu mAste man dessutom oroa 
sig for att fA cancer ocksA. Vad hAller vi pA 
med egentligen?

Amatorradio
I "Kulturkrock" den 4 September kallar kultur- 

minister Bengt Goransson Narradion for 
Amatorradio. Han menar att narradion ar 
amatdrmassigt gjord, for producenternas no- 
je mer an for konsumenternas. Men finns det 
ingen som kan tala om for Bengt Goransson 
vad amatorradio verkligen ar?
Testelandet

heter en artikel i detta nummer. Nar jag 
underrattades om att det skulle komma tvA 
separata artiklar i amnet befarade jag att det 
skulle blossa upp en diskussion: For och 
emot tester. Men det visade sig vara "test- 
diggare" som lAg bakom bAda artiklarna sA 
det finns chans att "tycka emot".

SM3WB

GL0M EJ 
NYBORJARTESTEN

19 okt 0900-1100 UTC
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I QTC 7/8 Stergavs, pS begaran frSn Tele
verket, Ostra radioomrSdet, ett brev an- 
gSende "TillstSnd for innehav av amatdr- 
radiosandare". Handelsen har sedan utlost 
en skrivelse frSn Televerkets huvudkontor, 
Frekvensforvaltning, TillstSnd, den 2 juli 
1985. Skrivelsen ar stalld till den unge man 
som hade andrat en ICOM IC-2 enligt en arti- 
kel i QTC sS att den omfattade frekvensom- 
rSden utanfor amatorbandet pS 144 MHz. 
Skrivelsen har foljande lydelse:

f/ty* TeleverketRadio
HUVUDKONTORET
Frekvensforvaltning
TillstSnd
Handlaggare, telefon (direktval)
Ulla-Britt Taxen, 08 - 713 46 07

Aterkallande av tillstSnd att inneha och 
anvanda amatorradiosandare
(1 bilaga)

Enligt rapport fran vSr kontrollenhet i 
Stockholm har Ni vid ett evenemang i Ny- 
kvarn uppvisat en radiosandare av market 
ICOM IC-2 for vcir personal. SSdan sandare 
fcir innehas i original av licensierade sandar- 
amatorer.

Sandaren var dock andrad for att kunna 
avnandas pci frekvenser som inte ar upplStna 
for amatorradiotrafik. Genom denna andring 
omfattades inte sandaren langre av amator- 
radiotillstcindet, vilket innebar att Ni inneha- 
de sandaren utan gallande tillstcind.

Sandaramator ager ratt att inforskaffa an- 
nan radiosandare for ombyggnad till amator- 
radiosandare. Ombyggnaden skall dci vara 
genomford senast tre m^nader efter anskaff- 
ningsdatumet.

I det har fallet har emellertid ombyggnad
en lett till omvant resultat, vilket inte stam
mer med filosofin for byggverksamheten nar 
det galler amatorradiosandare.

Med bakgrund av ovanstSende Sterkallas 
harmed Ert tillstSnd utfardat 1985-01-25 att 
inneha och anvanda amatorradiosandare.

TillstAndsbeviset skall omg^ende Ster- 
sandas i original till Televerket Radio, Rft R 
303, 123 86 FARSTA. I samband darmed 
skall uppgift om vilka Stgarder som vidtagits 
med berorda radiosandare lamnas.

Provning av mojligheten att erhSlla nytt 
amatorradiotillstSnd kan tidigast ske ett cir ef
ter att overtradelsen konstaterades.

Vi vill erinra om att tidigare tilldelad 
anropssignal inte kan Sterf^s vid fornyat till- 
stSnd.

Inlamnas besvar over beslutet, f3r amatdr- 
radiosandare innehas till dess beslutet i be- 
svarsarendet meddelats. Anvandning av 
amatorradiosandare ar emellertid forbjudet 
under denna tid.

Kopia av denna skrivelse har tillstallts vSr 
kontrollenhet.

Hdgaktningsfullt
Thage Eriksson

I stycke sex kraver tvt att uppgift skall 
lamnas om vilka Stgarder som vidtagits med 
berorda radiosandare. Ar Huvudkontorets 
frekvensforvaltning okunnig om att tele
verkets kontrolltjansteman beslagtog 
apparaten med tillbehor? Amatdren fick valja 
mellan polisanmalan och att kontrollanten 
tog hand om apparaten. Den unge mannen, 
som inte hade tillgSng till juridisk sakkun- 
skap, lamnade ifrSn sig apparaten och 
tvingades att skriva under ett godkannande. 
Kontrollanten overlamnade en kopia av ett 
kvitto pci vilket det inte framgcir vad saken 
galler. Kvittot kan tolkas s£ att kontrollanten 
kopt eller fStt apparaten.

Amatdren ifrSga fick sitt B-certifikat den 
25 januari 1985. Han ar alltsS en mycket farsk 
amator och har knappast fcitt s3dan erfaren- 
het att han insert att forfarandet ansAgs fel- 
aktigt. Hans tanke var att fS apparaten i Sci- 
dant skick att den kunde anvandas som driv- 
element till exempelvis 70 cm.

I de kanda fall som amatorer i Ostra Radio- 
omrSdet varit inblandade i konflikter med tvt 
kontrollenhet har det alltid varit samma 
tjansteman som figurerat. I detta fall tycker 
jag det borde ha rackt med att tjansteman- 
nen, som aven ar sandaramator, anmodat 
amatdren att inom tre m^nader Aterstalla ap
paraten i "lagligt skick". Detta tillampas ju 
om man innehar en sandare som kan anvan
das utanfor amatorbanden, enligt B:90. Det 
rorde sig ju inte heller om en "upprepad for- 
seelse". . .

Amatdren har mojlighet att overklaga be- 
slaget och det indragna tillstcindet till i forsta 
hand Chefen for televerket och darefter till 
Chefen for Kommunikationsdepartementet. 
Eftersom besvar kommer att inlamnas bor 
sandaren, i avvaktan pS att beslutet i 
besvarsarendet meddelats, citerlamnas till 
agaren (Stycke 9 i tvt skrivelse).

I min ago har jag en hembyggd sandare 
frSn 50-talet. Med den VFO som finns har jag 
mojlighet att sanda var som heist mellan 3,5 
och 14 MHz. Det skulle vara en skon avslut- 
ning pS en mer an 50-cirig amatorbana om jag 
en dag uppvaktas av tvt kontrollenhet med 
assistans av handrackningspersonal frcin po- 
lisen — for det kraver jag. De skulle d3 ha 
befogenhet att ta sandaren i beslag och se
dan skulle jag med gladje ta emot ett brev 
frcin tvt Huvudkontor, frekvensforvaltningen 
dar det sags att mitt amatortillstcind ar for- 
verkat. Kanske skulle det ocksci foljas av ett 
tillagg frSn "handlaggaren" som an en gSng 
anser "att den dar -WB" nu ar sS gammal 
och gaggig att han bor avforas fr£n amator- 
verksamheten. Det vore val nSgot att lagga 
till handlingarna i SSAs Amatorarkiv.

I mitt civila arbete har jag varit anstalld i ett 
annat statligt kommunikationsverk. Det sista 
decenniet i chefsstallning. NSgon enstaka 
gSng har jag rSkat ut for att handlaggare i ett 
taffligt formulerat skriftligt bemotande ska- 
dat foretagets policy. Tyvarr forlitar man sig 
ofta p3 handlaggarens omdbrne och luslaser 
inte alltid en valhant formulering. Och det r3- 
kar ju tydligen alia utfor.

SM3WB

En old-old- 
timer minns

Med anledning av SSAs 60-cirsjubileum 
har jag — som en av de allra forsta radioama- 
tdrema i Sverige — skrivrt en liten berattelse 
om mina erfarenheter frcin den gamla goda 
tiden. Jag ar nu 83 cir men fortfarande myc
ket intresserad av amatorradiohobbyn.

Mitt radiointresse kom till av en slump. En 
bekant som kande till mitt intresse for tek- 
niska grejor gav mig julen 1917 en Marconi 
gnisttandare, som enligt uppgift skulle ha 
suttit pci Aland men under kriget utbytts mot 
en starkare station. Sandaren var avsedd att 
drivas av batteri eller accumulator, hade 
variometer for avstamningen och ett varm- 
trcidsinstrument i antennledningen. Som alia 
Marconis apparater var den ytterst valbyggd. 

Ja, dar stod jag med en apparat som jag 
inte forstod mycket av eftersom radio p3 den 
tiden var praktiskt taget okant for den stora 
allmanheten. Jag r^kade emellertid f3 tag pa 
ett exemplar av Thor Tomblads utomordent- 
ligt valskrivna bok "Tradios telegrafi" utkom- 
men 1911 och darmed borjade ett radio
intresse som hiittills hSIlit i sig under 63 Sr. 
Mina experiment kunde inte bli sS omfat- 
tande. Sandaren fungerade fint men hur 
skulle jag kunna avlyssna signalerna. Jag 
provade med kohar — ett glasror fyllt av 
metallspSn, med elektrolytisk detektor och 
slutligen med den senare sS vanliga blyglans- 
kristallen. Rackvidden blev ju inte sS ISng, 
men hur spannande var det inte att hora de 
forsta signalerna.

De foljande Sren fortsatte jag med mitt 
experimenterande, men nu med odampade 
vSgor. Engelsmannen var fore oss med rund- 
radioverksamhet och kunde uppfattas ratt 
bra i kristallmottagare, speciellt Bourne
mouth hordes bra. Sedan kom utvecklingen 
med Honeycombspolar, radioror, Sterkopp- 
ling, superregenetativa kretsen och sS 
smSningom flerrorsmottagare.

Oundvikligen borjade jag experimentera 
med sandning med ett ror som oscillator, 
men langre kunde jag inte komma eftersom 
det redan dS rSkade finnas vissa bestammel- 
ser.

Jag upptackte pS ett tidigt stadium att det 
gick att avlyssna Karlsborgs telegrafisand- 
ningar med kristalldetektor och efter en tids 
dvning kande jag mig mogen att avlagga 
telegraferingsprovet den 9/6 1927. Allt gick 
fint och jag erholl licens med kung Gustafs 
autograf och anropssignal SMYF. SS fint var 
det pS den tiden.

Jag prenumererar pa QST och skaffade 
amerikanska wholesalekataloger, guldgruvor 
for amatorer. ARRL gjorde sitt basta for att 
fora tekniken framSt. Jag minns som en 
kuriositet vilka noggranna matningar som 
gjordes for att forbattra frekvensstabiliteten 
hos oscillatorer genom "High C" dvs hog 
kapacitet och ISg induktans i avstamnings- 
kretsen.

WAC fick jag som andre svensk med hjalp 
av en 20 m oscillator och mottagare HF-D- 
LF. Det var harliga tider dS, ingen trangsel pS 
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banden, ingen man behovde vara radd att 
stdra.

Ar 1928 inkopte jag ett 75 W Philips 
sandarror som forde med sig diverse trubbel. 
Anodspanningen skulle namligen vara 1500 
volt, och var fl tag pl en likriktare for si hog 
spanning. I en engelsk radiotidskrift laste jag 
om att man kunde seriekoppla 50 provror 
med ett par aluminiumelektroder i varje och 
med nlgon soppa som jag glomt vad det var, 
si skulle man fl ut ca 1500 volt.

Jag kom over en jarnkarna pl ett skrot- 
lager och tillverkade si en lamplig transfor- 
mator som kopplades till likriktaren. Det var 
med viss "spanning" som jag slog pl strom- 
men. Resultatet blev ett helt fyrverkeri i prov- 
roren, det fraste och smattrade men lugnade 
sig dci si smlningom och jag tick ut ca 1200 
volt som tick racka till dess jag si smlning- 
om tick tag pl amerikanska likriktarror. Se
dan byggdes sandare och mottagare allt mer 
avancerade, den sista sandaren hade i slut- 
steget 2 st Taylor T-55 i push-pull och var 
faktisktettsnyggt bygge. Uteffekt 150 watt.

Arsskiftet 1930 — 31 flyttade jag till Kiruna. 
Samtidigt skaffade jag ARRLS Call Book 
med alia landers amatdrstationer upptagna. 
Jag fann dl att min station var den nord- 
ligaste av alia, vilket jag naturligtvis inte 
underlat att framhllla pl mina QSL-kort. 
Egentligen tyckte jag det var roligast med 
den tekniska delen, att bygga och experi- 
mentera. Jag jagade inte QSO:n for antalets 
skull utan for att hitta intressanta DX- 
stationer. Bl a lyssnade jag efter den for- 
olyckade italienska ballongexpeditionen till 
nordpolen som hamnade pl ett isflak, men 
den chansen missade jag tyvarr eftersom jag 
inte kande till deras frekvens.

Sedan kom kriget och det blev slut pl san- 
dandet. Av olika orsaker blev det inte av att 
fornya licensen men mitt radiointresse har 
alltid hlllit i sig. Jag lyssnar fortfarande dl 
och dl pl min Kenwood och klarar vanlig te- 
legrafi hyfsat, men jag tycker att QSO:na har 
blivit si stereotypa, gjorda efter samma mall, 
si de ger inte mycket for en lyssnare.

Som framglr av ovanstlende har jag haft 
formlnen att kunna folja amatorradio frln 
dess forsta jDdrjan till den nuvarande sofisti- 
kerade tekniken och det har for mig varit 
utomordentligt stimulerande.

Gunnar Engstrom, f.d. SMYF

Liksom si mlnga andra har amatdren 
Gunnar Engstrom fltt en efterfoljare i famil- 
jen. Det var Gunnars son, SM6JGP Nils Eng
strom i Mariestad som uppmanat honom att 
skriva ner litet av hans radiominnen. Det ar vi 
tacksamma for. Red.

WAC — Worked AH
Continents

Pl 30-talet var det inte si latt att erdvra 
WAC.

Den forste som lyckades med det var 
SM5WL 1930 tatt foljd av SM5YF. Den 
legendariske bonden i Sjalevad SM3XJ blev 
nr 3 1931. SM4ZF, SM7RV och SM7YG kom 
1932 och SM6UA 1933.

TALTIDNINGEN QSP 10 AR
Erland Belrup, SM7COS 

Kullboarp 
570 16 KVILLSFORS

Via QSOn pl den tyvarr avsomnade 
Handikappringen fann jag pl 1970-talet, att 
inte minst utlandskt material och mycken an- 
nan relevant info om vlr hobby gick de syn- 
skadade forbi. Nlgon mlnad efter det att jag 
av halsoskal fltt ta adjo av forvarvslivet, for- 
beredde jag utgivningen med hjalp av en 
vanlig kassettradio, som efterhand fltt sall- 
skap av ett flertal andra. I maj 1975 kunde jag 
si avsanda de forsta, till en borjan egenhan- 
digt inkopta, kassetterna med lasning ur kali- 
forniska Worldradio, utgiven av (nuv call) 
N6WR, Armond. Den har numera fltt trada i 
bakgrunden till formln for bl a mera europe- 
iskt material, men sldant som antennartik- 
larna brukar jag Iterge. Ur WR laser jag di- 
rekt pl svenska vad som forut strukits for, 
men i dvrigt blir det mest ur tidigare ner- 
knackade svenska manuskript. Redan frln 
borjan uttryckte det dl dryga halvdussinet 
abonnenter sarskilt intresse for info om nya 
riggar och tillbehor. Ham-nyheter, aven de 
som p g a presslaggning, postbefordran och 
QSP-kedjornas cirkulation inte blir si farska, 
ar annu viktigt stoff. Sedan ett antal Ir klarar 
inte min sjukpension av alia de numera dyra 
tidskriftsprenumerationerna, utan SSA stir 
for tvl av de hogsta. Fram tom 1983-lr- 
glngarna har buntarna Iret efter slits till for- 
mln for SM5WL:s Minnesfond, men dar- 
efter glr de till SSA:s nyinrattade kopierings- 
service (SM7DLZ).

Numera oversvammas de synskadade av 
kassetter frln andra hill, och deras intresse 
och tid for QSP har ibland minskat. En del 
abonnenter har avlidrt. Enligt dagens forteck- 
ning finns 26 stycken, varav sju i LA och en i 
OZ. Fyra kedjor avsandes ca 9 ggr per Ir, 
oregelbundet, nar material och tid finns, var
je glng med 2 x C90 i plastbox, som blind- 
skrift, forstls. Abonnenterna behover bara 
byta ut eller vanda pl adresslapppen. Kan de 
inte ordna dylika sjalva, gor jag det pl bega- 
ran. Sllunda ca 27 timmar per Ir, men jag ar 
medveten om, att jag nog ar Sveriges mest 
"spolade" redaktor. Det ar over sex Ir sedan 
nigra enstaka C60 ersatte de normala C90- 
orna, och nr 93 totalt kom ut nu i augusti. 
Vid kopieringen sattes fem kassettapparater 
pl koksbordet och forbindes med en hem- 
gjord "blackfisk" frln masterspelarens extra- 
hogtalar-uttag. Vanlig spelhastighet an- 
vandes for de "englngs"-kassetter jag nu
mera fir av nigra synskadade. Originalen ar- 
kiveras ett Ir. Alla kassetter anvands si lan- 
ge de fungerar. Bidrag till postboxar etc har 
jag aidrig forsokt fl. 36 st per glr ju It, samt 
72 kassetter plus original, och inte alia kom- 
mer med tiden tillbaka i Iteranvandbart 
skick. Kassetterna marks med slval Braille- 
som svartskrift. Mellan huvudavsnitten spe- 

las en fem sek ling ton pl ca 100 Hz in, som 
blir ett pip vid medhoming pl snabbspol- 
ning.

Lite okonventionella, Iterkommande in
slag ar lasning ur Pitcairn Miscellany, en 
stencilerad mlnadstidning I fyra sidor frln 
VR6 i sodra Stilla havet. Dess numera ca 50 
invlnare har en ofta dramatisk och annor- 
lunda tillvaro jamfort med vlr egen, fast de 
numera fltt bide video och kommersiell 
fonikontakt med yttervarlden. Annars blir ju 
VR6-callen allt flera. Tidningen anlander 
oregelbundet, i mln av bltlagenhet frln Pit
cairn, och har en upplaga pl ett tusental ex 
— jamfor det med antalet bofasta myterist- 
attlingar! En annan tunn kalla ar OX-Nyt frln 
Julianehlb, Gronland. SI hander det att jag 
laser nyttiga eller kul inslag frln mjolkpaket, 
berattar vitsar eller udda notiser, eller spelar 
upp nlgot frln en av de fyra lokalradio- 
stationer, som jag numera kan ta emot utan 
problem. Jubileumsnumrets musikaliska in
slag fick LA/SM-tjejerna i Bobbysocks svara 
for. De "came in handy" med sin radioloscil- 
lator)anknutna segerllt. Att hora pl mig en- 
bart i tre timmar orkar val knappast nlgon 
med.

Reglerna vid abonnemang ar enkla: ingen 
kostnad eller krav pl medlemskap nlgon- 
stans, vidaresandning senast inom en vecka, 
samt skyldighet att hllla red underrattad om 
gallande postadress. Nar QSP utkommit 
meddelas detta normalt pl nastkommande 
kassett-QTC av SM4HSD, si att de svenska 
QSP-abonnenterna ungefar kan veta, nar en 
ny QSP bor dyka upp. Varje Ir i nr 1 raknar 
jag upp kedjedeltagarna. Ev nyfikna syn
skadade eller svlrt rorelsehindrade kan bega- 
ra provexemplar (tel 0383 - 530 54, ej kl. 
13 — 15), vars adresslapp har returadress bak- 
pl. Om vederborande onskar bli abonnent, 
mlste detta separat meddelas, annars han
der inget mer. En minoritet av vlra syn
skadade radiohobbyister har gjort bekant- 
skap med QSP eller med det 35-tal andra 
inlasningar av forteckningar, bruksanvis- 
ningar etc, som likaledes gratis stir till for- 
fogande. En av dem beskriver "LOSSY" = 
LokaliseringsOScillator for SYnskadade, 
ocksl den 10 Ir under detta stora jubileums- 
Ir.

Framtiden? Ja, den har val QSP liksom 
dess red bakom sig. Snart kan vi val alia valja 
vad vi onskar pl hemdatorn, botanisera i ut- 
valt amne efter behag, ocksl inom vlr 
"bransch", upplast pl onskat sprlk. Jo, ut- 
vecklingen glr framlt: den som iglr var en 
kugge i maskineriet ar idag en siffra i datorn!

73 de Erland/SM7COS, 
lie sedan aug 1960

Copyright
I QTC 9/85 berattade jag att en dansk amator fltt ensamratt for publicering i Europa av 

artiklar ur G-QRP News och att man varje glng man knyckte en rad ur denna skrift mlste be 
om dennes lov.

SM0ICV har under en langre tid oversatt tekniska artiklar ur den engelska tidskriften "Prac
tical Wireless", och det ar QTC-redaktoren tacksam for eftersom svenska tekniska bidrag inte 
"vaxer pl tran".

Practical Wireless Editor G C Arnold skriver: Providing That the publication is only distri- 
butet to members of SSA, and is not sale to general public, I am happy to give you permission 
to reprint the article, with an acknovledgement that it originally appeared in Practical wireless. 
Please confirm that your publication is not on general sale".

Det finns tydligen mer eller mindre generosa tidskrifter. Red.
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Varfor fin ns tester?
Det ar en mycket bra frSga, som det bru- 

kar heta. Varfor samlar folk pS frimarken? 
Varfor cyklar man ikapp runt hela Frankrike 
nar det gSr att Ska bil? Varfor finns telegrafi, 
amatorradio over huvud taget? Forster ni vad 
jag menar?

PS senare Sr har mitt mesta radiokdrande 
skett frSn Klubben (Klubben = SkellefteS 
Radioamatdrer/SK2AU). VSr stuga med an- 
tennmaster (3 stycken) ligger tre kilometer 
utanfor sta'n och alldeles granne med varl- 
dens nordligaste 18 hSIs golfbana. Vi har en 
harlig utsikt over en del av banan. Har uppe i 
norr har vi ljusa sommarnatter och jag har 
sett golfare ute i spel precis alia timmar pS 
dygnet. Mitt i natten.

Dessutom bor jag inne i sta'n intill en 
konstgrasplan. Det har hant att nar jag varit 
pS vag till Klubben nSgon lordag morgon vid 
pass 4-tiden sS har det varit fullt med folk pS 
och vid fotbollsplanen. Man har spelat 
match. Mitt i natten.

Och jag kor test ibland. En hel helg och 
mitt i natterna. So what?

En vanlig fordom ar ju att man bara kan ha 
sina radiokontakter pS natten, sS den frSgan 
brukar komma upp nar man pratar med 
"vanligt" folk om vSr hobby. DS lutar jag mig 
tillbaks i fStoljen och undrar om dom kanner 
till vad golfare och fotbollspelare gor pS nat
terna.

SS att sS dar speciellt avvikande frSn gang- 
se monster i samhallet ar vi som sandare- 
amatdrer egentligen inte. Riktigt avvikande 
blir man forst, i somligas ogon, nar man kor 
test 48 timmar i strack nSgon helg. Jag sager 
bara en sak: tank pS det nasta gSng du ser 
starten av Vasa-loppet eller hor referaten 
frSn den har midnattsbandyn mitt i vintern. 
Hmm.

Aven en del av oss sandareamatorer har 
tavlingslust.

For manga tester
Mitt deltagande i tester varierar ganska 

kraftigt men cirka 1 —4 tester per Sr satsar 
jag infor. Vanligtvis blir det nSgon av SAC, 
WPX, CQWW, OKDX, All Asian eller nSgon 
av de svenska testerna. Det ar alltid span- 
nande att forbereda sig sjalv och rig och an- 
tenner, kontrollera konditionerna med mera. 
Men aven om jag deltar i en del tester har det 
faktiskt hant att det kan bli for mycket. Nyli- 
gen Skte jag ut till klubben en helg bara for 
att konstatera att banden var ockuperade av 
"test-dSrar" BADE pS SSB och CW. Och 
dar gSr gransen. Ar det test pS SSB kan man 
alltid kora sina QSO'n pS telegrafi, och tvart 
om, ifall man nu inte vill delta i testen. Men 
nar en varldsomfattande test tar bSda trafik- 
satten i ansprSk har det gStt lite for ISngt.

SSA har i forhandlingar inom IARU (Inter- 
nationella Amatorradiounionen) foresprSkat 
testfria segment pS banden. Det gick IARU 
region 1 inte riktigt med pS utan beslutet blev 
i stallet att det i bandplanen (for 80 och 20 
meter) forordas "Contest Prefered Seg
ments". Se QTC nr 2/85.

Och har fSr nu herr Trafiksekreteraren 
Lars/AVQ en annan testfrSga att fora fram 
till IARU: inga multinationella tester bor 
anordnas pS bSde CW och SSB samtidigt.

O/ika typer
Det finns nationella och internationella tes

ter. De varldsomfattande testerna ar ofta 48 
timmar ISnga och av typen "alla-mot-alla". 
Dessutom finns tester dar hela varlden ska 
kora stationer i ett visst speciellt land eller en 
speciell varldsdel. Allt detta framgSr givetvis 
av reglerna. MSnga av testerna ar ocksS be- 
gransade till 24 timmar.

En trevlig test ar WPX. Dar ska man ha 
kontakt med sS mSnga olika prefix som moj- 
ligt (forutom sS mSnga stationer som mojligt 
forstSs). Dessutom fcir en ensam operator 
endast kora 30 av de 48 timmar testen pSgSr. 
Med 18 "vilotimmar" kan man satsa 100 % i 
testen och andS orka ga till jobbet pS mSn- 
dag morgon.

Av de svenska nationella testerna ar val 
jultesten, mSnadstesten och portabeltesten 
de popularaste.

SAC
Och vi ska inte glomma den for oss skandi- 

naver speciella testen: Scandinavian Activity 
Contest. I September varje Sr gSr den och 
innebar samtidigt en landskamp. Det ar 
ungefar som "Finnkampen" i friidrott. Som 
finnarna brukar vinna varje Sr! med den skill- 
naden att pa kortvSgsbanden ar finlandarna 
annu mer overlagsna an pS idrottsarenorna.

Det brukar vara ungefar lika mSnga OH- 
som SM-deltagare men det blir andci alltid en 
klar overvikt for OH. Det verkar vara sS att 
om finnarna ger sig i kast med nSgonting sS 
ar det till 100 % medan vi svenskar ar lite mer 

forsiktiga. Eller lata. Eller sS ar vi helt enkelt 
samre an vad de ar. Men det tror jag inte att 
vi ar, utan det ar snarare brist pS entusiasm.

I SAC'en 1984 hade OH-stationerna i 
genomsnitt 25 % mer poang an vi svenskar.

NS val, detta ar ju ett faktum. Av Sveriges 
cirka 10 000 sandareamatorer ar det omkring 
10 stycken som satsar 100 % infor SAC'en. 
Och av landets 200 klubbar ar det ocksS bara 
10 stycken som gor en godkand insats.

Ar inte detta egentligen ganska konstigt. 
VSr hobby ar i huvudsak teknik och 
kommunikation. I en test satts allt detta pS 
prov. For att hamna bland "Top Ten" galler 
det att utrustningen ar i perfekt tekniskt trim 
och att den skots av en skicklig operator. 
Detta aren utmaning som ingen sann amator 
borde kunna motstS. Om man ar signalist i 
lumpen borde man egentligen slippa en rep- 
mSnad mot att man ar med i nSgra inter
nationella tester. Det ger garanterat battre tra- 
ning nar det galler radiokommunikation att 
kora CQWW an att rycka in till sitt signalfor- 
band 2 —3 veckor.

Jag menar att de duktigaste sandare- 
amatbrerna Sterfinns bland de som placerar 
sig bra i en internationell test. Motbevisa mig 
den som kan!

Varfor delta?
Hur man planerar sitt deltagande i en test 

beror mycket pS hur lange man varit aktiv. 
Efter 20 Sr i branschen anvander jag ganska 
mycket principen med mSlsattningar. Jag 
har kort mSnga tester och vet min begrans- 
ning. UtgSende frSn vilken typ av test det ar 
sS satter jag upp ett minimiantal QSO'n som 
jag ska kora. LSt oss saga att det ar 500 
QSO'n som jag siktar mot. Innan jag nStt dit 
ar det ju en sporre att nS fram till mSlet. Och 
skulle det gS battre an beraknat sS ar det ju 
spannande att se hur ISngt over mSlet jag 
kan nS.

SM2DQ.S
Staffan Me/jer
Kaaewger? 38D o
33138 smumA
& 0370-88837

ForhSllandet till tester ar sallan helt likgiltigt. Man deltar i tester for att det ar vansinnigt kul eller 
sa anser man att tester borde forbjudas. Och da framfor allt pa helgerna eftersom det ar de enda 
tillfallen man sjalv kan kora radio.
Naval.
Det finns alltsa tva lager.
Jag tillhor ett av dem.
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Som ni marker innebar detta mest en tav- 
lan mot mig sjalv. Det ar ju nast intill omojligt 
att hSIla reda p3 hur det g3r for dvriga statio
ner. Normalt f3r man invanta resultatlistan 
och dessa kan droja upp till ett 3r efter tes- 
ten. Att man sedan hamnade forst p3 31 :a 
platsen ar ingen skarn. Man har i alia fall varit 
radioaktiv till skillnad mot andra som inte 
finns med i resultattabellerna.

Som nyborjare f3r man prova sig fram eller 
h3lla en valdigt I3g m3lsattning. Man kor det 
som hinns med. Ar det en internationell stor 
test finns det ju stationer ig3ng hela helgen 
s3 man kan prova vid flera olika tillfallen. S3 
fort man bara varit med i en eller tv3 tester s3 
kan man borja med att satta upp ett antal 
QSO'n som man ska forsoka n3 over. Kan- 
ske 50 stycken. Nasta g3ng 75, och s3 vida- 
re.

Samlar man p3 QSL, forsoker man kora s3 
m3nga lander eller oblast som mojligt, s3 ska 
man delta i tester. Man kan lyssna speciellt 
efter de lander man vill ha tag p3, och p3 kort 
tid f3 en stor mangd QSO'n. I den stdrsta av 
alia tester, CQWW, ar det aktivitet fr3n s3da- 
na lander som normalt inte hors ig3ng.

— Men det ar ju s3 torftiga, snabba och 
korta QSO'n i en test, invander du som aidrig 
gillat att andra kor test.

— Jovisst. Ingen har sagt n3got annat hel
ler. Man kor inte test for att prata med andra 
amatorer. I tester h3ller man uppe kvanti- 
teten och mellan testerna h3ller man en des- 
to hogre kvalite p3 kontakterna. Mellan tes
terna kan man kosta p3 sig att ha hur I3nga 
Rag Chew som heist. I en test "kor man av 
sig” lite grann s3 att mellan testerna ar man 
s3 otroligt social att man nastan aidrig vill 
sluta ett QSO.

Nyborjarens taktik
— Det g3r alldeles for fort och det ar s3 

m3nga stationer p3 bandet att det knappast 
g3r urskilja n3gonting, invander den ovane. 
R3djar, det stammer. Men tag det lite meto- 
diskt och lugnt sjalv, s3 g3r det and3. Dom 
stora grabbarna som kor for att vinna har 
m3nga watt ut och 6 elements monobandare 
40 meter upp i luften. Med 100 watt och en 
dipol f3r man anvanda en annan taktik. Nar 
dom kan ligga p3 en frekvens och hela tiden 
bli anropade, f3r 100-wattaren glida runt p3 
bandet och anropa dessa.

Ett CW-filter ar nodvandigt. (Jag tar bara 
upp CW for om du f3r kora SSB har du val 
A-licens och behover inte lasa dessa enkla 
r3d.) Borja vid ena bandkanten och ratta 
I3ngsamt och stanna upp vid de forsta pip du 
hor. Formodligen g3r det for fort. Men i en 
test behover man bara uppfatta anropssig- 
nalen och ett eventuellt nummer s3 lyssna 
m3nga ganger tills du har callet. Dessutom 
har du d3 ocks3 uppfattat dennes metod att 
kora.

Nu ar du klar for att anropa. Det racker 
med att sl3 DE SM20PQ en g3ng och se
dan lyssna. Men eftersom du bara har en di
pol och kor QRP s3 f3r du formodligen ropa 
flera ganger innan det blir svar. Men miss- 
trosta inte. Ar det en duktig operator i andra 
anden s3 kommer han att hora dig aven om 
du ar svag. Och ge dig rapporten 599 (for- 
kortat till 5NN) oberoende av hur stark eller 
svag du ar hos honom. S3 ar det bara. Ibland 
hor man n3gon fr3ga om den verkliga 
rapporten, ifall dom vill kontrollera hur dom 
g3r ut. Nu svarar du n3gonting i stil med:

R 5NN 14 DE SM20QP. Inte mer an s3.
De vanligaste nyborjarfelen ar dels att man 

sander for I3nga haranger. Mer an ovanst3- 
ende behovs inte. Det andra felet ar att man 
forsoker kora fortare an man kan. Det brukar 
innebara att man upprepar sitt, redan fr3n 
borjan, allt for I3nga meddelande 4 g3nger 
innan det blir felfritt. I det laget sitter mot- 

stationen och sliter sitt h3r och forbannar sitt 
ode for att han an en g3ng har drabbats av 
en station som tror sig kunna kora 100-takt 
utan att kunna det. Om du anser dig kunna 
kora till exempel 70-takt s3 dra ned till 60-takt 
nar du ska sanda ditt testmeddelande. D3 
har du den marginal som behovs for att det 
ska g3 felfritt!

Det ar betydligt trevligare att hora en felfri 
sandning i 60-takt an att hora n3gon som for- 
soker kora 100-takt och som sl3r en massa 
fel. Nettohastigheten blir d3 formodligen lag- 
re an 60-takt p3 grund av alia omtagningar.

Nar du kort detta QSO s3 ratta vidare i ditt 
svep over bandet. Borja p3 14 000 kHz och 
lyssna p3 alia QSO'n (och kor det du tycker 
ar intressant) upp till 14075 kHz. Hoppa se
dan ned och borja ett nytt svep fr3n 14 000 
kHz. Det ar en ganska effektiv metod nar 
man sjalv inte f3r svar p3 sina CQ.

Forberedelser
Vad som kan vara bra ar om man dagarna 

innan testen har lyssnat vid lite olika tider p3 
dygnet for att bilda sig en uppfattning om 
hur konditionerna ar. D3 vet man om stoten 
ska sattas in morgon, eftermiddag eller natt. 
Har man glapp i en antennkontakt eller om 
elbuggen brukar uppfora sig konstigt ibland, 
s3 ar det lampligt att ta fram lodkolven hel
gen innan testen. D3 slipper man haveri mitt 
under testen. Man slipper klattra upp p3 ta- 
ket och repa antennen nar kondsen ar p3 
topp mitt under testen.

Testloggblad och en ny prefixlista bdr in- 
forskaffas. Det finns att kopa fr3n SSA. 
Dessutom kan det vara praktiskt att for- 
bereda listor dar man kan h3lla ordning p3 
vilka multipliers man kor. Vad som ar en 
multiplier framg3r av reglerna och varierar 
mellan olika tester. Ska man kora till exempel 
OK DX Contest ar det bra med listor dar man 
fortlopande bokfor vilka OK1, OK2 osv man 
kor. D3 slipper man dubblettkorningar och 
det blir mycket mer effektivt.

Har du problem med TVI hos grannarna 
f3r du borja i god tid och overtala dessa att 
3ka bort just den helgen. Erbjud dem att I3na 
er fina stuga p3 landet n3gra dagar. Kanske 
helt oppet hota med att du ska kora radio he
la helgen s3 att stanna hemma och se p3 TV 
— det kan dom gldmma. Nog vet jag du hit
tar p3 n3gon lamplig metod.

Efterarbete
Testen ar inte slut bara for att tiden har 

g3tt ut. Nu borjar det trista. Renskriva log- 
gar, kolla eventuella dubbletter, rakna ut po- 
ang. Har man kort 42 QSO'n g3r det som en 
dans, men om man ligger p3 over 1000 
QSO'n har man anledning att gruva sig. 
M3nga anvander sig i dagslaget av datorer 
och det finns ett antal testprogram i omlopp. 
Men med ratt metod g3r det att gora manu- 

ellt aven om det tar I3ng tid. I QTC nr 9/84 
skrev -EWB en del om hur man efterarbetar 
sina testloggar. En listmetod for kontroll av 
dubbletter som ar bra, ar den dar man g3r ef
ter sista bokstaven i callet. UZ3AYA i samma 
kolumn som JA8YBA och s3 vidare. Kontrol
lera noga i reglerna hur och nar loggarna ska 
vara inne s3 du inte skickar in for sent.

Men om jag inte gillar 
test d&?

D3 har du inget problem med att locka 
grannen att resa bort utan problemet best3r i 
vad du sjalv ska ta dig till en hel helg ”d3 det 
inte g3r att kora radio”. Knyppling lar vara 
bra for nerverna. Eller f3gelsk3dning.

Om du inte gillar tester s3 gillar du formod- 
ligen inte diplom heller. Men jag laste om det 
perfekta anti-test-anti-diplomet, s3 detta bdr 
vara n3got for just dig.

Det finns tre varianter och det sv3raste 
och mest avancerade innebar foljande: under 
minst tv3 internationella tester ska minst fem 
QSO'n genomforas p3 olika band. Du ska 
kunna styrka att du, under brinnande test, 
har lyckats f3 information om motstationens 
namn, QTH, rig samt r3dande vader vid 
QSO'ets genomforande. Samt givetvis over
fort samma information sjalv.

Detta ar inte helt latt, tro mig. En god tak
tik ar att anropa mycket kort i snabb takt. D3 
tror namligen motstationen att han kan av- 
verka dig p3 maximalt 15 sekunder och sva
rar. Och nu f3r du din verkliga chans. Drag 
ned takten till hogst 50 tecken per minut. 
Sand motstationens och ditt eget call m3nga 
g3nger. Ge honom rapporten RST 548 och 
beskriv utforligt vadret den senaste veckan. 
Eftersom han formodligen inte hakar p3 din 
iver att samtala om ovasentligheter, f3r du 
tillfalle att fr3ga om m3nga g3nger. Om du 
sander n3got som kan uppfattas som ett 
testnummer s3 galler inte kontakten for dip- 
lomet. Som verifikat p3 kontakten anvands 
de hatbrev som relativt snart brukar dimpa 
ner i brevl3dan.

Detta tillhor ett av de sv3raste diplomen 
och jag laste om det i QTC i fjol. Tyvarr var 
det oklart till vilken adress ansokan ska skic- 
kas.

Slutord
Den som kor test ar aktiv. Den som kor 

test visar att vi anvander de frekvensband 
som vi i konkurrens med militar och civil tra- 
fik tilIdelats. Tester ger god dvning i telegrafi. 

Det innebar att du snart kan avlagga prov 
for A-certifikat. Och med A-cert f3r du ju ko
ra SSB p3 alia band. D3 kan du salja elbug
gen till n3gon nyborjare. Och sedan traffs vi 
val alia p3 kyrktuppsringen p3 80 meters- 
bandet?

Teckningar: Pia Lundberg
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SK0MK
CQ TESTQRSSK0MKK

SM5ZXY 599 KALLE

SM5ZXY

SM5ZXY

579 BORIS

En liten introduktion till testkorande. 
Kanske har du ett farskt certifikat efter att 

ha kampat med att lara dig telegrafi, eller 
kanske ar du en aldre amator som aidrig pro- 
vat p3 detta med tester. Just for dig anord- 
nar SK0MK Malardalens Radioamatdrer en 
test i lugn takt. Passa p£ att kanna dig for 
och se vad testkorande kan vara for nSgot. 
Detta kan du nu gora i lugn takt utan stress.

Testkorandet ar ett stort omrSde inom 
amatorradion och det finns stationer som 
nastan enbart agnar sig 3t att kora tester. 
Man har dA utmarkta tillfallen att prova riggar 
antenner. LikasS har man stora mojligheter 
att kora nya DXCC-lander, Zoner etc., men 
framfor a lit tranar man upp sin skicklighet att 
operera och man lar sig att utnyttja sin egen 
station p3 ett smidigt och effektivt satt.

Alla tester har sin egna regler, trafikfor- 
farandet ar dock lika i de fiesta fall. For att 
kora nyborjartesten ar reglerna foljande.

Hur bar man sig at?
Jo, lordagen den 19 oktober kl 0900 — 1100 

(1000 — 1200 svensk tid) lyssnar och kor du 
p£ 80 m-bandet mellan 3525 — 3560 kHz.

Liksom i vanlig trafik kan du gora pS tvS 
satt, antingen ropa sjalv eller svara en station 
som ropar CQ. Det normala blir att man an- 
vander dessa tv£ vaxelvis, dvs. man lyssnar 
pa andra stationer som ropar CQ och kallar 
upp dem med ett kortfattat anrop eller vantar 
tills tv3 stationer avslutat sitt test-QSO och 
ropar sedan upp den ena. Sedan kan man le- 
ta upp en ledig frekvens och sjalv ropa CQ 
och kora stationer ”p3 lopande band” tills in- 
ga fler ropar upp och dci kan man StergS till 
att sjalv leta upp andra, osv.

Inneborden ar ju densamma. Niorna i 599 forkortar man lampligen till N dvs. 5NN. I Nyborjar- 
testen har vi dock gott om tid och behover inte vara alltfor korta i tonen.
Nar det galler den femstalliga bokstavsgruppen (ordet) s3 ar det ett enkelt satt (och ofta all- 
mant vedertaget) att i forsta QSO sanda en egen kombination, darefter sander man hela tiden 
den senast mottagna kombinationen. Det blir pS Sci satt mycket mindre att skriva ned under 
testens g3ng. Samma ord kan darfor forekomma flera ganger men det gor ju ingenting.

Testloggen
Loggen kan du fora pS foljande satt:

Anvand utrustning: Heathkit HW-101, 65 
watt, dipol.

SM0ZZZ
Karl Karlsson
Testvagen73
120 33 Huddinge
Harmed forsakras att testens regler foljts.
Datum: Namnteckning:

Regler i korthet
I nyborjartesten skall du halla dig till hogst 

ca 60-takt CW. Testmeddelandet bestir av 
rapport och femstallig bokstavsgrupp, lamp
ligen ett namn eller ett ord. For korrekt mot- 
taget testmeddelande erhcills 2 poang. Har 
du missat mottaget testmeddelande, skriv 
andci upp det QSOet Sci att man kan se att 
din motstation har fcitt ditt testmeddelande 
korrekt. Det blir dock noil poang for dig i s3- 
dant fall for det QSOet.

Checklogg
Det finns dom som ibland hoppar med i en 

test och bara kor ett f3tal QSO och inte vill 
komma med i resultatlistan. D£ kan man gd- 
ra ett enkelt loggutdrag och skicka in det och 
ange det som CHECKLOGG. Det hor till 
"god ton” att skicka in logg som samtidigt 
ger testarrangdren en mojlighet att kontrol- 
lera eventuellt tveksamma QSOn.

Forovrigt
I mSnga tester kan man oka sin slutpoang 

genom en multiplikatoreffekt som erhcills 
med s.k. multipliers. Multipliers kan vara oli- 
ka prefix, DXCC-lander, zoner etc. beroende 
p3 testreglerna. MAnga ganger kan det ge 
hogre totalpoang att kora en ny multiplier an 
kanske ett tiotal vanliga QSOn. I de stora tes- 
terna for man dessutom s.k. DUPE SHEETS, 
som ar en checklista med korda call for att 
undvika dubbelkontakter eller for att plocka 
bort dubletter ur poangberakningen. I smS 
och korta tester blir det ju inte s3 m^nga sta
tioner och man kan latt kontrollera om man 
kort stationen ifrciga tidigare i testen. Skulle 
du i nyborjartesten and! rSka kora samma 
station tvci ganger (dublett-QSO) tar du med 
aven det QSOet i loggen men skriverO poang 
i kanten och anger DUPLICATE langst till hd- 
ger.

Testloggen skickar du senast en vecka ef
ter testen till: SK0MK Malardalens Radio
amatdrer, c/o SM0LJF Rolf Karlstrom, 
Akerbarsvagen 43, 155 00 NYKVARN.

Lycka till och vi hors i testen den 19!
73 de SK0MK gm SM0LJF,

SM5CCT och SM0COP

<5 1 T-T

o

Datum
19/10

Tid i UTC 
0905 
0909 
0912 
0918

Station
SM5ZXY 
SM3CBR 
SK7BR 
SM7AYB

Sand rapport
599 KALLE 
579 BORIS 
569NISSE 
599OLJAN

Mottagen rapport
579 BORIS 
589NISSE 
599OLJAN 
589BUGGA 
Summa slutpoang:

Detta var ett utforligt QSO och egentligen onodigt ISngt. Man behover ju inte sanda mer 
an vad som egentligen behovs. Det viktiga ar ju att 599 KALLE och 579 BORIS utvaxlas 
och att man ar saker p3 att motstationen fStt det. Begar repetition om du ar osaker (ex. 
RPT ORD K). Flexibilitet och snabbhet kommer efter hand och ovan visade QSO kan i sin 
kortaste form bestci av:

Exempel:
SK0MK ropar CQ:

(QRX = ISg CWtakt) 
SM5ZXY svarar:

SK0MK svarar och sander 
sitt testmeddelande, dvs. rap
port och femstallig bokstavs
grupp:

SM5ZXY svarar:
SK0MK bekraftar:

SK0MK
CQ CQ TEST QRX DE SK0MK

SK0MKK

SM5ZXYDESK0MK599 
KALLE KALLE K

R DESK0MKTU

SM5ZXY

SK0MK DE
SM5ZXY K

BORIS K

KORT
KLIPPT

avSM0COP

Rokdetektor-I?
En engelsk amator triggade igAng rok- 

detektorer p£ ett sjukhus nar han sande p5 
430 MHz bandet. Han onskar vara anonym

men tips och kommentarer tas tacksamt 
emot av EMC Committee via RSGB HQ. 

(Rad Com)

Modifiera din HW-101?
Augustinumret av 73 Magazine innehAller 

15 olika tips for modifiering av den klassiska 
Heathkit transceivern HW-101. Inkluderar bl. 
a. kalibrator 25 kHz, RIT, battre CW, S- 
meter och 12 V ur natagget.

Contest fran 5H3BH
CQ Magazine har i julinumret publicerat 

Jans, SM0DJZ, artikel om sin och Leifs, 
SM0AJU, tvci contest DXpeditioner till 
Tanzania. For andra ciret hade Bjorn SM0E- 
AI/5H3BH grejat specialsignalen 5H3WCY 
for CQ WW Contest. Det ar nS't speciellt 
med tester. Du som aidrig provat p3, hoppa 
med nSgon g3ng sS vet du battre vad det ror 
sig om. Las i varje fall Jans artikel om du f3r 
tag pci julinumret av CQ.

SM - NYBORJARTESTEN
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Nu borjade jag ocksa komma i kontakt 
med de stora utlandska mailboxarna, Norge, 
England, Holland och Australien. Nugickdet 
plotsligt att ha en lika nara kontakt med 
radiovannerna runt om i varlden som hemma 
pS tvSmeters-repeatern. Och detta oberoen- 
de av tidsskillnader, vSgutbredningar m.m.

Men jag saknade en dimension i detta nya 
medium. Det gick inte att diskutera saker 
med flera amatdrer pS en gSng. Typ ett ring- 
QSO. Ur sSdana diskussioner kommer man 
ju ofta tram till bra och larorika stSndpunkter. 
Ett datoriserat konferenstrad via radio kan i 
praktiken fungera som ett ring-QSO. Inom 
foreningen Swedish Maritime Radio Club 
konstruerade vi ett dataprogram for detta. I 
dag ligger den konferensen (SK5JO) pS 80 
meter och gSr for fullt. Amnesomraden som 
diskuteras ar Amatorradio (och datorer), 
synpunkter pa och om SSA, AMTOR m.m. 
PS tider som passar deltagarna, kan dom log- 
ga in i konferensen, lasa andra radioama- 
torers inlagg och kommentarer, och gora si- 
na egna.

SK5JO mSste ses som en utveckling av 
Mailboxar. Den hade inte varit mojlig om vi 
haft begransningar av antalet obemannade 
stationer, (Televerkets tillstSnd kravs). 
SK5JO/Konferenstrad och SK6SA/Mailbox 
och Bulletinservice kompletterar varandra 
verkligen bra. Bulletiner frSn Mailboxen 
diskuteras i Konferenstradet. QTC till en- 
skilda Konferenstraddeltagare sker via Mail
boxen. Vad kommer harnast? Kommer det 
nSgot som ar battre an Mailboxen och Kon
ferenstradet och kanske sISr ut dom? Ja en 
sak ar saker, nSgot battre kommer i alia fall 
inte om man begransar antalet mailboxar! 
Och ar den nya som kommer samre, sS sjalv- 
dor den snart.

Och darmed ar vi da inne pS utvecklingen 
av obemannade stationer pS vSra kottvSgs- 
band. Forst vill jag gora en begransning av 
det omrSde som bdr diskuteras framover. 
Obemannade stationer ar inte liktydigt med 
trafiksattet AMTOR. AMTOR, (med sina for- 
delar, som minskat krav pa hoga effekter 
m.m.) ar redan fullt accepterat av alia berdr- 
da patter. Det ar inte obemannade stationer 
overlag som skall diskuteras. Dessa ar redan 

accepterade pS VHF och UHF. Det ar inte 
automatiska stationer som skall diskuteras, 
eftersom dessa inte nodvandigtvis ar 
obemannade. Nej, vad vi skall ta upp ar rela- 
stationer pa KORTVAG typ Mailboxar och 
liknande.

Det ar fet infora begransningar av antalet 
mailboxar.

En av amatorradions mSnga mSlsattningar 
ar att utveckla, effektivisera, forbilliga och 
testa. Digital overforing av meddelanden pS 
ett effektivt satt ar en teknik i utveckling. 
Mailboxar pS kortvSg ar ett bra exempel pS 
detta under svSra forhSllanden. For mail
boxarna och ovriga obemannade stationer 
sker detta bast om mSnga fSr vara med och 
utveckla och anvanda dem. Att begransa an
talet vore att hamma den mSlsattningen. 
Visst dyker det ideligen upp nya mailboxar, 
men dom overlever bara om dom ar battre an 
dom gamla. Som anvandare har du ju bara 
nytta och gladje av de mailboxar som ar bast. 
Ovriga mailboxar trottnar och Stanger snart 
sin mailbox. Darmed har vi en naturlig 
begransning for mailboxars antal.

En obemannad station ar egentligen inte 
sa valdigt obemannad. Till skillnad frSn en 
fyr, styrs den av en anvandare. Om anvanda- 
ren foljer amatorradiobestammelserna (B90) 
behovs egentligen inga nya bestammelser. 
Dock, for att varna om en god amatorradio- 
anda, kan foljande rekommendation galla:

En obemannad station f&r inte satt a igSng 
och san da pa en frekvens, utan att en an
vandare pa samma frekvens sagt till.

Darav foljer att den t ex inte fSr satta igSng 
och sanda CQ eller annan blindsandning med 
information om sig sjalv. Darav foljer ocksS 
t.ex. att den inte fSr anropa anvandaren pci 
en annan frekvens om anvandaren bett den 
om QSY. Det bdr vara anvandaren som an- 
ropar mailboxen pa den nya frekvensen.

Avslutningsvis vill jag saga att obeman
nade stationer pa kortvSg innebar att jag idag 
anvander mig av amatorradion i min hobby 
amatorradio, mot att tidigare bara haft ama
torradio som hobby. Jag unnar sS mSnga 
radioamatdrer som mojligt att fS uppleva det.

(Annons i Vetenskapen och livet 1925).

EN SUPERHETERODYNMOTTAGARE ERAN
WE STERN EEEGTRIC

Western Electric, den kanda amerikanska firman, har pa- 
borjat tillverkningen av en ny superheterodynemottagare, be- 
namnd R-4. Denna apparat, forsedd med 6 ror, Western 
Electric R-215-A, mojliggor avlyssnandet av de fiesta euro- 
peiska rundradiostationer med endast ramantenn, ibland till 
och med med hogtalarestyrka. Den utmarkes av stor selek- 
tivitet och kanslighet saint av ett tilltalande yttre. Konstruk- 
tionen ar sardeles kompakt. Fininstallningen mojliggores latt 

genom den kugghjulsut- 
vaxlade kondensatorn. 
Till forhindrande av lo- 
kala storningar ar appa- 
raten invandigt belt och 
hallet kladd med alumi- 
niumplat.

R-4 forsaljeb 
genom A.-B. 

Bohlmarks 
Lampfabrik, 
Stockholm.

Detta ar en ny foreteelse pS vSra kortvSgs- 
band. Dessa relastationers for- och nack- 
delar diskuteras allt livligare ju fler nya som 
kommer. Jag vill direkt saga att jag tror pS 
detta nya medium, att jag ar emot begrans
ningar av dess utveckling, och jag skall har 
forsoka forklara varfor.

SITOR har i mSnga Sr imponerat pS mig i 
mitt yrke som telegrafist till sjoss. Nar sS 
dess motsvarighet AMTOR dok upp pa ama- 
torradiobanden blev jag valdigt nyfiken pS att 
folja dess utveckling. Det inbyggda selektiv- 
systemet lovade mycket. Inte kunde jag ana, 
den dag jag skaffade AMTOR-utrustning att 
det skulle bli en sSdan 'kick' i min hobby, 
amatorradio.

Forsta tiden hade jag utrustningen stSende 
standby for anrop frSn nSgra andra AMTOR- 
amatdrer. I borjan var det fascinerande att 
uppleva att utrustningen plotsligt borjade 
skriva smS meddelanden medan jag satt och 
holl pci med nSgot litet radiobygge, eller laste 
nSgon spannande bok. Det blev ofta inled- 
ningen till givande och trevliga QSO. S3 
smSningom borjade jag sjalv kalla upp nSgon 
av mina radiovanner nar jag hade nSgon frS- 
ga att stalla, eller tips att komma med. Jag 
hade borjat inse att man kunde ha hjalp av 
AMTOR i radiohobbyn. I dag har det utveck- 
lats till att de fiesta svenska AMTOR- 
anvandarna ligger standby pS 3.584 nar dom 
ar hemma. Dar finns nu alltid nSgon man kan 
anropa selektivt och fa ett QSO med, fS tips 
och hjalp av o.s.v. Det hela har i praktiken 
blivit som en tvSmeters-repeater dar jag en- 
kelt kan nS mina radiovanner. Skillnaden ar 
dock att det ar tyst i radiorummet tills nagon 
soker just mig, och att rackvidden ar mycket 
storre.

S3 smciningom kom jag i kontakt med 
Mailboxar. Nu borjade det verkligen bli fart 
pci min radiohobby. SK6SA's Mailbox i Gote- 
borg pS 3.581 kHz blev ett nytt medium for 
mig. Genom att jag nu kunde anvanda den 
behovde jag inte langre passa tiderna for 
SSA-bullen, den fanns dar. Och inte behov- 
de jag langre ha problem med USA-bullen. 
Den fanns dar. Och dar finns en massa an
nan information om amatorradio. Det var ba
ra att osa ur den. PS tider som passade mig. 
Jag vSgar pSstS att jag aidrig hade fStt sS 
mycket information om amatorradio, DX, 
tekniska tips m.m. om jag inte utnyttjat mig 
av SK6SA's mailbox.

Och dessutom, om jag inte fick svar pS 
3584 fran nagon speciell amatorradiovan, 
kunde jag skicka mitt QTC med tips eller frS- 
ga via Mailboxen till honom. Toppen! Nu 
blev det annu mer fart pS radiohobbyn. Nu 
behover man inte sitta grubblande eller ove- 
tande infor nSgot tekniskt problem lange. 
Svaren kom oftast inom ett dygn eller ett 
par.

Obemannade stationer pa kortvag
Min syn pi saken, av SM5HIH Goran Blumenthal
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sedd med hatt. I samtliga fall rapporterades 
for det senare alternativet en forbattring av 
en S-enhet eller mera.

Den stora spolen med sitt hoga Q-varde 
ger antennen en mycket smal bandbredd av 
storleksordningen 10 — 20 kHz. Vill man and- 
ra sin frekvens harutover m3ste toppsprotets 
langd justeras. For att underlatta en snabb 
frekvensandring bdr tidigare erh3llna varden 
p3 toppsprotets langd i forhSllande till reso- 
nansfrfekvensen finnas antecknade.

En annan mojlighet, som forenar topp- 
kapacitansens fordelar med mojlighet att 
andra antennens resonansfrekvens utan att 
justera toppsprotet, ar en variabel topp- 
kapacitans, "Hot rods". Den finns beskriven 
i "Mobile Manual", utgiven 1960 av ARRL. 
Metoden g3r ut pci att man anbringar tv3 
metalltr3dar p3 spolens overdel. Genom att 
vinkla dem i fdrhcillande till varandra f3r man 
en variabel kapacitans, som forandrar reso- 
nansfrekvensen s3 att det ar mojligt att tacka 
storre delen av 80 mb. Jag anvander tv3 st 40 
cm Icinga 2,5 mm svetstr3dar, som punkt- 
svetsats fast p3 var sin galvaniserad M 18- 
bricka. Annat material och annan dimension 
ar naturligtvis ocks3 mojligt att anvanda. 
Brickorna fasts ovanp3 spolen p3 lampligt 
satt. Hustler-agarna kan anvanda en utvan- 
digt gangad (ganga 5/8 turn) rorkoppling av 
massing, som finns i VVS-butikerna. Den har 
invandigt m3tt 11,4 mm och passar precis p3 
den rordel, varmed spolen ar forenad med 
antennens overdel. Ett 4,5 mm h3l borras 
mitt p3 kopplingen och gangas for den M 5- 
skruv, som skall l£sa den vid antennroret. De 
pa rorkopplingen patradda brickorna med si- 
na trSdar fastlSses i lage med en 5/8 turns 
mutter, som ocks3 anskaffas i VVS-handeln.

Dei "hot-rod"-tr3darna intrimmas borjar 
man med att med trSdarna hopforda justera 
antennens toppsprot till resonans for 3800 
kHz. I mitt fall tick sprotet avkortas 44,5 cm. 
Darefter saras tr3darna ett par cm i sander 
tills dess de befinner sig i 90° vinkel i forhSI- 
lande till varandra. For varje installing an- 
tecknas resonansfrekvensen. I 90°-fallet 
hamnade jag p3 3550 kHz. Om man vill ha 
full tackning for mobil CW-trafik men and3 
vill kunna kora SSB, kan naturligtvis reso- 
nansomr3det forskjutas p3 onskat satt ge
nom en liten justering av toppsprotet.

PS grund av sin*i forhSllande till v3glang- 
den ringa langd kommer matnings- 
impedansen att bli relativt I3g i fdrhcillande till 
matarledningens impedans, som ju i regel ar 
50 ohm. Typiska varden for en 80 m-antenn 

med mittspole brukar vara av storleksord
ningen 15—25 ohm. En direkt anslutning av 
koaxialkabeln ger darfor ett stSende-vAg-for- 
hcillande, som inte brukar vara acceptabelt i 
kabelns sandarande eftersom de fiesta mo- 
derna transceivrar reducerar effekten i for- 
hSIlande till storleken av SVF for att skydda 
slutstegets transistorer. Dei antennens verk- 
ningsgrad brukar vara s3 I3g som 4 — 5 % vill 
man heist tillfora antennen s3 mycket som 
mojligt av sandarens effektresurser.

Det finns flera satt att losa anpassningen 
p5. Den enklaste och billigaste metoden tor- 
de dock vara m hj a en L-lank i matnings- 
punkten bestSende av en liten spole i serie 
med antennledaren och en kondensator mel- 
lan denna punkt och chassi. For att veta hur 
stor antennens resistiva del ar (den kapacitivt 
reaktiva har ju redan balanserats ut m hj a 
mittspolen) bdr en uppmatning med en noi- 
sebrygga eller annat hjalpmedel foretas. Om 
Scidant saknas kan man klara sig ganska bra 
and3. Serieinduktansen kan man glomma. 
Dess varde brukar ligga runt 1 uH och efter
som mittspolens induktans ofta ar av stor
leksordningen 100 — 150 uH s3 kan en liten 
del harav "I3nas" for att tjana som den erfor- 
derliga serieinduktansen i L-lanken. AterstSr 
dci bara kondensatorn mellan matningspunkt 
och chassi. Om matningsimpedansen ar s3 
I3g som 15 ohm ar 835 pF ett lampligt varde 
och for 25 ohm 1447 pF. Om man har tillg3ng 
till en fasdetektor — ett mycket anvandbart 
instrument, som beskrivits i CQ jan 1962 och 
i QTC (byggbeskrivning av SM0OB n3gon 
g3ng senare) — s3 placerar man lampligen 
en tillrackligt stor vridkondensator mellan 
matningspunkt och chassi och ansluter fas- 
detektorn mellan sandare och antenn. Av 
fasdetektorn framgSr d3 nar kondensatorn 
har installts pa lampligt varde. Vridkonden- 
satorn avlagsnas darefter, dess varde upp- 
mats m hj av en kapacitansmeter varefter 
lamplig/a skiv- eller glimmerkondensator/er 
med detta varde ansluts i matningspunkten. 
Se dock bara till att kondensatorer av god 
kvalitet nyttjas. Sjalv anvander jag en 500 V- 
kondensator sedan jag f3tt genomslag i en 
med lagre arbetsspanning.

Om man till aventyrs inte disponerar nu 
namnda instrument — s3 torde val vara fallet 
med de fiesta bland oss — forser man sig 
med ett antal fasta kondensatorer av olika 
varden och provar sig fram till en kombina- 
tion dar SVF blir s3 nara 1:1 som mojligt. 
Borja med 500 pF och parallellkoppla med 
kondensatorer upp till 1500 pF totalvarde.

Den mobila radiotrafiken tycks vara stan- 
digt okande, sarskilt p3 80 mb. Om detta be- 
ror p3 intresset for fdrsamlingsjakt eller n3- 
got annat m3 vara osagt. Mojligheten att 
montera transceivrarna i bilarna har ju ocks3 
p3 senare 3r underlattats genom att de blivit 
mer kompakta och kan drivas direkt fr3n for- 
donens 12 V-system utan inblandning av n3- 
gon extra spanningsomvandlare.

Helt problemfritt ar det emellertid inte att 
overgS fr3n fast till mobil trafik. Detta framst 
av tvS orsaker, dels risken att storningar fr3n 
bilens tandsystem forsvSrar eller omojliggor 
lyssning, dels svSrigheter att f3 ett bra 
antennsystem, som erbjuder god anpassning 
till sandarens slutsteg.

Vad eventuella avstorningsproblem betraf- 
far s3 hanvisas till den av Robert Bosch AB 
utgivna skriften "Radion i bilen och b3ten. 
En vagledning i avstdrningsfr3gor." Haftet 
tillhandahSlls hos Bosch-agenturerna till det 
modesta priset av 5: —. Vilken av hemortens 
bilelektriska firmor, som har Bosch-agentur, 
bdr telefonkatalogens gula sidor eller en 
rundringning ge besked om.

Antennen blir for 80 m-amatdren kanske 
det storsta bekymret. Av bl a mekaniska och 
biltrafikmassiga skal ar en antenn hogre an 
2,5—3 m inte realistisk. Den hamnar mao 
I3ngt fr3n kvartsvSgsresonanslangden for 
lamplig 80 m-frekvens och blir foljaktligen 
kapacitiv. For att upphava antennens kapaci- 
tiva reaktans m3ste darfor en induktans — 
en spole — med samma reaktans inforas i 
antennstaven. Den mekaniskt enklaste los- 
ningen erbjuder en basmontering av spolen.

Stromfordelningen, som ju Sterspeglar 
strSIningsintensiteten, ar p3 en s3 kort an
tenn, som det har ar frdga om, 1/25 — 1/30 
vSglangd I3ng, med strdmmaximum i anten
nens bas inte sarskilt gynnsam m h t hur an
tennen vanligtvis ar monterad. Detta gors av 
olika skal ofta p3 bakre stotf3ngaren vari- 
genom en stor del av den maximala str3l- 
ningen bokstavligt talat blir inklamd bakom 
bilplSten.

Forlangningsspolen kan emellertid pla- 
ceras hogre upp p3 antennstaven, vari- 
genom en battre strdmfordelning erhSlls. 
Men d3 antennstavens verksamma kapaci
tans harigenom minskar, mera ju hogre upp 
spolen placeras, m3ste spolen goras propor- 
tionsvis storre for att resonansen skall bi- 
beh3llas. Som en kompromiss brukar man 
valja en mittmontering, vilket medfor en i det 
narmaste dubbelt s3 stor spole — induktans- 
massigt — som en basmonterad. Aven om 
den storre spolen innebar ett besvarligare 
mekaniskt problem, s3 talar allt for en s3dan 
placering, framst genom att verkningsgraden 
okar.

Stromfordelningen kan ytterligare for- 
battras genom att en s k kapacitiv hatt an- 
bringas i antennens topp. I sin enklaste form 
kan den best3 av t ex en massingsring, som 
satts p3 antennspetsen och I3ses med en 
skruv. I ringen har fastgangats eller slaglod- 
lotts fyra st 10 cm I3nga pinnar av samma 
material, radiellt fastade och vinkelratt orien- 
terade mot antennens langdriktnig. Det oka- 
de Iuftmotst3nd, som detta innebar, 
kompenseras av att toppsprotets langd m3s- 
te minskas for bibehSllen resonansfrekvens. I 
mitt fall (Hustler mobilantenn) blev det nod- 
vandigt att avkorta sprotet 30 cm. D3 an
tennen testades hade jag hjalp dels av mot- 
stationer i narzonen, dels av stationer p3 
langre avst3nd. Jamforelse gjordes med an
tennen i ursprungligt skick och antennen for- 

Mobil kortvagstrafik
Nigra tips for 80 m-amatdren
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Tre-elements yagi antenn Jim Lundberg, SM0PHR
Hastbacken 2
142 OOTRANGSUND

Denna artikel riktar sig kanske i forsta 
hand till dom amatdrer som skulle vilja ha en 
antenn med forstarkning p§ kortvSg, men 
som pS grund av osakerhet vad det galler 
konstruktion och mStt avstStt frSn att bygga 
en. Ett starkt vagande skal att bygga en, ar 
att en tre-elements yagi har en forstarkning 
pS maximalt 7,1 dBd (dBd = dB over en 
halvvSgsdipol som motsvararO dBd). MStten 
pS en yagi av detta slag ar inte sS valdigt kri- 
tiska, och antennen blir ganska liten i forhcil- 
lande till sin forstarkning. Nu ska man inte 
rakna med att fS ut alia dessa 7,1 dB:s for- 
starkning nar man bygger sin yagi, dS detta 
ar den optimala forstarkning som provats 
fram i laboratorium, och kraver en langre 
bom an vad som vore praktiskt pci kortvSg. 
Men om vi "bara" skulle fa ut ca 6 dBd, sS 
motsvarar det ca fyra ganger hogre utstrSlad 
effekt i en viss riktning.

Det betyder att man med en halvvSgsdipol 
mSste oka sandarens uteffekt fyra ganger for 
att uppnS samma faltstyrka hos en mot- 
station, som med en tre-elements yagi! Av 
detta kan man lara att aluminiumror kan for- 
starka lika bra som elektronror, fast till ett ib- 
land kanske lagre pris! Visserligen ger yagin 
bara forstarkning St ett hSIl (som en glod- 
lampa med reflektor) sS den mSste riktas St 
det hSIl man vill nS, men S andra sidan sS stor 
och stdrs man mindre St dom riktningar som 
antennen ej forstarker St.

NS, hur fungerar den dS? I princip ror det 
sig om en halvvSgsdipol instoppad mellan 
tvS stycken sS kallade parasitelement, varav 
det ena ar lite langre an halvvSgsdipolen, och 
kallas reflektor och det andra ar lite kortare 
an halvvSgsdipolen och kallas direktor. (Se 
fig. 1.) Att dom kallas parasitelement beror 
pS att dom inte ar kopplade till feedern, utan 
dom "kopplar" till det matade elementet 
(halvvSgsdipolen) radiatorn genom luften. 
Den kortaste elementet-direktorn ar genom 
sin langd resonant pS en frekvens som ar 
hogre an den frekvens som radiatorn ar reso
nant for. Direktorn ar alltsS for "kort" for den 
vSglangd som man avser att anvanda, upp- 
visar darfor sS kallad kapacitiv reaktans.

Om man nu placerar detta "for korta" ele
ment parallellt med det matade elementet, 
och pS ett avstSnd av ca 0,1 —0,3 )* ( V = 
vSglangd) sS uppstSr "fenomenet" att direk
torn sS att saga drar strSIningen St sitt hSIl, 
man har fStt riktverkan! Tillaggas bdr att 
forstarkning i antennsammanhang inte ar nS- 
got annat an koncentrering av den utstrSlade 
effekten i form av en eller flera "strSlar". Om 
man nu aven satter dit ett element pS andra 
sidan av radiatorn, och gor detta element lite 
for ISngt d.v.s. det uppvisr sS kallad induktiv 
reaktans, och pS ett avstSnd av ca 0,15—0,3 
XsS fungerar detta element som en reflek
tor, och borjar att "skjuta pS" St samma hSIl 

som direktorn drar. Darmed har vi ytterligare 
okat pS riktverkan (forstarkningen). Man kan 
med hjalp av ytterligare direktorer oka for- 
starkningen avsevart, men det ar inte prak
tiskt pS kortvSg med mer an ca 3—5 ele
ment. Man mSste namligen forlanga bom- 
men med ca 0,2—0,3 for varje extra direk
tor. Det gSr inte att klamma ihop ett helt 
gang direktorer pS en bom avsedd for tre ele
ment, och sedan rakna med nSgon ytterliga
re forstarkning. Det enda som torde handa ar 
att matningsimpedansen sjunker drastiskt! 
Det ar namligen okat antal direktorer i 
kombination med okad bomlangd som ger 
forstarkning — inte det ena eller det andra! 
Hur ar dS bandbredden pS en tre elements 
yagi? Ja, det beror pS bl. a. langd och av
stSnd mellan elementen. Enkelt uttryckt kan 
man saga sS har: om man okar frekvensen 
(minskar vSglangden) sS kommer ju direk
torn till slut att "vara" sS stor i forhSllande till 
vSglangden, att den kommer att fungera 
som reflektor, och en halvvSgsdipol instangd 
mellan tvS reflektorer kan ju knappast bli sar- 
skilt effektiv! Omvant galler det att om man 
sanker frekvensen (okar vSglangden) sS blir 
ju reflektorn snart liten i forhSllande till vSg
langden, och dS kommer reflektorn att fun
gera som direktor!, och en halvvSgsdipol 
mellan tvS direktorer fSr dela upp effekt St 
tvS hSIl — det vill saga man fSr hogst halva 
effekten St nSgot hSIl jamfort med det op
timala.

I och med att reflektorn borjar gS som 
reflektor sS forsvinner det sS kallade 
fram/back forhSllandet (som skall vara sS 
stort som mojligt) det vill saga skillnaden 

mellan antennens forstarkning framSt 
respektive bakSt, och man forlorar mojlig- 
heten att sS att saga vanda ryggen St storan- 
de stationer. I praktiken kan man inte gS rik- 
tigt sS har ISngt upp och ner i frekvens, dar- 
for att reaktanserna (reaktans = vaxel- 
stromsmotstSnd) stiger till oacceptabla var- 
den d.v.s. stSendevSgfdrhSllandet blir sS 
stort att sandarens slutsteg knappast orkar 
ge full eller ens halv uteffekt. Vill man ha litet 
mer bandbredd pS sin yagi kan man oka 
reflektorns langd och minska direktorns 
langd en smula (utprovas). Denna Stgard 
sanker visserligen forstarkningen en aning, 
men ger dig ett lyckligare slutsteg om du vill 
storre bandbredd. Hur smal "strSle” fSr du 
frSn en tre elements yagi?

Forfattarens erfarenheter frSn diverse 
experiment ar att en tre elements yagi har en 
ganska stor sS kallad oppningsvinkel; ca 
60 — 80 grader, vilket gor att man inte "bea- 
mar forbi" en station sS latt.

Nu till det mekaniska. Elementen bestSr av 
teleskopiska aluminiumror av legeringen 
4104 eller 4212 vilka lampar sig bra for detta 
andamSI. Forslag till infastningen av ele
menten framgSr av fig. 2. Elementen beho- 
ver inte isoleras frSn bommen eftersom ett 
halvvSgselement anses vara spanningslost 
pS mitten. Detta pSstSende ar egentligen 
oriktigt, dS det mSste finnas bSde strom och 
spanning for att det ska bli nSgon effektut- 
veckling (P = U*I), men i praktiken kan man 
saga att det ar sS. Fig. 3 visar strom och 
spanningsfordelning pci halvvSgselement. 
Hur skall man ansluta feedern till sin ny- 
byggda yagi? Ett av dom basta satten att ma-
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ta en antenn i den har storleksklassen ar att 
ta till den si kallade gammamatningen, for 
med gammamatningen behover man inte de- 
la av och isolera det matade elementet, utan 
man faster det vid bommen precis som para- 
sitelementen.

Gamma-matningens princip visas i fig. 4. 
Den bestir av 1: det matade elementet, 2: 
gamma-”armen", 3: en skjutbar kortslut- 
ningsbygel, 4: en justerbar kapacitans, 5: 
bommen.

Hur fungerar den dl? Enligt fig. 3 si ser 
man att strommen avtar ju langre ut frln mit
ten man glr. Omvant galler for spanningen 
som ar hogst vid andarna (farligast att ta il). 
Med lite kunskap om Ohms lag ser man att 
antennens impedans okar ju langre ut frln 
mitten man glr. Om bygeln (3) i fig. 4 flyttas 
ut frln mitten si fir matningen en hogre 
impedans, och flyttas bygeln in mot mitten 
si sjunker impedansen. Koaxskarmen anslu- 
testill mitten av det matade elementet. Nu ar 
det bara att skjuta bygeln fram och tillbaka 
till dess 50 ohms punkten ar hittad. I prak- 
tiken ar det inte riktigt si har enkelt. Gamma
armen utgor tillsammans med elementet en 
liten bit kortsluten parallell-ledare som blir 
kortare an en 1/4 V- Som sldan uppvisar 
den induktiv reaktans, och den reaktansen 
mlste neutraliseras med en lika stor portion 
kapacitiv-reaktans for att matningen skall bli 
rent resistiv. Detta glr att gora pl Itmin- 
stone tvl satt. 1: att man satter en konden- 
sator mellan innerledaren pl koaxen och 
gamma-armen. 2: att man forkortar det ma
tade elementet en aning si att man pl detta 
vis tillfor kapacitiv reaktans. Vi ska har hllla 
oss till metod 1. Installningen blir si har: Det 
matade elementet mlste vara resonant vid 
den frekvens som onskas (prova med grid- 
dippa). Parasitelementen mlste vara fixerade 
dar dom skall vara bide vad det galler langd 
och inbordes avstlnd. Satt bygeln ungefar 
pl mitten pl gamma-armen, och anslut san- 
daren. Prova med llg effekt och justera den 
teleskopiska kondensatorn till lagsta SWR 
erhllles. Skulle dettta inte bli 1:1, si flyttas 
bygeln och ny justering pl kondensatorn go
res. Kom ihlg att inte ha nigra konduktiva 
(ledande) foremll nara antennen under in
stallningen. Detta inkluderar bide manni- 
skokroppen och marken, si stl inte for nara 
antennen under installningen, och lagg den 
absolut inte direkt pl marken! Denna 
grundinstallning kommer att andra sig nar 
antennen flyttas upp pl masten/taket, men 
det ar battre att bara gora finjusteringen han- 
gandes i en mast, an att gora hela justerin- 
gen hangandes i densamme. For att slippa 
en massa tabeller over mitt pl antenner vid 
olika band, si presenterar jag alia mitt i V 
(vlglangd). Rakna si har

300—-------= vlglangden gingert.ex.: 0,2 V
MHz

= mlttet pl den detalj som man sokt.
Mitten bygger pl en skalmodell for 144 

MHz som jag har gjort Itskilliga matningar 
med under sommaren. Lasaren fir ha over- 
seende med eventuella matfel, som om dom

finns borde vara marginella. Langderna pl 
elementen galler vid ett langd/diameter for- 
hlllande pl ca 200 (slankhetstalet).

Exempel: ett fem m. Ilngt element med 
tvl cm diameter

50Q_ = 250.
2
Observera att ju lagre slankhetstal, ju kor

tare element och tvartom. Mitten hittas i fig.
5. Gamma-kondensatorn bestir av tvl kon- 
centriska aluminiumror (se fig. 6). Isolerin- 
gen mellan roren bdr vara teflonslang eller 
polyetenslang, men aven annan slang kan gl 
(prova!). Forfattaren anvande pvc-slang i sin 
144 MHz testantenn, och det gick utmarkt 
vid 144 MHz/25 watt uteffekt, trots att dom 
dielektriska forlustema i pvc borjar redan vid 
nigra tiotals kHz!

Slutligen nigra ord om monteringen. 
Bommen fastes vid mastroret pl samma satt 
som vid elementen. Antennen monteras med 
fordel med horisontala element, dl denna 
montering ger nlgot mindre storningar, samt 
att man slipper fl mastroret parallellt med 

elementen vilket kan spoliera antennens 
egenskaper.

Lycka till med bygget!
73deSM0PHR

P.S. Firmor som saljer aluminium hittar du
i "gula sidorna".

QTC
behover tekniska 
artiklar, garna av 
nyborjarkaraktar!

Fig. 5.
Reflektor langd: 0,502 V
Radiatorlangd: 0.469 V
Direktor langd: 0.454 V

Space refl. radiator: 0.20 V
Space radiator-dir.: 0.178 V
Bomlangd (totalt): 0,378 V
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Har kommer sista delen av 
beskrivningen pa mottagaren for 80 
och 20. Mekanisk konstruktion:

For montering behovs tvA fastvinklar enligt 
figur 4.1. Vinkel A skall utgora fronten pa 
VFO:n och utgora taste for utvaxlingen till 
vridkondensatorn C1. Denna utvaxling be- 
stAr av tvA stycken med vardera en utvaxling 
pA 1:6, det behovs namligen en utvaxling pA 
1:36 for att man skall kunna stalla in VFO:n 
med tillracklig noggrannhet. Fastvinkel B ut- 
gor dci skarmplAt for VFO:n pA den vanstra 
sidan samt blir aven fastvinkel for kretskortet 
med HF-forstarkaren, som alltsa monteras 
vertikalt pA denna. Monteringen av VFO-ut- 
vaxlingen framgAr av Figur 4.2. Figur 4.3 vi- 
sar hur de fyra kretskorten lampligen skall 
placeras samt mAttanvisning hur front och 
bakpanel uppborras.

Hogtalare bdr ej monteras pA samma chas- 
sie dA det latt kan fororsaka mikrofoni. Sam- 
mankoppling av de olika kretskorten framgAr 
ocksA av figur 4.3. Observera att en del kab- 
lar mAste vara skarmade enligt respektive 
kopplingsschema, lamplig koax kan vara RG 
174. Alla likspanningskablar och aven till 
volymkontrollen kan vara oskarmade, men 
dessa bdr tvinnas samman parvis.

och intrimning:
Den storsta fordelen med direct con

version ar att intrimningen blir synnerligen 

enkel. Nar alia forbindningar kollats ordent- 
ligt anslutes en stabiliserad 12 volts span
ning, som kan lamna ungefar 150 mA. Om 
mojligt anslut en milliamperemeter i serie. 
Kontrollera att strdmforbrukningen vid till
slag blir ungefar 100 mA. Om det visar av- 
sevart over detta varde, slA ifrAn spanningen 
omedelbart och kontrollera en gAng till att in
gen felkoppling foreligger.

Om allt verkar normalt skall nu POWER
l.e.d. lysa, om inte ar den felvand! Om du nu 
har riktig tur kan du koppla in en hortelefon 
och lyssna och bli inte forvAnad om du gen- 
ast f Ar in nAgon station!

Det forsta som bor kollas ar VFO:n. Om ett 
oscilloskop ar tillgangligt kontrollera ut- 
gAngen frAn VFO-buffertstift 2/3 och 2/4. 
Justera potentiometer R9 till en spanning pA 
500 mV topp/topp, om du ej har ett oscillo
skop, satt R9 till ungefar mittposition. For att 
satta VFO:n till ratt frekvens behovs en frek- 
vensmeter eller en mottagare. Stall forst den 
variabla C1 till max kapacitans och kolla den
na frekvens, genom att justera C2 skall det 
nu vara mojligt att stalla in 4,9 MHz. Vrid dar- 
efter C1 till minimum kapacitans och kolla 
frekvensen, idealiskt ar om den hamnar pA 
5,6 MHz, det finns dA mojlighet att stalla in 
3,5-4,0 MHz och 14,0-14,5 MHz plus/mi- 
nus 100 kHz. Med hjalp av trimkarnan i L1 
finns mojlighet att stalla in 4,9 och med hjalp 
av C2 installes den ovre gransen 5,6 MHz.

Nar VFO:n ar kontrollerad och ratt installd 
ar det dags att kolla kretskortet som inne- 

haller 9 MHz-oscillatorn. PA utgAngen av C27 
bdr nu finnas en signal pA ungefar 1,5 volt 
topp/topp. Justera karnan i T1 for maximal 
signal. Den exakta frekvensen kan justeras 
till 9 MHz med hjalp av C29 om en frekvens- 
meter finns tillganglig.

Kontrollera aven att denna signal kommer 
fram till kretskort 4, IC1 till stift 10 och 1. Vid 
IC1 behovs inga justeringar eftersom det har 
ar tillrackligt bredbandigt. Den slutliga injus- 
teringen kan nu goras. Anslut indikering 
(t.ex. HF-probe) till utgAngen pA buffert- 
steget stift 7 och 8 och injustera R22 till minst 
800 mV topp/topp pA bAde 80 och 20 meter. 
PA produktdetektorkortet och detektor/lf be- 
hover inga justeringar goras. Slutsteget skall 
kunna lamna 8 volt topp/topp som med en 
hogtalare pA 8 ohm motsvarar ungefar 1 
watt. Som vanligt vid mottagning har den 
anvanda antennen en stor betydelse for 
resultatet, samt tAlamod vid lyssningen. Vid 
prov har jag funnit att en inomhusantenn pA 
ett par meter aven kan fungera vid mottag
ning. Vid SSB-mottagning galler det givetvis 
att lagga oscillatorn pA "ratt sida", pA 80 me
ter anvands det undre sidbandet och pA 20 
mtr det ovre sidbandet, men eftersom de 
bagge banden har gAr At motsatt hAll blir det 
pA samma sida bAde pA 80 och 20 mtr.

QRP RF Wattmeter i QTC 9/85.
Det var SM0ICV som skickat in den
na artikel. Red.

r
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EXCITER KEY LINE OUT 
( CW KEY JACK )

QSK — Vad menas med det?
Inledning

Under en tjugoArsperiod, dvs. frAn och 
med att transceivern gjorde sitt intAg hos 
radioamatdren har QSK (full break-in) fallit i 
djup (?) glomska. Nu har QSK emellertid bor- 
jat dyka upp aven i annonser om transceivrar 
tillverkade i Japan. I julinumret av QST 
(amerikanska ARRL:s medlemstidning) har 
KN8Z John Sheller forsokt forklara vad som 
menas med QSK. Han bor kunna amnet ratt 
val eftersom han ar mannen bakom ett till- 
behor, en speciell QSK-enhet for hoga ef- 
fekter QSK-1500, som nyligen kommit ut pA 
den amerikanska marknaden. QSK-1500 
mdjliggdr full break-in CW och AMTOR med 
slutsteg som inte ar gjorda for QSK. Enheten 
kostar dock ca 2.700 kronor i USA men kla- 
rar av 1.500 W uteffekt och over 200-takt 
CW. Den bygger pA PIN-diod switchning 
(omkoppling) och ar alltsA helt Ijudlosa.

Foljande ar en bearbetad oversattning av 
KN8Z:s artikel.

Lite his to ria
Kort efter det att amatorerna overgick frAn 

gnistor till CW foddes tanken att det skulle 
vara fordelaktigt att kunna lyssna mellan de 
korta och lAnga tecknen under sandning. 
Darmed hade iden med QSK eller full break- 
in uppstAtt.

Under de gAngna 50 Aren har ett flertal va- 
rianter anvants for att uppnA QSK. Dessa 
inkluderar separata antenner for sandning 
och mottagning. TR switchar med ror och 
TR switchar med vakuumrela (TR = Trans
mit — Receive, dvs. sandning — mottag
ning). Dessa ar anvandbara men kan aven 
vAlla problem. Separata antenner kraver 
stort utrymme och mottagaren mAste ha 
exeptionellt bra automatisk styrning av for- 
starkningen (AGC = Automatic Gain Con
trol). Denna metod ar inte heller sA lamplig 
vid hoga sandningseffekter.

For lAga effekter fungerar TR-switch med 
ror bra, men lider av "suck out", dvs. damp- 
ning av signalen vid mottagning och foror- 
sakar ofta BCI och TVI.

TR-switch med vakuumrela ar bAde dyr 
och komplex. En sAdan kraver skyddskretsar 
for att forhindra "hot switching", dvs. rela- 
kontakterna fAr ej nAs av HF forran de har 
slutits. Relaerna fororsakar dessutom hor- 
bara klickande ljud vilka kan verka stdrande 
for operatoren.

Vid slutet av 60-talet kom dA den forsta 
amatortransceivern med anvandbar QSK. 
Signal One anvande sig av vakuumrela och 
fungerade bra "barfota". Endast tvA Ar efter 
introduktionen av Signal One kom Dick Ehr- 
horn W4ET0 med Alpha slutstegen som for 
forsta gAngen gjorde QSK-CW med kilowatt- 
effekt mojligt.

Tack vare anvandningen av PIN-dioder har 
nu under de senaste Aren allt fler amator- 
transceivrar forsetts med QSK.

Tekniska parametrar
Det vi idag menar med QSK ar formAgan 

att under sandning kunna lyssna mellan de 
egna korta och lAnga CW-tecknen utan att 
behova ge avkall pA mottagningen.

Foljande krav bor kunna stallas pA ett 
acceptabelt QSK-system:
1. Vid mottagning mellan de utsanda CW- 

teckendelarna (de korta och lAnga) bor 
den mottagna CW-signalen ej dampas 
mer an hogst 1 dB.

2. De grundlaggande specifikationerna for 
mottagare — selektivitet, korsmodu- 

lering, tredje graderns intercept, kanslig- 
het etc. — skall forbli oforandrade aven 
vid QSK.

3. Den utsanda CW-signalen fAr ej for- 
andras vid QSK-sandning jamfdrt med 
det sandaren producerar vid fbrdrojd eller 
manuell switchning mellan sandning och 
mottagning (semi break-in).

4. For att mojliggora AMTOR skall ett QSK- 
system skifta mellan sandning och 
mottagning pA mindre an 20 ms (milli- 
sekunder).

5. Den utsanda QSK-signalen skall vara 
spektralt ren.

6. Tredje gradens produkter hos ett hogef- 
fekts QSK-system skall vara desamma 
oavsett om sandning sker med eller utan 
QSK.

Nagra praktiska exempel
Moderna QSK-system anvander antingen 

PIN-dioder eller vakuumrelaer. Praktiskt ta- 
get alia, utom Singel One, anvander idag 
PIN-dioder for snabb skiftning mellan sand
ning och mottagning. Alpha-slutstegen har 
vakuumrelaer for hogeffekts QSK. De ar fullt 
skyddade mot hot swithning. Den nya TR- 
switchen QSK-1500 ar hittills den enda som 
har PIN-dioder for hoga effekter.

Den beskrivna sekvensen galler for en lAng 
eller en kort. Den korrekta vAgformen for 
CW-tecknet bibehAlls i och med att sandaren 
inte genererar HF forran slutstegets rela ar 
helt sluten. Nyckeln ar sAledes ansluten till 
slutstegets QSK-enhet som i sin tur ar anslu
ten till sandaren. Detta ar en ratt komplicerad 
metod for QSK men ar samtidigt mycket till- 
forlitlig. Det man kan ha emot vakuumrelaer 
for QSK CW ar det klickande ljud som foljer 
varje teckendel.

QSK med PIN-dioder
Transceivrar idag (utom Signal One) som 

forsetts med QSK anvander PIN-dioder for 
HF-switchningen. PIN-dioder ar utmarkta for 
detta andamAI eftersom de tAI hot switch
ning. De ar smA, ar billigare an vakuumrelaer 
och kraver farre aktiva komponenter for att 
uppnA det lampliga arbetsforlopp med tids- 
anpassning som erfordras.

Fig. 2 visar forenklat hur PIN dioder kan 
anvandas i en transceiver med effekter pA 
upp till ca 200 W. Vid mottagning gAr sig
nalen frAn antennen till reed rela K1 och se
dan till mottagarens HF ingAng. Samtidigt ar 
PIN diod D1 forspand i backriktning med 60 
till 100 V DC. DA nyckeln trycks ned och san
daren nycklas, hander foljande:

QSK med vakuumrelaer
I slutsteget Alpha 77D frAn ETO klarar 

vakuumrelaerna en switchning pA 1 —2 ms. I 
tillslaget lage tAI dessa relaer mer an 10 A HF 
(5 kW HF till 50 ohms belastning). Vakuum
relaer forstors om de switchas medan de ar 
stromforande (hot switchning).

For att mojliggora mycket snabb switch
ning vid hoga effekter har ETO konstruerat 
en speciell krets for lamplig styrning tidsmas- 
sigt. Kretsen innehAller mer an 50 aktiva 
komponenter. Handelseforloppet ar foljande 
(sefig.1):

1. Relaerna K1 och K2 ar i vilolaget sluten 
position (mottagning).

2. CW KEY LINE sluts med telegrafinyckel 
eller bug.

3. PRE-RF DETECTOR kanner om det finns 
HF frAn sandaren. Kommer HF fram for 
tidigt sker ingen switchning.

4. Finns ingen HF vid PRE-RF DETECTOR 
kopplar relaerna K1 och K2 om.

5. Inte forran nu sluts KEY LINE OUT. BA
de K1 och K2 mAste koppla om forst.

6. DA CW KEY LINE oppnar (telegrafi- 
nyckeln slapps upp) oppnar K1 och K2 
endast om ingen HF finns vid POST-RF 
DETECTOR.

1. K1 oppnar.
2. Mottagarens HF och MF steg stryps.
3. D1 blir forspand i framriktningen och IA- 

ter strom passera.
4. CW HF genereras och fors ut till anten

nen.
Denna typ av QSK kan i vissa fall medfora 

en mer eller mindre forandring i teckenforhAI- 
landet (weighting) jamfdrt med lage semi 
break-in. Blir forandringen markbar och 
telegrafitecknen for korta i QSK-lage for- 
rycks den rytm som annars gor telegrafin sA 
njutbar. Detta blir sarskilt besvarande vid ho- 
ga CW-takter.

For narvarande finns endast en enhet, den 
omnamnda QSK-1500, som anvander PIN- 
dioder for QSK med hog effekt, upp till 1.500 
W. Den enheten ar gjord for att mojliggora 
QSK med vanliga slutsteg. Fig. 3 visar ett 
blockschema for QSK-1500 och fig. 4 visar 
ett oscilloskopfoto av CW-tecken vid 1.380 
watt. CW-tecknen ges med hastigheten 290- 
takt (58 WPM = Words Per Minute). Mot- 
tagningstiden mellan de korta CW-tecknen i 
290-takt ar 8 ms. Vid AMTOR aktiveras PIN- 
diod switchningen genom kommandon i 
datorprogrammet. Problemet med PIN-diod 
switchning kan vara att den blir for snabb 
och forvranger HF vAgformen.

o r o v> m Oo > r r
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TO CW SWITCHING LOOIC CONTROL
OF OSK TRANSCEIVER

TO ANTENNA 
( OR AMP. INPUT )

FROM TRANSMITTER SEC 
OF QSK TRANSCEIVER

TO RECEIVER 
FRONT ENO OF 
QSK TRANSCEIVER

Fig. 3— Block diagram of the 
OSK-1500 system.
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SM7ZF 80 Sr
Karl Winnerlid SMZF - SM5ZF - SM3ZF 

— SM4ZF och numera SM7ZF fyller 80 Sr 
den 2 november. Han foddes i Vigge i Jamt- 
land och 1923 tick han av en slakting i USA 
ett nummer av Radio News varvid intresset 
vacktes och det blev en Hermodskurs i en- 
gelska for att kunna ta del av innehSllet. 
1925—26 borjade planerna pS amatorsand- 
ning mogna och den 22 april 1927 kom 
"kungapapperet" undertecknat av kronprins 
Gustaf Adolf. Aren 1929—30 bodde han i 
London och hanterade ofta nyckeln hos

G6CL Claricoat, som senare blev en mycket 
kand person i RSGB och IARU. 1932 skrev -ZF 
i "SM3XA". "Betraffande framtiden, sS av- 
gors den nasta vecka, dS det i de nya proven 
skall avgoras huruvida man ar kapabel eller ej 
att skota en amatdrstation. Men det ''gick 
vagen" och i Ostersundsposten den 10 april 
1947 kunde man lasa foljande: "Det ar rent 
av forunderligt vad det finns mSnga knepiga 
karlar runt om i lanets bygder. Konsten ar att 
hitta igen dem, ty som jamtar skulle det aid
rig fa Ila dem in att gora nSgot vasen av sina 
forehavanden. Karl Svensson i Vigge hor just 
till den kategorin som arbetar utan ansprSk 
pS uppmarksamhet och andock ar han den 
verklige tusenkonstnaren: hangiven kort- 
vSgsentusiast, fabrikor av smSmotorer och 
byggare av spegelteleskop m.m. Och dess- 
utom skoter han sitt jordbruk punktligt och 
rationellt". Forutom till att titta pS stjarnorna 
sS anvande han teleskopet for att titta pS ut- 
slaget pS faltstyrkemetern som han placerat i 
skogsbrynet.

1928 blev -ZF medlem i SSA och i sam- 
band med Srsmotet i Helsingborg uppvak- 
tades han av SM4GL och SM5OK med SSAs 
50-SrsnSI. Kalle har varit litet krasslig den se- 
naste tiden och befinner sig pa ett sjukhem i 
narheten av Malmo. Dina gamla vanner 
gratulerar dig pS det varmaste pS din hog- 
tidsdag.

SM3WB

Jamtlandsk filosofi
-ZF har kommit in i "surplusSIdern" — de 

okensandfyllda svarta ISdornas epok. Han 
sager en dag: "jag har skaffat mig en BC-348 
fast jag borde ha kopt en ny overrock for jag 
ser snart ut som en luffare. A andra sidan ar 
detju inte alia luffare som haren BC-348".

TIMING
ANO 

CONTROL 
UNIT

TO CW SWITCHING LOOIC CONTROL 
IN OSK TRANSCEIVER

( POSITIVE VOLTAGE TO TRANSMIT. NEGATIVE VOLTAGE 
TO RECEIVE - REVERSE BIAS )

Fig. 2.

Fia. 3.

Fig. 4.
Avslutning

De fiesta nya amatortransceivrar kommer 
att ha QSK som standard. Eftersom dessa 
snabbswitchade apparater ger oss opera- 
torer nya mojligheter, inte enbart for full 
break-in CW utan aven AMTOR, mSste vi 
amatdrer ha n^gon m^ttstock for att kunna 
beddma hur bra en QSK-enhet egentligen ar. 
De tekniska parametrarna ar angivna ovan. 
Som en kort sammanfattning kan man saga, 
att en fullgod QSK-enhet ar en som (1) swit- 
char Sci snabbt att operatoren kan hora sig
naler p£ frekvensen samtidigt som denne 
sjalv sander, utan att varken den utsanda el
ler den mottagna signalen forsamras eller 
forvrangs, och (2) inga falska (spurios) sig
naler genereras av QSK enheten.

(Oversattning/bearbetning 
avSMOCOP)
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Simpel tvabandsdipol
Efter att ha bladdrat igenom ett par aldre 

ArgAngar av QTC, kan man konstatera att det 
finns en hel del godbitar att hamta. I QTC 
6/83 tipsar SM5AJX om en enkel tvAbands- 
dipol. Med tanke pA de nya banden kan det 
vara av intresse att pAminna om denna enkla 
antenn. Man inforskaffar lamplig langd av 
300 ohms bandkabel. Heist den grAa teller 
bruna) varianten. Den transparanta typen 
skadas av solsken och plasten vittrar dA son- 
der efter entid.

Klipp till langder av bandkabeln for det 
lagsta frekvensbandet och klipp sedan den 
ena av de bada ledarna for det dvre frekvens
bandet. Skala bort den overblivna delen av 
ledaren.

Langderna skall vara ca 90 till 95 % av en 
kvarts vAglangd. Exempelvis:

For 10.1 MHz2x6.85m
For 18.1 MHz2x83m
For24.9 MHz2 x2.8 m
Ar man riktigt pA hugget, kan man ansluta 

ytterligare en liknande tvabandsdipol i vinkel 
mot den andra.

Man fir dA fyra band. Effektiviteten kan 
val ifrAgasattas, men det ar ett billigt och en- 
kelt satt att bli QRV. For att gora "TV-in- 
flytandet" totalt, anvand garna 60 ohms TV- 
koax for matning. Det finns en lite grovre va
riant som ar klart billigare och lattare an 
RG213/U (ex RG8/u).
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NE5205 Insertion Gain vs Frequency (S21)

Snabbaste opto-forbindelsen?
I forra QTC berattade jag om opto-forbin- 

delser med overforingshastigheter pa 1.7 
Gbit/s. Utvecklingen gAr fort, for i detta 
nummer kan vi se att nu gAr det att gora over 
20 Gbit/s. Ja, du laste ratt! Bell Labs, som 
genom historien gjort mAnga storverk, har 
enligt Opto Reporter lyckats. Detta lab
system klarar att fora over 300 000 telefon- 
samtal eller 200 TV-kanalerl! Det torde dock 
vara en bit kvar tills dess att denna over- 
foringshastighet kommer att finnas ute pA 
marknaden. For tillfallet installera 565 
Mbit/s-system. (Tips SM6ARV.)

Modern Elteknik

Ledande lack mot elektromagnetiska storningar
For den som har en kack liten hemdator 

sprudlande bredvid amatorradiostationen, 
har kanske ett sA kallat EMI-problem dykt 
upp. EMI star for Elekctro-Magnetic Interfe
rence och det ar nAgot man tagit riktigt pA 
allvar forst pA senare Sr. MAnga televerk, 
samt i Sverige aven Statens Provningsan- 
stalt har borjat mata pA allt frAn brodrostar till 
elektriska slipshangare. Framst ar det dock 
all datoriserad utrustning som testas for EMI- 
strAlning.

I spAren av den okande kontrollen, har det 
dykt upp olika losningar for att forsoka kom- 
ma till ratta med dessa storningar. Allt frAn 
ledande plaster (innehAller metallfibrer eller 
koi), metalliserade plaster till ledande lacker

har testats. Som vanligt med varierande 
resultat.

Becker AB har tagit fram en ledande lack 
med nickel som bas och nAtt bra resultat. 
Man har testat fargen genom en uppkopp- 
ling enligt figur. Oppningen i skarmboxen 
tacks med en provpanel och man avlaser sA 
dampningen pA mottagaren.

Ett matresultat ses i figuren. Man har valt 
nickel tack vare att metallen inte oxiderar lika 
la tt som exempelvis koppar eller silver. Sam- 
tidigt har nickel magnetiska egenskaper som 
ar bra for avskarmning.

Kanske nAgot for plastholjet kring bild- 
skarm och dator?

Plast Nordica
Dlmpnmg dll
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60-

40-

— Nickcbpolyweun 50 ^ni 
*->-• Nkkel-polyurcun 25
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AvxkAmud box
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'////////'

iMtUMnrMteM

Typ R141 665
Art.nr E133 696
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DJrrvxwTSSS/fcM nieHethaltiga avskArmningslacker.

I Signal I 
I generator I

Boxme'.ocan tfy mitring SV aiming.

Monagire

Ar DU tillrackligt forsakrad??
Har du nAgon forsakring som galler nar du 

ar ute i potatislandet och graver? Ja, du kan 
ju grava av nAgon kabel eller sA.

I England har British Telcom lagt ut 45.000 
km fiberoptisk kabel, och fram till 1990 ska 
det bli totalt 160.000 km kabel. Fiberkablarna 
ar uppbyggda av 1 km lAnga bitar som skar- 
vas ihop.

Skadas en kabel mAste en bit (en km) by- 
tas ut, och det kostar ca 10.000 pund exklu- 
sive arbetskostnad. Darfor ligger alia schakt- 
foretag ilia till, och mAste se over sina forsak- 
ringar. Kablarna ligger endast 0,5 m djupt pA 
mAnga stallen och antalet skador pA natet 
okar.

Nog verkar det enklare att tvinna ihop nAg- 
ra trAdar? Sv. Tekn. AttachAer

Bredbands-IC fran Signetics
Fick tips frAn SM2LCI om en ny krets frAn 

Philipsforetaget Signetics. NE5205ger 19 dB 
forstarkning frAn DC till ca 550 Mhz. —3 dB 
bandbredd ar typiskt 650 MHz for metall- 
kApa, NE5205H. Kretsen ar internt kompen- 
serad och behover inga yttre komponenter. 
Brusfaktor (50 ohm) ca 6 dB (mot ca 5 dB for 
75 ohms matningsimpedans). Isolation frAn 
ingAng till utgAng ca 25 dB. Max utsignal ca 
10 mW (beror pA matningsspanning). Max 
matningsspanning 9 V och max AC insignal 5 
V topp till topp.

Kretsen passar ypperligt som buffert eller 
lite mindre kritisk forstarkare, exempelvis till 
frekvensraknaren eller TV'n.

Priset ar i storleksordningen 25 kr i 100-tal. 
Representanter ar Multikomponent och BK 
Elektronik.

EQUIVALENT SCHEMATIC

Tips for TS-940S agare
TvA filter set har tagits fram till TS-940S. 

Ett set for 2,0 kHz bandbredd och ett for 400 
Hz. Ett set bestAr av ett 8-poligt kristallfilter 
pA 8.8 MHz och ett 8-poligt filter pA 455 kHz. 
Man ger tvA Ars garanti, vad det nu kan bety- 
da nar man monterar in filtren sjalv?

Kops genom International Radio Inc., 364 
Kilpatrick Ave., Port St. Lucie, Florida 
33452.

Ham-Radio

Praktiska BNC-kontakter
Ofta vill man ju kunna gora en lab-koppling 

utan att borra till lAda for anslutningskon- 
takter. Multikomponent har tagit upp en 
kretskortstyp av BNC-kontakter. Kan spara 
mAnga hArda ord over avskalade koaxialkab- 
lar som inte vill ligga still.

"> «•
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IJ Ln o»

Tekniska
notiser
Mats Espling, SM6EAN 
Ekehdjdsgatan23
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(5-8)address

read/write

chip selection

output buffer

column address buffer 

column decoder

input/output signals

memory cell

lower layer

Fig 6. LA8AK’s 14/145MHz bilateral mixer using anti-parallel diodes (eg 
1N4148). LI: 5mm dia with core, 18 + 2 turns closewound, 0-3mm enam 
copper wire. L2, Amidon T25-2 core, 8 + 1 turns, 0 - 3mm enam copper wire. L3: 
6 turns, 6mm id, 2cm long, 18swg tinned copper wire tapped at 1 *2 and 1-5 

turns. Conversion loss approximately 7dB

LA8AK bilateral mixer
I spalten "Technical Topics" tar Pat Haw

ker, G3VA, upp bilaterala blandare. (Man 
kan alltsS anvanda blandaren bSde for mot- 
tagning och sandning). Dar presenteras aven 
en koppling av LA8AK, dar sjalva blandaren 
ar en sA kallad harmonisk blandare.

Det innebar att man matar in en oscillator
signal p3 halva "egentliga" oscillatorfrek- 
vensen. Denna koppling harstammar bland 
annat frSn RA3AAE's direct conversion mot- 
tagare. (Direct conversion innebar att man 
blandar inkommande signal direkt ner till au
dio frekvens. Oscillatorn ligger alltsl i detta 
fall pa vcir lyssnarfrekvens.)

LA8AK anvander kopplingen for att kunna 
bli aktiv p3 kortvSgsbanden med en VHF- 
station. Det ar en enkel koppling som bdr 
fungera utan n£gra problem. Oscillatorn 
svanger alltsa pa 65,5 MHz och de tvci anti- 
parallella dioderna i blandaren "dubblar" 
frekvensen. GenomgSngsdampning ligger 
kring 7 dB. Denna typ av blandare ar vanlig i 
QRP-stationer, och fungerar forvSnansvart 
bra. Det finns aven beskrivningar av harmo- 
niska mikrovAgsblandare. Man slipper d3 
dubbla oscillatorsignalen ytterligare en gSng.

L1 lindas p3 en spolstomme med 5 mm 
diameter och trimkarna. L3 luftlindas med 6 
mm diameter och 2 cm langd. Tappas av vid 
1,2 och 1,5varvfr3n kalla anden.

Kopplingen ar enkel att anvanda aven for 
narliggande kortvSgsband. Andra L1 for 
resonans p3 det aktuella bandet.

Radio Communication (aug 85)

Tredimensionella IC
De stora kretstillverkarna runt om i varlden 

jagar ratt teknik for att tillverka tredimen
sionella IC-chip. Mitsubishi Electric Corp, har 
lyckats tillverka tv3 LSI-kretsar (LSI = Large 
Scale Integration). Den ena var ett 265K-bit 
statiskt CMOS-RAM. Kretsen var gjord i tvS 
lager, dar det dvre innehciller adressbuffrar, 
raddekodrar med mera. Det undre lagret in- 
nehAller sjalva NMOS minnescellerna. 112 
h3l genom det over lagret gor kontakt med 
det undre. Accesstiden var 120ns.

Chip'et tillverkas genom att man forst gor 
klart det undre lagret. Efter att ha lagt ett iso- 
lerande lager, tillfor man sS ytterligare ett la
ger kisel dar den dvre delen av kretsen skall 
tillverkas. Problemet med denna typ av kret- 
sar, har tidigare varit att just tillverka detta 
andra lager kisel. Men med hjalp av laser har 
Mitsubishi lyckats.

Man har aven tillverkat en s§ kallad image 
sensor (bildbehandlingskrets). Dar lades 
fotosensorerna i det dvre lagret och bild- 
behandlingslogiken i det undre lagret.

Electr. Comp.

VERTICAL PATTERN

fig. 6. Vertical (A) and horizontal (B) radia
tion patterns of the dielectric rod antenna at
10 GHz.

Dielektrisk antenn
Man anvander numera dielektriska reso- 

natorer for mikrovagsoscillatorer. Det finns 
flera byggbeskrivningar for 10 GHz amator- 
band med dylika tingestar. Det ar kanske inte 
Sci latt att komma over byggdelar till en Scidan 
oscillator, men det kan anda vara roligt att 
prova det dielektriska mediet. Varfor inte 
bygga en antenn med 2.5 mm plexiglas for 
fonsterrutor? I HAM-Radio, maj -75, fanns 
denna beskrivning. Torde ej vara alltfor kne- 
pig att knSpa ihop.

Bitarna gors 23 mm breda och fyra bitar fcir 
precis rum i en WR-90 vSgledare. Bitarna fo- 
gas samman med nSgot losningsmedel (typ 
etylen diklorid). Forstarkningen ar ca 12 dBd 
over hela 10 GHz amatorband.

STRUCTURE OF MITSUBISHI'S 3D LSI
TOP VIEW

10.25* (26 cm)

7.IO' (18 cm)

2*
2cm 2crn 2cm 2cm 5 cm

2* 2*
5 cm 5 cm

2’
5 cm

I'TTTT 1 T I 1
l'“l /

> __ I_____•___ 2 1
f____1 t 3 1i

SLAB NUMBER SLAB LENGTH

1 2.75' (7 cm)

SIOE VIEW 2 7.50’ (19 cm)

fig. 5. Dimensions of dielectric 
suitable for use on the amateur

antenna
10 GHz

band. Vertical and
shown in fig. 6.

horizontal pattern is

i
I
i

X X
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OPOCHfO CLCtitur rotiriona

The numbers shown above are the reference element lengths for designing a loop Yagi at 1296 MHz. These dimensions are based on a 0.5 inch (12.7 mm) 
boom diameter with 3/16 inch (4.76 mm) wide by 0.028 inch (0.71 mm) thick loops. The lengths shown in parenthesis are for use of a 3/4-inch (19 mm) 
boom and loops that are 1/4 inch (6.35 mm) wide and 0.032 inch (0.81 mm) thick. Other size material can be used if scaled as discussed in the text.

boom length gain* equivalent dish size* BW* stacking distance in X
design (in X) (dBi) (inches) (meters) (degrees) (E plane) (H plane)

28-element 9.0 19.0 35 0.9 18.0 2.50 2.30
38-element 13.2 20.0 39 1.0 16.5 2.75 2.55
45-element 15.7 20.7 43 1.1 15.0 2.85 2.65
’Approximate SM6EAN

Loopyagi for 1296 MHz
For ncigra Sr sedan presenterade G3JVL 

loopyagis for 1296 MHz (Radio Communica
tion, sept -78). Denna design anvands idag 
av mSnga amatdrer. I Ham-Radio, Sep
tember -85, tar Joe Reisert, W1 JR, upp och 
diskuterar loopyagins vara eller icke vara utif- 
rSn sina egna erfarenheter.

For den som funderar pS antenner for 
1296, ar detta en mycket givande artikel. 
W1JR anser, att vill man gora en ISng yagi 
(10 vSglangder eller mer), blir alia mStt sS kri- 
tiska att man mSste ifrSgasatta om det over- 
huvudtaget ar praktiskt mojligt. En loopyagi 
skulle vara mindre kanslig for mekaniska 
toleranser. Dock mSste aven loopyagin 
beraknas med korrektionsfaktorer, precis 
som en vanlig yagi. G3JVL har gjort tabeller 
som finns med i Ham-Radio, sept. -85, for 
den som exempelvis vill anvanda annan 
bomdiameter.

En nackdel med loopyagis ar att de utgor 
ett stort vindfSng. Speciellt om man an- 
vander sig av G3JVL's original-design. 
W1JR konstaterar att man kan byta ut den 
plana reflektorn av nat eller plSt mot en loop- 
reflektor. Skillnaden i prestanda skall vara 
margined. Den mekaniska hSIlfastheten pS 
loopyagis for lagre frekvensband blir ett 
problem, vindfSng och mSsar gor att vanliga 
yagis ar mer praktiska. Man kan forstSs mon- 
tera loopyagin upp och ner for att slippa 
"mSs-syndromet”.

For 1296 ar dock loopyagin ett bra antenn- 
alternativ. Det har presenterats loopyagi- 
designer aven for 2320 MHz, men har ar kan- 
ske en mindre parabol ett battre alternativ.

I tabellen har W1JR gjort en jamforelse 
mellan 28, 38 och 45 elements loopyagi och 
hur stor parabol dessa varianter motsvarar. 
Vardet pS forstarkning ar dBi (dB over en iso- 
tropisk antenn), vilketar2.15dB hogre varde 
an dBd (dBd over en dipol).

I figuren ges mStten for 28-elements- 
varianten. Vill man oka pS till 38 eller 45 ele
ment, skall avstSnden mellan de ytterligare 
elementen vara 90,4 mm. Elementlangderna 
finns med i tabell 1.

Drivelementet matas genom att en semi
rigid koax, 50 ohm, monteras genom bom- 
men och drivelementets fastpunkt till bom- 
men. Koaxen lods sS i toppen av drivele
mentet. Koaxens kopparskarm skall gora 
kontakt mot drivelementets nedre del (fast- 
punkten till bommen). Semi-rigid koax finns 
att kopa genom flera svenska agenter (Aurie- 
ma, Carlberg & Son, POLAB i Kungsbacka, 
med flera).

Dessa firmor har aven kontakter som pas- 
sar den semi-rigida koaxen. Semirigid koax 
aren speciell koax med helgjuten skarm, nor
malt anvand i mikrovcigssammanhang.

•next a (<•-) rncntt

1.00

3JO

0.99
1.19
0.03

1.79

I.TO

1.99

9.91

3.50

9.50

3.59

1.00

(O) 
(99.4)

(104) 
(190.3)
(159.7) 
(I77.O)

(993)

(990.9)

(300)

(350.9)

(449)

(999.9)

(930)

(790.3)

(OIO.O)

(9OI.9I

(991.91

(1099)

(HT9.5) 

(1993)

(1353.3)

(1443.7)

(1594.9)

(1994.9)

(1715)

(1005.4)

(1099)

(1909.3)

(9079.7)
(9100.9)

Vill du lasa mer om loopyagis for 1296, kan 
jag rekommendera foljande artiklar i Radio 
Communication: Januari -75, juli -76, sept. 
-78samt i Ham-radio sept. -85.

Ham-Radio, sept. -85

DRILL 1/8"
MOLE

(FROM TABLE I) 

LOOP LENGTH

DRILL 1/8" 
HOLE

♦

0.25"
(6.4 mm

(2 PLACES/

28 elements 38 elements 45 elements
design inches mm inches mm inches mm

reflector T & 2 9.67 (9.732) 246 (247) 9.67 (9.732) 246 (247) 9.67 (9.732) 246 (247)
driven element 9.23 (9.292) 234 (236) 9.23 (9.292) 234 (236) 9.23 (9.292) 234 (236)
directors 1-11 8.25 (8.303) 209 (211) 8.25 (8.303) 209 (211) 8.25 (8.303) 209 (211)
directors 12-18 8.00 (8.051) 203 (205) 8.00 (8.051) 203 (205) 8.00 (8.051) 203 (205)
directors 19-23 8.00 (8.051) 203 (205) 7.70 (7.749) 196 (197) 7.75 (7.800) 197 (198)
directors 24-25 8.00 (8.051) 203 (205) 7.70 (7.749) 196 (197) 7.65 (7.699) 194 (196)
directors 26-35 7.70 (7.749) 196 (197) 7.65 (7.699) 194 (196)
directors 36-42 7.50 (7.548) 191 (192)

L_°)
DETAIL- "A" n

fig. 2C. The driven element is construc
ted as shown using a brass or copper 
strap 0.25 inch (6.35 mm) wide and 0.032 
inch (0.81 mm) thick. The length is 
shown in table 1 and is the distance be
tween the center of the attachment 
holes. See text for final checkout.
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Fr.v. 0Y9JD, G4KUX och GM4IFX pS Dan 
marksmotet. (Foto: SM0FSK).

med ett intressant foredrag av OZ8SL om 
hans iakttagelser om sporadiskt-E.

Etter lunch startade en loppmarknad och 
forelasningarna fortsatte med 10 GHz dar fle- 
ra berattade om sina erfarenheter av smal- 
bandsmoder. Darefter fortsatte en diskus- 
sion om MS teknik och procedurer, dar man 
diskuterade problemet med ''random''. Dar- 
pS foljde allman bildvisning dar bl. a. 6AFH 
visade bilder frSn SM2-expeditionen. Sedan 
borjade uppladdningen infor kvallens party 
som blev mycket lyckat. Jag tror inte att det 
var nSgon som gick hungrig frSn bordet.

PS sondagen fortsatte matningarna och 
loppmarknaden. Samtidigt borjade den stora 
allmanna diskussionen, som holl pS att urarta 
till ett stort gral om locator-system. Mot- 
stSndare kom ifrSn de lander dar man inte 
diskuterat locatorn innan beslutet togs.

Ett av dom egendomligaste uttalandena 
var att "behSII gamla locatorn pS VHF/UHF" 
men "anvand den nya pS 50 MHz''. Min 
egen reaktion blev dS att det mSste bli gan- 
ska besvarligt att hSIla reda pS tvS locator
system mot att ha ett for alia band. 
WA6MGK berattade att man i USA hade an- 
tagit detta system med hansyn till att det var 
kompatibelt till det som anvandes i Europa, 
annars hade man foredragit ett system med 
1 x 1 grads upplosning.

Efter lunch redovisades matresultaten, 
och jag hoppas att vi kommer att fS se dom i 
tryck frSn Danmark senare.

Efter detta borjade mSnga att resa hem, 
men vi stannade en natt till for att vara fit for 
fight vid vSr hemresa.

Sammanfattning: Ett mycket valordnat 
mote dar inget saknades trots bryggeri- 
strejken.

Vi sesigennasta Sri Norge?eller. . .
SM0FSK

Lyssning efter SK7SHG. (Foto: SM0FSK).

VHF Working group
Som tidigare namnts i spalten kommer ett 

VHF-managermote att hSIlas inom REG 1 
den 8—9 mars 1986 i Wien. Arenden som 
skall behandlas skall vara anmalda senast 30 
nov 1985.

Det enda arende som hittills inkommit till 
VHF-managern ar ett forslag frSn SM7FJE 
att infora separata anropsfrekvenser pS SSB 
for lokal och DX trafik pS 144 MHz. Detta in- 
nebar ytterligare en anropsfrekvens. Kanske 
kan detta kompletteras med rekommen- 
derade frekvensband for lokal och DX trafik? 

Ovriga arenden som troligen kommer att 
behandlas ar EME timingen, Meteorscatter 
QSO proceduren och rapportsystemet for 
MS.

Har du kommenter, forslag eller onskemSI 
om arenden som skall tas upp ar du valkom- 
men att hora av dig. Forslag till arenden mSs- 
te vi ha senast 31 oktober.

SM5EJN

The Monday night award
For att uppmuntra aktiviteten pS 432 MHz 

och i viss mSn avlasta 144 MHz har den 
engelska foreningen RSGB startat nSgot 
som de kallar ''The Monday night award". 
For att vara kvalificerad for diplomet skall 
man ha haft kontakt med stationer, vars sista 
bokstav i anropssignalen tillsammans skall 
forma hela alfabetet. For att vara kvalificerad 
skall tvS sSdana listor koras, en med klass A 
amatdrer och en med klass B amatdrer. Kon- 
takterna kan koras nar som heist, men man 
forsoker koncentrera aktiviteten till mSndag- 
kvallarna.

Detta ar en chans, speciellt for er pS syd 
och vastkusten att kora lite extra dessa da- 
gar.

Tycker ni att vi skall infora nSgot liknande i 
SM?

Tycktill med nasta testlogg!
SM5EJN

FRAN VHF-UHF SHF MOTET
I DANMARK 14-16 JUNI

Vi frSn Sollentuna (-FSK, -JXA, -OPC) 
borjade vSr resa pa tisdag em med en liten 
tripp till Linkoping, dar vi skulle overnatta 
och hamta upp -LCB.

Nar vi kom fram sS kunde vi snabbt 
konstatera att FM-BC-bandet var fullt av eu- 
ropeiska radiostationer, men det hordes in
get pS 144 MHz.

Resan fortsatte pS onsdagen till Helsing
borg/Helsingor dar licensavgifterna betala
des. DS vadret inte visade sig frSn den basta 
sidan fortsatte vi resan mot Kopenhamn, dar 
vi hade ordnat inkvartering hos bekanta till 
-OPC. Naturligtvis kom vi alldeles for tidigt 
sS vi fick fordriva tiden med att shoppa i ett 
narbelaget kopcentrum.

PS torsdagen overraskades vi av att det var 
solsken och blS himmel, vilket var tvart emot 
vaderrapporten, sS vi gav oss av for att besd- 
ka Byen. Vi besSg de vanliga attraktionerna 
Stroget och Tivoli, men hann ocksS med att 
besoka post och telemuseum som hade en 
del intressant att visa upp.

SS kom da fredagen med avresa till Frer- 
slev och som vanligt kom vi tidigare an 
beraknat, men det gjorde ingenting for det 
hade redan kommit flera fore oss. Vi blev vi
sade var vi kunde campa utav alias vSr Ivan 
OZ7IS, och vi hade inte mer an slagit ned de 
sista taltpinnarna forran dagens forsta regn- 
skur kom och den skulle foljas av flera. Efter 
middagen borjade aktiviteterna med ett 
intressant foredrag om danska EME-projekt, 
och darefter inleddes den sedvanliga korv- 
grillningen.

En rolig detalj var att man hade avskaffat 
pengarna, ja inte helt och hSIlet, men man 
fick kopa ett klippkort som man sedan 
betalade med. Ett bra satt att slippa en mas- 
sa vaxelpengar. Kanske nSgot att ta efter vid 
kommande moten.

Lordagen startade med frukost, och start 
av antenn- och brusfaktormatningar. Paral
lels med detta pSgick forelasningar, bl. a.

VHF-SPALTEN *■
VHF-UHF-SHF-EHF-AMSAT-INFORMATION

SPALTREDAKTOR: Jan Ancker, SM5EJN, Bygdevagen6, 154 00 Gnesta, tel. 0158 - 113 97
VHFUHFMANAGER:
SHF EHF MANAGER: Carl-Gustaf Blom, SM6HYG, V. Kronoborgsg. 39, 453 00 Lysekil, tel. 0523 - 110 32 
TESTER - D/PLOM: Peter Half SM0FSK, Timotejvagen 15/67, 191 77 Sollentuna, tel. 08-754 47 88 
AMSAT: Lennart Arndtsson, SM5CJF, Envagen6 C, 752 52 Uppsala, tel018 - 32 04 16

AKTUELLA TESTER VHF-UHF SHF
V = VHF 
U = UHF 
S = SHF

DATUM TEST BAND TID REGLER

OKTOBER
Tis 1 Tisdagstesten V 18-22 UT 12/84
Tor 3 Torsdagstesten U 18-22 UT 12/84
Lor 5 Reg 1 testen u, s 14- 7/8/85
Son 6 UHF/SHF -14UT
MSn 7 MSndagstesten s 18-22 UT 12/84

NOVEMBER
Lor 2 Marconi Mem vus 14- 10/85
Son 3 (EndastCW) -14 UT 10/85
MSn 4 MSndagstesten s 18-22 UT 12/84
Tis 5 Tisdagstesten V 18-22 UT 12/84
Tors 7 Torsdagstesten u 18-22 UT 12/84
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VHF-SPALTEN *

Var

20
38
16

i »isit

13/10
20/10
31/10
17/11

29/72
96/15
52/14
152/22

10/10-15/10
17/10 - 26/10 207
11/10- 5/12 218
13/11-19/11 234

Cassiopeids 
Orionds
Taurids 
Leonids

Radiantens lage for Orioniderna. (Tnx info -6CEN).

Namn Datum Solar Radiant/ Max Refl. Km/S
long dekl /h

AKTUELLA METEORSKURAR * (kalla2MNS)

AKTIVITETSDAGAR sporadiska meteorer: (p3 CQfrekvensema)

L0RDAG12okt 22.00 -02.00 UTC S0NDAG27okt
LORDAG 9nov 22.00 -02.00 UTC S0NDAG24nov

04.00 - 08.00 UTC 
04.00 - 08.00 UTC

Halleys komet 
Ett fantastiskt Sr for 
Meteorscatter?
Under senare delen av 1985 och borjan av 1986 

kommer den periodiska kometen Halley att be- 
finna sig som narmast jorden. Jorden skar den- 
na komets bana tvS ganger per Sr, namligen i 
borjan pS maj och i mitten pS oktober. TvS av 
vSra battre meteorskurar har sitt ursprung i 
partiklar som fardas i samma bana som ko
meten, och som troligen ocksS kommer frSn 
denna. Detta ger till foljd att ju narmare ko
meten vi ar, ju battre bdr meteorskurarna 
vara. De aktuella skurarna ar Eta Aquarider- 
na med maximum runt den 5 maj och Orioni
derna med max runt den 20 okt.

I en artikel i QST maj 85 pSstSr W9IP att 
1985 skall vara ett exceptionellt Sr for 
meteorscatter. Han utfardar varningar for in- 
te bara Orioniderna utan ocksS for Draconi- 
derna med max 3 okt. Enligt W9IP liknar 
situationen med Orioniderna den med Leoni- 
derna 1966. Den producerade dS under maxi
mum ca 150.000 meteorer i timmen. Ja du 
laste ratt, 150.000. Det betyder att bandet ar 
mer eller mindre oppet hela tiden.

Hur sSg det dS ut i Sr nar jorden passerade 
kometbanan i maj, dvs under Eta Aquarider- 
na? FrSn svensk horisont har inget alls 
rapporterats. I den engelska amatortidningen 
"Radcom" hittar jag en del intressanta kom- 
mentarer. Eta Aquariderna i Sr jamfors med 
Quadrantiderna 1983 och den betraktades 
som nSgot mycket speciellt. Bl a hade det 
under flera timmar gStt utmarkt att titta pS 
TV-signaler pS 50 MHz med signal under mer 
an 50 % avtiden.

Detta leder onekligen till slutsatsen att 
Orionidema kan bli nSgot alldeles speciellt i 
Sr. Skuren beraknas kulminera den 20 okt kl 
11 UT ± 12h. Radiantens lage hittar du pS 
bilden intill.

Lycka till och glom inte att rapportera till 
spalten.

SM5EJN

OM ORIONIDERNA
Skuren ar korbar i SM frSn 23—08z dS den 

befinner sig mer an 25° over horisonten.
Basta riktningar NE-SW 23—02z, E-W 

02—06z, NW-SE06 —08z.
Har ar skuren dS man kan forstora natt- 

somnen och kanske kora lite rara rutor borta i 
UA4, UA6, UA9och UB5fdrhoppningsvis.

Skulle nu skuren fS hjalp av den stora ko
meten, sS kan den bli verkligt rolig. Skuren 
tillhor de snabbare med 67 km/s vilket for- 
hoppningsvis innebar att den brinner hogre 
upp och ger goda DX-mojligheter.

SM6AFH

hOrt nAgot?? 
skriv till 

VHF-SPALTEN

Small & (Jolt
— SM7FJE/Bosse skriver att han genom 

QSO med SM6CMU/2 i JP76 (gamla HA) ru- 
tan haft kontakt med samtliga rutor som tac- 
ker Sverige. Antagligen den forsta i Sverige 
tror VHF-spalten eller? Grattis!

— TF3VHF blir callet pS den islandska fy- 
ren och QRG 144.937. QTH i IP03 rutan 
beraknas bli QRV inom kort. (2 mns)

— 1X1A ar callet for en ny fyr i nordvastra 
Italien pS 144.845 MHz. Loc: JN35OQ. Fyren 
ar belagen 750 m.d.h. och har 10 el 20 W erp 
riktat 240 grader. Fyren skall anvandas for 
studier av hogre troposfaren. FAI, meteor 
och sporadiskt E. DS fyren ar riktad mot SW 
och uteffekten ISg ar den nog bara aktuell for 
sporadiskt E pS vSra breddgrader. (REG 1 
news).

Ilort <><•■> kort

144 MHz (alia tider UTC)
Spradiskt E

SM4LLP (JO79): 12/6 11.28-11.44 UTC 
UB5/UA6 i KN76,87,97. 12.08-12-12 UTC 
UB5 i KN79,87,74. Lennart horde ocksS 
UW6MA. Basta DX UA6LJV i KN97, 2048 
km.

SM7GWU (JO78): 12/6 11.15-11.37 UTC 
6 QSO med UB5/UA6 i KN87,97, KO61,70.

SM4GVF (JO79): 25/5 10.25-10.49 UTC 
9 st YU i KN04,05 och HG7PW i JN97. 9/6 
17.53-17.58 SV1AB (KM18) 2398 km och 
SV1OE (KM17) 2430 km. 4 st YU i KN04, 
JN95 och HG6FN (JN97). 11/6 17.28 
HB9RSD (JN36). Kjell noterar att HB9RSD 
hordes flera minuter med stabil S5 signal. 
26/7 17.24 UTC EI5FK (1051).

SM5MIX (JO78): 26/7 EI5FK (1051) och 
EI9EJ (IO52). Tid saknas men jag antar att 
det var vid 17.25.

IUI
SM5MIX (JO78): Ulf har under perioden 

22/7 — 13/8 kort 14 nya rutor via meteroer: 
UB4AZA (KO62), SM4AXY/LA (JP65, 
66,77), UZ3DD (KO86), YU7AU/5 (KN00), 
F1CNE (JN28), GB4ZAP (IO89), EA1CYE 
(IN83), GM0/ON6UG (IP80), RB5EF 
(KN48), UA4NX (1051), YO5LI (KN16), 
GM4DHF/p (IO67). Grattis till ett fint resultat 
Ulf.

SM7FJE (JO66) korde under augusti bl.a. 
10/8 EI5FK (1051) pS SSB, och RB5AO 
(KO61). Den 11/8 EA1YV (IN52) pS CW. 
2250 km. Tnx info Bosse.

SM5EJN (JO89) har under sommaren pro- 
vat MS igen efter 6 Srs QRT. Har under som
maren kort bl. a. F8OP (JN26) och RB5AO 
(KO61). Provade for forsta gSngen 2,5 min 
perioder vilket gick UFB.

Aurora
SM7FJE (JO66) 12/7 bl. a. ON7EH 

(JO20), UA3MBJ (KO88), RA1ASK (KO59), 
RA1AMV (KO68), GW4LX0 (1081) och 
G4SCH (IO83). EI5FK (1051) horde Bosse. 
17/7 SM3CMM (JP93), SK3LH (JP93) och 
OH7MA(KP42).

SM5MIX (JO78) Ulf berattar att han efter 
att ha kampat hSrt under mSnga timmar med 
att kora de engelska expeditionerna pS MS 
korde dem pS aurora pS 10 min natten mellan 
den 11 — 12aug.

SM5EJN (JO89) 12/7 bl. a. 0K1APW/p 
(JO70), 31/7 bl. a. G4UFD (IO97).

SM7GWU (JO78) 10/6 bl. a. LA0DT/mm 
(JO19)och OY9JD(IP61).

Aurora E
SM7GWU (JO78) 10/6 UA1ZCL (KP78) kl 

00.17 UTC.

Tropo
SM7FJE (JO66) 11/7 PA3CSG (JO21) ef

ter QSY frSn VHF-natet. 13/7 G4DCV (JO01) 
med 59, ocksS det QSY frSn VHF-natet. 14/7 
10 st SP 1,2, 3 och 6 i deras aktivitetstest an- 
dra sondagen i mSnaden. 9/8 GM0/ON6UG 
(IP80) 1050 km. Vid tillfallet fanns en vader- 
front mellan Bosse och ON6UG. Bosse anser 
att QSO over denna distans gSr att kora mer 
eller mindre dagligen.

SM5EJN (JO89) 26/7 kordes 5 st UB5:or 
pS expedition i UA2 (JO94) 530 km. Normala 
morgonconds over Ostersjon med signaler 
upp till 579.
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F
M

REP

UT

REP.

IN

R0
R1
R2 
R3 
R4
R5 
R6 
R7 
S8(R8) 
S9(R9)
510
511
512 RTTY/AFSK lokal.
513
514
515
516
517
518
519
520 Anropsfrekvens
521
522
523 
R0 
R1
R2
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
(R8) 
(R9)

EME TRAFIK 
Anropsfrekvens CW

"Oskeddad" 
meteortrafik CW

("Oskeddad" meteortrafik 
SSB)

Anropsfrekvens SSB

"Oskeddad" meteor
trafik SSB

Anropsfrekvens SSTV

Anropsfrekvens RTTY

Data och ASCII trafik 
144.675 Anropsfrekvens. 
Anropsfrekvens FAX

Anropsfrekvens ATV

CW

CW 
o. 

SSB

ALLA
TRA
FIK

SATT

F
Y
R
A
R

BANDPLAN 144 MHz
144.000
144.025
144.050

144.100
144.126

144.150

(144.200)
(144.210)

144.300

144.400
144.426

144.500

144.600

144.650
144.675
144.700

144.750

144.845

144.990 
145.000 
145.025 
145.050 
145.075 
145.100

.125 

.150 

.175 
145.200 

.225 

.250 

.275 
145.300 

.325 

.350 

.375 
145.400 

.425 

.450 

.475 
145.500 

.525 

.550 

.575 
145.600 

.625 

.650 

.675 
145.700 

.725 

.750 

.775. 
(800) . 
(825)

146.000

frAnshfmanagern
Den 28/7 kordes ett 24 GHz QSO mellan 

SM6HYG och SM6GWA bagge portabla. 
Avstcindet var 1,5 km, mest for att testa gre- 
jorna innan det blev dags for lite storre av- 
stSnd. Den 1/8 var det antligen lite uppeh^ll 
mellan skurarna och strackan mellan Lysekil 
och Kungshamn kordes. Utrustningen var 
for bagge stationerna: Grunndiodosc. 15 
mW, IN26 mixer, T/R via cirkulator. Anten- 
nerna var22dB horn/28 cm dia. dish. Vadret 
var blSsigt med hog luftfuktighet vilket bi- 
drog till ytterligare strackdampning. Sig- 
nalerna var hela tiden lasbara med viss QSB, 
det ar svcirt att ange ett S-varde men torde 
varit S2—3. MF var 100 MHz med en band- 
bredd av 250 kHz. Smalbandsriggar ar under 
bygge; 10 mW, 432 MHz IF. Om nSgon skulle 
vara intresserad av att bygga smalband/- 
bredband for 24 GHz Sci hor av dig for utbyte 
av info.

*
For dvrigt har sommaren ej givit n^gra 

chanser att kora DX p5 de hogre banden, av- 
saknaden av ordentliga kraftiga hogtryck har 
hittills gjort att loggboken ar kraftigt under- 
nard. M3nneaugusti/september ge nSgot??

*
Ett av de f3 tillfallen som det var hyfsade 

konds har pA vastkusten var under Torsdags- 
testen i juli. Lagom till starten oppnade det 
mot England med fina signaler. Korde ett an- 
tal G-stationer, men insdg snart att det var 
meningslost att logga dem som test-QSO. 
Den "nya" locatorn har tydligen ej gjort nS- 
gon succe, de fiesta gav endast den gamla 
och ville ej kanna vid nSgot annat. Dubus 
uppmanar de aktiva "Use the old locator 
within Europe" efter en omfattande debatt 
sa tycks vi sta infor de problem som en del 
fruktade; TvS system, osamja mellan amatd- 
rer samt att testkorandet endast ar mojligt 
for dem som accepterat det nya systemet. 
Kommer REG 1-testen endast att godkanna 
den nya locatorn? Vad gor jag om jag kor ett 
ODX under en test och motstationen endast 
ger ortsnamn eller QTH-locator? Kan jag 
sjalv andra/rakna om hans givna med- 
delande? FrSgorna ar mSnga, irritationen 
stor. Mcinga av de brev som inkommit an- 
gciende MSndagstesten ar milt sagt forban- 
nade over sakernas tillst^nd, sjalv ar jag ej 
nSgon storre van av det nya. Ar trots allt Du
bus stallningstagande en god kompromiss? 
Vad tycker Du som ar aktiv? QTC ar ju vSrt 
organ som skall kunna handskas med alia de 
frSgor som uppst^r vid tillfallen som detta. 
Ut oss ha en forutsattningslos debatt s3 det 
kan bringas ordning forhoppningsvis infor 
1986!

73 de SM6HYG, Carl Gustaf

KOMMENTARER 
BANDPLAN 

144 MHz
AUG 1985

144.000—144.025: Kommunikation med studs mot m^nen 
(EME). Huvudsakligen ej forutbestamda QSO:n. Bor hSIlas 
fritt frSn annan trafik d5 mfinen ar over horisonten.

144.100—144.126: Band for icke forutbestamda kontakter 
via meteorreflektioner (meteorscatter) p3 telegrafi. Region 
1-motet i Brighton 1981 antog en ny procedur for dessa 
kontakter. For att f3 en okad spridning i frekvens skulle sista 
bokstaven i callet bestamma hur mSnga kHz over 144.100 
en station skulle anvanda for CQ. T.ex. SM6CEN 14 kHz 
upp (N = 14 bokstaven), SM6EOC 3 kHz upp osv. Den nya 
proceduren har accepterats dSligt av de aktiva, och fort- 
farande ar den gamla metoden med uppsamling runt 
144.100 vanligast. Den kompletta proceduren Anns be- 
skriven i QTC 7/8 -81 sid. 257. Frekvenserna bdr hSIlas fria 
frfin annan trafik under meteorskurar och aktivitetsdagar, 
och heist annars ocksci.

144.200— 144.210: Detta band vartidigare avdelat for icke 
forutbestamda meteorscatter-kontakter p3 SSB. Bandet 
flyttades 1981 till 144.400, men ar fortfarande i bruk.

144.400—144.426: Band for icke forutbestamda meteor
scatter-kontakter pS SSB. Samma procedur for frekvens- 
spridning som mellan 144.100 — 144.126 skall galla. Dock 
verkar trafiken koncentrerad mellan 144.400 — 410.

144.500—144.845: Bandet oppet for alia trafiksatt, dock ej 
kanaliserad trafik. Efter anrop bdr frekvensbyte ske uppSt i 
frekvens fr3n och for resp trafiksatt anvisad anropsfrekvens, 
med undantag for data /ASCII-trafiken p3 144.675 MHz 
som g3r nedcit. I detta band har under senare Sr etablerats 
mer eller mindre fasta frekvenser for klubbnat, bulletiner 
och liknande p3 FM. Denna typ av trafik borde snarare hdlla 
till p3 n3gon avsimplexkanalerna over 145 MHz. Daremot ar 
det helt ok att QSY till detta band for att kora ett FM QSO, 
men anrop bdr forst ske p3 en avdelad simplexkanal. Over 
145 MHz. Tank p3 att bandet inte ar kanaluppdelat varfor 
den "gamla vanliga" frekvensuppdelningen p3 25 kHz ar att 
slosa med frekvensutrymmet. Lamna vid FM-trafik gama 
minst 10 kHz avstSnd till reserveradeanropsfrekvenser.

144.675: Denna frekvens anvands ocksS for smalbandig 
Packet Radio trafik.

144.750: Frekvensen anvands som anropsfrekvens eller 
som ljudkanal via ATV-forsok p§ hogre frekvenser.

144.845—144.990: I detta band finns radiofyrar over hela 
Europa. Fyrama anvands lokalt som frekvensnormaler och 
mat/trimningssignaler. Regionalt anvands fyrar for vSgut- 
bredningsstudieroch som konditionsvamare. P3 mSnga hcill 
sker automatisk registering av fyrama och resultaten an
vands sedan i bl. a. forskningsarbeten. Det ar av MYCKET 
STOR vikt att detta band hSIls fritt frSn all annan trafik.

145.000—145.175: Infrekvens for repeater. Bandet upp- 
delat i 8 st kanaler R0 —R7 med 25 kHz kanalavstSnd. F.n. 
pSgSr i bl. a. Sverige forsok med 12.5 kHz kanalavstSnd i 
detta band. Denna kanal hartillagget X och ligger 12.5 kHz 
over resp kanal. Ex R2X har frekvens 145.067,5 kHz.

145.200— 145.225: Har finns de tidigare inkanalema for 
kanal R8 och R9 som ar under avveckling d3 utfrekvenserna 
tillhorande dessa kanaler hamnar i satellitbandet. Kanalema 
kommer senare att omvandlas till simplexkanaler med 
beteckningen S8och S9.

145.300: Lokalkanal for RTTY/AFSK. Denna frekvens ar 
aven lamplig for mailboxar.

145.500: Intemationella mobilanropsfrekvensen for FM 
trafik. Anvands i hela Europa med nSgra f3 undantag. Bl. a. 
i StockholmsomrSdet store denna frekvens svSrt av TV2- 
convertrari centralantennanlaggningar. Har anvands istallet 
145.550.

145.600—145.675: Utfrekvens for repeatrar. I dvrigt se 
145.000-145.175.

145.800— 145.825: Utfrekvenser for de tidigare repeater- 
kanalema R8 och R9. Dessa ar under avveckling d3 de kolli- 
derar med satellitbandet.

145.800— 145.999: Satellittrafik. Gemensamt for alia 
regionerna inom IARU. Anvands som bSde in och utfrek- 
vensband.

1985
NY 
LOKATOR
SA
KLART

mAndagstesten
1296 MHz och hogre 

forsta mSndagen 
i mSnaden.

NY TESTLEDARE
fr.o.m. 1 aug 1985

PETER HALLSM0FSK
Timotejvagen 15/67 

191 77 SOLLENTUNA
Tel. 08 - 754 47 88
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BARING 
000-020 
020-040 
040-060 
060-080 
080-100
100-120
120-140 
140-160 
160-180 
180-200 
200-220
220-240 
240-260 
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Nfigra av operatdrerna frfin LA1K, hogskolan i 
Trondheim provsmakade Danska brygder. (Fo- 
to:SM0FSK).

Under denna rubrik publiceras endast 
gratisprogram for VHF/UHF/SHF-ama- 
toren.

SM5NZB/Tommy har foljande program 
for Sinclair Spectrum 48k. 1. Long/lat till 
locator enl. SM5AGM. 2. Locator-locator till 
baring och avstcind enligt SM5AGM. 3. 
OSCAR 10 tracking. Ger baring och eleva
tion varje kvart. Efter AMSAT UK. 4. 
Komplettering av SCARAB-RTTY program 
med A, A, 0 samt separata laddbara minnen 
och laddning frSn microdrive.

Listning mot SASE, eller kopiering till tape 
eller microdrive om s§dan bifogas.

* * *

AMSAT
I den amerikanska tidskriften CQ finns i 

julinumret en utmarkt artikel om hur man kor 
over OSCAR 10 och vilken utrustning som 
behovs. Artikeln har namnet: "OSCAR 10 
Simplified". A "How-To"-guide for satellite 
newcomers.

SM5CJF

KODTABEL I

EKVATORPASSAGE-TIDER

DAG
-----RS5

• W
____ RS7 — —- RS8 —- 011 —-

VARV UT VARV UT • W VARV UT • W VARV UT • W
15/10 8660 1220 215 16840 1325 345 16891 1357 359 16810 1216 325
16/10 8675 1258 224 16852 1320 346 16903 1347 358 16822 1213 326
17/10 8690 1337 234 16864 1314 346 16915 1337 357 16834 1210 327
18/10 8704 1236 219 16876 1309 346 16927 1328 356 16846 1207 327
19/10 8719 1315 229 16888 1304 346 16939 1318 355 16858 1204 328
20/10 8733 1215 213 16900 1258 346 16951 1308 354 16870 1201 329
21/10 8748 1253 223 16912 1253 346 16963 1259 353 16883 1358 000
22/10 8763 1331 233 16924 1247 347 16975 1249 352 16895 1355 001
23/10 8777 1231 218 16936 1242 347 16987 1239 352 16907 1353 001
24/10 8792 1309 227 16948 1237 347 16999 1230 351 16919 1350 002
25/10 8806 1209 212 16960 1231 347 1701 1 1220 350 16931 1347 003
26/10 8821 1248 222 16972 1226 347 17023 1210 349 16943 1344 004
27/10 8836 1326 231 16984 1221 347 17035 1201 348 16955 1341 005
28/10 8850 1226 216 16996 1215 348 17048 1350 017 16967 1338 006
29/10 8865 1304 226 17008 1210 348 17060 1340 016 16979 1335 006
30/10 8879 1204 211 17020 1204 348 17072 1331 015 16991 1333 007
31/10 8894 1242 220 17033 1359 018 17084 1321 014 17003 1330 008

1/11 8909 1321 230 17045 1353 018 17096 1311 013 17015 1327 009
2/11 8923 1220 215 17057 1348 019 17108 1302 012 17027 1324 010
3/11 8938 1259 224 17069 1343 019 17120 1252 012 17039 1321 010
4/11 8953 1337 234 17081 1337 019 17132 1242 011 17051 1318 011
5/11 8967 1237 219 17093 1332 019 17144 1233 010 17063 1315 012
6/11 8982 1315 229 17105 1326 019 17156 1223 009 17075 1313 013
7/11 8996 1215 213 17117 1321 020 17168 1213 008 17087 1310 014
8/11 9011 1253 223 17129 1316 020 17180 1204 007 17099 1307 014
9/11 9026 1332 233 17141 1310 020 17193 1353 036 17111 1304 015

10/11 9040 1232 218 17153 1305 020 17205 1343 035 17123 1301 016
11/11 9055 1310 227 17165 1300 020 17217 1334 034 17135 1258 017
12/11 9069 1210 212 17177 1254 020 17229 1324 033 17147 1255 018
13/11 9084 1248 222 17189 1249 021 17241 1314 033 17159 1253 018
14/11 9099 1326 231 17201 1244 021 17253 1305 032 17171 1250 019

 OSCAR 10 
Over horisonten

RS5 RS7 RS8 011
Varvtid: 119.55 119.19 119.76 98.55 grader
Vastlig forskj: 30.02 29.93 30.07 24.64 grader

Datum
UTC
Apogeum

15/10 -M9’ ” ” ” 0608 1746
16/10 N9’’’’ 0527 1705
17/10 , L888 0446 1624
18/10 N98 0405 1543
19/10 LB 0324 1503
20/10 <8 0243 1422
21/10 : 7. 0203 1340
22/10 *8 ------ 0122 1300
23/10 : . - , , , 0040 1219
24/10 *8 2357 1138 2316
25/10 ( ->++++++ 1057 2235
26/10 ) 8 _>==++++++ 1016 2154
27/10 ( ?==<*♦#**++ 0935 2113
28/10 .=<<<******** 0854 2033
29/10 >N<; ;) ) ) ***»*• 0813 1952
30/10 .OM;;))))))))* 0733 1910
31/10 >M; : ((CO))))) 0652 1830

1/11 N: : <<<<<(<<> 0610 1749
2/11 >L: ” ” ( ( ( 0530 1708
3/11 N9’ ’ ’ ’ 0449 1627
4/11 >L’ 88 0408 1546
5/11 M98 0327 1505
6/11 ,98 0246 1424
7/11 MS 0205 1343
8/11 ♦ 9 0124 1303
9/11 ;Z 0043 1222

10/11 + 9 0000 0003 1140 2319
11/11 ;X 1 100 2238
12/11 + ’ -,,,++ 1019 2157
13/11 ) .,++++++ 0938 2116
14/11 *’ >==++++++ 0857 2035
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Kommentarer frSn testledaren

Ja, sS har man haft premiar som testledare 
och jag fSr val borja med att tacka for alia val- 
komnanden som jag har f3tt. Det har faktiskt 
varit riktigt roligt att f§ era loggar. Jag har 
haft ganska god tid att titta pS dom och jag 
borjar med att kommentera testerna.

VHF: Det verkar som om det var ganska 
normala conds, dock verkar det ha varit n3- 
got over normalt vid ostkusten. Dessutom en 
kort aurorasnutt i SM2.

Antal SM-signaler i loggarna: Over 200 st. 
UHF: Inga speciella conds.
Antal SM-signaler i loggarna: 47 st. 
SHF: Conds under normalt ? med nSgra 

toppar. Antal SM-signaler i loggarna: 12 st.
DET FINNS PLATS FOR FLERA LOGGAR 

HOS TESTLEDAREN.
Ny testledare betyder ocksci nya rutiner. 

Darfor har jag borjat med att slumpmassigt 
plocka ut ett antal loggar for detaljgransk- 
ning. Resultatet ar ganska blandat men det 
ar en del slarv. Fr3n och med denna test 
kommer alia felaktigheter att resultera i ej 
godkanda QSO och resulterar i poangav- 
drag. Denna going har 18 st fcitt poangavdrag 
i VHF-testen, 3 st i UHF-testen och 1 i SHF- 
teten. Dessutom har nSgra fcitt sin poang- 
summa minskad/dkad pA grund av fel av- 
rundning eller att man ej anvant 1 poangs- 
regeln, s3 det ar pS sin plats att p^minna om 
reglerna for poang.

PRES STOP
Prel. startdatum 

for spacelab
21 okt. -85

Avrundning sker uppSt till narmsta 10-tal 
kilometer enligt foljande:

0—10 km = 1 poang.
11—20 km = 2 poang
21 —30 km = 3 poang
o.s.v.
1991 km och over = 200 poang.
Fr3n SM7LXV har jag fStt ett brev med lite 

statistik. Han har under de senaste 6 testerna 
kort 595 QSO:n.

Procentuellt fordelar dom sig: DL 44,8 % 
OZ 16,4 % SM 16,3 % Y2 9,4 % och OK 4,5 
%. Han tycker att siffrorna for SM borde va
ra battre. Han tycker ocksS att man skulle 
kunna satta ut basta QRB och station pS de 
tio basta.

Betraffande aktivitets/loginsandnings- 
hojande Stgarder har det inkommit n^gra 
synpunkter.

SM7LXV: Intressant med klubbtavling.
SM5KUX: Multipliers for I3g effekt.
SM0BVQ: Den som haft flest QSO:n med 

eget distrikt utnamns till m^nadens 
DISTRIKTSAKTIVIST

SM0CPA: Bonuspoang for varje ny ruta 
och nytt land.

Egna kommentarer:
FrSgan om effektmultiplikator har tagits 

upp tidigare och det resulterade i att man fr3- 
gade sig om inte dom hade smS antenner, 
dAliga QTH:n, ej CW-kunniga eller ej 
engelsktalande ocksS kunde fci en multi- 
plikator.

Ett annat satt i den andan ar ju att dela upp 
testen i olika klasser.

FrSgan om bonuspoang ar intressant, men 
undrar hur det kommer att sl£.

SM0FSK

DEBATTHORNET
SM0CPA har skickat in lite synpunkter p3 

testerna. Han frSgar sig varfor veckodags- 
namnen ar inblandade i testnamnet. Tycker 
att det duger med VHF, UHF och SHF.

Betraffande SHF-testen tycker han att 1 :a 
mSndagen ar den samsta av alia dagar i en 
mcinad och att 3:e fredagen borde vara den 
basta kompromissen.

Argument: Lattare att uppsoka portabel- 
QTH = ingen stress med upp och nedmon- 
tering.

Perfekt for att kora fr^n sommar/vinter 
QTH. Ingen jobbig vardag. Inkraktar lite p3 
helgen.

For dvrigt nar det galler SHF-testerna skri- 
ver han ocksci att det ar svSrt att hitta var- 
andra p£ grund av smala antennlober och I3- 
ga effekter. Darfor foreslSr han att man t.ex. 
skulle kunna anvanda sig utav 432 MHz for 
anrop och sedan overgS till 1296 MHz.

Vad tycker ni andra??
SM0FSK

TESTREGLERNA
D3 m^nga tycks ha missuppfattat hur test- 

reglerna for aktivitetstesterna tolkas kan 
det vara pci plats med ett fortydligande.

Stationer som vill vara med i resultatlistan 
skall ha kort testen med nya locatorn, annars 
diskas dom.

Kontakter korda med stationer som upp- 
ger annan geografisk positionsangivelse an 
locator, t ex gamla QTH locatorn, ortnamn, 
lat/long etc godkanns, forutsatt att angivel- 
sen ar sS klar att avstSndsberakning kan ske.

Denna tolkning har tillampats hela £ret och 
kommer troligen att tillampas aven i fortsatt- 
ningen.

SM5EJN/SM0FSK

FLER AMATORER I RYMDEN I OKTOBER 1985
I sista minuten har VHF-spalten f3tt sig tillsand informa

tion om nasta rymdskyttel med amatdrer ombord. Det blir 
tv3 tyska amatdrer ombord p3 Spacelab p3 skytteln Colum
bia. Uppsandningen kommer att ske under oktober 1985 
sannolikt efter den 11 men i skrivande stund har ingen info 
om exakt startdatum g3tt att f3. Lyssna pS AMSAT-naten 
for info.

DS meddelandet nSdde VHF-spaltred sS sent hinner jag 
inte oversatta. Hoppas det gSr bra andS. Tnx SM5NQN for 
info.

AMATEUR RADIO IN 
SPACELAB D1 MISSION

In October 1985, the Federal Republic of Germany will ha
ve the first scientific manned space mission of her own, the 
D1 mission. German science astronauts Dr. Ernst Messer- 
schmid and Dr. Reinhard Furrer will carry out experiments 
on board the SPACELAB, transported by NASA's Space 
Shuttle COLOMBIA. Both Messerschmid and Furrer are 
licensed radio amateurs and members of the Deutscher 
Amateur Radio Club (DARC).

During the 7-day Spacelab Mission D1 in October 1985, 
the science astronauts R. Furrer, DD6CF and E. Messer
schmid, DG2KM will operate a ham radio station, located in 
the Spacelab on board the Space Shuttle COLOMBIA. The 
call sign of this station will be DPOSL.

This ham activity is planned to start on mission day 3 and 
to last until about 12 hours before landing. Therefore, about 
5 days may be available, within which the astronauts can be 
active as radio amateurs within their time vacancies. Exact 
information on possible concact times for interested ground 
stations depends on mission parameters and will be given in 
due time. As a rough guess, 6 shuttle passes with a maxi
mum of 12 minutes of possible contact time may be expec
ted per day.

This ham radio activity will be focused on Europe; how
ever, it is intended to attempt contacts also in other parts of 
the world, as far as mission parameters, attitude of the 
spacecraft for instance, permit such attempts.

Calls of responding ground stations will be recorded on 
tape, evaluated after the end of the mission and confirmed 
with special QSLcard by the DARC.

In times of no voice communication of the astronauts, 
the rig may operate as a recording beacon, i.e. an automatic 

cq call will be transmitted, followed by a one minute period, 
in wich the receiver incoming calls on tape. This cyclus is 
automatically repeated. Calls identified on the tape will also 
be confirmed by DARC.

Finally, the transmitter may be operated as normal bea
con, i.e. continus transmission with inserted callsign, but 
without receiving periods. This mode may be used for VHF 
wave propagation measurements.

VHF/UHF TRANSCEIVER
The VHF/UHF transceiver is a special development, 

designed and constructed by BOSCH/Germany according 
to the DI mission specifications, and using components out 
of the normal mobile transceiver program of BOSCH.

Rf power output of this transceiver is 10 watts; this out
put is reduced to 1 watt for automatic (beacon) operation. 
Frequency range of transmitter: 144 to 146 MHz, modula
tion: F3E(FM).

The receiver is a double-superheterodyne receiver, 
frequency range 430 to 440 MHz. Sensitivity for S + N/N = 
12 dB is 0.45 microvolts.

Selection of operating frequencies is provided by a ROM, 
programmed for 4 VHF transmitting frequencies and 6 UHF 
receiving frequencies within a 25 kHz channel spacing.

The transceiver is provided with a built-in micro-cassete 
recorder.

EQUIPMENT NECESSARY 
FOR GROUND STATIONS

To operate the Spacelab ham radio station, normal VHF 
and UHF amateur equipment is sufficient, if this equipment 
is capable of FM, split frequency operating on the frequen
cies given in the following table:

Transmit Receive
Channel 0 145.450 MHz 437.125MHz
Channel 1 145.475 MHz 437.175MHz
Channel 2 145.550 MHz 437.225 M Hz
Channel 3 145.575 MHz 437.275 MHz
Channel 4 - MHz 437.325 MHz
Channel 5 - MHz 437.375 MHz

It is recommended to use circular polarized antennas, ad
justable in horizontal and vertical direction. The maximum 
velocity, necessary to follow the Spacelab's orbit is appx.
1.5 degrees per second. At least for receiving, manual cont

rol of the antennas is sufficient, since only low gain anten
nas (gain 3 dB) are required to receive the signals of the 
Spacelab ham radio station.

An effective radiated power (EIRP) of 20 dBW is recom
mended for contacts with Spacelab. This means, for instan
ce, that a 70 cm transmitter with 10 watts of power output, 
combined with a 10 dB gain antenna will be a good choice.

NORMAL OPERATION
For normal operation, the astronauts can use either one 

of the following operating modes:
1. Ham rig "OFF".
2. Beacon operation with inserted callsign, no receive.
3. Beacon operation with automatic recording of inco

ming calls. In this mode, the transceiver transmits a CQ call 
in morse code (F2): "cq de DPOSL record on tape k", follo
wed by one minute receiving time with automatic recording 
of calls on tape. Calls have to be made in F3E (FM voice).

4. Two-way voice qso operation in F3E.
The normal channel pair will be 3/3 (145.575 MHz trans- 

mit/437.275 receive). However, in case of strong pile-up the 
astronauts will change their receiving frequency without no
tice. In such cases, ground stations have to choose one out 
of six uplink frequencies with equal contact likelihood, and 
the pile-up for the astronauts, as a consequence, will be 
reduced by a factor of 6.

INFORMATION SERVICE
Prior to the mission, all necessary information will be pub

lished in Germany in the CQ-DL magazine and the "DL- 
Rundspruch".

During the mission, the service stations in Oberpfaffen
hofen DF0VR and Cologne DF0LRK on 80 m and 2 m, in 
Bremen DK0UB on 2 m and in Berlin DK0EK (Fa. Bosch) on
80 m and 2 m will issue dayly information on the mission.

The transmission of the service stations will be multiplied 
by selected additional stations, in order to obtain an as 
complete as possible coverage of Germany and neighbour 
countries even the 2 m band. Up to today, no information 
service has been concepted for outside Europe. However, it 
is intended to provide information on 20 m. Proposals are 
Welcome.

This information will given by DFVLR H. Ellgering, 
DL9MH in co-operation with DARC, POB 1155, D-3507 
Baunatal FRG.
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VHF-SPALTEN *

TESTSIDAN TESTLOGGAR ALLTID TILL SM0FSK

AKTIVITETSTESTEN VHF AUGUSTI AKTIVITETSTESTEN UHF AUGUSTI

ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSC POANG
1 SK1BL/1 J096BW 110 3535 1 SM7LXV/7 J065SL 32 713
2 SK3AH/3 JP92FW 89 2909 2 SM3AKW JP82A0 14 437
3 SM7AED J0660I 108 2531 3 SMOCPA J089XH 20 342
4 SM4GVF J079NC 90 2351 4 SK7BQ J076BA 26 313
5 SM5BUZ J078MR 73 1563 5 SM7NNJ J086DQ 14 303
6 SK7HW/7 J077JB 79 1545 6 SM00NR/0 J099BJ 14 204
7 SKOBJ/O J088VW 72 1294 7 SM70EL J065KS 12 179
8 SM5LXA/5 J078HH 62 1267 8 SM6NJC J067GW 8 155
9 SM5LRM/0 J089XL 68 1195 9 SK7PL J076DJ 14 143

10 SK7JD J087HS 54 1182 10 SM7FTG J076BB 14 126

11 SK0P0/0 J099DH 1152 42 SM5EJN J089PB 454 11 SM5BKI J089SN 121 17 SM6MVE J067IX 48
12 SM1MUT J097EJ 1130 43 SM7DER J078HA 416 12 SM6KPV J068UE 112 18 SMOOUG J089VG 38
13 SKOEJ/O J099BJ 1100 44 SK5AS J078TJ 413 13 SM4PG J079BH 104 19 SM5FHF/5 J089SP 37
14 SM7NUN/7 J086GQ 1051 45 SK5TD J088C0 403 14 SM5HYZ JP80PE 84 20 SM7MXP/1 J097NV 11
15 SM00CV/4 J079IS 1007 46 SM5PLW J078SJ 401 15 SM5NZB J089SN 56 21 SM3AZV JP83VB 6
16 SM7LXV J065SL 896 47 SM5MCZ J088CG 390 16 SM7FGG J076UE 55 22 SM3GBA JP82QK 1
17 SK7BK J066UC 872 48 SKOCC J099BF 372
18 SM70SW J076SP 847 49 SM6MUY J067DS 350
19 SM3AZV JP83VB 812 50 SM2PSJ KP05UK 341 PROCENTUELL FORDELNING MELLAN DISTRIKTEN
20 SK3BG JP82PI 793 51 SM0IKR/4 JP60LH 325
21 SK4EA/4 J0790P 766 52 SMOOCW J099BG 320 DISTRIKT 0 14 Z
22 SM5FHF JO89TV 739 53 SM4P0B JP70IK 316 DISTRIKT 3 14 Z
23 SM7BHM JC76BA 735 54 SMOBVQ J089XH 293 DISTRIKT 4 5 Z
24 SL5ZZC J089NQ 703 55 SMOPIF J089VG 254 DISTRIKT 5 18 Z
25 SK6HD J068SD 701 56 SK7MN J076BN 224 DISTRIKT 6 14 Z
26 SM3JSW JP81MX 697 SM7NNJ J086DQ 224 DISTRIKT 7 36 Z
27 SM3GHD/3 JP73FF 686 58 SM70YI JO65OR 183
28 SK6NP/6 J068JB 680 59 SM5PEY/4M JP80FF 181
29 SK7PL J076DJ 674 60 SK4IL J0690I 170
30 SM5KKV JO88SV 630 61 SM0GR0/4 J059VM 165
31 SM4EFE/4 JP7OHO 614 62 SM1NVX J097CF 162
32 SM7CRW J086FP 596 63 SM6CVR J067AT 158
33 SM2EZT KP05UK 573 64 SM3GBA JP82QK 120
34 SM1NFH J097D0 524 65 SM5JYP J089TT 97

36
SM5AHD 
SM4HNG/4

J089VG
J0780X

524
515

66
67

SM5FDA
SM3NXC

JO89PA
JP82MI

90
64 AKTIVITETSTESTEN SHF AUGUSTI

37 SM5PJC J089FJ 510 68 SM5KUX J088C0 48
38 SK2AU KP04LQ 508 69 SM3PXK JP80MW 41 ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG
39 SM7MXP J087HM 487 70 SLOAX J099BB 23 1 SK5EW J079VA 9 155
40 SM5DYC J089GW 470 71 SMOHBV J099AK 9 2 SMOCPA J089XH 6 70
41 SM5BKI J089SN 460 72 SK6GX J058XI 5 3 SM7DKF JO65LK 6 57

4 SM7FGG/7 J076VA 4 57
Check Loggar SM7WT, SM6EKPzSK00J 5 SM4PG J079BH 2 35

6 SM3AKW JP92A0 1 27
Diskad : SK4RL. Samtliga avst3nd felaktiga (kolla programmet|)z 7 SMODJW J088XV 2 18

och 5 signaler ofulLstandiga. 8 SM7BHM J076BA 1 10

PROCENTUELL FORDELNING MELLAN DISTRIKTEN
PROCENTUELL FORDELNING MELLAN DISTRIKTEN

DISTRIKT 0 17 Z
DISTRIKT 1 6 Z DISTRIKT 0 25 Z
DISTRIKT 2 4 Z DISTRIKT 3 13 Z
DISTRIKT 3 11 Z DISTRIKT 4 13 Z
DISTRIKT 4 8 Z DISTRIKT 5 13 Z
DISTRIKT 5 26 Z DISTRIKT 7 38 Z
DISTRIKT 6 7 Z
DISTRIKT 7 21 Z

KOMMENTARER VHF:
SM7AED: DSliga conds, men en hel del lokala stns akti- 

va.
SM7CRW: En kortvSgsham gor s§ gott han kan.
SM0OCV: Korde med 4 el i vindsurfingmast bredvid bi- 

len. Inte det mesta i ant. men det funkar hyfsat. I vinter blir 
det dock antennbygge. Se upp nasta 3r.

SM5EJN: Kul med hog CW aktivrtet. Endast QRV sista 75 
min. Rig: FT221R + 06/40 (75 W ut) + 14 el J-beam. DAIigt 
med stns fr3n SM6/7. Vrid hit ant. nasta test.

SM0OCW: Tyvarr vy skarmad mot S och SSV. 
SM5JYP: Forsokte en halvtimma att fS OH3AZB. Han 

horde mig och jag honom 52 — 55, men han missuppfattade 
mitt call hela tiden beroende p§ QSB.

KOMMENTARER UHF:
SM6NJC: Var QRV p3 "m3ndagstesten" sista timmen, 

men mkt dSliga conds. Nil QSOeshrd.

KOMMENTARER SHF:
SK5EW: Var vanlig kolla locator och avstcind till 

SM7FGG/7. Tycker det verkar val ISngt syd om 7CFE.
SM0CPA:4timmars slit - 6 QSO. Puh. Tack ni som var 

p3.
SM7FGG: SRI. Fel locator under testen. Peter har rattat 

avstSnden. (Den felaktiga locatorn pAverkade inte resul- 
tatet. -FSK).

REG 1 testen UHF
(komplettering)

Beklagligt nog har multiplierna for de olika 
banden fallit bort i inbjudan till REG 1-testen 
UHF/SHF i QTC 7/8. Har ar dom sent om si- 
der.

432 MHz x 1
1296 MHz x5
2300 MHz x 10
Hogre band x 20
Glom inte skicka in loggen poststamplad 

senastden 14/10 till testledaren.
SM5EJN

SKRIV GARNA
TESTKOMMENTARER

MED INFO OM RIG, 
CONDS M.M.

Marconi memorial contest
Varje 3r forsta weekenden i november 

anordnar den italienska amatorforeningen en 
test enbart pS telegrafi pS samtliga VHF/- 
UHF/SHF-band. Reglerna ar de samma som 
i REG 1 -testerna och finns i testrutan QTC nr 
7/8 -85 samt med tillagg i detta nummer.

Testen g3r alltsS i Sr frSn den 2 nov 14.00 
UTC —3nov. 14.00 UTC. Loggarna skall vara 
poststamplade senast 14 dagar efter testen 
for att raknas med, och skickas till SM0FSK 
f.v.b.

Marconitesten ar en test som mycket val 
gSr att vinna frSn SM, vilket bl. a. Bosse/- 
7FJE visat med bSde en seger och flera fram- 
skjutna placeringar.

SM5EJN

• -  • -  •
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- kortvAg
TESTLEDARE
Goran Granberg, SM6EWB 
Rosengatan 76
434 OOKUNGSBACKA

SPALTREDAKTOR 
Rolf Arvidsson, SM4BNZ 
Skogsvagen1,Sanna 
696 02HAMMAR

KALENDER
Datum Tid i UTC Test
OKTOBER
12 13001700 DAFG Kurz 80/40 m RTTY
12-13 1000-1000 VK/ZL/Oceania CW
13 0700 1900 RSGB 21/28 MHz Phone
13 1400 1500 SSAMTSSBnrIO
13 1515 1615 SSAMTCWnrIO
19 0900 1100 Nyborjartesten
19-20 0000 2400 WA Y2CW/Phone
20 0700 1900 RSGB21 MHzCW
26-27 0000 2400 CQ WW Phone
NOVEMBER
9-10 0000 - 2400 European DX Contest RTTY

10 0000 2400 OKDXCW/Phone
17 1400 1500 SSA MT CW nr 11
17 1515 1615 SSAMTSSBnr11
23-24 0000 - 2400 CQWWCW
DECEMBER
7- 8 1600 1600 EADX CW
7- 8 1800 1800 TOPS 3,5 MHzCW

14-15 0000 2400 ARRL 10 meter CW/Phone
15 1400-1500 SSAMTSSBnrl2
15 1515-1615 SSAMTCWnr12
25 0700 -1000 SSA Jul CW Pass 1
26 0700-1000 SSA Jul CW Pass2

mAnadstesten
For att vara saker pa att du skall vara med 
i resultatlistan mSste du sanda in din test- 
logg senast 7 dagar efter det att testen 
avslutats.
Loggarna skall sandas till spaltred. 
SM4BNZ.

RSGB 21/28 MHz
PHONE CONTEST 1985

Tider: 13 oktober 0700 —1900 UTC. 
Band och mode: Endast 21 och 28 MHz 
SSB.

Klasser: Single operator. Multi operator. 
SWL. Multiband i alia klasserna.

Testmeddelande: RS + lopnummer frSn 
001.

Poang: Varje QSO med brittisk station ger 
3 poang. Varje station kan kontaktas en gSng 
per band.

Multiplier: Varje brittiskt prefix ger en 
multiplier per band. Max 42 per band. GB- 
prefix raknas ej.

Slutpoang: Summa QSO-poang multipli- 
ceras med summa multipliers.

Loggar: Med separata loggar for varje 
band, sammanstallning med poangberak- 
ning och en lista p3 korda prefix samt sed- 
vanlig forbindelse skall vara RSGB HF Con
tests Committee, c/o M P Miles, P.O. Box 
73, LICHFIELD, Staffs, England, tillhanda 
senast den 1 december.

CQ WORLD WIDE DX CONTEST 1985
Tider: Foni26okt 0000—27 okt 2400 UTC. 

CW 23 nov 0000 - 24 nov 2400 UTC.
Band: 3,5-28 MHz.
Klasser: Single operator — Single band. 

Single operator — all bands. En single 
operatdr-deltagare skall genomfora testen 
helt p3 egen hand.

Multi operator — endast all bands — sing
le transmitter. Stationen mSste stanna minst 
10 minuter p3 ett band vid bandbyte, utom 
for QSO med ny multiplier.

Multi operator — multi transmitter. Alla 
slags sandare mSste befinna sig inom 500 
meter frfin varandra, eller inom stations- 
agarensagor.

QRPp Single operator. Effekten fSr ej 
overstiga 5 W output.

Testmeddelande: RS(T) + zon (SM = 
14).

Poang: QSO med station utanfor europa 
ger 3 poang. QSO inom Europa (men utanfor 
SM) ger 1 poang. Varje station kan kontak
tas en g£ng per band i varje del.

Multipliers: Varje WAZ-zon ger 1 multipli
er per band. Varje DXCC-land ger 1 multiplier 
per band. QSO med eget land raknas endast 
for zon- och landsmultiplier.

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

Loggar: Alla tider skall vara i UTC = GMT. 
Fyll i zon- och landsmultiplier endast forsta 
g3ngen den kontaktas pa respektive band. 
Loggarna maste kollas betraffande dubblett- 
QSO, korrekt poangberakning och multipli
ers. Anvand separata loggar for varje band. 
Varje logg skall atfoljas av ett sammanrak- 
ningsblad som visar poangberakning, vilken 
klass du deltagit i, deltagarens namn och ad- 
ress i TRYCKBOKSTAVER och en forsakran 
om att testreglerna och bestammelserna for 
din amatorradiolicens har foljts. Alla del- 
tagare som har mer an 200 QSO p5 ett band 
mciste medsanda "cross-check sheets" 
lampligtvis i prefixordning. For varje funnet 
ej avdraget dubblett-QSO kommer testkom- 
mittdn att dra av 3 QSO av samma varde. 
QRPp-stationer mSste ange max uteffekt p3 
srtt sammanrakningsblad.

Diskvalificering: Overtradelse av test
reglerna, osportsligt upptradande, alltfor 
mfinga dubblett-QSO, etc kan medfora disk
valificering.

Diplom: Diplom till de basta i varje klass i 
varje land och trofder och plaketter till de all- 
ra basta i varlden.

Adress: Loggarna sands till: CQ Maga
zine, 76 North Broadway, HICKSVILLE, 
N.Y. 11801, USA. Ange PHONE resp CW 
pS kuvertet.

Deadline: FONI 1 december, CW 15 ja- 
nuari.

Poangavdrag och diskvalificering: Varje 
funnet ej avdraget dubblett-QSO medfor 30 
poangs avdrag. Loggar med mer an 5 ej mar- 
kerade dubblett-QSO diskvalificeras.

RSGB 21 MHz CW CONTEST 1985
Tider: 20 oktober 0700-1900 UTC.

Band och mode: Endast 21 MHz CW.
Klasser: Single operator och single opera

tor QRP (max 10 W input).
I dvrigt samma regler som i SSB-testen.
Loggar: Skall vara RSGB HF Contests

Committee, c/o D S Booty, G3KKQ, 139
Petersfield Avenue. STAINES, Middlesex
TW181DH, England tillhanda senast 31 de
cember. Det ar spannande att kora test!

OK DX CONTEST 1985
Tider: 10 nov 0000 - 2400 UTC.
Band och modes: 3,5 — 28 MHz, CW och 

FONI.
(Ingen cross-band eller cross-mode tillA- 

ten).
Klasser: A — Single operator All Bands. B 

— Single operator One Band. C — Multi 
operator All Bands. Alla klubbstationer rak
nas til klass C.

Testmeddelande: RS(T) 4- ITU-zon. (SM 
x zon 18).

Poang: QSO med Tjeckoslovakien ger 3 
poang. QSO med dvriga lander ger 1 poang. 
Varje station kan kontaktas en g5ng per 
band.

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

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multipliceras i vanlig ordning med totala an
talet multipliers.

Loggar: Separata loggar for varje band. 
Sammanrakningsblad med sedvanliga upp- 
gifter och forsakran om att reglerna har 
foljts. Loggarna skall vara poststamplade se
nast den 31 december och sandes till: The 
Central Radioclub, P.O. Box 69, 113 27 
PRAHA 1, Czechoslovakia.

Diplom: Till de basta i varje klass i varje 
land. Passa p3 att ansoka om diplomen "100 
OK" och "S6S" for QSO korda under tes
ten. Inga QSL behovs namligen for dessa 
QSO.

ALEXANDER VOLTA RTTY DX 1984
4. SM6ASD 138 47 7822.116

WAEDC RTTY 1984
3. SM4CMG
4. SM6ASD 

27. SM6BUV

178.277 217 404 287 
141.778 193 301 287

7.740 40 50 86

RSGB 21/28 MHz PHONE 1984
16. SM0DJZ
62. SM3LIV
88. SM5DYC 
Checklogg: SM6EOI.

6.808
1.020

336

DARC 28 MHz 1985 
1. SM5CAK 30

PACC CONTEST 1985
1. SM0BVQ
2. SM7ERC
3. SM0CGO
4. SM5CSS
5. SM7POK
6. SM7CFR 

Checklogg: SM7KWE.

54 22 1188
55 20 1100
23 13 299
15 10 150
8 6 48
7 5 35
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-HUNDEN

Inkomna QSL via manager
FM7DM, 3C1YL, VP9LE, DL8YR/ST2, 

ZD8KM, 6Y5NR/KP1, 3X4EX, J37AH, 
8P6BN, TZ6FE, TL8CK.

Inkomna QSL direkt
J6LPT, OY2A, HH2WL, TG9VT, S92LB, 

H44IA, VP9CP, 6V1 A, J88AQ, 8R1RPN.

Inkomna QSL via byrSn
JY4HB, 9K2SA, CN2AQ, 6W1CK, 

TU2GJ, VP2EEW, V2AZM, JX5DW, T31AT, 
VK9XG, 5T5RG, 4K1 ANO, PY0FE.

* * *

QSL INFORMATION
C30BAN -F6BII
C30BBS -DK9FE
C30BBU -DL8FBZ
C30BBV -DK7WD
C30BBW - DK9FE
CE3FIP - LU8DPM
CR9BB -CT1ABQ
EJ2B -ON5KL
EL2AK -IK8DYD
F6AXP F6AZQ
FM4DP -F6FNU
HB9TL/TK -HB9TL
HG100GVM - HA5FKZ
HR1RPN -WANTED
HS0IYY - JA8ATG
IJ7ET -I7OYT
IM0ONU -IS0IGV
J28EI -FC1JEN
J5U91 - F6FNU
J88AQ W2MIG
JY9WR -G4ATS
K2KTT/PJ7 -K2KTT
K5KG/VS6 -K5TU
KA5BPE/C6A -KA5BPE
KP4BZ - KZ0C
LZ5A - LZ1KDP
N5CJB/5N1 - K4ZKG
OA4SS -KB6J
OH2BEJ/0H0 -OH2BEJ
ON8GE/MM -ON7IP
OY5J - WA3HUP
R2PC - RA3EC
R2PE -UP2BCE
R2PH -UP2BH
R2PN -UP2BN

R2PV -UP2BIG
R2PW -UP2BAW
RP7P - UP1BZO
RP9B - UP2BN
RP0P UP1BWW
T44GB -CO2GB
T47AM -C07AM
TL8HZ -TL8KA
TT8CW - F6GXB
TU2IF - HB9APH
TZ6FE -DL4BC
TZ6LPY - I6LPY
UA10T - UB5KW
UP7A -UP1BZZ
VE3KFE/4U -VE3PET
VE5AFT/5N8 -VE5ACN
VP2MDG -W6FDG
VR6JR -G3OKQ
VU2MYL - VU2APR
YT9W -YU8KZB
ZC4CZ -G4MG0
ZD7SC - G4AFF
ZD7XY -WANTED
ZD8LA -G4OFY
ZS3BI -DF2AL
IZ9A - W7PH0
3X0HAB - DL8CM
3X4EX -N4CID
5A1AB -G3UZO
5N9GM - I8XIU
5T5RD -F6IIM
5X5GK - DJ5RT
5Z4DE - W4PKM
5Z4WD -DF0BV

DX Press ■

QSL INFORMATION
A4XJQ -G4MSX
A71AM - DJ9ZB
AP2SQ -W3HNK
C30CAK - F6BOC
CG9XG -VE1XG
CN8MC -CN8MK
ED5ICE -EA5BLG
EN0AOU - UZ0OWS
EN0ASI UZ0SWA
E02CW0 -UC1WW0
EO3AEO -UZ3EWW
EU1Q -UQ1GWW
EW2C -UC1AWC
FM4DR -F6FNU
FM5BW/FG -FM5BW
FM5WD -F6FNU
HH2VP -W1 FJ
HI3TGS -N2BJX
I2DMK/ID9 -I2MQP
IK1AOE/ID9 -IK1AOE
IS0LYN/IM0 -IS0LYN
J28EI -FC1JEN
JG1FVZ/5N0 -JG1FVZ
JT0APE - UZ3AZO
JY5CI - G4WFZ
JY5DE -JY6ZZ
JY9GW -K5TU

JY9MD
KA3DRR/DV2 
KA5BPE/C6A 
KA8GVS/KH2 
SV0DH/5 
SW2NU 
TK/DL9YBE 
TR8DR 
TT/N7DF 
TZ6FS 
VR6AB 
W2CCE/KL7 
XJ1NG 
XJ3NUP 
YT7A 
YU3PR/EA9 
YZ3S 
ZD8KM 
3D6BD 
4N7A 
4N7NS 
4N0CW 
5B25OA 
5B25OL 
5B25SA 
5B25SC 
5N9GM

- JR3XMG 
-KA3DRR 
-KA5BPE
- KA8GVS 
-SV0DH 
-SV-BUREAU 
-DL9YBE 
-W2PD 
-N7DF 
-DL4BC 
-ZL4DW 
-W2CCE 
-VE1NG 
-VE3NUP 
-YU7-BUREAU
- YU3PR
- YU3-BUREAU 
-G3IFB 
-N3NDO
- YU7AJH 
-YU7BPQ 
-YU1BM
- 5B4OA 
-5B4OL 
-5B4SA 
-5B4SC
- I8XIU

UBASWL1985 
Kategori 2 Phone 
3. SM3-5384 

49. SM0-6612
339 162 54.918

7 7 49

COLOMBIA INDEPENDENT 
CONTEST 1984

1. SM7DLZ 175.467
GRATTIS! Hasse lyckades bli baste icke HK-station. Be- 
driften utfordes p§ 40 meter s3 han blev aven baste single 
band op utanfor Colombia.

RSGB21 MHz CW1984
14. SM6EUZ
Checklogg: SM0KV.

315

MT8CW
1. SM6BZE P 2/23 50 15 750 1.000
2. SM7FDO F 2/22 46 15 690 0.920
3. SM7OHG F 2/23 48 14 672 0.896

SM6NJK R 0/25 48 14 672 0.896
5. SM0KRN B 1/23 44 14 616 0.821
6. SM7NJJ F 4/20 46 12 552 0.736
7. SM5AOG C 0/21 42 13 546 0.728
8. SM5DYC u 0/22 42 12 504 0.672

SM4OGQ T 0/21 42 12 504 0.672
10. SM7MRP F 1/18 38 13 494 0.658
11. SM7NDX F 2/20 44 11 484 0.645
12. SM5ALJ U 0/19 38 12 456 0.608

SK5EU E 0/20 38 12 456 0.608
14. SK4BW W 0/21 38 11 418 0.557
15. SK0EL A 0/18 36 11 396 0.528
16. SM5CAN U 0/19 34 11 374 0.498

SM3CVM Z 4/13 34 11 374 0.498
18. SM0BDS B 0/18 36 10 360 0.480
19. SM3NPS Y 0/14 28 10 280 0.373
20. SM7DER F 0/13 26 10 260 0.346
21. SK0HB B 0/14 28 8 224 0.298
22. SM7FUE M 0/4 25 7 175 0.233
23. SM2PSJ BD 0/08 16 7 112 0.149

SM6OEQ 0 0/13 16 7 112 0.149
25. SM7CZC K 1/05 12 3 36 0.048

SM7CZC korde QRP. Checklogg: SM7CFR. Totalt deltog 
26 stationer i testen.

KLUBBTAVLINGEN
Sodra Vatterbygdens Amatorradio

Klubb (SVARK) Huskvama 2.658
FRO-Norrtelje 976
Fagersta Amatorradio Klubb 830
Mariestads Amatorradio Klubb (MARK) 672
FRO-Sala 504
Lindesbergs Radio Klubb 504
Hogskolans Sandareamatdrer,

Linkoping 456
Borlange Sandareamatdrer 418
SATT Electronic Radio Klubb,

Stockholm 396
Sundsvalls Radioamatorer 280
Salems Sandareamatdrer,

Ronninge 224
Ham Club Lundensis, Lund 175

ALLASIANDX CONTEST 1984
AFRIKA 
Single op/Multi band/CW

(op: SM7LAZ)

1. 5Z4MX(SM5MX)
Continent Winner. Grattis Rolf.

776 238 184.688

SVERIGE
CW
Single op/single band
7 MHz

1. SM0AJU 58 27 1.566
2. SM6LUK 34 20 680

14 MHz
1. SM2DQS 222 64 14.208
2. SM0BVQ 120 46 5.520
3. SM0TW 110 47 5.170
4. SM0BDS 80 41 3.280
5. SM3LGO 64 33 2.112
6. SM5AHK 52 31 1.612
7. SM70XQ 50 27 1.350
8. SM6JY 49 15 735
9. SM7LAZ 30 14 420

10. SM7CZC 11 9 99

21 MHz
1. SM0KV/0 35 24 840
2. SM4DDS 14 13 182

All band
1. SM7LSU 147 67 9.849
2. SM5BMB 104 54 5.616
3. SM5DAC 61 21 1.281
4. SM6NWL 53 21 1.113
5. SK0RQ/5 29 8 232

(op: SM5DAC)
6. SK7JC 10 8 80

Checkloggar: SM's 2NTU, 5BFJ B 60LL.

FONI
Single op/single band
14Mhz

1. SM2LWU 165 64 10.560
2. SM0MC 78 2.808
3. SM3LIV 48 28 1.344
4. SK6AW 50 32 1.600
5. SM5ALJ 23 14 322
6. SM3CBR 22 11 242
7. SM0BVQ 14 14 196
8. SM5CSS 8 8 64

21 MHz
1. SM0KV/0 25 11 275

28 MHz
1. SM6NWL 1 1 1

All band
1. SM5BMB 158 87 13.746
2. SM0CGO 71 40 2.840

Checkloggar: SM's6KMD, 7DQVB7IDF.

MT8SSB
1. SL0ZG

SM7ITZ
B
F

2/25
2/23

49
49

12
12

588
588

1.000
1.000

3. SM0BVQ A 1/24 47 12 564 0.959
4. SM3LIV Y 1/22 45 12 540 0.918
5. SM6NJK R 0/25 49 11 539 0.916
6. SK0HB B 1/23 48 11 528 0.897
7. SM5CAH U 1/23 47 11 517 0.879
8. SM7HCW F 1/23 46 10 460 0.782
9. SM5IWC C 0/24 45 10 450 0.765

10. SM5ALJ U 1/21 44 10 440 0.748
11. SM7FDO F 1/23 46 9 414 0.704
12. SM4NLL W 0/21 41 10 410 0.697
13. SM6FAM 0 0/20 40 10 400 0.60
14. SM7DER F 0/22 42 9 378 0.642
15. SM4GTB W 0/23 41 9 369 0.627
16. SM6GHY P 0/20 40 9 360 0.612

SM0MIW B 0/20 40 9 360 0.612
18. SM4NGT W 0/19 38 9 342 0.581
19. SM0CXM B 0/19 38 8 304 0.517
20. SM0BSB B 0/18 36 8 288 0.489
21. SM5BXR U 1/19 38 7 266 0.452
22. SM6NXM P 0/11 22 7 154 0.261
23. SM7CFR F 0/12 24 6 144 0.244

Checkloggar: SK2AU B SM7POK • Ej insand logg:
SM4DNK.
Totalt deltog 26 stationer i testen.

KLUBBTAVLINGEN
Sodra Vatterbygdens Amatorradio

Klubb (SVARK) Huskvama 1.252
FRO-Norrtelje 1.236
Fagersta Amatorradio Klubb 1.223
Salems Sandareamatdrer, Ronninge 832
SATT Electronic Radio Klubb,

Stockholm 564
Sundsvalls Radioamatorer 540
Mariestads Amatorradio

Klubb (MARK) 539

GLOM EJ
NYBORJARTESTEN

19 okt 0900-1100 UTC

Regler S terfin nes p3 
sidan 374.
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Spaltredaktor 
Kjell Nerlich SM6CTQ 
Parkvagen 9
546 00 KARLSBORG

□ SSA DIPLOMMANAGER SM5DQC
□ DIPLOMSM6DEC
□ RADIOPROGNOSSM5GA

V85TT Brunei. Har under September ofta 
horts pS 14 MHz CW. QSL direkt till Box 419 
Sei Complex Brunei. Aven V85GA har horts 
aktiv. QSL till Box 1200, Negara Brunei 
Darussalam Borneo.

J73D Dominica. J7 har lange varit dSligt 
aktiv p3 CW. For en tid sedan brot K4LTA/J7 
tystnaden och nu hors ofta J73D p3 CW. 
QSL till W20B. Arnold Oberson, POB 173, 
Linwood NJ 08221 USA.

OH0M Market Reef. Under sommaren 
har 2 stationer horts QRV. Under juli hordes 
ofta OH2BZ/OH0M pS CW 14 MHz. QSL till 
OH2BZ. Aven Kee, OH0MA har horts QRV. 
DX-red lyckades fa QSO p3 Top-band. QSL 
till OH0MA Karl Erik Eriksson SF-22430 Salt- 
vik.

S92LB Sao Tome. Luiz ar fortfarande 
mycket aktiv. Senast hordes Luiz med fina 
signaler pS CW 14005. Nastan varje dag hors 
han p3 14183 runt 19—20z. QSL skall sandas 
till Box 147, Sao Tome.

K5KG/VS6 Hong Kong. Ar ofta QRV runt 
14185 SSB 16z. QSL till K5TU, William K. 
Carr III, 8302 Clover Gardens Dr, Houston Tx 
77095 USA. aven VS6LG hors ofta QRV. 
QSL till Box 80546, Hong Kong.

D2 Angola. PP1AE/D2 rapporteras bli 
QRV. I skrivande stund ar ingen aktivitet rap- 
porterad. QSL for denna aktivitet skall san
das via IK8DYD.

VU... Andaman. VU2RBI meddelar i 
QSO att inom en snar framtid blir det opera
tion fr3n Andaman. Man raknar med aktivitet 
mer an 2 mSnader. L3t oss hoppas detta blir 
verklighet.

C9.. . Mozambique. M3nga rapporterar 
QSO med C9MGB som varit aktiv pS olika 
frekvenser 20 m SSB. DX-red har inga upp- 
gifter om denna aktivitet. I QSO uppgavs 
CT4VS som QSL manager. Aven Kjell 
SM7DZZ/C9 var i luften for SM-stationer 
den 11 augusti. Samma dag hordes aven 
AB4Y/C9.

7Q7LW Malawi. Ar regelbundet aktiv pS 
14243 05z. Ofta finns OE6EEG och SV1CL pS 
frekvensen som medhjalpare. Pci begaran gSr 
det att f2 CWQSO.

ZD9GI Gough Island. Med start ndgon 
gSng i September kommer denna station 
QRV. QSL skall sandas till ZS2SI S.l. Abra
hams 39 Winterhoek Drive, Box 329, Uiten- 
hage 6230 Republic of South Africa.

ET... Ethiopia. DK2QW/ET hors ofta 
runt 14200 16—17z. Aven ET3PS hors spora- 
diskt QRV. Dessa stationer ar ej ok for DXCC 
dci amatorradio ar forbjuden sedan 1981.

HC8.. . Galapagos Island. For en tid se
dan hordes HC8E QRV p3 CW och SSB. Sig- 
nalerna var ofta goda och mSnga SM- 
stationer rapporterar QSO. Aktiv ar aven 
HC8BI och nSgon g3ng i oktober kommer 
NE8Z med en stor grupp QRV med callet 
HC8X.

CY0SAB Sable Island. Ar ofta rappor- 
terad pS 7 MHz CW. Hur lange han stannar 
ar ej bekant.

1A0KM S.M.O.M. Ar citer sporadiskt 
QRV. Senast hordes stationen p£ 20 m CW. 
Operatdren onskade denna g^ng QSL via 
I0JX Antonio Vernucci, via R Lanciani 30 I- 
00162 Roma Italy.

YB0WR Indonesia. Ar mycket stark pci 80 
m och meddelar att han ar QRV med 4 ele
ment KLM beam.

FP St. Pierre o Miquelon. Under Sep
tember hordes K1RH och W1CCN QRV frSn 
FP. PS 160 m var W3ESU och K8CFU/FP. 
BSda stationerna gick QRT den 1 September.

UZ3DD/1 Franz Josef Land. Hors ofta p£ 
SSB 15— 16z pS CW hors ofta UA1OT QSL 
viaUB5KW.

XU1SS Kampuchea. Ar ater QRV frln en 
plats nara Thai border.

YA. . . Afganistan. 0N7DX/YA har under 
September horts sporadiskt QRV pa 20 m 
CW. QSL managern ON4AJV vet inget om 
denna operation. Sa besvara er ej med att 
skicka QSL.

KH0AC Saipan. Hors regelbundet pa 
14225 13 —14z. QSL via K7ZA.

T4.. . Cuba. Manga stationer hors nu an- 
vanda T4-call. T42HQ rapporterad pa 14192 
2140z. QSL via CO2HQ. T47AM rapporterad 
pa 14175 20z. QSL via C07AM.

ZK1WL North Cook ZL3AFH. Ar nu ater 
QRV fr3n North Cook. QSL via ZL3AFH, 168 
Mac. Kenzie Ave, Opawa, Christchurch 2, 
New Zealand.

VR6JR Pitcairn Ar fortfarande mycket ak
tiv pa 7073 SSB 05—06z. QSL via G3OKQ.

HS0A Thailand. Klubbstationen ar nume- 
ra mycket aktiv i alia storre tester. Senast 
hordes stationen QRV i All Asian Contest.

QSL skall sandas till RAST, GPO Box 
2008, Bangkok, Thailand.

ZL7AA Chatham Islands. Ar fortfarande 
aktiv pa 80 och 10 m med sin andra klass li- 
cens. Han forsoker nu fa en hogre klass som 
mojliggor aktivitet pa alia band.

VK2BCH/LH Lord Howe Island har un
der augusti och September varit QRV fr3n 
Lord Howe. QSL skall sandas till Ronald 
Crosby Jr, Box 344, Forster 2428, Australia.

TT8. . . Chad. G3KQL/TT8 ar aktiv pa oli
ka band. QSL skall sandas till W4BWS. Fr3n 
samma QTH hors aven KA4JRY/TT8. N7DF 
skall vara i Chad 2 manader och forsoker fa 
ett TT0-call. QSL for N7DF operationen skall 
sandas via K0HGW. Aven TT8AQ (ex FK0- 
AQ) hors sporadiskt QRV. QSL via F6GXB.

KL7.. . Pribilof Island. Det ar fortfarande 
inte klart om Pribilof skall raknas som ett nytt 
land.

YI1BGD Iraq. Operatdrerna kommer nu 
att bli QRV med egna callsign. Fortfarande 
hors endast YI1BGD i luften. QSL skall san
das till Scientific Centre, Box 5864, Bagh
dad, Iraq.

5X.. . Uganda. ARRL meddelar att 
5X5BD och 5X5WR operationen ar godkand 
for DXCC. Aven QSO med 5X5GK efter au
gusti 1984 ar ok for DXCC. 5X5GK onskar 
QSL via DJ5RTW. Ruppert, Riesenkopfweg 
7, D-8209 Schloberg Stephanskirchen 1.

Grattis till SM0DJZ som f£tt 5-bands 
WAZ och WPX Award of Excellent samt till 
SM5JE som blev fjarde station i Sverige att 
fci WAC p£ 160 meter.

RADIOPROGNOS OKT. 1985. SOLFLACKSTAL 14. SM5GA

DX-RINGEN
varje sondag 10 SNT 

3780 kHz

Det brukar vara tradition med ett foto i DX- 
spalten. Ar det ncigon som kan hjalpa mig med 
foto pA kanda och okanda DX-are. Tack pS 
forhand. Darmed over till mSnadens bidrag.

Destina
tion

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

EL 9 8 10 19 21 20 20 19 14 11 9 9
F 6 5 7 10 12 12 11 9 8 7 6 6
JA 9 11 14 16 14 11 10 9 8 8 7 8
KH6 kort 10 8 8 9 11 12 11 14 14 14 12 1 1
KH6 ling 14 15 20 19 18 17 13 13 14 15 14 14
LU 9 7 8 13 20 21 20 20 18 13 9 8
A4 9 12 18 19 19 19 17 12 10 9 9 9
OA 9 8 8 10 13 19 19 19 18 14 10 9
OD 8 9 15 18 18 18 17 12 10 9 9 9
PY 9 8 9 14 20 21 20 20 18 12 9 8
UA1 6 6 9 11 12 12 10 8 7 6 6 6
VK kort — 14 18 19 18 14 12 11 10 9 10 10
VK lAng 12 11 10 12 13 15 13 12
VU 9 14 19 20 20 19 15 10 9 9 9 8
W2 8 7 7 8 8 9 1 1 14 13 12 11 9
W6 8 7 7 9 10 14 17 17 16 13 10 8
XE 9 8 9 11 19 20 20 20 18 14 10 9
ZL kort -- -- 16 17 15 13 1 1 10 9 10 10 —
ZL lAng 13 10 11 12 12 15 16 14 12
ZS 8 9 17 19 21 22 22 19 13 10 9 9

SM 0- 300 km 2.2 2.0 1.8 3.4 4.3 4.6 4.6 3.9 2.5 2.0 2.0 2.2
SM 500 km 2.6 2.2 2.2 3.9 5.0 5.5 5.6 4.5 2.9 2.3 2.2 2.4

750 km 2.9 2.6 2.6 4.7 6.1 6.7 6.7 5.5 3.5 2.7 2.6 2.8
1000 km 3.3 3.0 3.1 5.7 7.3 8.0 8.0 6.5 4.1 3.2 3.0 3.3

Tabellen visar rekommenderad frekvens i MHz.
For SM ar understruket varde 1 hopp E eljest 1 hopp F.
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ALBANIEN
Vi anser att DX-resor till Albanien inte ar 

realistiska, bSde med tanke pS den albanska 
regeringens allmanna hSIlning och synsatt 
och p g a de speciella forhSllanden som rSder 
i BalkanomrSdetfor narvarande.

Albanien varnar om sin sjalvstandighet 
gentemot framfor allt stormakterna och for- 
sok att "tvinga tram" amatorradio enligt vSr 
modell kan inte leda till annat an misstro.

En nationell amatorradio av FRO-typ finns 
i Albanien. Nyligen holls en tavling i amatdr- 
radio, vars resultat meddelades i dagspres- 
sen.

Det finns emellertid goda skal att anta att 
samtliga ZA-call som luftas tills vidare ar 
svartfotter. En minskning av spanningen pa 
Balkanhalvon kan innebara att officiella ZA- 
stationer dyker upp pa vSra band. Till dess ar 
det bara att tygla sin otSlighet. . .

Grunden for vSra uppfattningar ar de 
kulturkontakter vi haft med Albanien sedan 
Stskilliga Sr.

Stefan, SM6FLL - Ullmar, SM5DXL
DX MIX

KL7/Pribilof Islands. Annu, efter over tvS 
Srs vantan, ingen klarhet i hur det kommer 
att bli med DXCC-status. DX Advisory Com
mittee har flera gSnger rostat i frSgan och 
kommit till oavgjort resultat men i senaste 
omrostningen blev det majoritet med 9 roster 
mot 7 for godkannande av Pribilof Islands 
som ett nytt DXCC-land frSn 1945. For att 
pSskynda handlaggningen tog DX Advisory 
Committee upp arendet vid ARRL's styrelse- 
mote 25/26 juli utan att forst ha gStt till 
ARRL's Awards Committee (se artikel om 
DXCC i QTC 5/1984) vilket gjorde att styrel- 
sen bordlade frSgan och Stervisade arendet 
till DXAC som nu mSste ga in med sin 
rekommendation till Awards Committee in- 
nan arendet Ster kan tas upp i styrelsemote. I 
Awards Committee har W1XX utslagsrosten 
och han ar inte glad over att DXAC inte folj- 
de den ratta vagen utan gick med arendet di- 
rekt till ARRL's styrelse och har dessutom 
hela tiden varit emot att Pribilofoarna skall bli 
ett nytt DXCC-land. Forhoppningarna min- 
skar nu men vi kan fa vanta ytterligare en 
ganska ISng tid pS definitivt besked.

70/South Jemen. En station med anrops- 
signalen 6W1HB/70 var QRV i juli pS 14 MHz 
SSB och meddelade att man provade utrust- 
ning men att man inte hade officiellt tillstSnd 
vilket operatdren dock sade att man skulle fS 
i September. Han uppgav att det var en 
grupp frSn Roda Korset som befann sig i 
Syd-Jemen och att QSL skulle ga via 
ON8HB som ar6W1HB's reciproklicenscall i 
Belgien. Vi fSr val snart se om detta var en av 
de alltmer vanliga piratoperationerna frSn 
Syd-Jemen eller om det ligger nSgot mera 
bakom. ARRL har alltid stallt sig valdigt 
negativa till att godkanna stationer som an- 
vander sig av tillstSnd till radiotrafik ut- 
fardade pS Roda Korset men skulle du hora 
6W1 HB/70 sS kor honom for sakerhets skull. 
Enligt den amerikanska The DX Bulletin har 
den valkande kolumnisten Jack Anderson i 
sitt Newsletter skrivit att Syd-Jemen for- 
soker ta sig ur Sovjetunionens ekonomiska 
grepp over landet och alltmer vant sig till af- 
farsforbindelser i vast-Europa och Britterna 
har svarat pS detta genom att upphoja sin 
representation i landet till ambassadnivS. 
Den dolda maktkampen ar dock sS oberak- 
nelig att man inte kan gora nSgra bestamda 
forutsagelser for landets framtida politiska 
inriktning.

YA/Afganistan. Ett stort tack till 
SM5BRW och SM0KV som svarade pS min 
forfrSgan i ett tidigare nummer om QSL- 
information for YA1 AH. Arne har loggar och 
QSL-kort kvar och skulle Du kort YA1AH i 

DX-SPALTEN

borjan av sjuttiotalet och inte fStt nSgot QSL 
sS hor av Dig till Arne Hammar, Astra- 
kanvagen 4, 262 00 Angelholm.

ET/A51/S2. Dessa lander har varit QRT en 
langre tid men nu har ET3PS dykt upp igen 
med operator Tensay och QSL-information 
Box 6128, Adis Abeba. Samma operator var 
QRV med callet ET3PG i borjan av Sttiotalet 
och ET3PG ar godkand for DXCC. Dock 
uppges nu att amatorradio ar forbjuden i 
Ethiopien sedan 1981 men har galler samma 
rSd som alltid, kor stationen om Du kan. Det 
kan dyka upp godkand dokumentation hos 
ARRL sS smSningom. FrSn Bhutan rappor- 
teras att Pradhan, A51PN, ansokt om forny- 
else av sin licens men att droja innan han blir 
QRV igen eftersom man hSIler pS att revidera 
bestammelserna for amatorradio. Vad galler 
amatorradio i Bangladesh sS meddelas att 
det finns en forening av radiointresserade 
dar, men att inga licenser for narvarande ut- 
delas. Ordforanden i foreningen, Mr Saifud 
Shahid, ar just nu bosatt i England dar han 
avlagt godkanda prov for licens och rakanr 
med att komma igSng bcide frSn England och 
frSn sitt hemma-QTH i Bangladesh.

3Y/Peter I Island. J F11ST har planer pS en 
operation harifrSn nagon gang i december/- 
januari men vi skall inte ha for stora forhopp- 
ningar om att fS ett nytt land i loggen. Han 
amnar, om det blir nSgot av, folja med nSgon 
av de japanska fiskebStar som fSngar krill i 
omrAdet och fSr stanna pa on i 24 timmar 
men mSste sedan vara kvar pS fiskebSten i 
fyra mSnader innan man kommer tillbaka till 
Japan igen. JF1IST kor enbart SSB och 
favoriserar frSn sitt hemma QTH Sttio 
metersbandet. Han ar nog valkand for mSn- 
ga som JF1IST/7J frSn Okina Torishima 
1979 dS han korde under nagra fS dagar ett 
mycket stort antal kontakter under exceptio- 
nellt svSra vaderforhSllanden. Han korde dS 
uteslutandesplit och mesta tiden pa 14 MHz. 
PS ett foto i Northern California DX Founda
tions newsletter for sommaren 1985 syns 
OH2BH besoka Norska Polarinstitutet och bl 
a traffa LA5DQ, LA1VC, LA1EE och det kan 
ju betyda nSgot.

VK0. Heard Island. Rykten har gjort gal- 
lande att Jim Smith VK9NS/P29JS skulle re- 
sa till Heard Island ytterligare en gSng men i 
QSO idag meddelar Jim att det inte fanns 
mojlighet att fS folja med den vetenskapliga 
expeditionen som lamnar Australien den 19 
September. Emellertid finns en licensierad 
radioamator med, sS det kan bli aktivitet, 
man raknar med att vara framme vid Heard 
Island i borjan av oktober och den veten
skapliga expeditionen kommer att stanna pS 
on en mSnad. Det ar mycket dSligt vader pS 
Heard Island vid den har tiden pS Sret men 
man reser andS dit nu for att undersoka tvS 
vulkanutbrott som skett sommaren 1985.

1985-09-03/SM5DQC
DXCC. The DX Advisory Committee har 

foreslagit att texten i DXCC-kriteriet punkt 58 
skall andras till nedanstSende lydelse och 
detta kommer med allra stdrsta sannolikhet 
att godkannas av ARRL's styrelse vilket gor 
att 4U1VIC och liknande stationer inte kan 
komma att raknas som separata DXCC- 
lander. ''The following will not be eligible for 
consideration as a separate entity from the 
host country: Embassies, consulates and 
extraterritorial legal entities of all nature, 
including but not limited to monuments, offi
ces of United Nations agencies and related 
organisations, or other intergovernmental 
organizations, diplomatic missions etc.'' 
Aven om nu 4U1IVC inte blir nSgot nytt 
DXCC-land sS brukar ARRL's policy vara att 
inte tillampa regelandringar retroaktivt vilket 
gor att 4U1ITU och 4U1UN aven i fortsatt- 
ningen troligen kommer att finnas med pS 
DXCC-landlistan. SM5DQC ■

HZ1 AB QSL via K8PYD Leo W Fry, 5740 
North Meadows Blvd, Columbus, Ohio 
43299 USA.

8R1RPN Box 12282, George Town.
A71AD Box4747, Doha.
YI1BGD Box 5864, Baghdad.
J73PD Box 104, Roseau.
S92LB Box 147, Sao Tome.
C53CZ Box 2282, Serrekunda via Banjul, 

The Gambia.
HC8E Box289, Quito Equador.

QSL INFORMATION
C21BD -WB0TEC
C30LCT - EA3TJ
C5AAN - DJ6QT
C5ABH - D J6QT
DJ6QT/CT: -DJ6QT
DJ6QT/LX - DJ6QT
DJ6QT/4X2 - DJ6QT
DJ6QT/5TE DJ6QT
DJ6QT/5U’. DJ6QT
ED1ISI -EA1ANE
ED5ICE - EA5BLG
EN0ACH - UZ0CWW
F08BI - F6HSI (new)
FO0RWP -WB2CVL
GD0/W0J -W0JF
HB0/PA3C - PA3CWL
HW5BM -F2FV
I2DMK/ID9 -I2MQP
I2JSB/IG9 - I2JSB
I4FYF/IA5 I4FYF
I8UZA/IG9 -I8UZA
J20BL F6BFN
J20BS -WA3HUP
J20CN -K2FV
J20CU -F8RV
J20DI -JA2KLT
J20DU - YASME
J28CB - F6AJN
J28CE - F6GXB
J28DX -F1CFD
J28EA - F6HDJ
J28EB - F6IGS
J28ED -W2TK
J28EI -FC1JEN
J28EJ -FC1DQS
J28EM -F8RV
J88BL -WA5GFS
JT0APE - UZ3AZO
JY9GW -K5TU

JY9MG 
KH6JEB/KH7 
KH0AC 
LA7OY/5B4 
LX3QT 
N7ET/DU7 
OH2DP/OH0 
OH0BH 
P29JM 
T2ABD 
T3OAT 
TZ2AB 
TZ2AC 
TY9ABC 
TY0ABD 
UA1OT 
V44KAC 
VK75A 
VR6JR 
W6DMJ/KH3 
XJ4LFG 
XT2AB 
XT2AC 
YT7A 
YU1FW/5B4 
ZD3N 
ZD3P 
ZK1WL 
ZK1XE
3A/KC8PG 
3V8AS 
3B8RS (79/80) 
3B9RS (79) 
5B25OA 
5V8WS 
5X5GK 
8A0PPI 
8Q7BP 
8Q7CC 
9H3EH

-JR3XMG
7 -KH6JEB 

K7ZA
- LA7OY
- DJ6QT 
-N7ET

3 -OH2DP 
-OH2BH 
-VK4MJ
- JA7IL 
-G4GED
DJ6QT 

-DJ6QT 
-DJ6QT
- DJ6QT 
-UB5KW
WB2LCH 

-VK3WI 
-G3OKQ

3 -WB6UBR 
-VE4CAT
- DJ6QT
- DJ6QT 
-YU7GMN 
-YU1FW
- DJ6QT 
-DJ6QT 
-ZL3AFH 
-WB6GFJ 
-KC8PG
-DJ6QT 

j) - DJ6QT
- DJ6QT 
-5B4OA

DJ6QT
- DJ5RT
- YB0TK
- DJ6QT 
-DJ6QT 
-DL2GBT

DXPress ■

QSL INFORMATION

DX-Press 

C30LBM - EA5FEX IK2BHX/IP1 - I2ZCE
C30LBS -I1FOU IS0LYN/IM0 -IS0LYN
CH5YA -VE5YA J5WAD - UA4PW
CR9SI -CT3BD K7VAY/SV5 -DA2AA
ED5TI -EA5BCX K8MJ/V2A -K8MJ
EJ2B -ON5KL OH0MA -OH0NA
HK0HEU HK0FBF 0N7DX/YA -0N4AJV
HL1CG -JA1ADD 0T7PQ -ON5GK
FM5BH -W3HNK PJ8UQ -W3HNK
FM5WD -F6FNU PY8SBB/PY9 -PY8SBB
HA7KPW/ RP9B -UP2BN
HPF85 -HA7RB YT7A -YU7GMT

HW5BM -F2FV YU1FW/5B4 -YU1FW
HW5ZI -0N7VA YZ7L -YU7A0P
I2ZCE/IP1 - I2ZCE YZ7Z -YU7AOP
I0MC/IN3 -I0MC YZ0U -YU2BHI
I0SNY/ZB2 -I0SNY ZC4CZ -G4MGQ

LAOS

XW8BP
-SINCE 1961

CfW MMNO OUR Q8O

TU I =>/------------------------- y

OP C S.FENG OSL

Till alia som vantar p3 QSL frSn XW8BP s3 meddelar Ma- 
nagern JH1ARJ att han har loggar for tiden 1970 — 1975. 
Adressen ar 1-8-14-322 Haradamotomachi Toyonaka Osaka 
561 Japan.

SM4TU ■
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Diplomspalten
Stickers utges for varje ytterligare 25-tal 

lander upp till totalt 200.
Ansokan skall goras med GCR-lista veri- 

fierad av SSA Diplommanager eller tvd andra 
funktionarer inom SSA.

Avgiften ar 15 IRC for diplomet och 3 IRC 
for varje stickers.

Ansokan skall sandas till: Ted Double, 
G8CDW, 89, Linden Gardens, Enfield, 
Middlesex, England EN1 4DX.

OE RTTY AWARD
Verifierade kontakter p3 2 x RTTY med 

Osterrikiska stationer fr^n 1977-01 -01.
Class 1:20 st (DX 10 st)
Class 2:10 st (DX 5 st)
HF och VHF-kontakter raknas separat.
Ansok med GCR-lista och 10 IRC eller 6 

USD till: OE-AARTG-Award Manager, Lucia 
Fleck, Anningerstrasse 16, A-2521 Trumau, 
Osterrike.

WA JERSEY ISLAND AWARD
Jersey Amateur Radio Society utger det 

har diplomet till lie radioamatdrer och SWL 
for kontakt med samtliga tolv forsamlingar 
(parish) pS on Jersey samt med klubb- 
stationen GJ3DVC. Kontakter fr o m 1984- 
06-01 raknas.

Forsamlingarna ar: ST Helier, ST Peter, 
ST Saviour, ST Martin, ST John, ST Law
rence, ST Brelade, ST OUEN, ST Clement, 
ST Mary, Trinity och Grouville.

Endast bofasta amatdrer p3 on raknas. In
ga besokande stationer.

Endast en mobil/portabel station fdr rak
nas med undantag for klubbstationen 
GJ3VDC, som dd och d£ aktiverar sv^rkorda 
forsamlingar. Observera att en kontakt med 
klubbstationen ar obligatorisk.

Alla band och trafiksatt raknas. Endow
ment kan fds for CW och RTTY.

Avgiften ar 10 IRC (6 IRC for SWL).
Ansokan skall bestci av loggutdrag, 

undertecknat av den sokande samt veri- 
fierat av SSA Diplommanager.

SWL skall sanda in tretton st lyssnar- 
rapporter omfattande hord G J-stn, namn, 
parish, tid, band, mode, RST samt mot- 
stationens call och erhdllen RST frSn GJ- 
stn.

Ansokan skall sandas till: Award mana
ger, JARS, P.O. Box 338, Isl of Jersey, via 
UK.

FLANDERS FIELD AWARD
Staden YPRES i Belgien omgavs av slag- 

fa It bdde under forsta och andra varldskriget. 
Till minne av dom stupade, utger Radio

club Ypres det har drliga diplomet till de 
radioamatdrer och SWL, som uppfyller fol- 
jande fordringar:

Stationen ON7FF skall kontaktas den 9, 
lOeller 11 november.

SAMPLE.

Ob K,'|- ; < K.?.)H < X

Alla band och trafiksatt ar tillatna.
Avgiften ar 5 USD eller 10 IRC. Ansokan i 

form av loggutdrag eller Ditt eget QSL for 
kontakten, skall sandas till: Manager Flan
ders Field Award, Radio Club Ypres ON7FF, 
P.O. Box32, B-8900 Ypres, Belgien.

Fram till januari 1985 har 1150 diplom ut- 
delats, meddelar dess manager ON4ACV.

Det tusende diplomet utdelades till 
G6ZOQ under en ceremoni i Ypres, dit 
han var inbjuden.

ORANIEN DIPLOM
Ortsverband Diez (DOK K02) utger det har 

diplomet till lie radioamatdrer och SWL.
Europeiska stationer behover 10 poang en- 

ligt foljande berakning:
Kontakt med stationer i Diez DOK K02, 

Wallmerod DOK K37 och Limburg DOK F14 
ger 1 poang per band.

Klubbstationer i respektive Ortsverband 
ger 2 poang per band.

Utover dessa 10 poang skall minst 5 statio
ner i Holland kontaktas.

Kontakter frein 1981-01-01 raknas.
Ansokan skall ske genom insandade av 

GCR-lista och 5 DM eller 10 IRC till: Helge 
Hirschenberg DJ6CM, Schlesierstrasse 46E, 
6252 Diez, Vasttyskland.
PRONTO

Hisingens radioklubb — SK6AW utger det 
har diplomet till lie radioamatdrer och SWL 
for verifierade kontakter med 40 olika statio
ner i SM6 fran 1950-01-01 (DX20 stationer).

Varje Ian (P, R, 0 och N) skall vara repre- 
senterat med minst 3 stationer (DX 1 stn).

Diplomet utges for Mixed, CW, SSB, 
RTTY, SSTV eller annat trafiksatt samt en- 
staka band (1,8 MHz — GHz-banden).

Den ansokande skall ha sant och mottagit 
QSL for genomforda kontakter.

Ansokan skall ske med GCR-lista. Avgif
ten ar 15 kr eller 10 IRC. Adress: SK6AW — 
award manager, Box 53055, 400 14 Gote- 
borg.

NYA DIPLOMMANAGERS
Foljande franska diplom har fStt nya mana

gers. Observera att ansokan for samtliga 
fortfarande skall g§ via SSA Diplommanager 
(SM5DQC).

DTC, F CW 500: F6HWH, Patrik Beunier, 
La Tullerie, F-150, Rue du Dauphine, F- 
03150 Varennes Sur Allier. DTA, DDTOM: 
F6AXP, Max Pomel, Boite Postale 73, F- 
63370 Lempdes.

DEE: F6FHO, Jean Robert, 2, Rue Arsene- 
d'Arsonval, F64001 Pau.

CHplom
SM6DEC Bengt Hogkvist 
BlSbarsstigen 11 B,
546 00 KARLSBORG

RTTY DIPLOM
Dom allra fiesta diplom ar Stkomliga for 

RTTY genom endorsments eller stickers. Har
kommer emellertid tre rena RTTY-diplom.

WORKED SCANDINAVIAN RTTY 
AWARD - WSRY

WSRY utges av SARTG och ar tryckt i 
fyrfarg pa blci hogglansig kartong.

Det utges for 2 x RTTY-kontakter med oli
ka skandinaviska stationer i foljande klasser: 

General class: 25 st
Bronze Ribbon: 50 st
Silver Ribbon: 75 st
Gold Rosette: 100 st.
For Gold Rosette skall de 100 kontakterna 

inkludera verifierade QSO med landerna LA 
SM OH TF OX OY OZ.

OvanstSende antal kontakter galler for 
skandinaviska sokande. For dvriga Eu galler 
16-35-50-75 och for DX 8-15-25-40 kontakter. 

Alla amatorradioband ar tillatna.
Innan man ansoker for hogre klasser, skall 

General class ha erhdllits.
For de tre lagsta klasserna, skall ansokan 

ske med verifierade loggutdrag. For Gold 
Rosette galler samma sak men for de sju lan
derna skall fotostatkopia av QSL eller refe- 
rens till SARTG contest-log bifogas.

Avgiften ar for General class 10 IRC och 
for de dvriga klasserna 6 IRC per styck.

Ansokan skall sandas till: Award Manager, 
Jorgen Dudahl-Lasjon, OZ1CRL, Egebjerg- 
vej 90, DK-4500 Nykobing SJ, Danmark.

QUARTER CENTURY AWARD
British Amateur Radio Teleprinter Group 

utger det har diplomet for verifierade 
2 x RTTY-kontakter med 25 olika lander en- 
ligt ARRL DXCC-lista. Diplomet utges aven 
till SWL.

DECERNED TO: CM

396 QTC 10:1985



Var ar mSnen? Folke Rosvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00 AKERSBERGA

Var och en som sysslat med mSnstuds har 
stallts infor problemet att veta var pS himlen 
mSnen befinner sej. PS 60-talet lostes proble
met genom att avlasa deklination och meri
dianpassage ur Den Svenska Almanackan, 
varefter positionen avlastes ur omfattande 
tabellverk for en viss geografisk position och 
en viss tid fore eller efter meridianpassagen. 
Sedan dess har hemdatorerna kommit och 
numera behover man inte alls stoppa in nSg- 
ra data ur almanackan, utan programmet 
skoter om alltsammans. Jag ska har beskriva 
ett enkelt BASIC-program som torde gS in i 
praktiskt taget varje computer av idag.

Detta hela borjade nar SM5CFS hade fStt 
ett program av SM0LRN, som han inte kun- 
de fS att fungera (programmet alltsS). 
SM5CFS undrade om jag kunde gora nSgot 
St saken. Vid narmare studium visade det sej 
att det omojligen kunde ha fungerat for 
SM0LRN heller, varfor jag skrev om en del 
skumma partier och fick igSng det hela. Vid 
telefonkontakt med SM0LRN framgick det 
att han hade anvant en printer som inte pas- 
sade till datorn, varfor vissa tecken hade bytt 
plats! Jag hittade ocksS ett logiskt fel som 
gjorde att positionen blev felaktig en mSnad 
per Sr, men det hade tydligen ingen upptackt 
tidigare. SM0LRN sa att programmet via vis
sa omvagar i Sverige ursprungligen kommer 
frSn USA, och att det skrivits av tvS astro
nomer. Dessa mS ha varit skickliga i astrono- 
mi, men hade tydligen ingen storre erfaren- 
het av programskrivning eftersom vissa 
berakningar utfordes flera gSnger och i en lo
op ISg konstantberakningartill ingen nytta.

Efter en ordentlig storstadning lyckades 
jag fS ner berakningstiden till nara halften av 
den ursprungliga. Jag avlagsnade ocksS en 
irriterande sparr som gjorde att positionen in
te angavs om mSnen ISg under horisonten.

Det kan ju vara av intresse att veta om den 
just ar pS vag upp.

Resultatet visas i detta program. Forst ska 
man pS raderna 170 — 180 stoppa in sin egen 
longitud och latitud. I programmet fin ns 
SM5CFS' position 18° och 40' ost och 59° 
40' nord. Darefter ar det bara att kora via 
RUN. Programmet frSgardS efter Sr, mSnad, 
dag, timmar och minuter i UT (samma som 
GMT). Man stoppar in dessa varden med 
kommatecken mellan, t.ex. 1985, 1, 1, 0, 0 
och for midnatt vid Srsskiftet 1984—1985. 
Svaret ska dS bli Azimuth 275.3, Elevation 
7.5, Greenwich Angle 72.1 och Declination 
9.2, allt i grader (av 360). Azimuth betyder 
riktningen, alltsS strax norr om vaster, Eleva
tion betyder hojd, alltsS 7.5 grader upp frSn 
horisonten, Greenwich Angle och Declina
tion behover man inte bry sej om, men for 
den som ar intresserad kan namnas att 
Greenwich Angle betyder vinkeln mellan 
Greenwichmeridianplanet och forbindelse- 
linjen mellan jorden och mSnen, och Declina
tion betyder mSnens hojd over himmelsekva- 
torn (planet genom jordens ekvator) och for- 
bindelselinjen mellan jorden och mSnen. Vi 
kan lagga marke till att om deklinationen har 
ett stort positivt varde brukar aktiviteten pS 
norra halvklotet vara pS topp, med undantag 
for sommaren.

Skulle det vara nSgon lasare som inte kan 
fS programmet att fungera vore jag tacksam 
att fS veta detta, eftersom det trots allt ar vis
sa skillnader mellan olika hemdatorers BA
SIC.

Det ar ocksS mojligt att skriva om pro
grammet sS att det standigt visar positionen 
pS samma plats pS skarmen tillsammans med 
en klocka, vilket kan vara praktiskt nar man 
sitter och ska folja mSnen.

100 DEFFNA(X) = INT(X*Z0*10+.5)/10:0EFFNB(X)s(X-INT(X))*Y9:W0=.822513
110 Wl = .0362916457 :W2=.995766:W3=.00273777852:W4=.974271 :W5=. 0338631922
120 W6=.0312525:W7=.0367481957 :W8=.751213:W9=.036601102:X0 = .0114842665
130 X1 = .1O9763757:X2=.O222354947:X3=.00324631241 :X4=.0037350046:X5=. 00198967535 
140 X6=.00102974426:X7 = .000994837673:X8=.0897797367:X9=. 0115069558
150 Y 0 = . 108739248:Y1=.022005881 :Y2=.00254818071 :Y3=.397821 :Y4 = .917463
160 Y5=.065709822:Y6=24.065712:Y7=6.646055:Y8=4*ATN(l):Y9=2*Y8:Z0=360/Y9
170 F»+(18+40/60)/Z0:REM LONGITUDE 18 DEG. 40 MIN. EAST (EAST =+, WEST =-)
180 G=+(59+40/60)/Z0:REM LATITUDE 59 DEG. 40 MIN. NORTH (N0RTH=+, SOUTH=-)
19 0 H = C 0 S(G ) :G = SIN(G )
200 PR I NT"YE AR.MONTH,DAY , HOURS , MINUTES (UT ) " : INPUTA , B , C , 0 , E
210 J=A-19OO:1FB<3THENB=B+12:J=J-1
.2 20 J = 365*J + 30*8 + C + INT(J/4)-32.5
2 3 0 IFB>7THENB = 8 - 5:J = J + 3 : G0T0230
240 J=J+INT(B/2):K=D/24+E/1440:L=J+K:M=FNB(W0+Wl*L):N=FNB(W2+W3*L)
250 P=2*FNB(W4+W5*L):Q=FNB(W6+W7*L):R=SIN(P):S“SIN(M):T=SIN(M-P)
260 L=FNB(W8+W9*L)+X0*R+Xl*S-X2*T-X3*SIN(N)+X4*SIN(2*M)-X5*SIN(2*Q)
270 L=L-X6*SIN(2*M-P)-X7*SIN(M+N-P):M=X8*SIN(Q+X9*R+Y0*S-Yl*T)-Y2*SIN(Q-P)
280 N=C0S(M):M=SIN(M):P=N*SIN(L):Q=P*Y3+M*Y4:Q=ATN(Q/SQR(l-Q*Q)):R=C0S(Q)
290 S=SIN(Q):T=N*COS(L)/R:L=ATN((P*Y4-M*Y3)/R/T):M=Y5*J
300 M=M+Y6*K+Y7-INT(M/24)*24:IFT<0THENL=L+Y8:G0T0320
310 IFL<0THENL=L+Y9
320 K=Y9*(M-INT(M/24)*24)/24-L:IFK<OTHENK=K+Y9:G0T0340
330 IF K > Y 9 T H E N K = K - Y 9
340 L=-F-K:M=H*COS(L)*R+S*G:N=SQR(1-M*M):M=ATN(M/N):P=(S-G*SIN(M))/H/COS(M) 
350 L=ATN(SIN(L)*R/N/P): IFP<OTHENL-L + Y8:G0T0370
360 I FL <OTHENL =L + Y9
370 PRINT"AZIMUTH "FNA(L):PRINT" ELEVATION "F N A(M )
380 PRINT"GREENWICH ANGLE"FNA(K):PRINT"DECLINATION “FNA(Q)
390 REM G0T0200 IF A LOOP IS WANTED

--------------------------------------------------------------------------------- ----------- \
SSAs Trafikhandbok

— en handledning for sandaramatdrer. 
Ett losbladshafte om 52 A4-sidor. 

Pris 15:— fraktfritt frSn

Forsaljningsdetaljen
<__________________________  ______________________7

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

SCAG QRP-CUP
gSr vidare med hygglig aktivitet trots att 

det stundat semestertider. For juli noteras 
foljande resultat:

Klass A (160, 80 och 40 meter).
1.SM5CCT 7760 km/W
2. SM4KL 2254 km/W
3. OZ5RM 1102 km/W

Klass B (20, 15 och 10 meter)
1. SM6FVE/4 63250 km/W
2. SM5CCT 43484 km/W
3. SK0MK 7808 km/W
Som vanligt ar det "Milliwattarna" som 

noterar dom basta resultaten. Med nu- 
varande lage pS konditionsfronten kan man 
knappast forvanta sig nSgra DX med effekter 
i milliwattklassen, men det blir andS mSnga 
kilometer/watt. Det verkar som om mSnga 
QRP-are kor med hogst mediokra antenner 
typ trSdsstump inomhus eller dito hangande i 
stuprannan. Trots detta blir ofta resultaten 
forvSnansvart bra.

Scandinavian Hill Top Record
SM7KJH/Christer var tillsammans med 

OZ5RM/Rick och OZIGHQ/Jdrgen och kor- 
de QRP i Oviksfjallen i Jamtland. Man hade 
en Argonaut 515 och en LW, och var aktiva 
frSn Hovdehogen pS 1000 meters hojd. Grab- 
barna gor nu (pS skamt forstSs) ansprSk pS 
"Scandinavian Hill Top Record". Kan nSgon 
annan QRP-are sIS detta "topprekord"? Hor i 
sS fall av Dej med data.

QRP-litteratur
I QTC 2/84 berattade jag om The G-QRP 

Club Circuit Handbook, en utmarkt bok for 
den som ar intresserad av att sjalv bygga smS 
enkla grejor, och man kan sannolikt fort- 
farande bestalla den frSn RSGB publications.

En mera allmant hSIlen bok om QRP har 
dock hittills saknats. Nu har det kommit ut 
en ny bok. THE JOY OF QRP — Strategy for 
Success, skriven av W0RSP, Adrian Weiss. 
Han ar QRP-redaktor i CQ-Magazine, och 
torde vara mycket val skickad att skriva en 
bok exklusivt tillagnad QRP. I senaste numret 
av SPRAT ar boken recenserad av G3RJV, 
och han har bara lovord att saga om den. Pri- 
set ar 12.95 och boken kan bestallas direkt 
frSn forfattaren. Adressen ar: W0RSP, Ade 
Weiss, 833 Duke St. 83, VERMILLION, 
S.D., 57069, USA.

En annan bok som kommit ut i ny upplaga 
och som kanske kan vara av intresse for den 
experimenterande QRP-aren handlar om an
tenner. Den heter DIGEST OF HORISON- 
TAL WIRE AERIALS och har skrivits av en 
lyssnaramator, Dennis Hoult, G400. Den 
innehciller massor av tips och ideer, och mSn
ga numera nastan bortglomda men andS ut- 
markta antenner har medtagits, t.ex. W2FD1 
W3 EDP och olika varianter av W8JK. Boken 
bestalles direkt frSn forfattaren, Dennis Ho
ult, G400, Chespool House, Gosberton Rise, 
Spalding, Lincolnshire, PE11 4EU, ENG
LAND. Priset fraktfritt inom G-land ar 3 Pund 
(2.50 Pund for medlemmar i G-QRP Club), sS 
man bdr val lagga till 1 Pund for frakten.

LITET AR VACKERT!
QRP OCKSAl
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CW-spalten SM7GWF Holger Klintman
Adjunktsgatan 3 d
214 56 MALMO

SM5TK Kurt Franzen
gemenligen kallad "Frasse", har som sy- 

nes overlamnat CW-spalten till SM7GWF. 
Eftersom Frasse ar "tidlos" kan vi anvanda 
en ungdomsbild. -WB

Tack for ditt m^ngSriga och fina jobb som 
spaltredaktor, Frasse! Hoppas du hor av dig 
med litet tips och stoff da och d3 ocksci i 
framtiden.

Den har spalten riktar sig inte bara till 
avancerat CW-folk, utan ocksS till den oruti- 
nerade amatdren, som kanske nyss fcitt sitt 
cert, och varfor inte ocksS till den som fun- 
derar p3 att ta C-cert men annu inte kommit 
igSng. Det blir framover en del info om ak- 
tuella CW-aktiviteter pci banden, tips om 
trafikteknik, feedback frSn lasarna m.m.

Just stoff frSn lasarna ar alltid mycket val- 
kommet. Det gor spalten mer varierad och 
roligare att lasa. Det kan galla personliga 
erfarenheter av amatortelegrafi, synpunkter 
och diskussionsinlagg, klipp fr^n utlandska 
magasin, inom CW-contests och -diplom, 
forslag till aktiviteter, synpunkter p3 CW- 
inlarning, etc, etc. Tveka inte att skriva en 
rad om du har n^got bidrag!

GWF

SKD i somras
Liksom varje Sr kordes SCAG Straight Key 

Day nu i somras. SKD har blivit nSgot av en 
institution som Sterkommer tvS gSnger om 
Sret: midsommardagen och nySrsdagen. 
Man kor bara med vanlig handpump, i lugn 
takt och garna ISnga 'rag-chew' QSO:n.

Denna gSng deltog enligt testledaren, 
SM7GXP Lennart, c.a 100 amatorer frin 
sammanlagt sju lander. Enligt traditionen bi- 
fogar man till loggen sin rost pS vem som ha
de "basta handstil', och denna gSngen var 
det SM5HQN Claes, som samlade de fiesta 
rosterna. Han innehar nu under ett Sr vand- 
ringspriset SCAG Honour Key. Congrats!

Forkortningen. . .
Vettig anvandning av forkortningar ar kne- 

pet att overkomma en av telegrafins fS nack- 
delar — dess relativa ISngsamhet. Samtidigt 
fSr man pS kopet att kunna samtala med 
motstationen utan sprSkhinder!

Har i spalten ska vi varje mSnad ta upp en 
forkortning och pSminna om dess betydelse 
och anvandning. (Gamla CW-ravar mS ur- 
sakta att en del av stoffet verkar valbekant).

Som alia vet finns det en mangd forkort- 
ningar att ta till, och mest kand ar kanske Q- 
koden. Med den tackes en stor mangd olika 
trafiksituationer upp, och ratt anvanda kan 
forkortningama verkligen underlatta kom- 
munikationen.

QRM med frSgetecken betyder: "Ar min 
sandning stord av annan station?"

Utan frSgetecken och foljt av en siffra (1 — 
5): "Storningarna pS din sandning frSn an
nan station ar. . foljt av en bedomning, 1 
("obefintliga"), 2 ("svaga"), 3 ("mSttliga"), 
4 ("starka") eller 5 ("mycket starka").

Man hor ofta "QRM" anvandas utan siffra 
i betydelsen "Jag har storningar frSn annan 
station".

Exempel: Stn A: "QRM? K". Stn b: "C 
QRM 4 RPT ALL K". ("C" betyder "ja", 
"RPT" "repetera").

Pa tai om hi-speed. . .
PS kontinenten kor man hSrt med hi-speed 

ibland. Lyssna t ex pS sondagama pS 40 m 
eller kring 3575—80 pS kvallarna sS fSr ni hd- 
ra.

Det finns t ex HSC (High Speed Club, 
sekr. DL1PM) for minst 150-takt (=tec- 
ken/min). Sen kommer VHSC (Very High 
Speed Club, sekr. PA0DIN) for minst 200- 
takt, varefter SHSC tar vid (Super High Spe
ed Club) for minst 250-takt. Slutligen, for 
den som trottnat pS att kora QRS i 250, finns 
EHSC (Extremely High Speed Club) for 
minst 300-takt. (Sekr. for de bSda senare ar 
0N4CW).

Varfor telegrafi?
I QTC 9/85 berattades om att SkellefteS 

Radioamatdrer, SKRA, 25-Srsjubilerat. 
Vasterbottens Folkblad uppmarksammade 
handelsen och ville gora ett reportage. Under 
detta kom den obligatoriska frSgan: "Varfor 
telegrafi?"

Stefan SM2LCI fick i uppdrag att forklara 
detta for reportern som gjorde ett helsides- 
reportage i VF. FrSgestallningen ar intressant 
inte bara for okunniga dagstidningsreportrar 
utan aven for sSdana som inte kan eller vill 
forstS varfor en sandaramator bor beharska 
telegrafi. "Att tala ar ju manniskans naturliga 
kommunikationssatt" sager mSnga. Red.

Genom att resonera litet kring detta kan 
frSgan besvaras ganska latt.

I amatorradioverksamheten ligger oftast 
ett intresse for elektronik och experimen- 
terande som grund. Det har varit och ar 
experimentlustan som driver amatorradion 
framSt. Nya trafikprocedurer, nya utbred- 
ningsvagar och modulationstekniker, allt ar 
en foljd av amatorradions ide och mening. 
Man kan se T-licensen som ett bra fdrsok att 
intressera skickliga experimentdrer for ama- 
torradions hela, vida fait — inklusive telegra
fi! De som har, eller fSr, ett intresse for ama- 
torradio i en vidare bemarkelse upptacker 
snart fordelama med CW och det ar sakert 
m3nga "T-certare" som beharskar CW myc
ket bra. T-licensen kan fungera som en av 
flera inkorsportar till amatorradioverksam- 
heten.

Vcir verksamhet bedrivs med ganska stora 
friheter, vilka vi mSste forvalta val och under 
ansvar. Det galler t ex ratten att sjalva 
bygga/modifiera v3r utrustning for egna me- 
del och att etablera kontakter varlden over, 
utan granser. Som nSgon har sagt: Amatdr- 
radio — en granslos hobby!

For att kunna svara upp mot de friheter 
och rattigheter vi har m^ste vi kunna uppvisa 
en del fardigheter i Scival teknik, trafik och

sakerhetsforeskrifter, som i telegrafi.
Det finns flera skal till att framhSlla tele- 

grafin, inte som den allena saliggorande, 
men kanske som den mest effektiva i floran 
av alia trafikmetoder. Och med telegrafi me- 
nar jag manuell telegrafi med horselmottag- 
ning.

En telegrafisandare/mottagare kan byggas 
med mycket enkla medel. Det kanske ar frS- 
ga om en nodsituation! Det finns mSnga 
exempel p§ hur telegrafifardigheten har rad- 
dat liv.

Telegrafin ar bandbredds-sn^l. Det marks 
val inte minst pci 7 MHz, hi. Lyssna pS en pile 
up p£ SSB. Jamfor sedan med en d:o p3 
CW. Ja, dar ser du sjalv. . . Hjarnan ar ett 
bra filter for CW, men pS SSB slcir det slint 
p3 grund av de enskilda signalernas stora 
bandbredd. Man skulle lite tillspetsat kunna 
saga, att CW ar Vcirt naturliga sprSk i etern! 
En jamforelse med musik och rytmer ligger 
inte Icingt borta.

Telegrafin ar effektsndl. Under forhSI- 
landen dar en bredbandig SSB-signal inte 
skulle kunna horas, kan en telegrafisignal ge 
en mojlighet till en fullgod kommunikation. 
Och detta kanske med en I3g effekt. All ener- 
gi kan ju tillgodogdras pa en mycket liten 
bandbredd. Aven har, med svaga signaler, ar 
manuell mottagning klart overlagsen den 
automatiska.

CW kraver nSgot av utovaren och det ar 
inte minst viktigt. Varfor telegrafi? Ja, frSgan 
skulle lika garna kunna lyda: Varfor contest? 
Varfor jogging? Varfor segling? osv i all 
oandlighet, nastan. Manniskan fascineras av 
aktiviteter som kraver nSgot, aven om slaget 
av aktiviteter varierar. Att kora foni fSr man 
val saga ligger i vSra baskunskaper, det klarar 
vi lika val som vi kan klara av ett telefonsam- 
tal. Speciellt med tanke pS dagens bred- 
bandsavstamda riggar. Men telegrafi kraver 
nSgot av utovaren och det ar bara att konta- 
tera att CW sist men inte minst AR EN 
SPORT!

73 de SM2LCI/Stefan
* * *

CLUBE DECW
AGUIAS DO SUL
P.O. Box27
88.000 Florianopolis-SC
BRASIL

Dear Friends
Two Brazilian CW Clubs — Grupo Morse 

Paranaense (GMPR) and Clube de CW Agui- 
as do Sul (CWAS) — are promoting from 
October 25 to 27, 1985, in the City of Lages, 
State of Santa Catarina, the FIRST MEE
TING OF BRAZILIAN CW OPERATORS - I 
ENCEBRA. During these days we shall be 
operating a special call-sign: ZZ5IW at the 
following QTR: 00.00 UTC, 25.10. until 15.00 
UTC 27.10, around the clock, on QRG open 
for DX at the proper time.

Please communicate this special event to 
your associates, in order to enable them to 
contact ZZ5IW and to receive a special QSL- 
card which is good for Awards of three Bra
zilian CW Clubs. Inclosed: sample of the spe
cial QSL-card.

Tnx for your kindness, and vy73!
Ernst Grimm — PP5AS
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samlat infodingarna pA "KalkstensHawaii" till auktion.Obon SM3CWE (Alnon) har 
Foton: SMI ALH.

SolnedgAng over Hoburgen.

Field-day p§
Gotland

Den forsta helgen i augusti holl vi som 
vanligt vAr Arliga Field-Day. Vadret var kan- 
ske inte det basta med lite regn och antenn- 
fientliga vindbyar.

De fyra tidigare Aren har dock bjudit pA 
varmebolja sA det vore nastan synd att klaga. 

Fredagen borjade med antennuppsattning 
och taltresning. Fortsattningen blev grillning 
och "eye-balls" inpA nattkroken med amatd- 
rer frAn bAde nar och fjarran.

Dagen efter sA korde vi en ravjakt. Det var 
mAnga som drog ivag for att for forsta gAn- 
gen gora bekantskap med denna adla sport.

Nasta programpunkt blev auktion. Till auk- 
tionsutropare hade vi tillsatt den milt protes- 
terande DL3/3CWE. Under Owes rappa led- 
ning sA forsvann det ena efter det andra. 
Klubbkassan fick sitt och stAr nu redo infor 
nasta Ars meeting. Vid sista klubbslaget brot 
regnet ut och dA passade det ju bra att dra 
sig tillbaka for att undersoka sina nyforvarv.

Som tur var sA var maten i Ar planerad att 
avnjutas under tak. Det var riktigt skont att 
hora regnet smattra i plAttaket nar vi hogg in 
pA oxfilAn. Man kunde se att auktionen gjort 
sitt for aptiten.

Det var en nAgot betryckt pensionats- 
agare som dagen efter undslapp sig att radio- 
amatorer och gAende bord det blir det aidrig 
mer.

Regnet avtog och efter maten bar det av 
till skogs.

Som sista punkt korde vi drive-in-bio om 
radiokrigforing. Natten avslutades sent om- 
sider vid lagerbAlet med dartill horande histo- 
rier.

Sondagen fortsatte med olika radioinslag. 
Bland annat sA fanns ons DX-klubb med och 
visade glatt hur BC-lyssning gAr till.

Efter helgen sA var VHF-ganget kvar. Vi 
ombaserade oss till Hoburgen for att darifrAn 
kora mAnads-testen. Hur det gick skall jag in
te beratta utan det fAr ni sjalva lura ut nar 
resultat-listan kommer.

Tack till alia som var med och speciellt till 
de som holl i de olika arrangemangen.

73 och val mott nasta Ar 
Eric/ALH

SK3GK
— Sigurd KalleTre
Gevalia Kaffe

Antligen har Gavle KortvAgsamatdrer skaf- 
fat sig en klubblokal. GKA har sedan mAnga 
Ar huserat i olika ungdomsgArdar men endast 
for sina mAnadsmoten. Kommunen har upp- 
vaktats vid ett par tillfallen med en begaran 
om en mera permanent klubblokal men har 
hittills inte visat nAgra tecken till att stalla 
upp med sAdan. Nar darfor GKA, genom tips 
av SM3LRH/Heikki, fick reda pA att en lokal 
stod tom i ett av General Food:s byggnader, 
sA slog klubben till. General Food ager nume- 
ra Gevaliarosteriet. Darav den vanvordiga 
bokstaveringen i rubriken.

Klubblokalen finns 3 trappor upp i huset 
mittemot kafferosteriets entre. Adressen ar: 
Drottninggatan 56, med ingAng pA gaveln 
och hiss finnes for de som inte vill motionera 
i trapporna. Lokalen ar uppdelad i tre rum 
och har tidigare inhyst ett provkok som inne- 
hAllit massor med kaffebryggare. Av den 
anledningen finns det rikligt med stromuttag 
runt vaggarna vilket passar oss utmarkt. Vi Heikki SM3LRH beundrar takutsikten. 

fr-
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1

SM7HQD Goran, SM5OJH Hfikan, SM7EWG Bosse, SM7OJH Kenneth, SM7 6167 
Gunnar och SM5NJG Johnny. Foto: l-M Wallin.

Lordag den 19 oktober traffs vi i Skelleftea 
for sedvanligt hostmote. Motet borjar kloc- 
kan 13.

Vi planerar ocksS att ha en fest pS kvallen 
och ordna overnattningar. Boka helgen for 
en trevlig visit till SkellefteS.

Detaljerad information kommer i separat 
utskick till klubbarna och via bulletinsand- 
ningarna pS kortvSg och 145 MHz.

Nasta going vi traffs blir vid SSA's Srsmote 
i Gallivare i april 86. Jag planerar namligen 
att installa vSrmdtet till formSn for Srsmotet. 
Eller vadtycks?

73ESBESTDX
DL2, SM2DQS

Krogbesok
I borjan av juli gjorde SM7QY med XYL en 

liten rundresa i SkSne och rSkade komma till 
Brosarps GastgivaregSrd. Krogaren dar var 
SM7KEA Rolf Jonsson som tillsammans 
med sin XYL driver anlaggningen som 1984 
fyllde 300 Sr. Den 11 december 1707 kostade 
en mSItid med tre ratter 26 ore. Ville man ha 
ett stop svenskt brannvin till kostade det 8 
ore enligt gastgivargSrdens "matsedel”. PS 
bilden syns krogaren tillsammans med servi- 
trisen. T v gastgiverskan.

Ej avhamtad vinst
Vid dragning pS lotted vid SM6-mdtet i 

Goteborg den 30 mars, utfoll lott nr 129 med 
vinst. Vinsten har annu ej avhamtats. Inne- 
havare av denna lott kan hanvanda sig till 
DL6. Om vinsten ej avhamtats fore den 11 
oktober, tillfaller den lotteriet.

DL6

Christer SM3NUX, Heikki SM3LRH och 
Micke SM3RDU har fStt i uppdrag att gre- 
ja antennnerna. Foton: SM3MGK.

SM2-mote i SkellefteS

har tillgSng till ett jattestort plStbeklatt tak for 
vSra antenner och hittills sS har vi inte kunnat 
marka nSgra outhardliga storningar frSn 
rosteriet.

Enda nackdelen ar att hyran ar i hogsta la- 
get for klubbens ekonomi.

Gavle KortvSgsamatdrer ser nu fram emot 
en utokad klubbaktivitet och klubbsignalen 
SK3GK kommer sakerligen att horas mycket 
oftare pS banden an vad den gjort tidigare.

Titta garna upp till oss nar ni besoker Gav
le.

Ni dricker val Gevalia Kaffe?
SM3AVQ

SK7JD aktiverade 
Tolvmannabacken i Kisa 
18-19 maj 1985

Till landskampen VHF —UHF mot Finland 
hade SK7JD forflyttat sig frSn Vastervik till 
den naturskona delen av Ostergotland. Med 
medfort talt, kaffebryggare och kup6- 
varmare. Tack vare Stiftelsen Tolvmanna- 
backens tillmotesgSende att ansluta apparat- 
erna till deras 3-fas vid oversta liftporten blev 
eftermiddagen och natten bSde ljus, varm 
och kaffedoftande, trots en hel del trassel 
med apparaturen.

CW-passet pS lordagen gick samre an van- 
tat, men efter justering och intrimning gick 
SSB-passet betydligt battre. Aven kortvSgs- 
banden aktiverades, dar vi hade kontakt med 
bl. a. LU och PY-stationer.

Deltagare var SM7HQD Goran, SM7EWG 
Bosse, SM7OJH Kenneth, SM7-6167 Gun
nar samt de bSda Kisa-''5:orna" NJG John
ny och OSZ HSkan.

Besok fick vi av SM7IJC Henry m fru Ek- 
sjo, SM7FDG Karl-Erik, SM7KSC Marianne 
och SM7MAS Arthur samtliga Vastervik. Al
la var ndjda efter helgen och vi hoppas pS ett 
nytt mote nasta Sr pS Tolvmannabackens 
topp, for en ny dust med finnarna.

Med vanlig halsning SK7JD gm/
Ing Marie Wallin (SM5N JG:s XYL)

Antennarbete. Foto: SM7-6167.
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Sa har sSg det ut hemma hos SM6UA 
pingsthelgen 1935 dS NRAU bildades. Bilden 
av interimsstyrelsen visar frSn hoger sit-

NRAU 1935 tande: SM6UA John Fr. Karlsson, LA1Y B. 
Th Fjeld. StSende: LA1V Oskar Larsson, 
0Z1D Ahrendt Flensborg, OZ2E E. Eliasen, 
SM5VK Georg Malm. (Red. som hittat upp- 
giften i QTC8/1935).

amator
RADIO

Fr. v.: SM6KDH Arne (ex LA3XN), SM6ETR Lasse, ordf. i SK6AG. OZNNT Bjarne, DL 
for Norra Jylland och vice ordforande i EDR, SM6DVE Ulf, DL6, Eric DavegSrdh i 
Foreningen Norden, SM6GDU Bengt, kassor i SK6AG, SM6NXM Lars, QSL- 
manager i SK6AG samt televerkaren SM6DDW Arne. Foto: SM6NAK.

Oms/aget
Arbetsteamet pS "handikapp -85". Fr v 

i bakre raden: SM6CVE och SM6AVD 
Hans. I framre raden: SM6FWG Dennis, 
SM6M0J Andrew, SM6LT0 Lars, 
SM6EHY Bjorn, SM6LUM Monica, 
SM6LUX Jorgen, SM60RS Lars, 
SM6EYK Per och SM6NAK Ake. 
SM6HCX Lasse saknas. Foto: SM6NAK.

ningar.
Vad var det dS SSA visade? Jo, i korthet 

att vSr hobby egentligen inte Stanger ute nS- 
got handikapp. Vi visade pS talsyntesen, pS 
fjarrmandverenheten i en RX och en IC720A 
frSn SRS, vi visade pS RTTY for de tai- eller 
horselskadade och vi bevisade att CW inte ar 
sS svSrt. De var flera, som forsokte sig pS 
kursen och mig veterligen var det ingen som 
pSstod att det var SVART! Tvartom, en 
kuratorpraktikant tyckte att det var sS roligt 
att hon tankte anmala sig direkt hon kom 
hem till den lokala radioklubben!

Vi talade aven om att det fordras kun- 
skaper och fardigheter for vSr hobby och vi 
visade slutligen pS hur vi finansierade vSr 
handikappsatsning genom intakterna frSn 
Morokulien.

Lagom till utstallningen hade SM0EPX 
fcitt fardig SSA:s CW-traningsoscillator, som 
fanns fardigbyggd, uppkopplad till en CW- 
nyckel och som dessutom kunde kopas av de 
handikappade till ett subventionerat pris.

DL6

"Handikapp -85"
— Utstallning i Goteborg

SSA deltog under tiden 1—5 juni i Sr pS 
utstallningen HANDIKAPP -85 i Goteborg. 
Foretag som SRS AB, KEAB, Pripps m. fl. 
hade stallt upp med materiel utan kostnad. 
Dartill kommer fornamliga gSvor frSn 
SM6DBQ pS Lindholms Golv AB, SM6D0I 
pS Staffans Bilder AB och SM6NAK Foto- 
graf Ake Jansson. Aven visst materiel frSn 
SM7C0S och en speciell CW-kurs frSn Kgl 
Orlogsflottan i Karlskrona genom SM7CZ0 
hade stallts till vSrt forfogande utan kostnad.

DL6 hade skriftligen inviterat 12 st — det 
var bara tvS som inte horde av sig — att vara 
montervardar och -vardinna. Med skriven 
instruktion och schemalagd tjanstgoring 
grep sig de tio verket an och klarade sina till- 
delade uppgifter pS ett alldeles utmarkt satt. 
Det gallde ju att dra in folk i montern och for- 
klara att vi stod for varldens basta hobby!

VSrt intryck var att det kanske inte var sS 
mSnga handikappade som kom dit men des- 
to fler larare, vSrdfolk, kuratorer och tera- 
peuteroch — kanske det basta — beslutsfat- 
tare i kommunala namnder och forvalt-

NRAU 50 AR
Sondagen den 9 juni i Sr var det pS dagen 

50 Sr sedan NRAU bildades. Det var just i 
Goteborg dar representanter for EDR och 
NRRL gastade gamle John, SMUA, vSr 
legendariske foretradare. DS ingen annan i 
ledningen kommit pS att handelsen borde 
ihSgkommas pS nSgot satt, kontaktade DL6 
sin DL-kollega for norra Jylland, OZ9NT 
Bjarne, som efter horande av sin styrelse 
stallde upp. Likadant med NRRL, visserligen 
var det ISngt att Ska frSn Norge men varfor 
gS over Sn efter vatten nar SM6KDH ex 
LA3XN bara bodde8 mil frSn Goteborg.

Vederborligen forsedda med kreditbrev pS 
att vara ambassaddrer for sina respektive 
amatorradioorganisationer samlades man 
uppe i goteborgsamatorernas klubbhus dit 
aven informationssekreteraren ERIC DAVE- 
GARDH frSn Foreningen Norden stallde upp. 
Vid en enkel ceremoni pSminde han om det 
nordiska samarbetet i allmanhet och dess 
betydelse for vSrt mellanfolkliga umgange 
och lovordade amatorradiororelsen for att ha 
varit fdregSngare. OZ9NT, ex LA3XN och 
SM6CVE framforde darefter i korta ordalag

halsningar frSn respektive formand/presi- 
dent/ordforande och utbytte gSvor. Med i 
brodragemenskapen fanns ocksS huvud- 
delen av GSA:s styrelse samt, visserligen 
inofficiell men andS, SM6DDW Arne som 
fick utgora myndigheterna, d v s televerkets 
representation.

I samlad trupp Skte man darefter upp till 
Redbergsplatsen och kunde beskSda 
SMUA:s forna QTH i det lika forna apoteket 
Korpen, numera ombyggd till lagenheter, da
gen till ara helt nyrenoverade.

Ett besok pS Radiomuseet avslutade det 
officiella firandet av NRAU 50 Sr i Goteborg. 
Under den pSfoljande lunchen kunde man 
enas om att antligen gora nSgot praktiskt av 
det nordiska samarbetet inom NRAU. Som 
ett forsta steg skulle man forsoka utverka sS 
att nSgon representant for vardera fore- 
ningen vid nSgot tillfalle kunde gasta de an- 
dras styrelsesammantraden. Nar detta skri- 
ves har detta samarbete redan kommit 
ig^ng, DL6 har inbjudits overvara EDRs 
styrelsesammantrade och vice versa. I san- 
ning en god borjan pS ett praktiskt nordiskt 
samarbete!

DL6, SM6CVE
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Gransfall
I QTC 7/8 laste jag en insandare skriven av 

en tjansteman pA Televerket Radio. Ett antal 
principiella invandningar kan riktas mot den- 
na insandare.

Som tidigare har diskuterats i QTC, inne- 
hSIler nya B:90 ett flertal juridiska kullerbyt- 
tor som inte borde finnas in en statlig forfatt- 
ning.

Hr Hilden har gjort ett, i och for sig vallov- 
ligt, forsok att klara ut den praktiska tillamp- 
ningen pA nAgra av dessa frAgor. FrAgan ar 
om han lyckats.

En amatorradiosandare ar enligt B:90 en 
sandare enbart avsedd for amatorbanden. 
Hr Hilden ger oss dock tillAtelse att inneha 
en sandare som g£r "nAgot" utanfor band- 
kanterna. Vad ar dA "nSgot", frAgar van av 
ordning?

En vanlig station hos amatdrer ar en 
Drakeline. Helt bestyckad med kristaller for 
160—10 m amatorband tacker den drygt 6 
MHz av kortvAgen. Amatorbanden upptar 
tillsammans drygt 3,1 MHz. Ar detta inklu- 
derat i Hr Hildens "nAgot", eller ar stationen 
olaglig? Om den ar tilteten, vad hander om 
man satter i en kristall for att lyssna pA BBC 
pA 9410 kHz eller en for WWV pA 15 MHz? 
Plotsligt gAr ju aven sandaren (genom Dra
ke's listiga konstruktion) att anvanda pA 
dessa frekvenser! THIStet?

Vilket ar mest forbjudet, att sanda pA 7103 
eller 11207 kHz?

Nej, jag anser att Televerket har narmat sig 
problemet pA helt fel satt. Man kan ju inte ge 
sig ut till amatdrerna och rakna kristaller och 
kilohertz. En kristallsamlare (vem ar inte 
det?) kan ju vara en presumtiv radiopirat!

Jamfor med en vapenlicens. Licensen ger 
innehavaren ratt att inneha och bruka ett 
visst vapen t.ex. for tavlingsskytte eller alg- 
jakt. Inga sarskilda bestammelser om rAn 
och mord foreligger for licensinnehavaren, 
utan dessa brott ar forbjudna och straffas en
ligt Svea Rikes Lag. Vapeninnehavaren an- 
ses inte som en presumtiv mordare men han 
vet att minsta overtradelse kan medfora 
indragning av licensen. Av sjalvdisciplin fol- 
jer han sjalvfallet reglerna. Genom de mAnga 
prov och kontroller en vapeninnehavare mAs- 
te genomgA anser myndigheterna att en till- 
fredsstallande sakerhet kan uppratthAllas ut
an att man mAste bakbinda skyttens hander 
utanfor skjutbanan. Naturligtvis finns det rA- 
nare och mordare med vapenlicens och som 
alltsd missbrukar denna. Det ar dock knap
past vanligt och troligtvis finns de fiesta 
missdAdarna utanfor licensinnehavarnas ska- 
ror.

Samma sak borde galla for amatorradio. 
Genom de prov i bestammelser som man 
genomgAr fore man erhAller tillstAnd blir ju 
den blivande amatoren noggrannt upplyst 
om amatorradions legala begransningar i sA- 
val frekvens- som trafikhanseende. Det er- 
hAllna tillstAndet frAn Televerket ar ett for- 

troende att inneha och bruka sandare enligt 
galla nde foreskrifter.

Eventuella overtradelser bor betraktas och 
bedomas i varje enskilt fall som en isolerad 
handelse som det Aligger Televerket eller an- 
nan myndighet att framlagga overtygande 
bevisning for. Intill dess ar amatoren oskyl- 
dig. (Vanlig princip i s.k. rattsstater i motsats 
till s.k. polisstater dar det Aligger den till- 
talade att bevisa sin oskuld.)

AlltsA, man borde inte bli betraktad av Hr 
Hild&n med kollegor som en brottsling bara 
for att man byggt om sin handapparat for 
140 — 150 MHz. Brottet intraffar forst nar 
apparaten missbrukas. Genom avlagda prov 
och erhAllet tillstAnd bor man fA fortroendet 
att sjalv avgora vad som ar tillAtet. Lyssna ar 
ju fortfarande tillStet sA lange man inte inne- 
har en bandspelare dvs en "anordning som 
automatiskt registrerar innehAllet i radio- 
sandning" (B:90 6.8.2)

Eftersom jag sjalv innehar sAval band
spelare som RTTY-printer samt heltackande 
mottagare/sandare plus en Drakeline med 
massor av extrakristaller jamte flera icke 
modifierade taxistationer (som legat i Aratal), 
vAgar jag av radsla for repressalier frAn Myn
digheterna icke framstA under eget namn, 
utan tecknar med utmarkt hogaktning

eder SM9QAQ

* * *

Rekrytering av
nya medlemmar

Rubr. amne har i sommar avhandlats i, vad 
jag sjalv fAtt syn pA, USA, England och Nor
ge. I flera lander minskar antalet hams. En 
US-Televerkschef, Ray Kowalski, fickfrAgan 
pci Dayton Hamvention om hur viktig tillvaxt 
ar, och han svarade "tremendously impor
tant" (oerhort viktig). Detta enligt World
radio. RSGB-sekreteraren G3OUF uttrycker i 
RadComs red-spalt bekymmer for att farre 
unga blir hams. Foreningens aktiviteter for 
att forbattra situationen har resulterat i, att 
redan 10-Aringar med det "Amateur Radio 
Certificate", som forut gallde frAn 14 Ar, nu 
under "vuxen" amatdrs overinseende kan fA 
kora dennes station. Den unge operatoren 
mAste dock ha avlagt cert-prov inkl telegrafi, 
och sistnamnda prov fAr goras om, nar de 
vaxt till sig nog for en normal licens. Aven i 
Norge, dar ham-antalet minskar, ar man en
ligt Amatorradio bekymrad, men metoden en 
insandare forester for att vanda utvecklingen 
kanske kan diskuteras: privatradioreglerna 
mjukas upp, sA att skip-koming blir tilteten, 
och dar sags NRRL ha en god rekryterings- 
bas.

Erfarenheter pA olika omrAden frAn forr 
och nu aven i vArt land visar, att om en mino- 
ritet blir tillrackligt liten, sA tar ingen nAgon 
hansyn till den langre. Det ar sarskilt prekart 
for ham-radion, som ju ar helt beroende av 
myndigheters och omgivningens positiva in
stalling. I vAr tidsAlder med satellit-TV etc ar 
DX-forbindelser knappast nAgot dramatiskt 
och lockande langre. Och hur konkurrera 
med hemdatorn? Jag tror man mAste satsa 
propagandan pA folk som har tid i forsta 
hand, for vilket ar det vanligaste svaret, nar 
man forester, att nAgon ska hjalpa till eller 
borja utova en aktivitet? Just det, "jag har in
te tid".

For att trygga en god rekryteringsbas pA 
langre sikt menar jag, att man mAste ha tag 
pa helt nya radiohobbyutovare — folk, som 
aidrig agnat en tanke St att sjalva utova radio 
som hobby. Ar det bara tillrackligt billigt och 
enkelt att borja, sA har "vi" en god chans, 
men vi fAr inte krava fardigklackta, cert-for- 
sedda amatdrer, utan ge ett allsidigt bedom- 
ningsunderlag for radiohobbyn, sA att den 
nye/nya sA smAningom sjalv fAr hitta sitt 
favoritomrAde. Radiohobbyn mAste framfor- 

allt avdramatiseras, sA att den oftast gangse 
uppfattningen som envist hanger med frAn 
forr, att radio ar nAgot for manliga tekniker, 
dyr, skrymmande och kravande stora utom- 
husantenner och dito sprAkkunskaper, kan 
bekampas. Jag sjalv vill att kortvAgen i av ut- 
ovaren vald form ska bli nAgot lika alldagligt 
for Medelsvensson som att borsta tanderna 
— "nSgot man bara gor", och som kostar en 
bagatell att utova i de minst avancerade for- 
merna. Radiohobbyn har stora foretraden 
framfor de fiesta andra sysselsattningar. T ex 
att man inte behover passa absolut be- 
stamda tider eller transportera sig nSgon- 
stans, fysiken kan fS vara nastan hur ctelig 
som heist, och att det finns nastan otaliga 
varianter.

Inte bara for ungdomen, som soker efter 
innehSII for sin framtida, (stora?) fritid, utan 
ocksS for pensionarer, handikappade och 
sjuka, har "vi" argument utan konkurrens. 
Min egen erfarenhet har visat, att aven gam- 
la och handikappade, som forut helt saknar 
erfarenhet av distanslyssning, kan fS bety- 
dande utbyte av sSdan, i enkel och billig 
form. SvSrt handikappade, som knappast 
kan forstro sig med nSgot annat, ar en viktig 
och aven socialt motiverad grupp att sikta 
pS. Under alia omstandigheter anser jag att 
envar, handikappad eller ej, har ratt till objek- 
tiv "konsumentupplysning" om radiohob- 
byns mojligheter. Det har lange funnits vagar 
att komma vidare pS for folk, som redan vet 
och kan en del om radio, men det mSste 
komma till ett behandigt satt att "starta frSn 
noli" pci ocksS. Borjar man inventera rrtel- 
grupperna finner man en enorm potential, 
men de fiesta svenska definierar "radio" som 
program 1,2 och 3 enbart. Atskilliga av lasar- 
na av dessa rader har de massmediakon- 
takter som behovs. Med utnyttjande harav 
och ratt upplagd behover en samkampanj 
frSn den samlade "radiohobbyismen" knap
past kosta nSgonting alls. Centralt har DX- 
lyssnarna och PR-folket sedan lange forkla- 
rat sig intresserade, s§ vad vantar vi pS?

Gl es 73 de SM7COS, Erland

* ★ *

"NATTSUDDARE" SOKES
En ham eller lyssnare, som gillar 160 m- 

bandet, sokes for provning av en COS-verter 
(QTC 11:83) med utgSng p3 80 m. Efter rap
port om vinterns horigheter och angivet om- 
dome f3r "tandsticksasken" beh^llas av pro- 
varen utan kostnad. Kontakta SM7COS/Er- 
land!

15th SEA-net Convention
Arets stora traffpunkt for radioamatdrer i 

fjarran ostern blir den 22 — 24 november 1985 
p3 Cebu Plaza Hotel i Cebu City pa Philip- 
pinerna. Du som har arenden St det hSIlet el
ler tanker planera en resa, anmal dig till SEA- 
NET Convention senast den 6 november. 
Deltagaravgiften ar 75 US dollar och inklu- 
derar valkomstmiddag, Gala Banquet, tvS 
luncher, souvenirer m m. Enkelrum pS 5- 
stjarnigt hotell kan fSs for 23.40 dollar. Del- 
tagarna kan fS rabatter pS Philippine Airlines. 
Intresserade kan kontakta Sven, SM6OE, 
som har anmalningsformular och kan lamna 
ytterligare upplysningar, tel 035 - 11 54 81.
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AFFARSANNONSER
—

Hamannonser
Annonspris:
Medlemmar: 15:— for annons om hogst 
fem rader (ca 40 tecken per rad), for yt- 
terligare rader 15: — per 5-tal.

Text och likvid sandestill SSA, Ostmarksgatan 
43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88-8. Sista 
inlamningsdag den 1 :a i mSnaden fore inforan- 
det. Namn och eller signal mciste anges. 

s________________________________________ >

■ SALJES
■ ICOM FM trcvr IC 25S E 1/25 W med 
scanning av 5 minnesfrekv. och scan, mellan 
tv3 progr.frekv. + antenn med mag.fot,
l. 900:- Ring 0760 - 203 89, SM0LHZ Max 
Thallaner, Marstae. 17.00.
■ Trafikmottagare Hammarlund SP600- 
j21x, 0.54 — 54.0 Mc/s, i ISda, delvis nya ror, 
hogtalare medfoljer, 2.300: — . Eller byte (ev. 
dellikvid), mot 2 meters allmode transceiver 
typ Tx 700, ICOM 211,251, Yaesu FT 480 ell. 
likn. Tel. 08 - 712 74 04, SM0RCX.
■ YAESU FT200, KV-transceiver, (lika som 
FT250) med hembyggt nataggregat och 
komplett manual. Pris 1.000: — . SM2DLA 
Soren, 0910 - 178 55 eft. 17.00.
■ TR2300 inkl. ackar, laddare, gummi- och 
teleskopantenn samt vaska, 1.500: — . 
SMOGCE/POVLtfn. 08 - 40 14 19.
■ Tillfalle for CW-finsmakare: Ny Bencher 
BY1 manipulator, svart platta, nypris660: —, 
mitt 550:— portofritt. SM7COS 0383- 
530 54.
■ PA for 432 MHz Aros m. 2 st 4CX250B, 
ca 1000 W ut. Koax RG 17 ca 30 m. Sandar- 
ror 4CX1000 m. hSIlare. SM2FVH Anders, 
090- 19 05 080171 - 470 15.
■ 2 st. 15 el X yagis for 2 meter, stacknings- 
sats medfoljer. SM2OXB Henrik, 0930 - 
205 61 endast helger.
■ UFB prylar, Kenwood SM 220/BS 8 
monitorskop, 2.400: — . AOR AR 2001 scan- 
mottagare, 2.000: — . Kenwood mik. MC 80, 
250: — . Kenwood mik. MC 85, 500: — . Ken
wood volt/SWR-meter SW 100B, 200: — . 
DAIWA ant.-tuner CNW 727 2m/70 cm, m. 
korsvisare, 700: — . B&W ant.-tuner VS 300, 
160—10 m, 300 W m. instrument, 600: — . 
DAIWA CN 540 korsvisande SWR-meter, 2
m, 20/200 W, 250: — . Datong ANF, autom. 
peak/notch-filter, 400: — . SM0EBP, Borge, 
tel. 08 - 86 45 87 e. 1800.
■ Drake TR7 med flakt, 1800 kHz filter och 
servicemanual, 12.000: — . Atlas 180 med po
werpack, 1.800: — . DSB-CW QRP-rig 80 m 
se QTC 5/74, CW-filter m.m. finesser, 
snyggt bygge, 400: — . Antenn Hy-gain 341, 
8 element 14 fot, extra ISng, 14,5 d B, 250: —. 
Antenn Heathkit 5/8 HWA-202-3 m. luck- 
faste, 150: — . Antenn Hy-gain TH3 JR m. 
balun BN-86, 1.500: — . Antenn Fritzel, GPA- 
30, 250: — . Antennrotor HAM II, 1.000: — . 
SM5 BIX, Jan, tel. 08 - 767 25 75.
■ Heathkit memory keyer SA5010, 
1.200:-. YAESU FT 757 GX med natagg 
och mikrofon, 9.000: — . Atlas 210X med 
PWR supply, vox och mobilfaste, 3.300: — . 
BBC multimeter MA3E, 500: —. Aktiv antenn 
VS-30 10 kHz —30 MHz, 600:-. Ring 
SM7DZZ Kjell, 046 - 77 61 69.
■ RX INOUE, IC700R, ngt. defekt, 500:-. 
2 st. 10 el Wisi 144 MHz ant. med rotor, 
400: — . Signalgenerator Heathkit IT12, 
300:-. Converter 28 MHz till 144 MHz 
QM70, 300:-. GP Cushcraft AV5 10-80 
met., KW, en spole defekt, 400: — . 
SM4CFL, 054 - 708 04, eft. kl. 20.
■ TvSmeters antenn QD-15, Rotor QD-45, 
Mandverkabel (15 m), 7 m helgalvat mastror, 
stagwire (rostfria). Hamtpris 1.000:-. Allt 
finns hos Bjarne Nilsson, tel. 031 - 48 94 72 
efterkl. 1600.

Affarsannonser
ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 70 ore pr tecken. Stoppdatum ar den 

1:a i mSnaden fore inforandet. Manus och betalning i forskott insandes till SSAs kansli. Post
giro 2 73 88-8.

Amatorradioguiden (f.d. Tages lista) med massor av information finns hos de fiesta 
amatorradiofirmorna samt hos SSAs forsaljningsdetalj. Bestalining kan aven ske ge- 
nom pg 42 94 78-1. Pris 80:— portofritt.

QRP-Transceivers i byggsats. NSgra timmars latt bygge ger dig en komplett kortvfigs- 
rig. WPO, CW/SSB, 80/160 m, 4 W. Pris 595:-. Micron, CW, 6 band, 10 W. Pris 2.175:-. 
Tillbehor: Digital display, ATU, borrad Idda m.m. Ring for info SM0AGD/Erik, 0766 
345 68.

■ QTC 1950 — 1961 stronummer och nSgon 
cirg. kompl. Radio amateurs handbook 1940 
och 1954. Kortbolge amatdrens hSndbog 
1950. Hogstbjudande. Printer Creed 8B 
(reservdelsmask.) 50: — . Printer Teletype 14 
(kuriosa) 150: —. Modem perfekt funktion m. 
bsp. in/utg. 600: — . QQE 06/40. Nytt 200: —

HSIlare dito. Nytt 807, 75: — . Klockkrets 
MM 5316 m. el. utan alarm, 50: — . 0278- 
512 18 Janne-3EZO.
■ Fallbar fackverksmast 13 m i 4 delar med
3- elements Hy-Gain monobander for 20 och
4- el for 10. Hamtpris 2.000: —. SM0MC, tel. 
08 - 67 88 20.
■ SB-104 transistoriserad transceiver med 
digital display. Extra VFO, power, CW-filter, 
RIToch HF-klipper. Pris 2.500:-. SM5BMB 
Ulf, tel. 08 - 93 46 09.
■ FT-225RD, 2 m trcvr CW/FM/SSB/AM, 
3.500: -. Slutsteg NAG-144XL, 2 m, 500 W, 
4.000: -. SM5GTM, Ase, 023 - 595 07.
■ Newcom SX-200 scanning monitor recei
ver VHF 26 - 88 MHz, VHF 108-180 MHz, 
UHF 380-514 MHz. FM/AM. 12 VDC. 
Fast/slow scanning. Fullstandig frekvens- 
tackning. Alla scanningsmojligheter. Min- 
nesbank for 16 frekvenser. Digital display pa
nel. Klocka. Garantin loper ut 6-1986. Nypris 
2.500: — . Slumpas p.g.a. utlandsresa for 
1.800:-. SM7BFN Nisse, 040 - 44 02 56.
■ Collins mottagare 75S —3B runt emblem 
kr 3.700: —. Seltron slutsteg kr 1.500: —. Os- 
ten, SM5DQC, tel. 0144 - 117 36.
■ 2m handapparat Kenwood TR-2400 i fb 
skick med laddare. 1.400:— inkl. frakt. 
SM40TI, Stefan efter kl. 16.00, 0247 - 
118 33.
■ 2m antennsystem: 4 st Tonna 9 el. yagis 
med stackningskablar. Stackat gain c:a 17,5 
dBi. Pris komplett 800: — . SM2BYA Gud- 
mund, tel. 0980 - 811 48.
■ TS-700 G, 2 m SSB/CW/FM med Stolle 
rotor, 16 el. Tonna samt 2x8 el. Jaybeam, 
kablar och omkopplare, 1.200: — . SSA- 
Teleg.nyckel, ny 100: —. Shure 444 bordsmik 
100:-. SM0HPP Mats, 0753 - 744 10.
■ Ror 4C x 250B 200 kr, QQE06/40 250 kr, 
QQE03/20 100 kr 6JB6 50 kr. Koax RG214, 
beg. men ok, stumpar 15 — 20 meter 4 kr/m. 
SM0MDT Erik, 0760 - 356 44, kl. 18-21.
■ 70 cm SSB och CW, IC-402 + IC-30L (10 
W) med X-tal for satellitband + 19 el. X- 
yagi. Pris 3.200: — . SM0JEM, Lars, tfn. 08 - 
88 22 22.
■ YAESU-line FL-/FR-101; 200 W KV-rig i 
superbra skick m. inb. 2 m-conv. + peiker. 
Hogt. + rack till rig:en slumpas p.g.a. studi- 
er bort till hogstbjudande. SM0NZF, Henrik 
Edstrom, 08 - 38 34 35.
■ Trioder, Gi-7B, for PA upp till 2700 MHz 
saljes. Ex 1xGi-7B 150 W PA eller 2xGi-7B 
500 W Push Pull for 144 MHz. GU-32 mot- 
svarar 832. Beskrivningar finns. SM3CVM 
Lars 063 - 850 09.
■ YAESU mobilant. KV med spolar for 80 
och 40 m. SM6DEC Bengt, 0505 - 103 00.

■ TRIO 30 MHz osc. CS-1577 3.500:-. 
Samt hemdata MPF II 1.800:— med hem- 
made natagg. SM0OMV Paavo, 0175 - 
227 31,206 00.
■ PET-3032dator med Macrotronics RTTY- 
interface inkl original program. Aven AM- 
TOR i Prom, massor av andra program med- 
fdljer 4.800:-. ALINCO ELH-230 2 m slut
steg 30 W 325:-. UHF Units 1296/144 con
verter 250: —. Koaxrela med N-kontakter 110 
VAC 100: — . Koaxrela Collins med N + BNC 
kont. 24 V 150:-. SM7BHM Ewe, 044- 
22 94 84.
■ Nya kretskort (overskott) 25 kr per kg. 
Beg. kretskort. Huvudsaken fr£n FTV 10 kr 
per kg. MotstSnd och kondensatorer blanda- 
de (nya) 25 kr per /i kg. SM3GXG Per, tel. 
026 - 19 43 89.
■ 70 cm transverter med kraft 2 W ut 
1.300: —. 23 cm transverter 0,5—0,8 W. HF: 
hxtr 3101 2dbnf 1.100: — . 23 cm transistor 
slutsteg 2n5944 2,5 W 350:-. Nytt YL1060 
400: — . Beg. YL1060 250: — . 2 m transistor 
pa 10 W 250: — . 2 m transistor pa 30 W utan 
kylflans 350: — . Rorsockel till 4cx250b AEI 
350: —. 3 st 813 med socklar 500: —. Effekt- 
modul rca 10 W 432 MHz 300: -. SWR bryg- 
ga tricorn 40 — 200 MHz 100: — . HF-steg 
40673 2 m 50: — . TV-kamera Skantic 300: —. 
2 m PA med 2c39ba utan flakt 400: —. Disc
drive Pertec 5 1/4 sd 600: — . 1 st nytt 
QB3/300 100: — . 1 st 4cx350a 250: —. Dator- 
kort CPM dator ELECTRO 85 2 dubbla 
europakort 2.000: — . Digitalskala DF2FO 4 
siffror 600: —. Ny dipolmatare 23 cm till para- 
bol 300: —. Dito anvand 200: —. Kraft del 30 
V 10 A 800:-. EME PA 4 st 4cx250b utan 
kraft och flakt. 2 m PA 1 st 4cx250b utan 
kraft och flakt. 25 m rg218 med kontakter 
400: — . 25 m rg18 ej kontakter 250: —. Beg. 
16 el Tonna 300:-. Flakt till TS520 100:-. 
Allt fritt Nassjo eller Linkoping. SM7GEP H£- 
kan, 013 - 12 00 14eller0380 - 142 26.
■ IC750 med CW-filter FL-63, inbyggt po
wer supply PS35 samt separat hogtalare SP3 
— allt nytt. 11.500: — . SM0PX Bengt 08 - 
760 55 30 (bost.), 08 - 749 00 15 (arb.).

■ Ny IC-02N transceiver, 144 MHz FM, 
handapparat 10 programmerb. minnes- 
kanaler, 2.200:-. SM0FKD, tel. 08- 
756 3528.
■ Datong Audiofilter FL2 700: — . Fritzel 
dubbeldipol 80/40 med balun 300: — . 3 el. 
yagi Fritzel Fb 33 1.800: — . Plus frakt. 
SM0JOQ Lars Wahlberg, 0760 - 943 39.
■ 1. ABC-80 med modulator for anslutning 
till vanlig TV. Ev. oxo bandspelare ABC 821.
2. Datadisc 80, 2 st. SM4CHK, Oscar, 0550 - 
833 50 arb, 0550 - 819 51 bost.
■ ICOM IC202S 144 MHz CW och SSB sta
tion 3 W + linjart transistor PA 30 W. Pris 
2.000:-. SM5NXK Per FolkegSrd, 0455 - 
818 96vardagar, 0152 - 177 30, helger.
□ kOpes
□ IC-02E el. likn. med tillbehor kopes. 
SM5AQB Kias, tel. 0155 - 193 16.
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HAMANNONSERNA
ar en medlemsformSn for SSAs medlem- 
mar.

SM0PZN Christer Lokind, Triangelvagen 20,
175 46 JARFALLA

SM4RAG Jorgen Berglund, Hjortstorpsvagen 22,
703 66 0REBRO

SM6RAL Erik Andersson, Snarvad, 540 18TIDAN 
SM5RBH Rolf Claesson, Fanjunkarevagen 19,

632 33ESKILSTUNA 
SM0RBO Bror Nordling, Grytstigen 14,

147 00TUMBA
SM4RBS Anders Jonsson, Horsensgatan 148,

654 67 KARLSTAD
SM7RBX Karl-Gustaf Stjernberg, Larkvagen36,

371 45KARLSKRONA
SM0RCD Jan Erik Nordling, Grytstigen 14,

147 00TUMBA
SM0RCG Kjell Aberg, Gardstuguvagen 30,

191 51 SOLLENTUNA
SM0RCL Kai Ramo, Lindhovsvagen 107,

147 00TUMBA
SM7RDV Joakim Bengtsson, V:a Ingelstad 8,

235 OOVELLINGE
SM6REA Jan Sundberg, Billingslund,

PI. 3205, 541 33SK0VDE
SM57208 Arie Van Schagen, UppSkravagen 13, 

198 00BALSTA 
SM6-7209 Anders Brask, Smorgatan 50,

412 76G0TEBORG
SM0-721O David Moller, Storgatan 50, 3 tr.,

171 55SOLNA
SK7-7211 Karlskrona Privatradioklubb, Box 3008,

371 03 KARLSKRONA
SM8-7212 Fredrik Wengelin, 4 Villa Lambert, 

F-78400 CHATOU, Frankrike 
SM0-7213 Marcello Colombo, Malmvagen71 C,

191 47 SOLLENTUNA
SM6-7214 Fredrik Ekengren, Dragaregrand 9 B,

541 70SK0VDE
SK7TK Syd-Vastra SkSnes Radioamatdrer, c/o Erik 

Ahlbin, SunnanS 102, 232 00 ARL0V
SK6TY VargSrda Radio, Box 27, 447 00 VARGARDA

Aterintrade
SM2CDK Bengt Lundberg, Domarvagen 34,

954 00GAMMELSTAD
SM7DCY BoThornblad, Prastslattsvagen 8, 

292 00KARLSHAMN
SK6KBO Joakim Stolt, Olivedalsgatan 5 A, 

413 10G0TEBORG

Nya signaler per den 15augusti 1985
SM2RDJ Ari Parnanen, Movagen5,

921 OOLYCKSELE............................................ T
SM5RDK Mats Larsson, VSrvagen 1 A,

633 54ESKILSTUNA........................................ T
SM7RDL Tom Sundberg, V LSnggatan 14,

577 00 HULTSFRED........................................T
SM5RDM Erik von Heideken, Frokentorps

G3rd, 640 32 MALMKOPING...........................T
SM2RDN Ulf Lindgren, Metargrand 37,

951 41 LULEA...................................................T
SM7RDO Johan Rockstrom, Prostgatan29,

371 51 KARLSKRONA................................... B
SM0RDP Martin Englund, Lilia Kammarholmen,

185 99VAXHOLM............................................B
SM5RDQ Bo Kalmestad, Abygatan21 B,

633 45ESKILSTUNA........................................T
SM6RDR Anders Carlstrom, Bjorksater,

523 00 ULRICEHAMN......................................T
SM6RDS Per Lindgren, Sjotorp 155 19,

541 93SK0VDE.............................................. B
SM7RDT Bertil Magnusson, Hagstroms-

gtan 8, 267 00 B JUV........................................ T
SM3RDU Mikael Nilsson, Sicksacksvagen 23,

803 60 GAVLE................................................... T
SM7RDV Joakim Bengtsson, V:a Ingelstad8,

235 OOVELLINGE............................................T
SM0RDW Ake Fredriksson, Baldergatan 28,

195 00MARSTA...............................................A
SM7RDX Bengt Carlsson, Adelgatan 11 C,

393 50 KALMAR...............................................T
SM2RDY Per-Olof Boxstrom, Solrosvagen 13,

911 02VANNASBY...........................................T

Nya medlemmar 
och signaler

Nya signaler per den 11 juli 1985, Forts.

SM0RCD Jan Nordling, Grytstigen 14,
147 00TUMBA.................................................T

SM6RCE Mats Ragnarsson, Lotsgatan 5,
453 00LYSEKIL.................................................C

SM6RCF Dennis Karlsson, PI. 616, Sorbo,
450 54HEDEKAS.............................................C

SM0RCG Kjell Aberg, Gardstuguvagen 30,
191 51 SOLLENTUNA......................................T

SM7RCH Thomas Remle, Karntorp,
371 91 KARLSKRONA..................................... T

SM7RCI HSkan Bertilsson, Norra Storgatan 4,
590 80SODRAVI............................................ T

SM5RCJ Johnny Forsberg, Bangatan 33 B,
722 28 VASTER AS.......................................... C

SM0RCK Olle Nordin, Kocksgatan 51,
116 29 STOCKHOLM........................................T

SM0RCL Kai Ramo, Lindhovsvagen 107,
147 00TUMBA.................................................T

SM5RCM Gunnar Hillar, Grusgatan4,
595 00MJ0LBY.............................................. T

SM4RCN Mats Bohlinsson, Hogdalsvagen 28,
672 00ARJANG...............................................C

SM6RCO Sven Akesson, Ostra Parkangsgatan42,
510 54BRAMHULT.......................................... B

SM3RCP Mikael Andersson, Ostanbracksvagen 21,
824 00HUDIKSVALL......................................T

SM2RCQ Valter Granstrom, Slipstensjdn4368,
922 00 VIN DELN.............................................. T

SM5RCR Gunnar Carlsson, Aliforsgatan 6 B,
1 tr., 644 00TORSHALLA............................... T

SM3RCS Karl-Erik Magnusson, Revsundsvagen 25,
840 50 GALLO....................................................T

SM5RCT Bertil Moberg, Vrethagsvagen 25,
633 69ESKILSTUNA........................................ T

SM4RCU Kent Myrdn, Asebyn, PI. 454,
672 00ARJANG...............................................T

SM0RCV Leif Norenius, S:t Eriksgatan 70,
5 tr., 113 20 STOCKHOLM.............................T

SM0RCW Wilhelm Schaub, lllerstigen 38,
171 71 SOLNA................................................... T

SM0RCX (ex-7196) Mikhail Soderquist, Granangsringen 
30 B,
135 44TYRESO.................................................T

SM2RCY Anders Brant, Grenvagen 30,
911 00VANNAS...............................................T

SM3RCZ Sven-Erik Eriksson, Kastsjostrand 4 A,
802 40 GAVLE....................................................B

SM6RDA Ronny Fredriksson, PI. 2271,
450 70HAMBURGSUND............................... C

SM7RDB Tommy Granberg, Viborgsgatan 7,
593 00 VASTERVIK.......................................... C

SM3RDC Tomas Jansson, Kristinerundan9,
818 00VALBO.  ............................................ T

SM6RDD Lars Johansson, Allingserod 102,
440 60 SKARHAMN........................................T

SM0RDE Benjamin Lane, Eriksbergsvagen 32,
191 41 SOLLENTUNA......................................A

SM5RDF Alf Nynas, Rosenkallavagen 28 G,
611 36NYK0PING.......................................... A

SM4RDG Mikael Olsson, Trysilvagen 7 B,
653 50 KARLSTAD..........................................T

SM4RDH Magnus Persson, Backgatan 13,
670 50 CHARLOTTENBERG...........................C

SM0RDI Mikael Aberg, FlintlSsvagen 31,2 tr.,
191 54SOLLENTUNA..................................... T

Nya medlemmar per den 30 augusti 1985 
SM3BDH Olle Nordstrom, Blockvagen 11, 

824 00HUDIKSVALL
SM6BTZ Rolf Lundgren, PI. 5595, 505 90 BORAS 
SM4MNI Siv Dahlgren, Meteorgatan 8 C,

781 63BORLANGE 
SM6PWS HSkan Antonsson, BorgasgSrd,

311 06HEBERG
SM6PZI Thomas Lidholm, Sjohagen, KSIIandsd, 

531 99LIDK0PING

□ Vibroplex manipulator. Ring Borje, 
SM5JE, 08 - 64 64 89.
□ Till DRAKE TR-7 extra syntes VFO. RV- 
75 med handbok. SM0CXT Kurt, 0753 - 
717 41.

Silent keys
SM6BLE, Rudolf Dahlstroms karaktaris- 

tiska stamma har tystnat i etern. Han gick 
bort den 27 juli 1985, 77 Sr gammal efter en 
tids sjukdom. Rudolf boll amatorradioverk- 
samheten mycket hogt och hade utpraglad 
kansla for de regler som styr verksamheten 
for alias trivsel. Rudolf var under ett antal Sr 
SSA:s distriktsledare i sjatte distriktet. Han 
skaffade sig mSnga vanner med vilka han 
holl nara och personlig kontakt.

Rudolf fann gladje i alia QSO:n, pS sSval 2 
m som pS kortvSg. Med humor och varme 
delade han med sig av sin rika erfarenhet till 
bSde ung och aldre amator — en gentleman 
har gStt ur tiden.

Enl. Rudolfs egen onskan har jordfastning- 
en skett i stillhet.

Vila i frid, Rudolf.
Vannerna i Vanersborgs

Radioklubb, SK6SV 
gm SM6ZE, Herman

MSndagen den 12 augusti 1985 avled Stig 
Lerdahl, SM6LKA, efter ett hastigt sjuk- 
domsforlopp, endast 36 Sr gammal. Det ar 
svSrt att forstS och acceptera att en ung och 
pigg manniska bara rycks bort och ej kom- 
mer Ster.

Vi minns Stig som en glad radioamator 
och kommer att sakna hans stamma i etern. 

Han har dock alltid en plats i vSra h jartan. 
MS han vila i frid.

Vannerna i Skovde
Amatorradioklubb, SK6EI 
gm Bengt, SM6OEF, sekr.

SM6-210 Wilhelm KSIIberg ur tiden.
Veteranen bland vSra lyssnar-signaler har 

lamnat vSr skara, nara 84 Sr gammal. Den 2 
maj gick Wilhelm KSIIberg ur tiden i Hjo. Bror 
till SM5UQ Sven och tidigt i unga Sr mycket 
intresserad av radio, byggde de tillsammans 
en kristall-RX 1923 och 1925 byggde han 
en en-rdrs RX. Wilhelm tog aidrig nSgot 
amatorcertifikat men ISg hela tiden bakom 
sin bror Svens intresse och stottade denne 
nar Bror "gickoch laste" telegrafi.

Wilhelm sysslade aven mycket tidigt med 
bildoverforing med hjalp av Nipkov-skiva och 
tog i borjan av 1930-talet emot bilder frSn Wi
en och Nauen i Tyskland.

Wilhelm upptogs som medlem av SSA re
dan 1933, tillsammans med Sven och tillsam
mans kopte de aven den forsta riktigt stora 
mottagaren, en Hammarlund "Super Skyri
der" som fortfarande finns kvar. Wilhelm 
experimenterade aven med att forsoka tala 
med sin bror genom att Sterkoppla pS Radio 
Moskva!

Det forunnades inte mig att hinna lara kan- 
na Wilhelm. Det smartar mig, Wilhelms 
erfarenheter frSn experimenttiden skulle ha 
varit nSgot efterfoljansvart for dagens unga, 
detar jag saker pS.

DL6

Hans Eliaesons Minnesfond

SM5WL:s minnesfond
Postgiro 71 80 88-7
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA

SM5LN:s Stipendiefond
SSA har instiftat en stipendiefond till Martin Hoglunds minne.
Fondens syfte ar att premiera person eller organisation som pS ett fdrtjanstfullt satt bi- 
dragit till amatorradions utveckling. Bidrag kan insattas pS postgiro 5 22 77-1. Mark 
talongen "SM5LN".

Nar du koper en apparat pa annons i dags- 
pressen, kolla med polisen att den ej anmalts 

stulen. Annons om stulen apparat infores 
gratis i QTC.
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feV

5 min!

inget
slask

3-4 min be).

UV - E xponeringsldda+tidur { Ets/framkallningsapparat
30w:4Eu 785 - “»80w;10Eu 1295:- ! 35x35cm 575:-;: 16 st Eu 1595:-

— dessutom finnes:------
Monterings-och Ijusbord 47x 20 / 62x40 - 625:-/1095:- : Borrmaskin 795:- 
UV-lysror 149:-; Hailare; Transformatorer inkl. lagprof II; Dioder + stabbkretsar; 
Rasterfolie 2.54mm; Montagefolie,matt o. klar; KylflSns ilangd; Epoxiharts; 
Direkt positlv film; Litografisk film: 19 kort ram; RAM 4116.14:-; nya Iggrepriser : 
Gnuggisar: Etsmedel; Framkallare; Fortenningsvatska; Aluminlumlador fr. 35:- 
Fotoresist belagda laminat -stor sortering ! - CPU kristaller 15>;CB-xtals I! 

MEMOTECH Box 25056 10033 ST H TFN 51 7740(08)

BOCKER
Confidential Frequency List + Guide to RTTY Frequencies

(nu i en volym...............................................................140: —
ARRL Antenna Book..................................................... 108: —
VHF Handbook for Radio Amateur's............................122: —
World Radio TV Handbook 1985................................... 154: —

Moms och porto tillkommer.

Dessutom mangder av andra bocker for radio- 
amatdrer!

Rekvirera broschyrer och prislista mot dubbelt 
svarsporto.

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

UTHYRES!
"GRENSESTUA"
I M0R0KULIEN
uthyres till radioamatdrer som vill kora med 
den unika signalen

SJ9WL
Stugan ar komplett med radioutrustning, 
koks- och baddutrustning (ej lakan och 
handdukar) och dygnskostnaden ar I3g.
Tag kontakt med SM4IM Enar Jansson, 
Gardesgatan 5, 670 50 CHARLOTTEN
BERG. Tel. 0571 - 200 93.
Nyckel till stugan finns aven vid tullstatio- 
nen.

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

ELDAFO s?
ALLTI AMAT0RRADIO
NYTTOCH BEGAGNAT
Formedling av beg. apparater.

rAd i amatOrradiofrAgor
med PERSONLIG SERVICE. 

Hembesok kan ordnas.
SERVICE PA ALLA MARKEN

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

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

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser 
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Gote- 
borg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mervardeskatt 
tillkommer. Skriv s3 fSr Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i sv. kr. den 1984-07-31.

R.L. Drake "State of the Art" (heltransistor)
R7/DR70—30 MHz $ 1195 (10.040:-)

Atlas Radio - "State of the Art" (heltransistor)
215XS 10-80 m 200 W PEP $ 515 (4.330: — )

350XLDIG 10- 160m 350W PEP med PS220V 
(inkl nya banden)

$ 799 (6.715:-)

Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor)

561 Corsair II $ 1245 (10.460:—)

525 Argosy. 10-80m, 10/100WPEP $ 545 (4.580: — )

DentronGLA 1000 for rortransceivers $ 395 (3.320:-:
Dentron GLA 1000 B fortrnsistortransceivers $ 470 (3.950:-:
Dentron Clipperton L for rortransceivers $ 680 (5.715: —
Dentron Clipperton L for transistorxcvrs $ 800 (6.720: —
Dentron MLA 2500 C 1 995 (8.360: —

CDE Rotorer (med postpaket)
HAM IV220V $ 215 (1.810:-:
T2X 220 V $ 285 (2.395:-:

Antenner

Butternut 9-band vertikal $ 189 (1.560:-:

Telrex, Mosley, Hy-Gain.
Pris pS forfrSgan.

Priserna kan andras utan foregdende meddelande.

Du sparar pengar och fSr andS de senaste modellerna nar Du koper direkt 
frfin USA.

Priset Du betalar ar i dollar.

Skriv (engelska) till W9ADN.

VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117 

Lockport, Illinois 60441 USA
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railCOMl IC-3200E

ELMASKINEN £
*Var med pA 432 — var med pA 144!

KENWOOD FT2700RH

Tio minnen for bl a frekvens, duplex-avst. 
Bortkoppling av valfritt minne.
Storgron LCD. Inbyggd belysning. 
Hog/ISg-effekt. 25/5 W. Inbyggd hogtalare. 
Scanning av minnen eller frekvenssegment. 
Scanning-mikrofon
Inbyggt duplexfilter
Inbyggt lithiumbatteri for minnesbackup 
144-146 och 430 - 440 MHz i 12,5/25 kc- 
steg.
Storlek: 140 (B) x 50 (H) x 207 (D) mm 
Pris: 4.995:-.

25 W output p3 b3de 144 och 432 MHz. 
Dubbla vfo:er, 10 minnen.
Scanning av minnen och valbart band. 
Reverse-funktion.
GAS-fet i mottagarens HF-steg. 
Storlek 60 x 160 x 217 mm. 
Pris: 5.855:-.

Separata ingSngs- och slutsteg.
25 W output p3 bcide 144 och 432 MHz.
10 minnen, dubbla VFO:er. 
M3nga scanningmojligheter.
Kompakt: 150 x 50 x 168 mm (B x H x D). 
BakifrSn belysta tangenter.
Full duplexkorning mojlig ("Som telefon”) 
144-146, 430 - 440 MHz.
Helgjutet chassi for maximal kylning. 
Pris: 5.985: — .

Ar Du ndjd med repeater-trafiken? Onskar Du nSgot mer? Oppna dci fonstret mot 
satellit-varlden — och mot resten av v§rt jordklot. Med Yaesu FT 726R kor Du andra 
varldsdelar pa 144/432 MHz. Begar specialbroschyr.

Ditt inkopsstalle med a/lt for radioamatdren

CM^-elekttonik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING

Tel. 036 - 16 57 60, 16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

Se platsannons i Dagens Nyheter, Goteborgsposten, Nya 
Wermlandstidningen och Varmlands Folkblad den 20 Sep

tember eller ring till Rustan Levin pa 054-90 300.

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

CAB k red it
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax. 
Avbet. 12, 24 eller 36 mAn.

INGENJOR 
FOR RADIOKONTROLL 

TILL KARLSTAD

□ c
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Power input
6 m 20 W PEP/DC for 10 W out
2 m. 30 W PEP.'DC for 10 W out
70 cm 30 W PEP.'DC for 10 W out 

Carrier suppression
Better than 40 dB 

Spurious radiation 
Better than -60 dB 

Unwanted sideband suppression 
Better than 40 dB 

Transmitter audio response
300-2,700 Hz at -6 dB (SSB) 

Maximum deviation 
±5 kHz(FM)

Modulation types
A3j: Balanced modulator 
F3: Vanable reactance modulator

TRANSMITTERGENERAL 
Frequency coverage

50 - 53.99998 MHz (option)
144 - 145 99998 MHz or
144 - 147.99998 MHz
430 - 439.99998 MHz (option) 
440 - 449.99998 MHz (option) 

Frequency steps
20/200 Hz for SSB/CW/FM
5/10 or 12.5/25 kHz in FM-CH mode 
(per local requirements) 

Repeater shifts
±1 MHz for 6m 
±600 kHz for 2m 
±5, ±1.6 or ±7.6 MHz for 70cm 
(Programmable repeater shift included) 

Operating modes
USB, LSB. CW, FM

JAVISST!
Du som kor 144 och 432 MHz! Nu ar det dags att sat- 
sa! Har ar den perfekta maskinen. Du behover inga 
markvardiga antenner for att kora via satellit. Varl- 
den ligger oppen for Dig.
FT-726R ar en tvS-meters rig med crossbandmojlig- 
het. Satt bara in 70-cm-modulen och satelliten- 
heten. (Dei ar dar plats over for en modul for 10/15 
meter!).
Du f2r mSnga finesser: elva minnen, dubbla VFO:er, 
olika scanningfunktioner och mycket mera.
Dags for en investering till jul?

YAESU

D/tt inkopsstalle med a//t for radioamatdren

FT-726K SPECIFICATIONS

2 m SSB Less than 0.15 pV for 
10dB(S+N),N

70 cm SSB Less than 0.15 pV for 
12 dB(S+N)/N

2 m FM Less than 0.25 pV for 
12dBSINAD

70 cm FM Less than 0.20 pV for 
12dBSlNAD 

(CW sensitivity is same as SSB if the 
optional CW filter is not installed) 

Selectivity (-6 dB,/-60 dB) 
SSB 2.4 kHz/4.0 kHz (adjusts 

continuously from 1.2 kHz to 2.4 
kHz at -6 dB)

CW. 600 Hz/1.2 kHz (with optional 
CW' filter)

FM 15kHz/30kHz
(CW selectivity is same as SSB if the 
optional CW filter is not installed)

FER!JORDEN RUNT PA 2

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

CbB-etektromk AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING

Tel. 036 - 16 57 60, 16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

CAB kredit
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax. 
Avbet. 12, 24eller36m3n.

Bra produkter skall ha 
stadiga apparatlador!

W' S 1

/

VI HJALPER DIG MED MEKANIKEN.
Det ar dessutom god ekonomi att valja vara svenska Flexiboxlador 
som ar uppbyggda av strangsprutade aluminiumprofiler. 
Det firms 60 standardtyper och 1000-tals specialvarianter kan 
skapas som har:
FLEXIBILITET: Din produkt ar ofta halvfardig nar Du borjar titta 
pa den mekaniska designen. Flexibox erbjuder 1000-tals kombina- 
tionsmojligheter. Har kan Du vraka och valja bland 25 olika 
aluminiumprofiler for att optimera Din produkt:
MEKANISK STABILITET: Hur Du an kombinerar sa ar den 
mekaniska stabiliteten fantastisk. Med stadiga lador som inte 
forandrar sig kommer ocksa innehallet att forbli opaverkat. 
Elektroniken mar battre!
VARMEAVLEDNING: Elektroniken mar synnerligen bra av 
lagom omgivningstemperatur. I de allra fiesta av vara produkter 
finns god varmeavledning till omgivningen.
ATTRAKTIVA: Smakfullt designade som ger ett saljande 
utseende. Valj farg pa profiler eller tacklock bland vara standard- 
kuldrer vid bestalining av 100 st lador.
Tag kontakt med var FLEXIBOX-avdelning, som kan hjalpa Dig att 
optimera Din mekaniska konstruktion.

powerbox
Box 159, S-154 00 Gnesta, Sweden. Tel. 0158-119 20. Postboks 56, 1340 Bekkestua, Norway. Tel. 02-53 58 37. 

AMITRON ELECTRONIC HB. SUNDSVALL 060/17 17 45. BEJOKEN IMPORT AB. MALMO 040/11 95 60 ELFA RADIO & TELEVISION AB. SOLNA. 08/730 07 00.
SVENSKA DELTRON. SPANGA. 081760 01 40. SVENSKA DELTRON. GOTEBORG. 031/14 12 96. MATER IMPORT. LUND. 046113 67 30.

/
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Namn

Adress

Postadress 

30

50

K®®
GL-8P03

7,6 mm sifferhojd 
Gemensam katod.

GL-8P03

Pris/st 5:

4:
23:
2:

27: 
27:
46:

Display 7 segment

 
 Katalog kr 10:— □

O 3-fargers lysdiod

fl I

3-fargers lysdiod
Rod/gron/gul
GL-5ND5

Terminal
connection

1. Anode 
(Yellow-green)

2. Ce th ode 
(Common)

3Anod.(R«1) Pris/st 2: —

3:50 I3:60 I Jag bestaller: 

4:10 I

1 i.. — 

9:- 
20: —
35:—
5:—
6:- 

65:—
25:—
18:—
2:50

Pris/st
2:- 
2:— 
2:— 
5:— 
5:— 
4: — 

12:—

CD4002AF
CD4011UBF 
CD4012AF 
MC14021BCL 
CD4040BCN 
MM74C74J 
UAA170 
LM318 D-8 
1489 
P8O8OA 
8085AP 
MC14024BCL 
MC14161B
MC14412VL 
7489
D8253 
74LS04 
7493
74109
74153
74157
74175 
74LS367 
7406 
Z80-PIO 
Z80-CTC 
Z80-DMA

Ny Katalog
Prisexempel fran var nya katalog:

Katalogpris kr 10:— ------- ----
Beloppet kan sattas in pa postgiro 430 66-0. 
Vid forsta bestalining over 100:— ges 10:— i rabatt.

' Produkt- 
Catalog 
19^86

ostersvnd IJ

CAB-ele/ctrontt AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING

Tel. 036 - 16 57 60, 16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

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

Ditt inkopsstalle med allt for radioamatdren

Hojd 94 x

Bredd 241 x

Djup272mm

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

IC-735ICOM

Superkompakt
Just vad du vantat pa — en kompakt och 
avancerad HF-transceiver med hel- 
tackande mottagare.
M2tt: 94 (H) x 241 (B)x272(D).
Perfekt for mobilt, transportabelt eller 
hemmabruk.

Standardutrustning
IIC-735 fSr du valuta for varje krona. FM, 
CW, SSB, AM. 12 minnen med back-up. 
Minnesscanning, RF speech processor, 
varierbar uteffekt upp till 100 watt. 
Notchfilter. QSK.

Extrautrustning
En ny serie tillbehor kan du utrusta statio- 
nen med:
AT-150 automatisk antennavstamning. 
PS-55 nataggregat. Till IC-735 passar 
ocksci de fiesta andra ICOM produkter.

©

*rrri
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pris inkl moms
Graverad skylt med anropssignal el. namn 50:—

— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad p3 teakplatta med blyinlagg
— Silverkontakter
— Fingangade skruvar for exakt justering

Manipulatorarmen monterad p3 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 sS vill, en prydnad for 

ditt shack

DEN PERFEKTA TELEGRAFNYCKELN HAND- 
GJORD I SVERIGE

Ditt inkopsstalle med allt for radioamatdren

IC 27E, IC-47E
kraftfulla bil-FM-stationer. 25 W 
eller 5 W. Nio minnen som kan 
scannas. Scanning av bandseg
ment, prioritet, batteriback-up.

IC-271, IC-471
hemmastationer med alia tank- 
bara finesser. IC-271 E har 25 
watt, IC-271H har 100 watt. BAda 
for 144 MHz. IC-471E - 25 W, 
471H 100 W.

IC-02E, IC-04E
efterfoljare till IC-2/4. Laddade 
med finesser som digitaldisplay, 
minnen, minnesscanning, band
scanning, knappsats, belysn.

IC-290D, IC-490E
mobilstationer med alia trafiksatt. 
IC-290D ger 25 watt p5 144 MHz, 
IC-490E ger 10 watt pS 432 MHz. 
Minnen, prioritet, etc.

IC-2E, IC-4E
behandiga handapparater for 2 
resp. 70. Enkel att anvanda, liten i 
formatet. En klassiker for byx- 
fickan. Mangder med tillbehor.

IC3200
dubbeltransceiver i kompakt ut- 
forande till kompakt pris. Aven i 
en liten bil fSr den plats och d3 
har du 25 W FM p3 2 och 70.

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

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

CM-elektronik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036-16 57 60, Nils, SM7CAB
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.NOR 
fSKIF
REV

DET- MARK

CARRIER

^«DATA 45-1200 BAUD 
TRANSCEIVER

TER BANDWIDTH 
•**8so

irar
Den ar dessutom ytterst stromsnSI nar du vill. Kopp- 
la frSn displayen och kor med 1 watt uteffekt! En 
perfekt rig for utflykten, for taltet, for husvagnen, 
for bSten, for QRP-testen, for skrivbordet.

Den har inte:
heltackande mottagare, minnen, scanning, dubbla 
vfo.er, kompressor, med mera.

Den har daremot:
Blixtsnabb QSK, som ar TENTEC.s specialitd. 
Enkel omkoppling mellan 10 eller 100 watt. Kon- 
tinuerligt variabel uteffekt. QRP! Digitalvisning, 

I RIT, SWR-instr. notch.

VILKET VALJER DU?

Skandinaviens generalagent for 
TENTEC

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

CABloggbok
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 19: —

CM-elektronik AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036 - 16 57 60, 16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

Finns nu aven for laga tonparen «L»
For dig som kor RTTY/AMTOR p§ FM

*0^ 

= DEMODULATORN DAR DU EJ 
BEH0VEROSCILLOSKOP '
FORRATTSKIFTINSTALLNING

._ O£T- MARK 5PAC£

R I I Y AMTOR TRANSCEIVER

Hogt tonpar TYP M2 »H« for kortvfig.

INSTRUMENT
VASTRA VAGEN 84
546 00KARLSBORG

FJANST
Tel. 0505 123 00
-6BVGOLLE

» «
FOR DIG SOM LYSSNAR 
RTTY/AMTOR Datareceiver 
CR 44 H Hoga tonpar 
CR 44 L Lciga tonpar

CR44H

1.650

CR44L 950:- Datamottagarens blockschema. TYP M2 »L« for FM.

s? ”8
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ELEm/J/l/l^

541 23 Skovde

■56
20 A 
13,5 volt

For bada aggregaten galler:
Max brumspanning 5 mV vid full last. Kortslutningssakra.
Med voltmeter for overvakning av utspanning. Uppbyggda i mycket stabil platlada. Mycket tys- 
ta genom att trafos ar "bakade".
Lackering: Gra hammarlack.
Storlek: Front 160 x 160 mm, djup 280 mm.
Vikt: SEAB-55 7,5 kg, SEAB-56 10,5 kg.
Pris: SEAB-55750:-, SEAB-56 995: —
Priser inkl moms.

NATAGGREGAT

MOTTAGARE
Eddystone 
Handic 
Heathkit 
Kenwood

EC10A-2 
0016 
SB 300 
JR 500 S

sAndarekortvAg
Drake 
Drake 
Eico 
Heathkit 
Heathkit 
Heathkit 
Heathkit 
I COM 
I COM 
Kenwood 
SBE 
Sommerkamp

TENTEC 
TENTEC 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu

TILLBEHOR
AmpSupply 
CDE 
Daiwa 
Dentron 
Drake 
Fritzel

Heathkit

HyGain 
I COM 
I COM 
Kenwood 
Kenwood 
Metron

TR-3
T-4X
753 
SB 104 
HW 101 
HW-8 
HW 100 
IC 720 A 
IC 701 
TS 515 
SB 34 
FT-250
SW-80 
Argonaut 509 
Argonaut 515 
FT 707 
FT-77 
FTdx401 
FT-7 B 
FT 301 D

LK 500 ZA 
CD 44 
CNA 2002 
Supertuner 
filter 
FB 33 
GEM-quad 
HM-15 
Hembygge 
TH3Mk3 
IC-PS-740 
IC-PS20 
VFO 120 
AT 180 
MA 1000

BEGAGNAT-LISTA
allband 750 
scanner 1.250 
amatorband 800 
amatorband 800 

med pwr 1.700 
sandare, 180 w, 220 v 1.600 
cw/SSB,200 w, 20/40/80 900 
m. pwr, extra vfo, hogt. 3.350 
m nataggr. 1.500 
QRP 950 
m. nataggr 1.250 
m pwr 7.600 
utan pwr 4.100 
m pwr 1.750 
115/12v,15/20/40/80m,SSB 1.400 
200 watt, 220 v 1.75u 
QRP, 3,5 MHz 600 
QRP, m pwr 2.450 
QRP, m.pwr 3.100 
200w, 12v 4.550 
200w, 12v, med cw-filter 4.750 
500w PEP,400w cw, 220v 2.400 
100 w, m.orig.nataggr. 3.400 
200 w, 12v, digital 2.950 

slutsteg, 3-500 Z 9.950 
rotor 750 
ant.tuner,automatisk,2 kW 2.000 
ant.tuner, 1 kW 1.800 
till C-line 4 7-line 250 
3-el,10/15/20,m.balun 2.350
2- el quad, 6 man 3.500 
SWR-meter 250 
PA 10/15/20,4x811,snyggt 950
3- el,10/15/20 1.400 
nataggr.f.inbyggn. 975 
nataggr.20 A 950 
extra vfo t.TS 120/130 550 
ant.tuner 1.100 
PA,kortvag, 1000 w, 12 v 2.100

MFJ 525
MF J CWF-2
MFJ MFJ 752
Palomar

144 MHz
TX 100

Alinco ELH-230
FDK Multi-7 

Hembygge
I COM IC 201
I COM IC-255 E
I COM IC 215
I COM IC 260
I COM IC-2 E
I COM IC 240
I COM IC 240
Kenwood B0-9A
Kenwood TV 502
KLM 160VHF
KLM 80
Leader LAC 897
Microwave MML 144/100-S
Nagai 2100
SSB-electronic MV 144
Standard C 58
Tono 2M50
Yaesu FT-208
Yaesu NC-8
Yaesu FT 208
Yaesu FT 209 R

432 & 1296 MHz
Henry C10D01
I COM IC 45
Microwave MMT 432/144-S
SSB-electronic MV 432
UHF-units 432/144
UHF-units 432/28
UHF-units 1296/144
Yaesu FT-790
Yaesu FT 708

DATORER&TBH
Luxor FD-2
Luxor ABC-80

RF-speech-processor 
cw-filter 
audiofilter 
slutsteg 28 MHz, 10/100w

PA, 3w in - 30w ut 
FM,10w,12v,R1-9+dir. 
PA, med 06/40 
SSB/CW/FM,10w,12/220v 
FM,12v 
FM,3w,barbar 
SSB/CW/FM,12v,10w 
FM,handapp. 
FM, 12v,10w,m.scanner 
FM,12v,10w 
konsol t.TR 9000/9130 
transverter,28/144 
PA,144MHz, ut 160w 
PA,80w ut,10w in 
ant.tuner,SWR f. 144 
PA,10w in,100w ut 
PA, 140w 
preamp 144 MHz 
SSB/CW/FM,barbar 
PA,3w in, 45w ut, defekt 
FM,handapp. m. monofon 
1addstai1/natagg.t.FT208 
FM,handapp,m.laddstall 
FM, handapp.

PA, .5-1.5w in, 10w ut 
FM,12v,10w 
transverter, 10 w 
preamp 70 cm 
transverter 
transverter 
transverter,1296 MHz,3w 
SSB/CW/FM, 1w, barbar 
FM, handapp.

Flexskive-enhet 
med bandsp. o bildskarm

800
250
550
900

550
950
350

1.950
1.800
1.150
2.950
1.650
1.350
1.250

400
850

1.750
975
450 

1.550
2.100

250
2.400

300
2.100

385
2.350
2.750

350
2.700
1.850

250
1.500
1.200
1.975
3.800
2.400

5.400
4.900

C ML-elelctrottik AB
Box 4045

550 04 JONKOPING
Tel. 036 - 16 57 60, Nils, SM7CAB

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

CABk red it
Kopkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, Finax. 
Avbet. 12, 24 elier 36 mAn.

SEAB-55
10A
13,5 volt

S'
*
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Mf her

rsxl

for SSB/CW/RTTY/SSTV.
2 st EIMAC 4x150 A.
Dim: 284x153 x 375.
Ett behandigt
kvalitetsslutsteg till
OSLAGBARTPRIS

7.250:—

KV-SLUTSTEG - 1 kW

INGE EKL END ELEKTRONIK AB 
Box 442 851 06 SENDS VALL
Tel: 060- 15 17 15

HL-35V — 144 MHz
FM/SSB/CW32Wutfdr3in.
GaAs-Fet RX. Verkligt populart.

Prishojs snart. Annu................... 665: —
HL-60V - 144 MHz
FM/SSB/CW55 W at for 10 in.
1 W ger 10. Ett verkligt universellt slutsteg.

Vcirt pris......................................................................................995:—
HL-110V — 144 MHz
FM/SSB/CW110 W ut for 10/2 in (omk).
GaAs-Fet RX av bra klass, effektmatare.
VSrt nast stdrsta slutsteg for 2-meter.

En upplevelse att kora................ 2.400:-

-IK

412

J -8

✓
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)Listpris REA-pris

HOST

5.399: -6.352:-

Ar9.540: — 6.678: —

12.216: — 8.551: —

MISSA INTE DETTA T/LLFALLE! (Begransatantal).

/Alla priser inkl. moms, fritt vArt lager i Malmo.

(conmorc): Box 282 201 22 MALMO

GE1500/T Vertikallast 1500 kg
Vridmoment 716 Nm. Motor 48 V/320 W 
Rotationstid 75 sek. Vikt 23 kg

GE1000/T Vertikallast 1000 kg
Vridmoment 206 Nm. Motor 48 V/320 W 
Rotationstid 80 sek. Vikt 12 kg

GE 2500/T Vertikallast 2500 kg
Vridmoment 2354 Nm. Motor 48 V/550 W 
Rotationstid 90 sek. Vikt 43 kg

10—15 — 20 m Roterbar dipol, langd ca7 m . . . 
10—15—20 m2 el. bom 2,7 m Gain 6,5 dBi .. 
10 — 15 — 20 m 3 el. bom 4,7 m Gain 8 dBd . . . . 
40 m Roterbar dipol, langd ca 8 m  
10 — 18—24 MHz hojd ca 5 m, inkl. 3 radialer . . 
10 — 18 MHz Roberbar dipol, langd ca 9 m . . . . 
40-80 m 2 kW PEP, langd 26 m  
80 — 160 m 2 kW PEP, langd 52 m  
14 — 18—21 —24 — 28 MHz4 el. bom 7,4 m. . . . 
DELTA-LOOP4 el. Langd 1,2 m. Gain 13,2 dBi 
DELTA-LOOP 8 el. Langd 3,3 m. Gain 16,5 dBi 
DELTA-LOOP 12 el. Langd 5,3 m. Gain 18 dBi. 
DELTA-LOOP 12 el. Langd 1,8 m. Gain 18 dBi.

PKWAntenna System

849: — 545: —
1.698: — 1.273: —
2.547: — 1.782: —
1.050: — 735: —

988: — 495: —
988: — 545: —
598: — 508: —
996: — 675: —

3.378: — 2.364: —
389: — 295: —
675: — 485: —

1.050:- 690: —
689:- 480:-

Arbetsfrekvens:

Den STARKA
bromslosa
ROTORN

THF1 E 
THF2E 
THF3E 
MHF1 E/40 
GP3BWARC 
MHF1 E/30
INVERTED VEE 
INVERTED VEE 
LOG PERIODIC
144 MHz
144 MHz 
144MHz
432 MHz

Antennen tacker alltsA 5 band utan hjalp av traps. 
Det betyder att man slipper alia bandbreddsproblem 
och kan kora lika bra pS SSB- som CW-delen. 
Antennen blir harigenom ocksS okanslig for fukt.

1418-21 -24 28 MHz

7

1
1

14.100 14.700

J
7

5
4

0
14.000

Tel 040-12 80 58

LOG PERIODIC
Antal element: 4 i fas.
Elementen hSIls av 4 st. vaggor. 
Langsta element: 10,24 m. 
Kortaste element: 4,00 m. 
Bomlangd: 7,40 m. 
Bom 0 50 mm.
Bomforstarkare 0 30 mm. 
Vindmotst^ndskraft: 130 km/h. 
Gain: 7 dBd.
Fram/sida: 22 dB. 
Fram/back: 18 dB.
Max power: 3 kw CW.
Skruvar/beslag: rostfria-syrafasta. 
Vikt: 24 kg.

u-

© 
uj

0
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FASTA MASTER 

TELESKOPANDE 
MASTER

Produkter AB — Box 10
915 00ROBERTSFORS
Tel. 0934 153 10, order 153 11

ALUSCOPIC
* FASTA SEKTIONER

Priser inkl moms.

JAMFOR!

6 m sektion 
9 m fast mast

12 m fast mast
10 m crank
18 m crank
24 m crank

3.590: —
5.380: — 
7.170:-
9.370: — 

14.910: — 
20.585: —

CUE DEE ALUSCOPIC 9 m fast mast levereras med KRAFTIGT bottenfaste, monterad rotorplatta och delrinlager for 50 mm 
mastror. Masten ar tvAdelad — undre med 450 mm sida och dvre med 370 mm sida. Mekanisk hopsattning ar gjord med AVDEL 
ISsbult, en kombination av butt och nit som har hog skjuv-, drag- och utmattningshSllfasthet. Rostfria skruvar i dvrigt — forutom 3 
st M 20 bultar i bottenfastet. Samtliga aluminiumdetaljer ar natureloxerade — stagfaste p3 9 m ingSr. Ostagad klarar masten en an- 
tennarea pA 1 m2 vid 38 m/s vind. Om Du jamfor detta med VARGARDA masten som i eloxerat utforande med rostfri skruv och 
stagfaste idag kostar 5.070: — i byggsats, s3 inser Du genast att CUE DEE ALUSCOPIC 9 m ger dig en mast som klarar 100% mer 
last an VARGARDA masten till en kostnad av 310: — . ALUSCOPIC masten kommer dessutom fardigmonterad och omfattas av 
CUE DEE's 5 cirs GARANTI mot material- och fabrikationsfel.

5 drs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

VHF ANTENNER
CUE DEE 4144A

10144A
10X144A

15144A
15X144A

1,1 m b Dm 8 dBc 210: — inkl
4,5 11,4 393: — inkl
4,55 11,4 576: — inkl
6,45 14 549: — inkl
6,5 14 754:- inkl

UHF ANTENNER
CUE DEE 17432AN 2,5 m bom 14,5 dBd 404:—inkl 

17432AU 2,5 m bom 14,5 dBd 350: — inkl

CUE DEE 15144A — Basta antennen i Annaboda 80 
Basta antennen i Meppel 84

PARAFIL
ANTENNBYGGNADSMATERIAL

HARD ALUMINIUMPROFIL SIS 4212-06

H 100 la gf drlust. 
Pris inkl moms 

9:—/m 
800:—/100 m

Vi lagerfor runda ror 75, 60,50, 45, 40, 35, 31, 28, 25, 22, 19, 15 & 12 mm 
plattstSng 120 x 5 mm, 60 x 5 mm & 25 x 3 mm, rund stav 6 mm.

FOR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5 Srs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.

Antenner skall sitta ute och fungera un
der I3ng tid trots pSverkan av naturens 
krafter. CUE DEE antenner ar konstru- 
erade for att klara en tuff miljo. Som ext
ra sakerhet for Dig som kund lamnar vi 5 
3rs GARANTI p3 antennema. INGEN 
ANNAN FABRIKANT GOR DET. Har 
Du n3gon gSng undrat varfor?

%
 %
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432 MHz 21 4,6 m 18 dBi 78-0661-5
432 MHz 2x19 3,1 m 16 dBi 78-0662-3
432 MHz 19 2,9 m 16 dBi 78-0663-1
144 MHz 2x9 3,4 m 13 dBi 78-0641-7
144 MHz 13 4,45 m 14,5 dBi 78-0633-4
144 MHz 17 6,5 m 16,5 dBi 78-0634-2
144 MHz 16 6,5 m 16,5 dBi 78-0635-9
144/432 9+19 3,2 m 13/16 dBi 78-0645-8
1296 MHz 23 1,8 m 17,5 dBi 78-0685-4

For narmare information kontakta
v^ravd. Instrument och kommunikationsradio.

______________________________________

EL FA
RADIOS TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08-730 07 00

F9FT

------------------------\ 
TONNA 
Antenner 
Specialerbjudande

Under oktober har vi specialpriser pa hela Tonnas antennprogram, 
for dig som har funderat pa att byta lit eller oka ut dina antenner. 
Varfor inte prova EME? 4x 16 EL pa 2 meter racker.

o
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ANTENNER
HJALPER DIG

BEAMAR for 10-15-20 m
FB232-el, 2,5 m bom 0 2" 5/5,5/5 dBd
FB 33 3-el, 5,0 m bom 0 2" 8/8, 5/7 dBd
FB 535-el, 7,5 m bom 02" 10/10/8,5dBd
Utbyggnad for 40 m, EWS-3040
Balun pa ringkarna for beam
Minibeam MFB 23, 10—15—20 m

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

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

TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
4-el vert 1,1m bom 7 dBd
10-el hor2,8 m bom 11 dBd
5 + 5 elements kryssyagi
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) + 3 d

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

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

Per Wikstrom SM5NU 
08 766 22 50
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SIGNAL ~"’’f CW

II \ ' 1. *425 HZ SKIFT RTTY 1
*850 1

^INTERFACE TUNE Q W
ON

MARK5S...
.. .rtty till ratt pris!! 995

RITYPAKET
COMMODORE 64 
RTTYPROGRAM
MARK5S 
KABEL 

ENDAST3990:-

Split screen

Passar till nastan ALLA T.U. Aven ditt bygge! ! ! 
SEPARAT invertering for RX och TX
MARK/SPACE korset pa bildskarm. Inget Oscilloskap 
behovs! ! 1
MORSE RX/TX 5 till 149 WPM
Klarar aven A, AochO! !

Full- eller split-screen med stor textbuffert
Hamta/spara filer fran Disk eller RAM under pagaende 
OSO
VIC-20 och C-64 program pa samma diskett
Tokenizer for overforing av BASIC program
Separata utgangar for CW, FSK, PTT och SELCALL fran 
dator
Fyra mode AMTOR. Mode A (ARQ), Mode B (FEC och 
SELFEC), Mode L (lyssning mode A). Laser aven SITOR 
WRU - Who are you?
SELCAL PON POFF till skrivare
Ny teknik gor AMTOR okritisk for skillnader i kristall- 
frekvenser

DISKETT ..........................................................ENDAST590:-
C ARTRIDGE VIC-20/C-64 .............................................. 690:-

PROGRAM AMTOR ar har!

• QTHlokator

COMTRONICS
Box 10035, 781 10 BORLANGE
Tel 0243-253 20

RTTY/ASCH/CW/AMTOR program till C-64, C-128 och VIC-20 
(16K exp). (Apple, Atari kommer snart)

KASSETT 275:-

ABC 80 RTTY

Alla BAUDOT/ASCII hastigheter och panteter
CW TX/RX med automatisk hastighetsjustering
10.000 teckens mottagnings- och sandningsbuffert 
Split screen - Du bestammer var delningen ska vara
Mottagen text kan sandas till skarm, skrivare och/eller disk 
samtidigt! Utan att nagra tecken tappas!
24 fasta texter (1000 tecken pa varje) kan laggas pa funk- 
tionstangenter
All textinmatning sker med inbyggd skarm editor. Word 
wrap och justerbar kolumnbredd
Loggbok kopplad till klockan och texteditom. Toppen vid 
tester!
SELCALL for start av skrivare eller diskdrive
Direktoverforing av textfiler fran disk under pagaende OSO 
1000 teckens break-in buffert
WRU (enkel mailbox)

DISKETT ........................................................................... 790:-

IBM PC / IBM Kompatibla



Knappsats med 39 olika kommandon
10 Minneskanaler med valfri repeateroffset
Scanning pa hela 2 m bandet eller delar darav
LCD-display visar frekvens, 10 minnen och 9 specialfunktioner
Inbyggt instrument visar batteristyrka, S-meter och relativ uteffekt 
VOX inbyggd

Tekniska data:

Frekvensomr£de:
Duplexavst^nd: 
Stromforbrukning:
Max. sandareffekt:
Matt:
Mellanfrekvenser mottagare:
Kanslighet:

Selektivitet:
LF-uteffekt:

144-145,9875 MHz
12,5 kHz steg, programmerbart 
se fig. 1
se fig. 2
H168xB65xD34 mm
10,7 MHz och 455 kHz
0,25 uVfor12dBSINAD
1 uVfor30dBS/N
15 kHz/-6dB, 30 kHz/-60dB 
mer an 450 mW i 8 ohm

.................. .........

70 cm versionen 
finns ocksd for 
omgaende leve- 
rans.

Fig. 1 Fig. 2

Receive Squelched Power save Transmit 
(FT-209R)

Transmit 
(FT.209RH)

150mA 45mA
1:1 - 1:10 HIGH LOW HIGH LOW

26mA — 11mA 650mA 300mA 1A 400mA

Supply Voltage 10.8V Supply Voltage 
12.5V

FT-209R FT-209RH

DC Input Power
Output DC Input Power

Output

FBA-5* 3.0W 1.8W 4.0W 2.3W
FNB-3 4.5W 2.7W 6.0W 3.7W
FNB-4 6.5W 3.7W 8.0W 5W

FT-209R m/FNB-3 (10,8V, 425mAh Ni-Cd pack) kr 3.245:—
FT-209 RHm/FNB-4 (12V, 500mAh Ni-Cd pack) kr 3.545:—

Vargarda
___ Radio AB
Agenturer: Egen tillverkning:
Yaesu Musen Ltd Fackverksmaster
Toyomura Electronics Co Ltd Antenner

5W/500mW \ 
Output /

A 2m FM HANDIE
v YAESU TRANSCEIVERS

3.5W/350mW \ 
Output /

POSTADRESS
Box 27
44700 vargarda

BESOKSADRESS: TELEFON
Kungsgatan 54 
vargarda

0322-20500
TELEX
28068 VRAB S

BANKGIRO POSTGIRO
894-9794 492734-9

Oppettider: 09.00-18.00
Lordagar 09.00-12.00

□
 □□□□□
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AF SCAN

M CLEAR CAT

YAESU FRG-96OO

FRG-9600 KAN...
• monteras var som heist, i husvagnen, i bilen, i baien med mobilfaste som ingar.
• ocksa sta pa skrivbordet.
• kopplas direkt till 12VDC eller till 220VAC via adapte.

MATT: BREDD 180 x HOJD 80 x DJUP 220 (mm) Pris 5.450:— inkl. moms

♦ HELTACKANDE 60-905 MHz ♦ INSTALLNINGSNOGGRANHET 100 Hz ♦ AM WIDE/NARROW ♦ FM WIDE/NARROW ♦ 
USB/LSB TILL 460 MHz ♦ 100 MINNEN ♦ MANGA SCAN-MOJLIGHETER ♦ LITHIUMCELL FOR MINNESBACKUP ♦ LI
NING AV VALFRIA BANDKANTER ♦ SCAN-STOPP PA BARVAg ELLER MODULATION ♦ KLOCKA MED 24 TIMMARS VISNING 
MED STYRFUNKTION AVEN FOR YTTREENHETER ♦ LASNING OCH STYRNING MED YAESU-CAT-SYSTEMET4800 BAUD ♦ 
MYCKETMERA ♦

FOR DIG SOM...
• ar datorintresserad
• vill spela in nagonting pa bandspelare nar du sjalv 

inte ar hemma
• vill lyssna pa exempelvis sveriges radio, 2 mtr, 70

cm, flyg, NMT, kommersiell trafik i ovrigt eller vad 
som heist

Vargarda 
___ Radio AB
Agenturer:
Yaesu Musen Ltd
Toyomura Electronics Co Ltd

Egen tillverkning:
Fackverksmaster 
Antenner

SPECIFIKATIONER
frekvensomrade: 60-905 MHz (SSB 60-460 MHz) 
bandbredd: FM narrow

FM wide
AM narrow
AM wide
SSB

(15 kHz)
(180 kHz)
(2.4 kHz)
(6 kHz)
(2.4 kHz)

mellanfrekvenser: 45.754, 10.7 MHz och 455 kHz 
image rejection: 60-460 MHz -50dB

460-905 MHz -40dB
kanslighet: FM-N 0.5uV (vid 12d B SINAD) 

FM-W 1.0uV (vid 12dB SINAD) 
AM-N 1.0uV (vid 10dB S + N/N) 
AM-W 1.5uV (vid 10dB S +N/N) 
SSB 1.0uV (vid 15dB S + N/N) 

installnings-
noggranhet: FM-N 5/10/12.5/25 kHz

FM-W 100 kHz
AM-N 100 Hz/1 kHz
AM-W 5/10/12.5/25 kHz 
SSB 100 Hz/1 kHz

LF uteeffekt: 1 W (i 8 ohms last med 
mindre an 10% THD) 

drivspanning: DC 12 -15 V 
stromforbrukning: TILL - 550 mA maximalt 
medfoljer: teleskopantenn 

12V kabel 
MMB-28 mobilhallare

POSTADRESS
Box 27
44700 Vcirgcirda

BESOKSADRESS:
Kungsgatan 54 
VSrgSrda

TELEFON
0322-20500

TELEX
28068 VRAB S

BANKGIRO 
894-9794

POSTGIRO
492734-9

Oppettider: 09.00-18.00
Lordagar 09.00-12.00

YAESU 
60—905 MHz 
ALL MODE 
VHF/UHF

FRG-96OO
COMMUNICATIONS RECEIVER
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A*7

AMATORRADIOKURS, Per Wallanders SM0MAN, 
hafte innehallande 10 dvningsprov.
Ovningsoscillator i byggsats:

Kretskort, komponenter, hogtalare och volym- 
kontroll, avsedd drivas med 9 V batteri (byggbeskr. 
ingar). Priser, se nedan!

NYA PRODUKTER FRAN
FORSALJNINGSDETALJEN!
DIPLOMPARM, SM6DEC:s samlingsparm (mycket
sober) innehallande
— Grundsats med allman information om diplom-
ansokan.
— Arssatser ur QTC:s Diplomspalt 1979 — 1984.

FORSALJNINGS
DETALJEN

JUBILEUMS 
ERBJUDANDEN!
Jubileumskort SSA 60 ar (SMUA) Prisperst 8: — 

D:o med 2: — frimarke och jubileumsstampel
Prisperst 10: —

Utforsaljning av aldre QTC
— erbjudande som aidrig aterkommer!
Nummer ur argangar fran 1979 och aldre

Pris per st 
Nummer ur argangar 1980 — 1983 pris per st 
Nummer urargang 1984 prisperst
Nummer ur argang 1985 prisperst

1: —
3:-
5:- 

15:-
Moms ingSr men potto tillkommer och ar beroende av hur m^nga QTC du 
koper. Ring FD tel. 08 - 64 40 06 och efterhor om de nummer av QTC finns 
som du onskar kopa, vissa nummer ar redan slut. Vi raknar dS samtidigt ut 
pottokostnaden.

BREVPRESS SSA 60 AR - sa ISngt lag- 
ret racker - BEGRANSAD UPPLAGA!
Platt glasklump med SSA:s logotype inkl. moms 
och porto, pris 30: — /st.

SSA 
DIPLOM 
PARM

Trafikhandboken
Diplomparm, SM6DEC:s samlingsparm
Prefixlista (DL2FV)
DXCC-lista, nytryckt 1984
DARC:s DOK-lista
Amatorradiokursen hafte

med 10 dvningsprov av SM0MAN
ATV (Amatortelevision), tysk
Hints & Kinks, tekn.-prakt.-tips-handbok 

VHF/UHF-handbok RSGB (Tekn./Prakt.) 
Amatorradio Teletype (EDR)
The Radio Amateur's Conversation Guide

Fraser pa 9 sprak
Supplement med svenska fraser

ARRL:s handbok, 1985
ARRL:s Antennbk, haft.
Locator Atlas (SM5AGM) Maidenhead 
FM & repeaters (byggbeskr.)
Matrikel over svenska

radioamatdrer (Tages Lista)
Q-forkortningar, Televerket
B:90, bestammelserfor

amatorradioverksamheten
Solid State Design (grundl. tekn.)
The Satellite experimenter's handbook 
Loggbok, A-4-format
Loggbok, A5-format
Storcirkelkarta, farglagd,

ca 77 x 56 cm
Prefixkarta, ca 90 x 70 cm
Locatorkarta Eur. (RSGB) 90 x 60 cm 
Testloggblad i 20-tatser
VHF-UHF-testloggblad i 20-satser
CPR-loggblad i 20-satser

15:— QTC-parm, A4-format 30: —
60: — Registerkort i 500-buntar,
6:— med eller utan tryck 60: —

20:— Telegrafnyckel, forn. massing 300: —
20:— d:o pa onyxplatta 360: —

Teleprinterrullar, vid hamtning 10:-
100:— vid postbefordran 18: —
50:— Perforatorrullar 25: —
55:_ Magnetskylt, endast forskottsbetalning 40: —

225: — 
130: —

60: — 
15:- 

200: — 
120: — 
15:-
80: —

80: —
7:-

16: —
100: —
140: —
25: — 
15:-

23: —

Ovningsoscillator i byggsats: kretsar, kom
ponenter, hogtalare och volymkontroll, av
sedd drivas med 9 V batteri (byggbeskr. in
gar) 40: —

For SSA-medlemmar:
Blazermarke, SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett,

bla botten, vit ant.krets 25: —
SSA-dekal (avdragsbild)

5,5 cm hogt, 2,5 cm brett, 5 st 7:-
Bildekal, ellipsformad 12:-
QSL-marken, i kartorom 100 st 10:-
SSA-medlemsnal 25: —
OTC-nal 35: —
Nal med anrop 25: —
Nalstoppar 7:-
SSA-duk 18:-
Plysch-troja med SSA-emblem,

morkbla, small 100:-
SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm 60:-

36: — 
36: —
10:-
10: —

Ostmarksg. 43,123 42 FARSTA
Satt in beloppet p3 postgiro 5 22 77-1

Telefon 08 64 40 06
Best, via telesvarare motpostforskott.

10: — Reservation for prisandringar.

EliJL Dipiora i

33
3>

:“U
SO

l---
---

O
—

C
3
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Box 206 Baedksadresa: Tel. 054 10 03 40
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN

Telefax 054 11 80 34

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
Oppettid er: 0800-1600 Bankgiro Postgiro 
Lunchstingt: 1200-1300 577 3569 33 73 22 2

KOAXIALRELAER I
Tai utomhusmontage
Frekvensomrade:
Max effekt:
Dampning:
Isolation:

SWR:
Matn.-spanning:

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

Isolation:
Switch-tid:
Montering:
Anslutningar:

100 MOhm 
<10 ms

2skruvar
SO-239alt. N

Omkopplingen sker i Argon-gas.

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

NYHETER fro[1 SWEDISH RADIO SUPPLY AB

ALINCO
TvS nya nataggregat, med samma hoga kvalite som tidigare. Bada har automatisk strom- 
begransning, och variabla 10 — 15 VDC. Snabbkopplingslist for enkel och snabb anslutning. In
strument pa EPS-300M.

ALINCO nataggn
Utspanning VDC
Strom ut max.
Strom ut kont.
Rippel p-p
Sakring
Storlek B x H x D mm 
Vikt
Pris inkl. moms23.46%

EPS-650 EPS-300M
13.8
6.5A
5.5 A 
under 30 mV
2A

13 8
30 A (50%)
25 A 
under 30 mV
8A

142 x 98 x 212 266 x 148 x 274 
3.3 kg 8.7 kg
795:- 1.695:-

WELZ
Aven Welz presenterar tva nyheter. En magnetfot DP-SPM, passande vara mobilantenner 
(Daiwa/Araki/Hokushin), mycket kraftigt utforande.

Frekvensomrade:
Vikt
Kabel (ingar)
Pris inkl. moms

144-146 MHz
104 mm
BNC
85: —

25 - 550 MHz
880 g
4 m RG58/u med PL259
225:-

DP-RH2SB extra kort gummiantenn for 144 MHz, hogsta kvalitet och finish.
DP-SPM

DPRH2SB
Frekvensomrade
Langd
Anslutning 
Pris inkl. moms

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

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

<_ RTTY tone

TELEREADER Wommanicafan^
f 

st kabel med 3.5 mm, 1 st koaxialkabel

A

MHz
Ska rm utgang
RF
Video
RGB
Printer interface
Centronics compatible,

UHF591.25MHz + /- 10 
composite video 
digital RGB

parallell interface, inbyggt.
Skarm
640tecken x 2 sidor, totalt 1280 tecken.
Hastigheter
CW 4—40 ord/minut, automatisk installing.
RTTY Baudot 45.45, 50, 74.2 baud,

ASCI1110 och 300 baud.
CW-generator
Hastighet 4—30 ord/minut.
Ovrigt
Spanning 12—14 V DC 700 mA.
Storlek 254 (B) x 185 (D) x 54 (H) x mm 
Vikt 1.5 kg
Foljande medfoljer: 3 st 3.5 mm plugg, 1 st sakring 1 A, 1 
med 8 pol din, 4 m kabel.

TEKNISKADATA:
Mottagningskoder
CW morse
RTTY baudot
ASCII
TOR/AMTOR
IngSngar
LF
CW-nyckel
LF f rekvens
CW800Hz
RTTY

bokstaver, siffror och symboler.
5-bitars baudot (CCITT nr 2).
7-bitars ASCII (ISO/CCITT nr 5)
7-bitars TOR (CCIR 476)

470 Kohm, 30 mV—2 V, 3.5 mm plugg.
3.5 mm plugg.

variabel 700—900 Hz
1275 Hz (lag ton), 2125 Hz (hog ton) variabel.

rz
NYHET NYHET NYHET
TELEREADER CD-660
CD-660 ar en kompakt elektronisk avkodare for mottagning av CW (morse), Baudot (RTTY), 
ASCII och TOR/AMTOR (kommersiellt namn MARITEX, anvandes ex. av kustradiostationer). 
En inbyggd generator slumpmassigt telegrafitecken for traning av telegrafi.
Mottagning av FEC i mode TOR, vilket ar ett marint kommunikationssystem enligt CCIR:s 
rekommendation 476.

Pris inkl. 23.46 % moms 2.990: —

on u

KARLSTAD
Skandinavisk generalagent for:

ICOM, DAIWA, TONO, TET, ARAKI, BENCHER, CREATE, EMOTATOR m.fl.

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
Box 208 Besoksadress: Tel. 054 10 03 40 Oppettider: 0900-1700 Bankgiro Postgiro
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex. 66158 SRSSCAN S Lunchstangt: 1200-1300 577 3569 33 73 22 2

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
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ICOM IC-735

IC-735 Transceiver med heltackande mottagare 9.500: —  
PS-55 Matchande nataggregat 1.895: —  
AT-150 Matchande automatisk tuner 3.110: —  

 
SP-7 Matchande hogtalare Ej faststallt

EX-243 Elbug for inbyggnad 553: —
UT-30 Subtonsenhet for 29 MHz (FM) Ej faststallt  
FL-70 SSB-filter 2.8 kHz 457:-  
FL-63 CW-filter 250 Hz 499: -  
FL-32 CW-filter 500 Hz 549: -  
SM-6 Bordsmikrofon 410: —
SM-8 Bordsmikrofon med scanning 803: —  
OPC-118 Datakabel till andra ICOM Ej faststallt
PRISERNA INKL. 23.46 % MOMS.

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
KARLSTAD

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

( AMasterCardv v 7
S

kopkort
Box 208 Basdksadress: Tel. 054 -10 03 40 SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00
651 02 Karlstad 1 Fallvindsgatan 5 Telex: 66158 SRSSCAN S Oppettider: 0800—1600 Bankgiro Postgiro

Telefax 054 11 80 34 Lunchstingt: 1200-1300 577 3569 33 73 22-2



Inre ramverk

Jordbult

Filter

Ventilationsraster

o
Yttre ramverk

Kmveggsdorr

tit Belling Lee Ltd
- J INTERFERENCE TECHNOLOGY

RFIEMP 
Skarmade ram

For ytterligare information kontakta
avd. Instrument och kommunikationsradio.

Generalagent

INDUSTRIVAGEN 23-08-730 07 00

EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA

ELFA har overtagit agenturen for Belling Lee Intec Ltd skarmade rum. 
Vi kan leverera fran sma mod u I rum till stora turn-key projekt. 
Vart kvalificerade svenska monteringsteam har behorighet aven for 
elinstallation.
Nat- och signalfilter, koaxial- och optisk fibergenomforing ingar i 
B LI-program met.




