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FORENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER
SVERIGES SANDAREAMATORER

KANSLI: OSTMARKSGATAN 43
123 42 FARSTA
TEL. 08 64 40 06
POSTGIRO: 5 22 77 1 
BANKGIRO: 370 1075

EXP.TID:
Tisd.-torsd. 10.00-12.00, 13.00-15.00.
TEL.TID:
Tisd.-fred. 0900-1200, 1300-1500
Ovrig tid:
Telefonsvarare for bestallningar.

KANSLICHEF: Stig Johansson, SM0CWC. 

ANNONSER
Ham- och affarsannonser: Kansliet. 
Kommersiella annonser: Gunnar Eriksson, 
SM4GL, Kyrkbyn 1005 B, 790 23 Svardsjd, 
tel. 0246 112 00, - 112 25, bost. 0246 105 13. 
Postgiro: 2 73 88 - 1

QSL-DISTRIBUTION
QSL-chef: Jan Hallenberg, SM0DJZ, Sirius- 

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

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

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

lundsvagen 30, 961 32 Boden.
QSL-DC3: Karl-Olof Elmsjd, SM3CLA, Ja- 

gargatan 17 B, 802 27 Gavle, tel. 026 - 
14 27 19.

QSL-DC4: Ernst Andersson, SM4BMX, 
Skinnarbacken 32 A, 711 00 Lindesberg, tel. 
0581 - 120 90.

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

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

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

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

SSA amatOrradioarkiv
Arkivarie: Ake Alseus, SM5OK, Fack 14, 161 

14 Bromma, tel. 08 - 56 11 70.

SM5WL:S MINNESFOND
Postgiro 71 90 88 - 7

SM5LN:S STIPENDIEFOND
Postgiro 5 22 77 - 1

REVISORER
Forste revisor: Aukt. rev. Per Wardhammar, 

SM0-729O, Ohrlings RevisionsbyrS AB, Box 
27318, 102 54 Stockholm, tel. 08 - 22 12 00.

Andre revisor: Bjorn Forssell, SM0BSR, 
Sandhamnsgatan 52 B, 115 28 Stockholm, tel. 
08 - 63 61 66.

Revisorssuppleant: Kjell Karlerus, SM0ATN, 
Norrtullsgatan 55 5tr., 113 45 Stockholm, tel. 
08 - 33 22 14.

SSA-BULLETINEN
Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box 150, 380 65

Degerhamn. Per post och telefon 0485 - 600 65 
senast onsdag kl. 12.00.

DX BULLETINEN
Hans Bjorneberg, SM7DLZ.

SSA HQ-NAT
Lordagar kl. 09.00 SNT pa 3740 kHz SSB.

STYRELSE

VERKSTALLANDE UTSKOTT (VU)
Ordforande: Bo Lindberg, SM0HDP, Al- 

levagen 7, 184 02 Osterskar, tel. 0764 - 613 
02.

Vice ordforande: Bo Stjernberg, 
SM6ASD, SSgspSnsgatan 21, 416 80 Gote- 
borg, tel. 031 -21 22 43.

Sektionsledare (SL)

VU, forts.
Sekreterare: Lennart Pcilryd, SM0AOG, 

Hornsgatan 108 4 tr., 117 21 Stockholm, 
tel. 08 - 68 38 40.

Vice sekreterare: Vakant. 
Kassaforvaltare: Stig Johansson,

SM0CWC, Granstigen 4, 137 00 Vasterha- 
ninge, tel. 0750 - 215 52.

Vice Kassaforvaltare: Karl Lindstrom, 
SM0-715O, Eva Bonniers gata 6 8 tr., 126 
66 Hagersten.
Utrikessekreterare: Gunnar Eriksson,

SM4GL, Kyrkbyn 1005 B, 790 23 Svardsjd, tel. 
arb. 0246 - 112 00, - 112 25, bost. 0246 - 105 13. 

Vice utrikessekreterare: Rune Wande, 
SM0COP, Frejavagen 10, 155 00 Nykvarn, tel. 
0755 - 471 37.

Tekniksekreterare: Michael Grimsland,
SM0EPX, Lagavagen 31, 121 59 Johanneshov, 
tel. 08-49 29 33.

Vice tekniksekreterare: Nils Willart, 
SM0FNV, Musserongcingen 108, 135 34Tyresd, 
tel. 08 - 742 26 59.

Trafiksekreterare: Lars Olsson, SM3AVQ, Fu- 
rumovagen 21 K, 803 58 Gavle, tel. 026 - 11 84 
24.

Vice trafiksekreterare: Peter Hall, SM0FSK, 
Timotejvagen 15/67, 191 77 Sollentuna, tel. 08 

754 47 88.
Ungdoms- och utbildningssekreterare: Len

nart Wiberg, SM7KHF, Alnarpsgatan 81, 252 62 
Helsingborg, tel. 042 - 29 82 60.

Vice ungdoms- och utbildningssekreterare: 
Eskil Hedetun, SM7DMG, Erik Dahlbergsgatan 
70, 252 40 Helsingborg.
Distriktsledare (DL)

DL0: Claes Olof Sporrong, SM5BK, Gamla 
Allen 6, 131 50 Saltsjo-Duvnas, tel. 08 - 716 45 
40.

vDL0: Gunnar Ekholm, SM0LCK, Stor- 
holmsvagen 334, 132 00 Saltsjo-Boo, tel. 08 - 
715 66 36.

DL1: Erik Jonsson, SM1ALH, Nyg^rds, 620 
16 Ljugarn, tel. 0498 - 933 83.

vDL1: Stig Haraldsson, SM1LPU Brommarve 
Vail, 621 00 Visby, tel. 0498 661 92.

DL2: Staffan Meijer, SM2DQS, Klostergatan 
13, 931 42 SkellefteS, tel. 0910 - 888 97.

vDL2: Jan-Erik Holm, SM2EKM, Bjorke- 
lundsvagen 30, 961 32 Boden, tel. 0921 -19287.

VU, forts, v. DL-representant
DL3: Owe Persson, SM3CWE, Skonert- 

vagen 8, 860 24 Aino, tel. 060 - 55 71 00. 
vDL3: Jan-Erik Rehn, SM3CER, LisatSet 18, 

863 00 Sundsbruk, tel. 060 - 56 88 73.
DL4, Representant Kopparbergs Ian: Carl- 

Erik Olofsson, SM4ASI, Osterby 1, 780 10 Gus
tafs, tel. 0243 - 420 87.

vDL4, Representant Orebro Ian: Mats Eric
son, SM4EPR, Sodra Hagen, Bjorkhyttan, 711 
00 Lindesberg, tel. 0581 - 130 28.

Representant Varmland: Rolf Klasson, 
SM4DDY, Stackvagen 19, 667 00 Forshaga, tel. 
054-718 81.

DL5: Gunnar Ahl, SM5CWV, Alvestavagen 
26, 722 31 VasterSs, tel. 021 - 244 96.

vDL5: Lars-Erik Bohm, SM5CAK, Stora An
gesby, 591 90 Motala, tel. 0141 - 220 62.

DL6: Ulf Sjdd&n, SM6CVE, Dr. Lindhs gata 
6, 413 25 Goteborg, tel. 031 - 41 07 42.

vDL6: Solveig Nordberg-Jansson, Lindfjall, 
PI 8400, 439 00 Onsala, tel. 0300-610 48.

VU, forts. DL-representant
DL7: Hans Bjorneberg, SM7DLZ, Box

150, 380 65 Degerhamn, tel. 0485 - 600 65. 
vDL7: Representant SmSland: John Mad

sen, SM7GCP, Idrottsgatan 12, 561 43 
Huskvarna.

Representant Blekinge: Lars-Eric Andersson, 
SM7CXI, Klockarevagen 18,37024 Nattraby, tel 
0455 - 492 87.

Representant SkSne: Olle Jonsson, 
SM7LBB, Arvidsborgsv. 37, 244 00 Kavlinge, 
tel. 046 - 73 46 38.

FUNKTIONARER INOM SEKTIONERNA
Adress och telefon anges endast for funktio- 

narer som ej ing3r i styrelsen.

Sekreteraresektion
Sekreterare: Lennart Pcilryd, SM0AOG. 
Vice sekreterare: Vakant.
Informationssekreterare: Vakant.
SSA-bulletinen: Hans Bjorneberg, SM7DLZ. 
Klubbar: Goran Norstedt, SM7IYM, Halle- 

stadsvagen 142, 240 10 Dalby, tel. 046-20 16 72.

Kassasektion
Kassaforvaltare: Stig Johansson, SM0CWC. 
Vice kassaforvaltare: Karl Lindstrom, 

SM0-715O.

Utrikessektion
Utrikessekreterare: Gunnar Eriksson,

SM4GL.
Vice utrikessekreterare: Rune Wande, 

SM0COP.
Reciprokt: Klas-Gdran Dahlberg, SM5KG, 

VSrdkasevagen 14 B, 175 61 Jarfalla, tel. 08 - 89 
33 88.

Intruder Watch: Karl-Erik Lundgren,
S M2 A LT, Ojagatan 75, 940 20 Ojebyn, tel. 0911 
- 659 75.

Tekniksektion
Tekniksekreterare: Michael Grimsland,

SM0EPX.
Vice tekniksekreterare: Nils Willart, 

SM0FNV.
RTTY: Erik Nilsson, SM5EIT, Lundvagen 3, 

152 00 Strangnas, tel. 0152 - 120 01.
Digitalteknik: Goran Blumenthal, SM5HIH, 

Humlevagen 13, 642 00 Flen, tel. 0157-113 55.

Trafiksektion
Trafiksekreterare: Lars Olsson, SM3AVQ. 
Vice trafiksekreterare: Vakant. 
Tester KV: Jan-Erik Holm, SM2EKM. 
SSA MT: Rolf Arvidsson, SM4BNZ, Skogs- 

vagen 1, Sanna, 696 02 Hammar.
WASM 1: Kjell Edvardsson, SM0CCE, Halle- 

skciran 43, 126 57 Hagersten, tel. 08 - 88 35 49. 
WASM 2: Karl O. Friden, SM6ID, PI. 1084, 

Morup, 311 03 L3ng3s, tel. 0346 - 943 38.
Utlandska diplom: Osten Magnusson, 

SM5DQC, Box 110, 599 00 Odeshog.
Radiopejlorientering: OSA RPO-sektion och 

Sven-Ove Nilsson, SM4CGR, Apelvagen 41, 
703 58 Orebro, tel. 019 - 14 77 84.

VHF-UHF manager: Peter Hall, SM0FSK. 
SHF-EHF manager: Carl-Gustaf Blom, 

SM6HYG, Kronobergsgatan 39, 453 00 Lysekil, 
tel. 0523 - 110 32.

Tester, diplom VHF-UHF-SHF-EHF: Peter 
Hall, SM0FSK.

AMSAT: Anders Svensson, SM0DZL, BI3- 
barsvagen 9, 761 00 Norrtalje, tel. 0176 - 198 62. 

Repeater: Gothe Edlund, SM4COD, Bo Eriks 
vag 30, 781 65 Borlange, tel. 0243 - 295 04.

Radiosamband: Harry Lundstedt, SM0HEB, 
Molkomsbacken28,12347 Farsta, tel. 08 - 94 36 
18.

Ungdoms- och utbildningssektion
Ungdoms- och utbildningssekreterare: Len

nart Wiberg, SM7KHF.
Vice ungdoms- och utbildningssekreterare: 

Eskil Hedetun, SM7DMG.
Morokulienstugan: Enar Jansson, SM4IM, 

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

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

SWL-frcigor: Ingmar Larsson, SM5-3583, Tu- 
navagen 34:4, 147 00 Tumba.

Samverkan FRO: Lennart Wiberg, SM7KHF.

502 QTC 1986 12



QTC Argang 58 1986 Nr 12
SW ISSN 0033 4820

Organ for Foreningen Sveriges Sandareamatdrer

Chefredaktor: SM5AGM, Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50, 184 00 Akersberga. Tel. 0764-27638.
Vice chefredaktor: SM0DRV, Lars Olgus, Skogsslingan 3, 127 41 Skarholmen. Tel. 08-7404874.
Ansvarig utgivare: SM0HDP, Bo Lindberg, Allevagen 7, 184 02 Osterskar. Tel. 0764-61302.
Kommersiella annonser: SM4GL, Gunnar Eriksson, Kyrkbyn 1005 B, 790 23 Svardsjo. Tel. arb. 0246-11200, -11225, bost. 0246-10513. 
Ham- och affarsannonser samt prenumeration: SSA kansli, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Tel. 08-644006. Postgiro: 27388-8.

SAMBANDSNATTRAFIK
En viktig och nyttig verksamhet inom mSnga klubbar ar att ta pa sig sambandsuppdrag. Verksamheten fyller tvS syften. Den ger dels god traning 

i sambandsteknik och dels god PR for amatorradion.
Ofta bygger sambandet p3 att klubbens repeater anvands for att relaa meddelanden fr3n ett antal mobila stationer. Det bdr observeras att detta 

innebar att ett etablerat nat med mobila stationer upprattats och att detta d3 har foretrade fore annan trafik.
Tyvarr forekommer det att andra stationer anser sig ha ratt att utnyttja repeatern och g3r in och bryter nattrafiken. Enligt min uppfattning finns 

det egentligen bara en enda som kan uttala en sSdan ratt och det ar repeatertillstSndsinnehavaren.
Vi borde kunna vara overens om att ingen har ratt till n5gon frekvens. Det ar en hobby vi utovar som bl.a. syftar till att via radio kunna umgSs 

under trivsamma former. Det synsattet innebar att man aidrig g^r in och stor annan trafik.
Om en klubb eller en grupp utnyttjar en repeater for nattrafik under ett sambandsuppdrag s£ visa hansyn till den p^gSende aktiviteten.

SM0HDP/Bo

RATTSTVIST OM ANTENN- 
ARTIKEL AVSLUTAD
Ur cq-DL nr 8/1986 s. 477 ff
Oversatt av Rune Wande

Den rattstvist som klaganden DJ2UT i Sra- 
tal drivit ar nu avgjord. Darfor tinner jag det 
nodvandigt att redovisa v£r stallning i fragan.

De fiesta av er har liksom jag inte kunnat 
folja denna rattstvist fr3n borjan. V3r mojlig- 
het att bilda oss en egen uppfattning var ge- 
nom att samla ihop tillganglig information. 
Detta har varit sarskilt nodvandigt eftersom vi 
alia pci nSgot satt fSr bara konsekvenserna av 
utfallet av rattstvisten.

Hur kom det sig att det blev rattssak och 
varfor tick tekniske sekreteraren DL1BU stod 
frcin DARC?

Teknisk sekreterare fore DL1BU var 
DL7AC. Han hade testat en apparat som inte 
blev redovisad Sci positivt som tillverkaren ha
de forvantat sig. Han arbetade pa ett foretag 
som tillverkade matinstrument och visste hur 
man gor korrekta matningar. Eftersom han 
dessutom var samvetsgrann befarade produ- 
centen minskad forsaljning. Tyvarr fick inte 
DL7AC den gSngen hjalp frcin vlr forening.

I Sratal har DARC:s nye tekniske sekretera
re DL1BU befunnit sig i skottgluggen for en 
producent, namligen DJ2UT, som dessutom 
ar medlem i var forening. Det handlar om den 
testrapport i artikelserien "Streifzug durch 
den Antennenwald" (strovtSg i antennsko- 
gen) som publicerades i septembernumret av 
cq-DL 1978. Testrapporten inneholl matvar- 
den for olika antenner, inklusive en antenn ur 
den klagandes produktion.

Utfallet av matningarna p3 den antenn 
som til I verkats av den klagande var daligt var- 
for den klagande kravde hos tingsratten i Frei
burg att den dcivarande chefredaktoren Josef 
Kaiser tills vidare ej skulle fS publicera artikeln 
och de dari uppgivna matvardena. Man upp- 
ncidde en kompromiss som innebar att de d3- 
varande inbegripna i processen sinsemellan 
kom overens om att nya matningar pa anten- 

nen skulle goras av tekniske sekreteraren, 
som annu inte blivit indragen i processen, 
och att DARC och dess chefredaktor skulle 
forplikta sig att i nasta nummer av cq-DL 
publicera utfallet av dessa matningar.

Overenskommelsen blev inte uppfylld in
om utsatt tid. Den av klaganden pcifordrade 
verkstalligheten blev resultatlos eftersom in- 
nehcillet i overenskommensen inte ansSgs 
verkstallbart p3 grund av att den tekniske 
sekreteraren ej kunde tvingas att medverka.

I decembernumret 1978 publicerade tek
niske sekreteraren ytterligare matvarden och 
i maj 1979 publicerade han en artikel med ti- 
teln "Sturm im Antennenwald oder: Die Phy- 
sik lasst sich nicht durch Gerichte oder Diffa- 
mierung beinflussen" (ung. storm i antenn- 
skogen eller: fysikens lagar later sig icke 
pciverkas av domstolar eller baktaleri). Daref- 
ter hdjde den klagande hos ratten i Freiburg 
sina skadestSndsansprSk pga publicerandet 
av matresultaten i namnda nummer av cq-DL 
till DEM 144.111 plus ranta och kravde att de 
anklagade (DARC och DL1BU) skulle domas 
vara solidariskt skadest^ndsskyldiga for for- 
saljningsbortfall efter den 31 december 1981. 

DARC:s dSvarande styrelse sSg sig foran- 
ISten att besluta att DARC skulle ta pS sig alia 
eventuella skadestcindsansprSk och ratte- 
gangskostnader som skulle komma att falla 
pA tekniske sekreteraren.

Stamningen mot DARC och dess chefre- 
daktor Josef Kaiser kom sedermera att ogil- 
las, daremot icke stamningen mot tekniske 
sekreteraren. Tingsratten tog forst stallning 
till de skal som anforts vid stamningen och 
m^let gick genom alia instanser. Darefter tog 
man stallning till den klagandes skadestcinds- 
ansprSk.

Huruvida utfallet vid den avslutade ratte- 
gSngen blev det riktiga vill jag Icita vara osagt. 
RattegSngsprocessen har gStt genom alia in
stanser och darmed har domslutet vunnit la- 
ga kraft. Tveklost var dock att det tekniska in- 
nehSllet i rattstvisten ISg utanfor domarnas 
kompetens och de fick stodja sig p£ uttalan- 
den frSn sakkunniga. Detframkom emellertid 

absurdheter i och kring denna process som 
bragte vcir tekniske sekreterare i ren fortviv- 
lan. Samtliga inlagor och nyare tekniska ron 
lamnades efter det forsta domstolsutslaget 
helt utan avseende.

Inom ramen for en summarisk uppskatt- 
ning av den ekonomiska skadan gjordes en 
rimlighetsberakning som sedan antogs av ju- 
risterna. Till den klagande har betalats DEM 
60.000 och darmed ar rattstvisten avslutad. 
Jag ar dock, liksom vSr forre ordforande, av 
den Ssikten, att vi mSste lamna vcirt stod till 
tekniske sekreteraren. En forening av vSr 
storlek mSste ingripa med hjalp om forfattare 
till artiklar i cq-DL blir foremSI for skade- 
st^ndsansprSk.

De skriver ju till syvende och sidst for oss, 
bygger upp Vcir forening, gor den intressant 
och framjar darmed vSra medlemmars teknis
ka fortbildning, som vi enligt stadgarna ar 
forpliktade till.

Vcir forening drivs av idealister som uppoff- 
rar sig for oss andra. Vi f£r inte ISta dessa for 
foreningslivet sA viktiga medarbetare bli offer 
for kommersiella intressen.

Det ar enligt mitt formenande foreningens 
plikt att for sina medlemmar upplysa och re
dovisa de prestanda marknadens produkter 
uppvisar aven om det skulle vara negativt for 
producenten. D3 foreningen vid en tvist lam- 
nar rattshjalp ur fonderade medel uppfyller vi 
aven en social forpliktelse.

Denna objektiva och kritiska information 
borde for medlemmarna vara vard 1 D-mark 
av medlemsavgiften.

Jag ser det inte som nSgon borda att till 
foljd av dcirvarande styrelsens beslut nu m3s- 
ta lamna understod. Jag ar glad, att tack vare 
v3rt riktiga stallningstagande for sju 3r sedan 
fortfarande se DL1BU i full aktion.

Jag hoppas att denna forlikning ger b3de 
den klagande och den anklagade arbetsro. 
En forlikning innebar ocksS en respekt av var- 
andras stSndpunkt och vi hoppas att detta 
sker for vcir forenings basta.

Karl Taddey, DL1PE 
Ordforande DARC
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Ovan j ord
1 Oberoende av 

frekvens under 5 W
2 Frekvens over

26 MHz 5—110 W
3 110 — 500W
4 over 500 W
5 Frekvens under

26 MHz 5-110 W
6 110 — 500W
7 500—2,5 kW
8 2,5—10 kW

Ovanjordssandare enligt 1—8 i tabellen ut- 
gors i regel av:

1 Handburen radiosandare.
2 Mobilradiosandare for t ex polis, taxi, 

akerier med basstationer, stationara amatdr- 
radiosandare.

3 Stationara amatorradiosandare, narra- 
diosandare.

4 Stationara civila sandare for FM och TV.
5 Stationar amatorradiosandare, fartygsra- 

diosandare, radiofyrar.
6 Stationara amatorradiosandare, fartygs- 

radiosandare, radiofyrar.
7 Fartygsradiosandare.
8 Kustradiosandare.

73 de -5AA0

INSANT

SPRANGNING
Har nyligen g^tt en sprangkurs o upptack- 

te vid en titt i de nya bestammelserna att 
amatdrradiostationervaromnamnda. Kan in- 
te p^minna mej att jag last nSgot om detta i 
QTC!

Kopior ur "Sprangarbete" AFS 1986:14. 
Trader i kraft 870701!

12 § Risken for oavsiktlig tandning av el- 
sprangkapsel genom overledning, induktion 
eller radioenergi (radiofrekvent strdining) 
ska 11 beaktas. Sprangkapseltrddar, skarvtrdd 
och tandkabel skall placeras pd betryggande 
avstdnd frdn kraftledning, stromforande ka- 
bel, kopplingscentral och liknande samt frdn 
arbete med svetsning.
Till 12 §

Avstdnd i meter Grupp 1a Grupp 2 (VA)

ANVANDNING AV UTC
Vid WARC-79, dci radioreglementet fr3n 

1959 reviderades, faststalldes att UTC ska an- 
vandas vid internationell radiotrafik. Det nya 
radioreglementet tradde i kraft 1982. Se vida- 
re bifogat utdrag ur RR.

1.13 Coordinaied Universal Time (UTC): 
Time scale, based on the second (SI), as de
fined and recommended by the CCIR, and 
maintained by the International Time Bureau 
(BIH).

For most practical purposes associated 
with the Radio Regulations, UTC is equiva
lent to mean solar time at the prime meridian 
(0° longitude), formerly expressed in GMT.

238 §4. Whenever a specified time is used 
in international radiocommunication activi
ties, UTC shall be applied, unless otherwise 
indicated, and it shall be presented as a four
digit group (0000—2359). The abbreviation 
UTC shall be used in all languages. 
73! SM0BHO

TVI SOM VACKARKLOCKA
Risken for TVI ar avsevart storre vid fr^nva- 

ro av bild (o ljud). For att inte i onddan gora 
grannarna uppmarksamma pS att din "radio" 
stor — inleder du lampligen "nattpasset" 
med nAgra enstaka teckendelar. Inslumrade 
grannar tror dci att de uppvackts genom "le
gitim" avsignalering — och du kan efter nSg- 
ra minuter Stergci till normalt trafiksatt.

73 
(Bjorn/-BVQ)

MERRY CHRISTMAS FROM SM5KI
via SM5ETT

PERSONUNDERSOKNINGAR
Med tanke pa en artikel i tidningen Expres

sen den 18/10-86 dar lakarna ifrSgasatte om 
det ar riktigt, och utbildningsministern Len
nart Bodstrom inte hade nSgot att invanda. 
Emot att vAldtaktsman och mordare ska f ci ut- 
bilda sig och fungera som kvinnolakare har 
jag en stilla undran........ Hur ar det inom san-
daramatorkaren?

Televerket gor tydligen inga personunder- 
sokningar langre, (det var i alia fall ingen som 
tog kontakt med dom referenser som jag ha
de uppgivit, for att styrka vilken filur jag var 
1982).

Vad gor SSA ?
Vad gor vi ?
VSgar du invetera en person till ett hembe- 

sok efter enbart en radio kontakt?
En som aidrig undrat forr 

SMONJM

Askskydd m.m.
I sommar har Sskan, pa sina hSIl, varit be- 

svarligare an n^gonsin.
Som tips for den som vill forebygga och 

slippa ifrSn en hel del problem och trassel 
som fdrekommer i samband med Sskvader 
kan rekommenderas en liten skrift kallad 
"Askskydd" utgiven av Trygg-Hansa och for- 
fattad av Institutet for hogspanningsforsk- 
ning vid Uppsala Universitet. Likas3 ar det 
formodligen mojligt att kopa en skrift utgiven 
i januari i Sr kallad "Skydd av elektronik mot 
elektriska transienter" forfattad av Rolf Hog- 
berg (tfn. 018/116930) vid ovan namnda insti- 
tut. Denna skrift ar pS ca 80 sidor och inne- 
hSIler otvivelaktigt en hel del intressant.

Onskar ocksS fS veta villkoren for annonse- 
ring efter stulna apparater? Blev av med min 
FT-757GX i somras. Har nSgon for den delen, 
som kor mobilt, klart for sig att det ar mer eller 
mindre omojligt att fS ut nSgot pS bilforsak- 
ringen om amatdrstationen stjals? MShanda 
det skulle kunna gS att teckna nSgon form av 
kompletterande forsakring till ordinarie bilfor- 
sakring. Det ar "lage" for en undersokning 
och info till forsakringsbolagen om vad ama- 
torradio ar!
73 de -5AA0

Svar: Information om stulen utrustning 
publiceras utan kostnad. SM5AGM

SAMVERKAN GER EFFEKT
I borjan pS juni 1985 deltog SSA i den stora 

handikappmassan Handikapp 85 i Goteborg. 
For att mojliggora for SSA att deltaga i denna 
typ av utStriktad informationsverksamhet 
kravs omfattande frivilliga insatser. Samman- 
hSIlandeforverksamheten var DL6/SM6CVE 
som med sedvanlig god overtalningsformSga 
samlade sina styrkor for en insats. De som 
stallde upp var SM6AVD/Hans, SM6EHY/ 
Bjorn, SM6EYK/Per, SM6FWG/Dennis, 
SM6HCX/Lasse, SM6LTO/Lars, SM6LUM/ 
Monika, SM6LUX/Jdrgen och SM6ORS/ 
Lars. En monter byggdes upp av SM6EHY 
och SM6AVD. For att ha nSgot att bygga upp 
montern med hade ett antal foretag och en- 
skilda kontaktatsforattstddja projektet. Det
ta ledde till foljande resurstillskott:

Swedish Radio Supply stallde upp med 
gratis utlSning av mottagare med fjarrmano- 
ver och talsyntes.

Norens Radio ISnade ut kasettbandspela- 
re.

SK6AW lanade ut en kortvagsstation.
SM6CVE/Ulf ISnade ut VHF-station, 

RTTY-printer, kaffebryggare m.m.
KEAB AB ISnade ut mastror.
Pripps Bryggerier holl med gratis lask och 

ol.
SM7CZC/Lennart iordningstallde en sar- 

skild CW-kurs pa band.
SM7COS/Erland ISnade ut diverse teknis- 

ka hjalpmedel och bidrog med kailmaterial.
Industrimuseet ISnade ut strSIkastare och 

elkablar och hjalpte till med snickeriarbeten 
och mSIning utan kostnad.

Lindholms Golv AB skankte en heltackan- 
de matta till montern.

Fotograf Ake Jansson (SM6NAK) fotogra- 
ferade allt informationsmaterial och hjalpte 
till med nedmontering av montern.

Staffans Bilder AB skankte hela utstall- 
ningsmaterialet, tavlor m.m.

Till massan hade nytrycktsen uppfraschad 
Morokulienbroschyr samt en ny SSA-bro- 
schyr. En CW-ovningsoscillator i byggsats 

hade tagits fram (finns i SSA forsaljnings- 
detalj).

Besokarna i montern utgjordes till storsta 
delen av vcirdfolk och studerande inom Vcird- 
sektorn, undervisningsfolk, administratorer 
och planerare. De handikappade var i klar mi- 
noritet.

For att visa att telegrafiinlarning inte ar 
svcirt fanns mojlighet for besokarna att via ka- 
settbandspelare prova p£ att lara sig fyra te- 
legrafitecken.

Inom styrelsen tror vi att denna typ av in- 
formationsutbud ar betydelsefullt for att spri- 
da kunskap om mojligheterna for handikap
pade att kunna utova en meningsfull hobby- 
verksamhet. De deltagande funktionarerna 
tyckte utan undantag att det hade varit roligt. 

OvanstSende lilla redovisning tycker jag vi- 
sar att med god planering, lite fantasi och fri
villiga insatser kan mycket Sstadkommas. 
SSA:s styrelse framfor sitt tack till de med- 
verkande.

SM0HDP/BO
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Tabell 1.

Dempning. R1 = R2 
(R4)

R3 
(R5-R6)

Effekt ut Absorb.faktor
for 10W inn for 2W inn

3dB 8.2 ohm 
(18)

150
(330)

5W 1W 50%

4dB 12 
(220)

100
(22)

4W 0.8 60%

5dB 15
(33)

82
(180)

3W 0.6W 70%

6dB 18
(39)

68
(150)

2.5W 0.5W 75%

8dB 22
(56)

47
(120)

1.6W 0.32W 84%

10dB 27
(68)

35
(100)

1W 0.2W 90%

12dB 30
(91)

27
(82)

0.6W 0.12 94%

(^atv'p Sed. S

PA-trinn og transvertere taler som oftest ik- 
keaten brukerfull effekt fra transceiveren. Til 
Microwave Modules transverter finnes det a 
fa kjopt dempeledd til nedsettelse av effekt 
for sender, men et slikt dempeledd er ikke al- 
tid noen fordel a bruke under mottaking, da 
det kan redusere folsamheten pa mottaker.

Denne konstruksjonen ble laget for en 
venn som hadde en slik transverter. Koplin- 
gen utmerker seg ved at den tilpasser effekt 
fra transceiver inn pa transverter, men for 
mottaking har det praktisk talt ikke noen 
dempning (0.2—0.5dB).

Heist skulle en bruke PIN-Switching dio- 
der, men BA182 virker ogs£ bra. Jeg provde 
med 1N4148, de gir noe mere intermodula- 
sjon, og ekstra tap pa ca 1 —1.5dB for rx og tx.

Mottakersignalet gar "uhindret" i coax- 
kablene mellom coaxkontakter (SO-239 — 
UHF-type). Ved sending vil diodene D7, D8 
kortslutte signalet pa coaxkablene. Coaxkab- 
lene er 1/4 elektrisk bolgelengde lange, og 
sett fra coaxkontaktene vil en "se" en svaert 
hoy impedans. Signalet tvinges over till dio
dene D1-2-3-4 via dempeleddet og ut via 
D5-D6 til transverter. Det er satt opp en tabell 
for dempeledd (dampsats).

Verdiene er avrundet til naermeste fornufti- 
ge standardverdi, dempningen vil teoretisk 
kunne variere 0.5dB i forhold til eksakte be- 
regninger. Det kan vaere fordelaktig a bruke 
paralellkoplinger av motstander, spesielt for a 
unngS induksjon i motstandene. I praksis kan 
nesten alle typer kull-motstander brukes pa 
144MHz, selv om de er svakt induktive. Para- 
lellkopling er ogsci fordelaktig for a oppnA 
hoyest mulig belastbarhet.

Hvilken type dempeledd en velger er av- 
hengig av de motstandverdier en har tilgjen- 
gelig. Mest effekt vil absorberesav R1, R2 og 
R4, R5. Skal en lage effiktive dempeledd over 
6dB, er det ofte en fordel a kople sammen fle- 
re dempeledd. Det kan vaere etforst til ci redu
sere effekten litt, med litt unoyaktige verdier, 
og sa et som gir mere rett impedans.

Skal en kun kjore CW/SSB blir avsatt ef
fekt vesentlig mindre enn for FM. Og hvis en 
ikke "sitter” pa nokkelen resp. mikrofon- 
knappen, kan en kalkulere med en viss under- 
dimensjonering uten at komponentene bren- 
ner opp.

Tabell 2.

MODE Belastningsfaktor

FM 100%
SSB 15-45%
CW 30-45%

SSA ARSMOTE 1987 I TABY
Alla vet val vid det har laget att cirsmotet 

1987 anordnas i Taby. Mcinga kommer att ses 
dar i slutet av april.

For att du ska veta vad du ger dig in pa 
kommer vi i QTC nr 1 att beratta allt om for- 
laggning och arrangemang och om oss sjal- 
va, d v s Taby Sandareamatdrer, dar en kom- 
mitte sedan lange jobbar for att du ska fa det 

riktigt trevligt pa cirsmotet.
For den har gangen ndjer vi oss med att pA- 

minna alia tilltankta utstallare att ni fore Srs- 
skiftet mciste anmala ert deltagande till 
SM0HBV. Bengt Afzelius, Lyckostigen 1, 183 
50 Taby, telefon 08-758 65 91. Forhoppnings- 
vis har ni fcitt skriftlig inbjudan, dar det fram- 
gSr vilka uppgifter Bengt som utstallnings- 
kommissarie be hover.

Till samma person och fore samma tid- 

punkt ombeds aven klubbar och enskilda 
meddela behovet av lokaler for "enskilda" 
moten, foredrag mm — forsok uppskatta 
erforderlig storlek och vilken tid ni tanker hcil- 
la pci samt ungefarligt klockslag som ni skulle 
foredra.

73 fran Arsmotesprojektgruppens info- och 
PR-ansvarige

SM5IQ, Affe

HF-STYRT DEMPELEDD FOR PA-TRINN, TRANSCEIVER M.V.
LA8AK, Jan-Martin N0ding
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Fig 3 The response of the Figure 2 circuit when 
'djusted to give a 300Hz bandwidth

Fig 5 Component overlay ♦iw
11

Fig 1 The responses of two identical active 
filters tuned at slightly different frequencies

Fig 4 The PCB foil pattern

Fig 2 The bandpass filter circuit diagramLF-filter har funnits i manga ar och beskri- 
vits manga ganger, har kommer annu en vari
ant avsedd for CW hamtad ur den engelska 
tidningen RADIO & ELECTRONICS WORLD 
januari 1986. Filtret ar avsett att slappa ige- 
nom ett litet justerbart passband omkring 1 
kHz. Detta mojliggores genom att tvci iden- 
tiskt lika aktiva filter avstammes med en liten 
skillnad i frekvens, enligt figur 1. De bagge 
topparna fSr givetvis inte installas for lAngt i- 
fr£n varandra emedan det d£ bildas en kraftig 
undertryckning mitt emellan frekvenserna, 
ett lampligt varde p5 bandbredden ar 2 —300 
perioder. En annan fordel med dessa tv3 av- 
stamningar ar att det icke uppstSr s.k. ring- 
ning pa grund av att det resulterande Q- 
vardet ar relativt I5gt.

Kopplingsschemat: Figur 2.
De tvS lika op-forstarkarna i IC1 ar kopplade 

som aktiva bandpassfilter, som matas paral- 
lellt frSn ingSngen. Dessa ar avstamda med 
tvS trimpotentiometrar RV2 och RV3 i narhe- 
ten av 1 kHz sS att bandbredden blir t.ex. 300 
Hz. De tv3 frekvenserna matas sedan till IC2, 
som fungerar som blandare med forstarknin- 
gen = 1 och balansering av de bcida signaler- 
na kan ske med RV4. For att undvika tv3 lik- 
spanningskallor for plus och minusspanning 
anvands en spanningsdelare bestSende av 
R8 och R9 med filtrering av C6. For att sedan 
kunna driva en hogtalare anvandes pa utgSn- 
gen IC3, en LM386 som kan driva en liten in- 
byggd hogtalare. En tvcipolig, tvSvags om- 
kopplare anvands for att koppla in filtret och 
koppla forbi detta nar det ej anvands. Med en 
brytande jack kan hogtalaren bortkoppla vid 
inkoppling av en ISgohmig hortelefon, 8 
ohm.

Filtret kan utan nackdel monteras pS Vero- 
board, men ser betydligt trevligare ut om 
kretskortet tillverkas. Det hela passar sedan i 
en standardlcida med mitten 125 x 65 x 50 
mm.

Intrimning:
Satt RV4 i mittlage, mata in en ton p3 un- 

gefar 1 kHz och avstam till denna med antin
gen RV2 eller RV3, oka sedan den inmatade 
tonen med 200 — 300 perioder och avstam 
den citerstSende potentiometern till maximal 
styrka. Mata sedan in en ton Icingt if rein reso- 
nansfrekvensen, t.ex. 3 kHz och justera RV4 
till minimum. Justera till slut in RV1 s3 att sig- 
nalerna ar lika starka i hogtalaren med och ut
an filtret, nar S1 kopplar in och ur.

R1,2,3,4 220 kohm, % W, carbon 
R5,6,7 22 kohm, 1/< W, carbon
R8,9 220 ohm, % W, carbon
R10 10 ohm, % W, carbon
P1, trimpot 10 kohm, liggande 
P2,3 470 ohm, liggande
P4 47 kohm, liggande
RV1 10 kohm, volymkontroll
Capacitanser:
C1,7,9,11 0,1/zF ker disc 
C2,3,4,5 4,7 nF Mylar 
C6,8,12 100/zFEI.Iyt 
C10 20 /zF Tantal
Halvledare:
IC1 LF353
IC2 CA 3140

Resistanser:

Komponenter:

k rt Ml
FMk M 1 »< Hl

fl \ 
' \
l\

J L

*

AKTIVT LF-FILTER
SM0ICV, Gunnar Mejenby, Smedsbacksg. 18 4 tr., 115 39 STOCKHOLM
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Inledning
Programmerbara s.k. polisscanners som 

tacker ett hog- och ett lAgband gAr ofta enkelt 
att bygga om till 2-metersbandet. Eftersom 
de numera borjar bli lite omoderna kan man 
forhoppningsvis komma over en for ett facilt 
pris. Har ar en beskrivning over hur man kan 
gora.

Teori
Som alia radioamatdrer vet, eller i alia fall 

borde veta ar en av HF-stegets uppgifter att 
filtrera bort spegelfrekvensen ifrAn den mot- 
tagna signalen. NAgra vanliga typer av prog
rammerbara mottagare tacker ett lAgband pA 
ungefar 77—89 MHz, och ett hogband pA un
gefar 160—172 MHz. Lokaloscillatorn ligger 
10,7 MHz ifrAn den mottagna signalen (vid 
10,7 MHz MF). Om man staller in 167.100 
MHz pA mottagaren och lokaloscillatorn lig
ger 10.7 MHz under den mottagna signalen 

ar spegelfrekvensen 167.100 — 2 x 10.7 MHz 
= 145.700 MHz, d.v.s. R4.

Detta var ju mycket intressant! Om man nu 
trimmar om HF-steget sA att det slapper ige- 
nom 144MHzistallet for 168MHzfArvienall- 
deies utmarkt mottagare for 144 MHz ama- 
torband.

Byggmetod
For att sanka resonansfrekvensen i HF- 

stegets avstamda kretsar behover man oka 
kapacitansen eller induktansen i svang- 
ningskretserna. Enklaste sattet att Astad- 
komma detta ar att loda pci nAgra smA kon- 
densatorer pA undersidan av kretskortet, 
tvars over anslutningarna till spolburkarna.

Lampliga mottagare
Vilka typer av polisscanners kan man dA 

anvanda? Det finns ett flertal olika marken 

och modeller som verkar vara uppbyggda pa 
samma HF-kort, men med lite olika synthesi
zers och olika I Ada. Kraco Pro 20, Kraco Pro 
20 MK II och Sound Air PM-001 ar tre mycket 
lika modeller. De kanns igen pA att man har en 
rad med omkring tio strombrytare pA fronten. 
De anvands for programmering av synthesi- 
zern och for att "stanga av" ointressanta ka- 
naler. For att tala om vilken kanal man lyssnar 
pA finns en rad med lysdioder eller sjuseg- 
mentsdisplayer.

Schema
Fig. 1 visar hoga bandets HF-steg till en 

Kraco Pro 20 Mk II. PA schemat ses de kon- 
densatorer som behovs for ombyggnaden. 
Kondensatorerna skall vara pA ungefar 3 — 5 
pF.

Iden till ombyggnaden kommer ifrAn 
SM7HPG Ulf, som ocksA byggde om sin 
mottagare.

TILL MINNE

Carl Tjader, SM 7 IA
In Memoriam

Carl Tjader, Radiodoktorn, en kand mal- 
moprofil och sandaramator har gAtt ur tiden. 

Han foddes i Stockholm 1898 och som 
missionarsbarn foljde han tidigt sina foraldrar 
till Kina dar han tillbringade sina forsta tolv Ar. 
Efter att ha slutfort sin skolgAng i Sverige blev 
han ingenjor i VasterAs 1924. Tidigt startade 
han i Malmo sin firma "Radiodoktorn" som 
han drev till 81 Ars Alder dvs. i nara femtio Ar. 
Han var pionjar pA radioomrAdet och var 
t. ex. en av de forsta som Atog sig antenn- 
uppsattningar pA den tid dA utomhusanten- 
ner var ett mAste for vanliga rundradiomotta- 
gare. Han foljde ocksA den tekniska utveck- 
lingen och nar TV gjorde sin debut i Sverige 
var han med vid den demonstration som gjor- 
des pA Malmo Museum (1948?). Han och 

hans trogne medarbetare pA Stora Nygatan 
25 bedrev service och forsaljningsverksam- 
het, delvis med annan inriktning an andra ra- 
diohandlare. MAnga idag aktiva radioamatd
rer har i sin barndom stAtt med nasan tryckt 
mot hans skyltfonster och dromt om kompo- 
nenter och apparater som ingen annan i Mal
mo kunde erbjuda.

Vid sidan om sin yrkesverksamhet var han, 
som vi vet, aktiv radioamator och hans an- 
ropssignal SM7IA ar kand over hela varlden. 
Sitt forsta tillstAnd "att i Malmo uppsatta och 
nyttja en radioanlaggning" fick han 1939 som 
Kungl. Maj:ts resulotion, given Stockholms 
slott 5 maj, bara en kort tid innan alia Europas 
granser stangdes. Radioamatorcertifikat 
klass A med Nr 121 fick han 1946. MAnga At- 
rAvarda diplom som t ex DXCC, WBE, WAC, 
WAS och WAZ vittnar om hans fortsatta 
brinnande intresse for radio, vilket engagera- 
de honom hela livet.

Hans rost har nu tystnat. NAgra tanker pA 
honom som hangiven sandareamatdr, andra 
ser honom som en tuff affarsman, men vi 

som stod honom nara, vet att bakom fasaden 
fanns en arlig och forsynt manniska. Hans 
lAnga och innehAllsrika liv praglades av opti
mism och tillforsikt in i det sista. Vi saknar ho
nom.

SM7AEB, SM7AIK.

SM6EQ
Minnesord.

Signalen SM 6 EQ kommer aidrig mer att 
horas pA banden. Mannen bakom signalen, 
Lennart Wiveson, har for alltid lamnat nyck- 
lar och mikrofoner. Han var med redan 1945, 
dA Halmstadsamatorerna Aterupptog verk- 
samheten efter kriget och han har varit ama- 
tdrrorelsen trogen sedan dess. Saknaden ef
ter Lennart ar stor hos vannerna i Halmstad, 
hos "Barometerganget" och hos mAnga 
hams nara och fjarran. En fin manniska och 
trogen van har lamnat oss, men hans minne 
skall leva.

-6 QB.

OMBYGGNAD AV POLISSCANNER TILL 2-METERSBANDET
SM50CI, Per Elmdahl, Vastanagatan 24:203, 582 35 Linkoping, tel. 013-139230
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NYA PROGRAM TILL SPECTRUM
SM0LJF, Rolf Karlstrom, Akerbarsvagen 43, 155 00 Nykvarn

Jag har den sista tiden haft ndjet att prova 
2 nya program till Spectrum 48k.

Det forsta heter: "FAX” FOR THE 48 K 
SPECTRUM.

Under ett par veckor som jag provat pro- 
grammet harjag upptackt att det finns mang- 
der av stns som sander "Fax". Overvagande 
antal stns sander vaderkartor av olika karak- 
tar. Jag har hittat nSgra som sander nyhets- 
bilder och nagra som sander satellitbilder. 
Det ar mycket spannande att utforska vad 
som finns pS banden. "FAX" finns over hela 
kortvSgsbandet men jag har f£tt mycket bra 
resultat pa VLF omkring 100 kHz. Jag har an- 
vant mig av en 225 lang Iw och med forbluf- 
fande resultat provat en aktiv ant som visade 
sig ge samma S-varde som Iw.

For att kora progr. mSste man stoppa in ett 
litet interface i datoren annars fcir man en dia
gonal bild pci skarmen. Interfacet ingAr far- 
digbyggt i priset nar man koper progr. till for- 
vcinansvart ISga priset av 220 kr.

Kartbilderna blir klara och tydliga pci min lil- 
la Spectrum-orginalskrivare och en bra finess 
i pgr ar att man kan spara 5 skarmar och se
dan printa ut dessa som en bild utan skarver. 
Med en "riktig" skrivare skulle man sakert 
uppnci annu battre resultat. Satellit och ny- 
hetsbilder blir ocksS bra men nar det galler 
nyhetsbilder sa framkommer en svaghet hos 
Spectrum. Det finns ingen grSskala och dar- 
for fcir man ett "grafiskt foto".

Nar det galler upplosningen pa bilden har 
man en skala frcin 1 —9. Man kan flytta bilden 
till hoger eller vanster under mottagning och 

en klocka visar tiden pa skarmen och nar man 
printar ut bilden printas ocksA tiden.

Progr. kan bestallas frcin: G4IDE MICRO 
SYSTEMS, 79 South Parade, Boston, Lincs. 
PE 21 7PN, ENGLAND.

En mycket detaljerad manual medfoljer.

*

Det andra pgr jag provat heter: MORSE
TUTOR och upphovsmannen ar SM0LHC / 
Alar Pastarus.

Pgr ar lampligt for den som vill lara sig te- 
legrafi frcin grunden eller den som vill oka pa 
sina kunskaper upp till 110 takt vilket ar max
fart i pgr.

Jag har n^gra cw-traningsprogram i min 
ago men dessa ar mycket begransade nar det 
galler variationer i inlarningen. Med Morse- 
Tutor har man 14 olika variationer att valja p3. 
Hastigheterna ar dock begransade till 40, 60, 
80 och 110 takt.

Om man ex.vis trycker pa D frcin menyn 
och har bestallt 40 takt sa kommer datorn att 
ljuda olika bokstaver och Du har 4 sekunder 
pS Dig att trycka in ratt bokstav. Gor du fel ta
lar datorn om vad du borde svarat. Motsva- 
rande i 110 takt gor att man bara har 1 sekund 
att bestamma sig. Du kan valja att testa er- 
bart bokstaver eller endast siffror eller b3de 
siffror, bokstaver och dvriga tecken. Du kan 
valja att datorn sander 200 tecken krypto frcin 
slumpgenerator och efter 200 tecken kom
mer facit pa skarmen.

I lage D frSn menyn talar datorn om i efter- 
hand vad du borde trana mer. Dei valjer man 
lage o frcin menyn dar man har mojlighet att 
sjalv bestamma vilka tecken som slumpmas- 
sigt skall sandas. Om det ar n^got tecken 
man har problem med lagger man i det 2 eller 
flera ganger i samma sandning och det kom
mer oftare. Den finessen uppskattar jag myc
ket. Alla som lart cw vet att det forekommer 
tecken som man har svArt att komma overens 
med. HI.

Man kan ocksS valja att lagga in upp till 15 
rader klartext eller krypto efter eget monster 
och detta sands i valfri hastighet.

Betr. det ljudmassiga sa ar datorns egen 
"hogtalare" ej att foredra. Vid mina prov har 
jag kopplat in mig p3 tv-hogtalaren och pa 
detta satt fick jag mycket fint ljud. Hog eller 
l§g ton kan valjas frSn menyn inom ett brett 
register.

Om vi ska ha lite malort i ett f.dv. bra progr. 
sa upplevde jag forsta gangen nar jag korde 
att det var mycket bra instruktioner under 
hand pa skarmen. Dock nar man kort pgr. 
ncigra ganger och lart sig instruktionerna bdr- 
jar man tycka den texten ar onddigt Icingsam. 
Jag skulle foredra dessa pd ett papper eller att 
man kunde "kora" forbi dom nar man Sci ons- 
kade.

A, A och 0 for nordbor finns med. Instruk
tioner pS skarmen ar pd engelska.

Pgr. kan bestalias av SM0LHC/ALAR Tel 
08/407163

Provat av SM0LJF/ROFFE, Tel. 0755. 
45678, Nykvarn

TEKNISKA NOTISER
SM5ESU, Magnus von Knorring, Valljarnsgatan 234, 724 73 Vasteras

"Resistorer I!"
Nar man hor ovan rubricerade ord, har tan- 

karna redan frcin borjan hittat sin ratta "asso- 
ciationsbana", eller hur. Kunde man mata 
biodatorns (hjarnans) kontakt-tid i detta fall, 
skulle de "ultrasma" miniatyr-rorens snabba 
switchforlopp te sig, som "Kungliga Lurver- 
kets" gamla 1000-valjare gjorde forr i tiden. 
Liknelsen kanske ar lite haftig, men avsikten 
ar att visa, nar "E-PROMen" i hjarnan en 
geing programmerats, g^r signaleringen 
blixtsnabbt utan korrigerande citgarder. Sy- 
napserna (nervcellernas hopkoppling) har 
helt enkelt inte hunnit stalla sig i frSnslagsla- 
ge. Egentligen har det inte heller funnits na- 
gon anledning till detta, utan forst nar man 
under lasandet, hastigt kastar en blick (sam- 

tidigt ?, kanske det!) pa vidstSende bild, sker 
signalblockeringen. Resultatet blir ungefar 
sa, som banvaktaren p§ SJ en gdng gjorde, 
nar han forsovit sig i sin banstuga for lange 
sedan.

— Herre Gud, StockholmstAget har ju re
dan passerat!! Ja, det ar val ingenting annat 
att gora, jag faller bommarna i alia fall. Hop- 
pas pa att kvitterings-signalen inte blir tids- 
studiesatt pci stationen, tankte han.

Biltrafiken stoppades till synes utan anled
ning och mSnga forveinade ansikten sattes 
upp, nar bommarna citerigen hojdes. — Dri
ver han med oss, tankte man (kanske skrek 
nSgon ocksci?)?

Likadant tanker Ni nog nu ocksS, efter att 
ha last rubriken ("Resistorer") och studerat 
("samtidigt") nedanst^ende bild.

— Driver han med oss, hors klagoropen i 
senhostkvallensvind (QTC brukar manju lasa 
direkt efter kvallsvardens avnjutande, eller 
hur?).

Titta lite noggrannare pa bilden och rakna 
benen. "Tva ben = resistor, kondensator, di- 
od m.m. Tre ben = transistor, tyristor m.m." 
Ja, har har vi beviset, "tvci ben = resistor". 
Skamt a sido, men vid forsta anblicken, nar 
man sSg detta "motstand", hajade jag till lite 
grand. Dessutom ar den av metallfilmsart, 

med godartad tolerans (gar att valja mellan 
0.1 % till 5 %). Resistorn ar aIltsS "mouldad" 
i en TO-220 plastkapsel och anledningen med 
kylfastet, ar mojligheten till 25 W's effektut- 
veckling. Den heter RNP-10 och bibehciller sin 
stabilitet aven i hogfrekvensomrSdena. Da 
menar man laseroscillatorer och positionsut- 
rustningar for floppydisk drivers och det kan 
man ju forstS, ty i andra "associationsbanor" 
betr. HF kan man ju inte langre tanka i. Aven 
"stickproppsamatorernas" antal, har ju ock- 
s3 okat pci bcide gott och ont, som bekant. 
Resistansvardena kan valjas obehindrat fram 
till 100kohm och tidigare namnda tolerans, 
kan garanteras upp till 125 grader C. Egentli
gen i amatdrsammanhang, finns det inte na- 
gon storre anledning att "elda" bort en massa 
HF, sS toleransen behover inte kanna sig ho- 
tad. Nu skall jag slutligen beratta vem, som 
tillverkar dessa (antligen !!). Det ar Allied 
Electronics GmbH. Generalagent i Sverige, 
ar for narvarande okant.

Fotnot:
Att tagpassage vid vagoverg^ng med opp- 

na bommar ar "omojligt" det vet jag, men 
handelsen var for lange sedan (hoppas det 
holler ?). Liknelsen i texten blir inte heller sa 
bra, om "klarsignalen" visat stopp.
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digare (dock vid misstanke om vilseledande, 
forbehAlles ratten till akthets-studium. Upp- 
tackas "bottenloshet", lamnas sAdant utan 
avseende).

Slutligen skall namnas detta, att sandare- 
amatdrfdrbattringar och rena nykonstruktio- 
ner har hogsta prioritet. Innovationsgladjen 
inom hobbyn tillfredsstaller manga, som be- 
kant. Beakta dock alltid forbudsreglerna i se- 
naste "B90" gallande nykonstruktioner pa 
Oscillator- och SandaromrAdet av privat ka- 
raktar, dar matnoggrannheten kanske kan va
ra otillfredsstallande. LAtforetagen konstrue- 
ra de variabla oscillatorerna och grundstom- 
men i drivstegen (nya grepp), sA "filar" vi pa 
dvrigt inom ramen for utebliven parasit- 
svangning. Mottagare, slutsteg (har man 
tummen mitt i handen, bdr man aven undvika 
dessa), antenner och ovrig kringutrustning 
ar omrAden, som fortfarande kan tillAta ny
konstruktioner. Vi skall inte heller glomma 
bort smarre apparatforbattringar, forutsatt 
att de utprovats noggrant och dA gott om tid 
har anvants till detta. Se upp med andringar 
i aldre militara s.k. "surplussandare" och de- 
ras oftast forekommande bredbandighet, 
inkl. nastan 100%-ig mojlighet till att "ligga" 
mellan amatorbanden. Dessa ar synnerligen 
"heta potatisar", forsatt dem i obrukbart 
skick eller overlat dem garna till Hams med 
s.k. "samlarlicens", dA forsvinner de inte helt 
ur historien, utan kan betraktas visuellt i 
framtiden. Sjalv har man sAdan, pA mig per- 
sonligen av Televerket Radio attesterad. En 
del "surplusriggar" har funnit sin fristat inom 
"mina regioner", for att inte helt utrotas ge- 
nom slaktning. Fordelen ar den att "licen- 
sen" (samlar-) har upptecknats fortlopande 
hela tiden med avseende pA materiel, dA man 
en gAng godkants (obrukbarhetsansvarig). 
Ja, detta var lite om "bidragsregler" till den- 
na spalt inkl. allman utsvavning betr. amator- 
radio (sakert har jag trampat nagon pa tarna, 
bAde uppat eller St sidan. Jag har gjort mitt 
basta, inte med att trampa snett, utan att for- 
soka hAlla mig "svavande" i detta kansliga 
amne). Valkomna med tekniska bidrag.

SKRIVTILL
TEKNISKA NOTISER

VHF-steg
Denna konstruktion har hittats av 

SM0NUE (Karl-Erik) och detta i Wireless 
World. Tack for bidraget! Skapelsen arbetar 
utmarkt i 2 m-bandet och da aven rent all- 
mant rakt over, men lampar sig fortraffligt i 
omrAdet for svaga satellitsignaler. Dar fAr den 
visa vad smAsignal betyder. Signalen okas 
med ung. 15 dB (lite mera, enl. forfattaren) 
och bruset mindre an 1 dB. "Skaparen" (inte 
Herren) har provat med en massa transistorer 
och "svangt in" sitt eget behov till tvAgate 
mosfeten BF 981, relaterat till pris och mojlig- 
het till toleranta modifieringar. Transistorn 
har faktiskt hangt med anda upp till 200 MHz 
och dargett 18dB:samplitudpaverkan, samt 
sA lite som 0,7 dB brusnivA. Forekomsten av 
8 Volts regulatorn, reducerar forstarkningen 
nagot, men hjalper till med stabiliteten.

VHF-steget ar uppbyggt pa ett dubbelsi- 
digt monsterkort och komponentsidan ar 
oetsat, for att skapa ett motstAende nollplan. 
Alla ledare (komponent-) genom kortet till 
"jord", skall lodas bade pA komponentsidan 
och lodsidan (detta for att ansluta bagge 
nollplanen pa bada sidorna). Ovriga genom- 
foringar (komponentbens-) mAste ha for- 
sankta hAI pA komponentsidan, for att undvi
ka kortslutning (borring grovre borr mAttligt 
intrangande, passar utmarkt). Tyvarrframtra
der monsterkortsfoto sA otydligt pa kopian, 
men kortet kan kopas direkt for en billig pen
ning hos: Amsat-UK, 94 Herongate Road, 
London E12 5EQ (detta ar val inte monster- 
kortsnumret, det sista. Jag vet inte?).

All koppartrAd i spolarna ar av 0 0,723 mm 
(I! eviga standardiseringsdjungeln, nr 22 Bri
tish S.W.G), men 0 0,70 mm torde sakert ga 
bra. All spoldiameter ar dock 6 mm (skont). 
L1 har sex varv, tappning ett varv frAn den 
"kalla" sidan. L2 har ocksa sex varv, dock ut
an tappning. L3 har tre varv. Har harforfatta- 
ren fuskat med schemat, L2 var betecknat for 
hela VHF-trafon och dessutom forsedd med 
trimkarnaU). L3 fanns ej med, men med lupp 
och kretskortslayout, har den "omsesidiga 
induktionen" i luft utkristalliserats. Spaltred. 
(-5ESU) har "modifierat" schemat, troligast 
har konstruktoren haft "f ria fantasier" ur ett 
grundschema. Det framgick sa i texten. 
Dessutom har "sangfjadrarna" (motstAnd) 
ritats om.

Den sista komponenten, som skall lodas 
fast, mAste vara transistorn BF 981 och dess 
ledare kapas sa korta, som mojligt. For 
2-meter lampar sig installation inuti riggen, 
den ar tillrackligt liten for det, VHF-steget 
alltsA. Dock videv. anvandning i hogrefrekv., 
bdr den placeras i mast-toppen, for att for- 
hindra forluster i nerledningen. Lycka till med 
DX och satellitjakt.

Rattelse QTC nr 11
Jaha, da har man trasslat in sig lite i sina 

egna "associationsbanor", med att forsoka 
forskona den oftast lite "torra" faktafloran, 

som forekommer i tekniska sammanhang. 
Jo, med texten "... i mitten pa femtionde 
decenniet..." skulle det vara "... i mitten pA 
femtedecenniet..." (= 50-talet). Decennium 
enl. ordboken forklaras med "artionde" och 
talet fem influerades av sista delen i detta ord 
("ArTIONDE"). Livet ar till for att laras, som 
man brukar saga. Tack for det tappra fdrso- 
ket, att ratta till misstaget. Jag har varit fullt 
medveten om risken med detta Atagande 
"Tekniska Notiser" och eftersom man inte 
alls ryggar for mojligheten att utvecklas pA 
andra omrAden, kan sAdana har saker upp- 
stA. Det ar nAgon kand forfattare (har tyvarr 
glomt namnet), som har sagt:

— Lat aidrig din familj eller dina narmaste 
bekanta lasa vad du skrivit. DA fAr du det be- 
svarligt.

Daremot mAste jag "fortydliga" lite i den 
ovriga texten (vissa fakta angAende teknik- 
historia m.m.). Detstod faktiskt 1957 i bidra
get om Telefon-TVn, allt detta for att inte vil- 
seleda. Ett ord foil ocksA bort forra gAngen 
och det var ordet "full". I "Hybridbyggen", 
skulle det vara "... inte alltid medger full halv- 
ledarbestyckning..." Med det menades att 
blandning skett av bAde halvledare och elek- 
tronror. Alla aro vi foranderliga och mottagli- 
ga for "kritik", aven i dubbelriktad kommuni- 
kation och dessutom forekommer hjalpsam- 
het, dar mitt "korrekturoga" felat (nAgot 
stavfel frAn min sida, som aidrig kom med, 
Tack!). For dvrigt ar detta inte heller nAgon 
"proffs-spalt", utan till for oss vanliga dodli- 
ga. Kommer sakert att fA pA palsen av ovriga 
lasare angAende andra omrAden, jag har 
stuckit in huvudet forut, sA man vet. Detta 
"livar upp" tillvaron och breddar for en 
dialog.

"Bidragsregler"
Ja, det ar med stor tillfredsstallelse jag no

terat att denna spalt vid vissa tillfallen ocksA 
fAtt forankring hos vAra medlemmar, genom 
sporadiskt insanda bidrag. Det behover inte 
vara sA markvardigt, bara en kopia pA nAgon- 
ting, som beror vAr hobby. Lampligt ur nAgon 
tidning, garna utlansk eller sA (forhoppnings- 
vis ar materialet dA av mera nyhetsvarde, ty 
oftast har det inte hunnit sprida sig "inom- 
skars"). Spalten blir dessutom ocksA mera 
dynamisk vid bidrag, man kanner trenden. 
Foretagsnyheter (aven firmors) med avseen
de pA komponenter och utrustningar ar ock- 
sA valkommet, dA inom elektronikomrAdet 
och foretrade beredas dA de, som aven lyckas 
berdra radio-omrAdet pA ett eller annat satt. 
Dock galler samma regler vid "foretagsbi- 
drag", som vid sandareamatorers. Signal och 
fornamn tas med och vid avsaknad av "cert", 
efternamnet i stallet (naturligtvis bakas fore- 
tagsnamnet ocksA in). SAsom allman infor
mation omtalas detta, att sandareamatorer- 
nas signaler ar lika viktiga, som allmanhetens 
efternamn ar i samhallet i dvrigt. Anonyma 
bidrag tas upp, som allmana bidrag liksom ti-

* Trim for 10mA 
source current
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KALENDER

Datum Tid i UTC Test

DECEMBER

13-14 0000-2400
14 1400-1500
14 1515-1615
25 0700-1000
26 0700-1000

ARRL 10 m CW/Phone 
SSA MT SSB nr 12 
SSA MT CW nr 12 
SSA Jul CW Pass 1 
SSA Jul CW Pass 2

JANUARI

01 0800-1800 Straight Key Day
01 0800-1100 SARTG New Years 

RTTY
01 0900-1200 AGCW HNYC EU CW
10 0700-1900 YL/OM Midwinter CW
10 1300-1500 NRAU SSB Pass 1
10 1530-1730 NRAU CW Pass 1
11 0700-1900 YL/OM Midwinter

SSB
11 0530-0730 NRAU CW Pass 2
11 0800-1000 NRAU SSB Pass 2
17-18 1500-1500 AGCW-DL-QRP Win

ter CW
17-18 2200-2200 HA DX CW
18 1400-1500 SSA MT CW nr 1
18 1515-1615 SSA MT SSB nr1
24-25 0600-1800 + UBA Trophy CW +
24-25 0600-1800 REF French CW

FEBRUARI

07 1600-1900 AGCW DL HTP 80
07-08 1200-0900 RSGB 7 MHz Phone
14-15 2100-2100 YU DX CW
14-15 1200-1200 PACC CW/SSB
14-16 1400-0200 YL-OM Contest Phone
15 1400-1500 SSA MT SSB nr 2
15 1515-1615 SSA MT CWnr2
21 1300-1700 DAFG Kurz RTTY

80-40
21 0600-1800 4- UBA Trophy 

Phone+
21-22

510

0000-2400 ARRLDX CW

26 1900-2200
28-1/3 0600-1800
28-2/3 1400-0200
28-1/3 1200-0900

-I- BYLARA Contest + 
REF French SSB 
YL-OM Contest CW 
+ RSGB7MHz CW +

Med + fore och efter testens namn menas 
att ingen inbjudan inkommit sa Red ar inte sa- 
ker pa att datum ar ratt.

Regler till ARRL samt EA DX fanns inforda 
i forra numret av QTC. Jultesten, Straight 
Key, AGCW HNYC, YL-OM samt NRAU hit
tar du i detta nummer av tidningen.

SSA DX CUP 1986.

Nu ar det dags att rakna ihop DXCC-lan- 
derna du kort under 1986.

Varje DXCC-land inom Europa ger 1 poang 
pci varje band 1.8 - 7 -10 -14 -18 - 21 - 24 och 
28 MHz. DXCC-lander utom Europa ger 5 po
ang pa 1.8, 4 poang p3 3.5, 3 poang pa 7 och 
28 MHz och 2 poang pa dvriga band. Skriv en 
lista enl. DXCC med utraknade poang till 
SSA-Testledare SM2EKM senast den 15 janu- 
ari. Vinnaren i tavlingen f3r en tennbagare 
och det blir ocksa en hel del plaketter. S3 satt 
igang och leta igenom loggarna fr3n 1986! Al
la QSO galler, bade test- och icke-test-QSO, 
men bara QSO fran din egen signal raknas.

NRAU 1987.

NRRL har ndjet att inbjuda alia nordiska 
sandareamatdrer att deltaga i 1987 3rs 
NRAU-test.

Tider: CW: 10 jan 1500-1730 UTC. 11 jan 
0530-0730 UTC. FONI: 10 jan 1300-1500 UTC. 
11 jan 0800-1000 UTC.

Frekvenser:CW: 3510-3580, 7010-7040
kHz. Foni: 3600-3740, 7040-7090 kHz.

Respektera frekvensomradena.
Klasser: A - CW, B - Foni, C - Kombinerat 

CW och Foni (inofficiell). Endast single 
operator.

Anrop: NRAU de LA...OH...OZ...SM...
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 

fr3n 001 samt en femstallig bokstavsgrupp 

som valjs valfritt vid den forsta kontakten. 
Darefter sander man den grupp man sist tog 
emot. Anvand ej bokstaverna A, A och/eller 
0. Om man tappar eller mottager en grupp 
ofullstandigt, sander man den sist korrekt 
mottagna gruppen. Detta skall tydligtanmar- 
kas i loggen! Skilda lopnummerserier for CW 
och Foni, men lopande oberoende av band- 
byten och sandningspass.

Poang: Varje station kan kontaktas en 
g3ng per band och pass i varje del (CW och 
Foni). QSO med LA, OH och OZ ger 2 poang 
vardera for korrekt sant och mottaget test
meddelande, d.v.s max 4 poang.

Landskamp: Alla deltagares CW- och Foni- 
poang sammanraknas landsvis, och utgor 
underlag for landskampen. Detsegrande lan- 
dets forening erh3ller en vandringspokal.

Individuella vinnare: Koras i b3de klass A 
och B. De fem basta i varje land erhSller ett 
speciellt NRAU-diplom.

Loggar: Loggarna skall skrivas pa A4-pap- 
per (hogkant) och innehalla foljande upp- 
gifter:

Datum och tid i UTC, band, motstation, 
sant och mottaget meddelande samt poang. 
Anvand separata loggblad for CW och Foni. 
Skriv alia QSO i kronologisk ordning, och an
vand STORA bokstaver for den femstalliga 
bokstavsgruppen. Till loggen skall fogas en 
forsakran med foljande lydelse: "Harmed for- 
klarar jag NN pa heder och samvete, att jag 
deltagit i NRAU-testen i overensstammelse 
med dess regler, och att min station har an- 
vants i enlighet med mitt lands och interna- 
tionella regler for amatorradio". Forsakran 
skall dateras och signeras. Loggarna skall va
ra poststamplade senast den 28 februari och 
sandastill: NRRL Contest Manager, LA9XG, 
Terje Roghell, Aspveien 14, N-8200 FAUSKE, 
Norge. Mark kuvertet "NRAU".

Allmant: Multi operator ar ej till3tet. En 
klubbstation m3ste betjanas av endast en 
operator, och han skall da uppge sin signal i 
loggen. Att upptrada osportsligt, samt att 
bryta mot de uppstallda reglerna for testen 
och det egna landets bestammelser, ar till- 
rackliga grunder for diskvalificering. En logg 
som uppvisar mer an 1 % icke-strukna 
dublett-QSO kommerattdiskvalificeras. Var
je icke-struket QSO (under 1 %) som hittasav 
testkommitten resulterar i att fem likvardiga 
QSO stryks.

SSA JULTEST.

SSA inbjuder traditionsenligt till denna 
svenska test i julhelgen.

Tider: Juldagen den 25 december 
0700-1000 UTC. Annandag jul den 26 decem
ber 0700-1000 UTC.

Frekvenser: Endast CW 3525-3575 kHz 
och 7010-7040 kHz.

Klasser: Endast single operator (aven sing
le operator p3 klubb- och militarstationer kan 
delta). Klass A: licensklass A. Klass B: li- 
censklass B. Klass C: licensklass C. Klass D: 
QRPp med 5 W output oavsett licensklass.

Anrop: TEST SM de SM9XYZ.

TESTER - KORTVAG
SM4BNZ, Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, Sanna, 696 02 Hammar
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B
BD
U
X
M 
R 
K
U 
B 
B
Z 
B

AC

11/32 80 23 1840 1.000
13/28 81 22 1782 .968
12/30 80 22 1760 .956
10/31 78 20 1560 .847
09/29 75 20 1500 .815
10/27 73 20 1460 .793
12/23 68 21 1428 .776
12/25 71 20 1420 .771
07/30 70 20 1400 .760
03/37 74 16 1184 .643
08/21 57 20 1140 .619
09/22 58 17 986 .535
00/32 62 15 930 .505
01/28 57 15 855 .464
00/29 57 15 855 .464
04/24 47 17 799 .434
08/17 49 16 784 .426
00/32 62 12 744 .404
06/21 53 14 742 .403
04/20 46 16 736 .400
06/19 46 15 690 .375
00/27 52 13 676 .367
03/20 43 14 602 .327
00/25 48 12 576 .313
00/24 47 12 564 .306
05/17 43 13 559 .303
05/13 35 14 490 .266
05/15 37 13 481 .261
07/16 38 11 418 .227
00/19 37 11 407 .221
00/18 36 11 396 .215
00/21 40 9 360 .195
00/18 36 10 360 .195
00/16 32 9 288 .156
00/17 32 9 288 .156
00/13 25 9 225 .122
00/13 26 8 208 .113
01/11 24 7 168 .091
01/12 24 7 168 .091
00/05 9 2 18 .003
00/02 4 1 4 .001

M T 10 CW

1. SM3CWE
2. SM6EWB
3. SK5EU
4. SMOCXM
5. SKOCT
6. SKOLM
7. SM7IWN
8. SM3CVM
9. SK5AA

10. SMOCOP
11. SM5BUZ
12. SM3PXO
13. SM6BSK
14. SMOLJF

SM6REA
16. SL5AB
17. SMOCKT
18. SM5DYC
19. SM3NPS
20. SM60LL
21. SM2LCI
22. SK4BX
23. SM5FUA
24. SK3GA
25. SM3RAB
26. SM7FD0
27. SM60RP
28. SM30PZ
29. SK3JR
30. SM5DQ
31. SM2PSJ
32. SM5CAH

SM3CBR 
34. SM7FUE

SM6GZX
36. SM7LAZ
37. SM5ODI
38. SMOPCK

SMOEQK
40. SM3DAL
41. SMOONQ

SM7FD0 korde QRP. Checkloggar: 
SM7CFR 8- SM7ODF. Ej insanda loggar: 
SM5NZY, SM6AOU & SM6OPA. Totalt del- 
tog 46 stationer i testen.

KLUBBTAVLINGEN.

Jemtlands Radioamatdrer, Ostersund 3.323
Malardalens Radioamatdrer, Nykvarn 2.994
Sundsvalls Radioamatdrer 2.582
RK vid Ericsson Radio System AB 2.284
Radioklubben Medhorningen 1.782
Tekn. Hogskolans RA, Linkoping 1.760
Salems Sandareamatorer, Ronninge 1.560
LM Ericsson Amatorradioklubb 1.460
Vastercis Radioklubb 1.400
Skovde Amatorradioklubb 855
Kungl. Upplands Reg., S1, Enkoping 799
FRO - Sala 744
FRO - Skelleftea 690
Orebro Sandareamatorer 676
Hudiksvalls Sandareamatorer 576
S Vatterbygdens Amatorradioklubb

SVARK, Huskvarna 559
Gavle KortvSgsamatdrer 360
Fagersta Amatorradioklubb 360
Ham-Club Lundensis, Lund 288
V Blekinge Sandareamatorer 225

Gor en lista over korda stationer med angi- 
vande av Din rost for den som Du anser vara 
basta operator och har bra "handstil" pS nyc- 
keln. Sand listan fore den 15 januari till:

Lennart Faith, SM7GXP, R^gvagen 12, 288 
00 VINSLOV.

MT10SSB

1. SM3PXO Z 07/32 78 25 1950 1.000
2. SM7FDO F 10/30 80 24 1920 .984
3. SK5AA U 09/34 85 22 1870 .958
4. SKOLM A 06/35 81 21 1701 .872
5. SM7PEV G 05/34 77 21 1617 .829
6. SM5ALJ/6 P 07/30 73 21 1533 .786
7. SK7AX F 09/30 77 19 1463 .750
8. SM6FAM O 06/30 71 20 1420 .728
9. SM7ITZ F 03/33 71 19 1349 .691

10. SK5EU E 05/32 74 18 1332 .683
11. SK3JR Z 09/26 66 20 1320 .676
12. SM4NLL w 04/31 69 19 1311 .672
13. SM0MIW B 04/32 71 18 1278 .655
14. SK3GA X 03/34 67 19 1273 .652
15. SM5AAY u 02/32 68 18 1224 .627
16. SMOCXM B 02/32 68 17 1156 .592
17. SM3AF Y 05/26 62 18 1116 .572
18. SM5IWC C 02/30 61 18 1098 .563
19. SM3LIV Y 01/33 67 16 1072 .549
20. SM5CAH U 00/33 64 16 1024 .525

SM3CWE Y 03/31 64 16 1024 .525
22. SM5GXW D 00/31 62 16 992 .508
23. SM6BSK N 00/31 61 16 976 .500
24. SM3NPS Y 05/24 56 17 952 .488
25. SK4BX T 00/31 62 15 930 .476
26. SM6ORP N 02/22 48 19 912 .467
27. SM3BNV X 00/30 59 15 885 .453
28. SM5CYI D 00/29 55 16 880 .451
29. SM7ABL G 02/24 51 17 867 .444
30. SM6GZX R 00/28 51 15 765 .392
31. SM7NFB F 04/23 53 14 742 .380
32. SM0LZT B 01/25 51 14 714 .366
33. SM3CBR X 00/18 36 12 432 .221
34. SL5AB C 00/16 30 11 330 .169
35. SM5BTX U 02/11 24 9 216 .110
36. SM0MRP B 00/08 16 6 96.049

Ej insand logg: SM5IB. Totalt deltog37 sta
tioner i testen.

KLUBBTAVLINGEN.

Sundsvalls Radioamatdrer 4.162
S Vatterbygdens Amatorradioklubb

SVARK, Huskvarna 4.125
Fagersta Amatorradioklubb 3.781
Jemtlands Radioamatdrer, Ostersund 3.270 
Kronobergs Sandareamatorer, Vaxjo 2.484 
Hudiksvalls Sandareamatorer 2.158
VasterSs Radioklubb 2.086
Salems Sandareamatorer, Ronninge 1.870 
LM Ericsson Amatorradioklubb 1.701
Tekn. Hogskolans SA, Linkoping 1.332 
Borlange Sandareamatorer 1.311
FRO - Norrtelje 1.278
Orebro Sandareamatorer 930
Gavle Kortvcigsamatbrer 432
Kungl. Upplands Reg., S1, Enkoping 330 
Taby Sandareamatorer 96

GOD JUL
och

GOTT IXIYTT
TESTA R

dnskar

SM2EKM SM4BNZ

Testmeddelande: RST -I- lopnummer fran 
01 femstallig bokstavsgrupp som andras 
forvarje QSO. Ex. KARLO. Overskrider anta- 
let QSO 100 utelamnas hundratalssiffran. Ef- 
ter 99 kommer sSledes 00, 01, 02 osv.

Poang: Varje svensk station kan kontaktas 
en g£ng per band och pass. Varje godkant 
QSO ger 1 poang och dessutom erhSlles 1 
poang for varje ratt mottaget testmeddelan
de. Varje QSO kan alltsA ge max 2 poang. 
QSO med station som ej sant in logg ger 1 po
ang, forutsatt att signalen fdrekommer i 
minst 5 insanda loggar.

Loggar: Med sedvanliga uppgifter inkl. 
deltagarklass och beraknad slutpoang post- 
stamplade senast den 15 januari sandes till: 
SSA Testledare, Jan-Erik Holm SM2EKM, 
Box 139, 961 22 BODEN.

SSA Jultest ingcir i SSA Kortvagsmas- 
terskap.

AGCW-DL Happy New Year Contest

Tid: 1 jan 0900 - 1200 UTC.
Frekvenser: 3510-3600, 7010-7040, 14010- 

14100 kHz endast CW. Rekommenderade 
frekvenser: 3560, 7030 & 14060 kHz.

Klasser: Endast single operator.
Klass 1: max input 500 W
Klass 2: max input 100 W
Klass 3: max input 10 W
Klass 4: SWL.

Anrop: TEST AGCW/EU de...AGCW- 
medlemmar sander.../AGCW.

Testmeddelande: RST + lopnummer fran 
001. AGCW-medlemmar sander aven med- 
lemsnummer. Ex.579123/489.

Poang: Varje QSO med en europeisk sta
tion ger 1 poang. Varje station kan kontaktas 
en g3ng per band.

Multipliers: Varje kord AGCW-medlem ger 
1 multiplier.

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

Loggar: Med sedvanliga uppgifter sandes 
senast den 31 januari till: DK1OU, Fritz Bach 
jun., Eichendorffstrasse 15, D-4787 GESE
KE, Vasttyskland. Resultatlista fas mot 
SASE. De tre forsta i varje klass f^r ett speci- 
ellt diplom.

STRAIGHT KEY DAY.

Alla radioamatdrer inbjudes att deltaga i 
Straight Key Day som arrangeras varje ar av 
SCAG-Scandinavian CW Activity Group pa 
nySrsdagen.

Datum: 1 jan. 1987.
Frekvenser: 3550-3570, 7020-7040 samt 

14050-14070 kHz?
Anrop: CQ SKD.

Detta ar ingen test utan en aktivitet for att 
traffas och umgSs pa banden med en vanlig 
handpump.

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.
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DX-jakten fortsatter och snart kan vi rakna 
med battre konditioner.

DX-red vill passa pa att onska en God Jul 
och tacka for alia bidrag under 1986.

Darmed over till mSnadens bidrag:
CX0XY S. Shetland. Senaste nytt fr3n 

Uruguay DX Group ar att CX0XY blir QRV i 
februari 1987.

EP2DLIran. Harsporadisktvaritaktivrunt 
14220 KHz 05 —07z. Han onskar QSL till Box 
17845-151, Teheran.

FO0XA Clipperton. Det meddelas nu att 
vid senaste operationen blev det totalt 3800 
QSO.

FR/W6QL Reunion Island. Som tidigare 
namnts ar Yasme operatdrerna ater QRV. Nar 
detta skrives i mitten av november hors Iris 
QRV p2 15M CW.

HZ1AB Saudi Arabia. Denna station ar 
nu Ster QRV efter Icing tids bortavaro.

HF0POL South Shetland. Hors ofta pa 
SSB 14220 KHz 19—20z. Nagot senare 3ter- 
finns han pci 7040 KHz SSB. Fr.o.m. novem
ber ar stationen aven QRV pa RTTY.

JA4GXS/JD1 Ogasawara. Ar fr.o.m. de
cember QRV alia band. QSL via JA4GXS.

KC6SR Micronesia. Har vid goda kondi
tioner horts pci 14250 KHz SSB. QSL skall 
sandas till POB 693 Truk Island, Micronesia 
96942.

HS0A Thailand. I de senaste testerna 
rapporterar m£nga QSO pa 10M. Stationen 
ar aven rapporterad pa 40M SSB.

KH9AC Wake Island. Fortsatter vara ak- 
tiv runt 14245 KHz 08z.

ST2SA Sudan. G4KLP Graham har be- 
sokt Sid och varit flitigt QRV pa 20M SSB. 
Sid sjalv hors numera endast pci RTTY.

S79... Seychelles. Barry Simpson G3PEK 
var for en tid sedan operator hos S79WHW. 
Barry korde dci 800 QSO. QSL for denna ope
ration skall sandas till Box 491, Mahe. Efter en 
tid erholl Barry eget call S79DX och for dessa 
kontakter skall QSL sandas via G3PEK.

T2ARY Tuvalu. Pekka hade stora TVI- 
problem vid besoket p£ T2. Formodligen blev 
det inte Sci stor aktivitet som fr^n borjan var 
planerad. Pekka ar nar detta skrives QRV som 
A35RY. Alla QSL skall sandas via OH1RY

V4 St. Kitts Nevis. WA2HZR Dave ar 
QRV/V4 till den 6 december. Operationen ar 
endast pa CW. Alla QSL skall sandas via 
WA2HZR.

VK9XI Christmas Island. Gick QRT i slu- 
tet av oktober.

VP8AQT Falkland Island. Denna station 
hors ofta pa RTTY 14097 - 98 KHz 22 - 23z. 
Operatdren har haft planer pa att bli QRV fr3n 
South Georgia. QSL via G6FKR.

VQ9QA Chagos. Calvin N3QA skall stan
na till mars 1987. Calvin utlovar aktivitet pS 
160M och redan har han horts pa 80M.

ZD9CK Tristan Da Cunha. Allen har nu 
ersatt tidigare operator och ar formodligen 
nar detta lases i luften. Allen utlovar aktivitet 
pa alia band under ett 3r. QSL via W4FRU.

ZL8HV Kermadec Island. Peter skall 
stanna ett Sr och planerar aktivitet p3 alia 
band. Riggen ar en IC-720A.

4W.. Yemen. Operatdren lar nu befinna 
sig i Yemen. Han ar inte fortrogen med DX-

8Q7CH Kjell verifierar alia direkt QSLmed en vacker vy fran Maldiverna. Kan passa bra 
i kylan - Eller hur? Alla QSL via SM5DQC

trafik, men han kommer att fbrsoka bli QRV 
pa 14195 KHz och lyssna QSX pa nSgon frek- 
vens som just nu inte ar kand.

5U7.. Niger. Carl och Martha Henson 
WB4ZNH och WN4FVU ar Ster i Niger. Nar 
de lamnade USA hade de ej fatt tillstSnd for 
aktivitet, men under de tre veckor de skall vis
tas i landet raknar man med att fa tillstSnd. 

7J1ACH Minami Torishima. Rick har re
dan kort 11000 QSO. Han skall stanna till juni 
1987.

7Q7LW Malawi. Les meddelar att han nu 
ar QRV till i mitten av december.

DXpeditioner

Inside DX rappoterar att Bob KD7P plane
rar aktivitet fr5n foljande platser: HC8, CE, 
KC4, H44, FK8 och KH2.

VE3FXT George har avslutat sin operation 
som GJ3WNE. Nu foljer en 5 m^naders tripp 
i Africa. BL.a utlovas aktivitet frSn A2, 7P, 
3D6 och ZS3.

QRZ DX meddelar att kanda operatdrer 
planerar aktivitet fr3n XF4 Revilla Gigedo i 
mars 1987. Bland operatdrerna namns AI6V, 
N7NG, W60AT och W6RGG.

RADIOPROGNOS DECEMBER 1986 SOLFLACKSTAL 1 SM5GA

Destina
tion

Tidpunkt i UT
12 14 16 18 20 22 2402 04 06 08 10

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

SM 0- 300 km 2.0 1 . 7 1 . 6 2.3 3.5 4 . 1 3.8 2.8 1 . 7 1 . 6 1 . 7 2.0
SM 500 km 2.3 1 . 9 1 . 8 2.7 4.2 4.9 4.5 3.2 2.0 1 . 8 2.0 2.3

750 km 2.7 2.3 2.1 3.2 5.0 6.0 5.5 3.9 2.3 2 . 1 2.3 2.6
1000 km 3 . 1 2.6 2.5 3.8 6.0 7 . 1 6.4 4.6 2.7 2.5 2.7 3 . 1

Tabellen visar rekommenderad frekvens i MHz
For SM ar understruket varde 1 hopp E eljest 1 hopp F .

(--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
->
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for QSO pa 80MQSL fran China
ii
Vackert Tack SM0BZH

QSL-Information.
K5BDX Don meddelar att han ar QSL Ma

nager for foljande stationer: 3B8DB, 
EA4AXW, KA3V/ZB2, KA3V/EA9, 
TG9XML, VP2MFL, VP2MFY, VS5CH, 
ZK1XB och ZK1XW.

DX News Sheet meddelar att SM3CXS 
aterlamnat loggar pa alia SM0AGD:s senaste 
operationer. Saknar du nagot QSL fran Eriks 
aktivitet skall du nu sanda QSL till SM0AGD 
Radjursvagen 13, 134 00 Gustavsberg.

DP0GVN. QSL for QSO fore 1 mars 1986 
skall sandas till DJ4SO. Efter 1 mars ar 
DL2NF QSL Manager.

KA6V/7 och AA6BB/7 ar QSL manager 
for foljande stationer KA6V/7: 
KB6DAW/KH2, KB6DAW/KH9, 8P9GI, 
AH2BE, HL9MM, 8P6JQ, KC6HA, 0N4ABT, 
ON4ABT/D4, VS6CT/KP2, VQ9V0 (endast 
sept, och nov. 1982). AA6BB/7: T30AC.

Mottagna QSL.
TJ1CJH WB0NAA/YN1 ZF2CD ZS3PQ 

BV0BG YB6ZAI YC6XE YC9BBI YC0TNX 
ZB2IB FO0CW FT8YA ZK2JB XX9AN 
8Q7CH VE7EXPO A92C DU1KT HI0JR 
DX1MM VS6TW FT8XA TZ6WC HP1XKR 
och 3D2CW.

Toppband
VK6HD och ZL3GQ har flera ganger horts 

med bra signaler. VK6HD meddelar att 
KG6DX och KX6DS ar QRV pa 160M.

DX Antenner.
Alla antennartiklar som inforts i QST, CQ, 

Ham Radio och 73 Magazine under de senas
te 36 Sren finns nu samlade i en bok pa 764 si- 
dor. Tillskriv K2RR Rich angaende kostnad. 
K2RR Rich Rosen, Box 350, Greenville, NH 
03048, USA.

Sammanstallning pa prefix 
i Sovjetunionen.

Ryska SSR 
Ryska SSR 
Ukrainkska SSR 
Ukrainska SSR 
Vitryska SSR 
Azerbaijan SSR 
Georgiska SSR 
Armeniska SSR 
Turkmeniska SSR 
Uzbekiska SSR 
Tadhzhikiska SSR 
Kazakh SSR

RM, UM
RO, UO
RP, UP
RO, UO 
RR, UR

Kirghiziska SSR 
Moldaviska SSR 
Litauiska SSR 
Latviska SSR 
Estlandska SSR

DX-Raport fran OH.
I CQ WW CW contest kommer vi att vara 

aktiva fran klubbstationen ZB2BU. Trots att 
vart QTH ligger bakom berget hoppas vi pa 
manga SM QSO. Alla QSL via OH2KI.

73 OH2KI och OH3XZ

DX aktivitet fran OH4OJ.
Jag heter Ake och har nu varit radioamator 

i tva 3r. Jag ar flitig lasare av DX-spalten och 
lyssnar ofta p§ den Svenska DX-ringen.

1944 gick jag en radiokurs inom flottan och 
har nu vid 61 Srs alder blivit radioamator. DX- 
trafiken kor jag frSn mitt sommar QTH i Ristii- 
na som ligger pa en d. Riggen ar en TS-430S 
som jag kor pa batteri. Har finns namligen in
gen el. Antennen ar en 3 element hemma- 
gjord Quad.

Har lite frSn loggen i September och okto- 
ber: C56/G3DQL 14 MHz CW, 7J1ACH 14 
MHz CW, YU3KI/5N0 14 MHz CW, 
HL86BPL 14 MHz CW, HB9CRV/CT314 MHz 
CW, J28DS 14 MHz CW, KA3DRR/DV2 14 
MHz CW, BV2DA 14 MHz CW, VQ9EE 21 
MHz CW, VQ9GB 14 MHz CW, OE5JTL/YK 
21 MHz SSB. Fran i mitten av September ar 
foljande kort p3 14 MHz CW. Alla tider i UTC: 
0854 8J6JAS, 1126 5B4UC, 0922 KX6DS, 
1100 VS6UN, 1200 FK025AT, 1444 VQ9QM, 
0950 OK1XC/JT, 1054 VK9NL, 0620 TR8CR, 
0630DK7PE/KH8, 1456VK9XI, 1951 S79DX, 
1322 3B8CD, 1652 JW5E, 1321 KE7K/DU2, 
1023 FK8FG, 1254 VK8AV, 1100 6K86AG, 
1427 VU2NTA, 0743 BY9GA, 0547 5H3ZO 
och slutligen pS SSB: 0614 EP2DL och 0624 
5Z4EV.

Den 25 September 1138z hade jag en osa-

OH2KI och OH3XZ utlovar i ar stor aktivi
tet med callet ZB2BU.

Prefix i Brasilien.
PP1, ZZ1 Espirito Santo
PP2, ZZ2 Goaias
PP5, ZZ5 Santa Catarina
PP6, ZZ6 Sergipe
PP7, ZZ7 Alagoas
PP8, ZZ8 Amazonas
PQ8, ZV8 Amapa Terr.
PR7, ZX7 Paraiba
PR8, ZX8 Mananhao
PS7, ZW7 Rio Grande do Norte
PS8, ZW8 Piaui
PT2, ZV2 Districto Federal
PT7, ZV7 Ceara
PT8, ZZ8 Acre
PT9, ZV9 Mato Grosso do Sul
PU Novisklass alia distrikt
PV8, ZZ8 Roraima Territoriet
PW8, ZZ8 Rondonia
PY1, ZY1 Rio de Janeiro
PY2, ZY2 Sao Paulo
PY3, ZY3 Rio Grande do Sul
PY4, ZY4 Minas Gerais
PY5, ZY5 Parana
PY6, ZY6 Bahia
PY7, ZY7 Pernambuco
PY8, ZY8 Para
PY9, ZY9 Mato Grosso
PY0, ZY0 Ocean oar

136 lander och 38 Zoner pa 5 manader.
Denna rapport kommer frSn Marco 

SM0RNR. Marco berattar: Jag kom i luften 
for 5 mSnader sedan. Jag hade formSnen att 
fa lara mig telegrafi i lumpen och blev genast 
biten av att kora DX. Riggen ar en IC735 100 
watt till GP pS 40M och dipoler for dvriga 
band. Mitt QTH ar pa en bergssluttning p§ 
Ingaro.

Pa 40M har jag haft QSO med: YK, PY, 
EA8, JW, HK, CE, OY, VE, 4Z4, JA, ZS, J28, 
LU, VU, KP4, 5H3, C30, FP, HS, 9H, PY0, FY, 
HZ, TA, 5B samt VK9. Totalt har det blivit 74 
DXCC-lander och 22 Zoner pa 40M.

Pa 20M foljande lander: VS6, VP9, J28, 
KL7, 4U0, HL1, PJ2, 9M2, PZ1, 9K2, HC2, 
HC2, HP1, 9V1, FR4, ST2, DU7, CO2, ZP5, 
9Y4, 5H3, 7X0, 5N0, OJ0, TI0, FP, VP2M, 
6W1, KH6, HS0, 5Z5, HZ1, KP2, 9N1, A9och 
FK0. Totalt har det blivit 127 DXCC-lander 
och 37 Zoner.

Pa 15M foljande lander: FM, J39, 4S7, 
7X2, 5X5, J28, JW0, 9Y4, 3C0, WP4, ZP5, 
5N0 och VK9. Totalt 61 DXCC-lander och 22 
Zoner.

Alla pastar att det ar daliga conds !!!

SM5DAC, Staffan. Glad CW DX-are i 
Uppsala.

ker forbindelse med WB3IX?/KH2, stationen 
var endast QRV en liten stund och jag kan ha 
uppfattat callet fel. QSL skulle sandas via 
KA3T. I Call-Boken finns ingen WB3IX.

Den 24 maj 0449z korde jag pa 14 MHz 
K8HVT/KP2. Jag har skickat3 QSL direkt ut- 
an att fa svar. Kan jag ha fcitt callet felaktigt? 

Jag vore mycket tacksam om nSgon kunde 
hjalpa mig med dessa tva QSO.

DX Halsningar fr§n OH4OJ Ake.

QTC 1986 12
73 SM0RNR/Marco
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Vackert QSL tran en finsk operation. Operator var Ville 0H2MM.

DX MIX
Fran USA kommer meddelande om att 

ARRLS's DX Advisory Committee rostat om 
DXCC-landstatus vad avser Aruba, P4 (ex- 
PJ3) och till forfattaren av dessa raders stora 
forvSning gett en rekommendation till 
ARR L's styrelse att inte godkanna Aruba som 
nytt DXCC-land. Omrostningen i DXAC utfoll 
oavgjort. Vad galler rostningsprocedurer etc 
se min artikel om DXCC i QTC 5/1984. Kanske 
har jag missforstStt situationen men har fStt 
uppfattningen att Aruba numera ar helt 
sjalvstandigt i forhSllandet till dvriga oar i 
Nederlandska Antillerna och eftersom av- 
stSndet till moderlandet Holland ar mer an 
225 miles borde det vara sjalvklart att Aruba 
blivit nytt DXCC-land enligt DXCC-reglerna. 
(Countries List Criteria punkt 2 a) Sista ordet 
ar sakert inte sagt ifrSgan och vi Sterkommer 
sS smSningom till amnet har i DX-spalten.

An mer forvSnande an DXAC's beslut ar 
dock att man i QTC 11/1986 sidan 478 kan lasa 
att SSA's styrelse kommer att ta upp frSgan 
om DXCC-status for Morokulien (SJ9WL/ 
LG5LG). Detta "land" uppfyller ju inte nSgra 
krav i DXCC's Countries List Criteria och man 
undrar vem som kommit pS denna hemska 
tanke. NSgon kontakt med aktiva DX-are har 
mig veterligt inte tagits av styrelsen, hade sS 
skett hade punkten aidrig kommit upp pS 
dagordningen. Den ar den har typen av "lan
der" vi inte vill ha pS DXCC-landlistan och 
detta ar en av osakerna till ARRL's beslut att 
omprova DXCC. Se artikel i QTC 11/1986. 
Weekenden 8/9 november samlades ett an- 
tal aktiva DX-are frSn DX-ringen pS 3750 Khz 
till DX-meeting hemma hos Lars, SM5CAK, 
i Motala och Morokulienarendet togs upp 
men avfardades med ett skratt. Det ar bara 
att hoppas SSA i framtiden aven pS styrel- 
seplanet hSIler sig ajour med vad som hander 
i DX-varlden sS slipper storre grupper an vi 
tolv som traffades i Motala att skratta St vSr 
forenings agerande.

PS meetinget diskuterades aven artikeln 
DXCC — En ny start ? och de narvarande 
holl i stort sett med forfattaren i dennes syn- 
punkter, pS en punkt skilde sig dock uppfatt- 
ningarna och har var alia dvriga deltagare i 
motet samstammiga: SS kallade "deleted 
countries" skall inte tas bort och i ett mycket 
trevligt brev frSn SM5UF framkommer sam- 
ma Ssikter. Harry kom med mycket konstruk- 
tiv kritik pS artikeln och det ar min forhopp- 
ning att flera kommer att hora av sig sS smS- 
ningom. Jag hoppas att vi i borjan av 1987 
skall kunna sanda ett utlStande till ARRL som 
SSA kan stalla sig bakom.

Enligt rapporter frSn NASA, annu obekraf-

DXers that pass in the night, 
And speak to each other in passing, 
Only a signal heard
And a distant voice in the darkness....

(TNX WA6AUD)

tade, sS har den nya solflackscykeln tagit 
sin borjan och vi kan se fram mot battre kon- 
ditioner pS de hogre banden men under tiden 
har mSnga gStt over till att kora ihop 5-bands 
DXCC och 5-bands WAZ med pSfoljd att DX- 
trafiken pa attio meter har okat och speci- 
ellt pS SSB-delens oversta bit mellan 3780 
och 3800 KHz ar det mSnga gSnger rent kaos. 
Det verkar omojligt att "fS lov" att kora nSgot 
pS egen hand utan masterstationer bestam- 
mer alltid, inte enbart vem som fSr ge DX- 
stationen ett anrop utan ocksS om kontakten 
var riktig eller inte. En "bra masterstation" till- 
ISter flera forsok och ges det tillrackligt mSn
ga chanser brukar rapportgissningsleken ge 
ett "roger contact" frSn lekledaren. Sjalv ar 
jag inte positivt installd till den har typen av 
listtrafik men eftersom intresset av att kunna 
hanga upp en plakett pS vaggen ar starkare 
an karaktaren mSste jag medge att aven jag 
deltar i verksamheten. TrSkigt nog blir stam- 
ningen ofta ganska upphetsad och pSfoljden 
blir kommentarer som man normalt skulle 
hSIla inne med. Varfor ar det omojligt att fS 
stationer pS Sttio meter att kora "split" nar 
detta fungerar sS bra pS hogre band ? Och det 
stdrsta problemet pS Sttio: Varfor envisas en 
mangd Europeer med QRO-slutsteg och sto
ra antenner med att kora om samma DX- 
stationer dag efter dag ? MSnne nSgon form 
av potensSngest som val en psykolog i nSgot 
magasinprogram pS TV skulle uttrycka sig. 
Finns det nSgon som kan komma med konst- 
ruktiva forslag till forbattring av trafiken pS St
tio meter SSB till gladje for alia som ar intres- 
serade av 5-bands diplomen ? Sakert kommer 
nSgon att saga att problemet inte existerar pS 
CW-delen men jag och mSnga flera vill kunna 
utnyttja bSda trafiksatten.
1986-11-17 SM5DQC

Angaende DXCC-status for Morokulien
Att frSgan kommit upp berodde pS en 

framstallan till styrelsen. Eftersom SM5DQC 
ser sig foranlSten att forvSnas i QTC over att 
frSgan tagits upp kan jag inte underlSta att 
tycka att det hade varit battre om SM5DQC 
och SM5CAK m fl hade framfort sina syn- 
punkter till styrelsen. Det fanns tid till det. El
ler ar kommunikation for svSrt for en DX-are. 
SMOHDP/Bo

P4/KQ2M Forsta DXpeditionen Fran 
Aruba.

Bob P4/KQ2M lamnar nu sina resultat frSn 
Aruba. Bob korde totalt 12485 QSO med 164 
DXCC-lander. Konditionerna pS 10M var ur- 
usla och det var svSrt att fS QSO pS 160M. 
Aktiviteten fordelades enligt foljande:

10 15 20 40 80 160 TOTAL
CW 0 48 1,970 4,114 4 1
SSB 1 230 2,388 1,081 2,620 1

1 278 4,358 5,195 2,624 2 12,458
Enligt en ny omrostning ar det nu klart att 

Aruba inte blir nSgot nytt DXCC-land.

Foljande stationer hordes aktiva
i CQ WW.

OH5XT/EA8 3505 KHz, PJ1B Bonaire Is
land, PJ1CU Sint Maarten, VP2MW, 
VP2MU, YB0JH, YC6LD, YB0ARA, JY7Z, 
W3MA/VP9, 4Z4DX, ZS3BU, CN8ES, 
PJ2FR, PJ0J, V31CV, K4YT/4D9, CE0ZIJ, 
C21NT, HD2A, KH6XX, ZC4MR, JW7FD, 
FY5YE, 4U1VIC, TI1IC, ZF2FL, VP2EC, 
HL9CW, PJ2FR, JA9A, P36P, KC7UU/5B4, 
J48CS, CQ5CDL och CQ9MI frSn Madeira. 
8R1X, BY1QH och BY4AA.

Foljande QSL-information gavs: 8R1X 
via WI4K, 5N26/JG1FVZ via JF1EEK. ZS3BI 
via DF2AL. ZC4MR via G4SDJ. YB0ARA via 
WA6AHV. VP2MW via N3BHF. TR8SA via 
F6FNU. JY7Z via K6VNX. HK9CW via 
N4GNR. CN8ES via WA3NCP. C21NI via 
JE3LWB.

Det vore roligt att fS ta del av vad ni har kort 
for rariteter under CW och Foni-delen av CQ 
WW Contest. Skriv ut QSL info och band. 
Tack pS forhand.

QSL-information
AZ1ARU/25 via LU1MA
AZ1D LU2DT
G6A/W8KKF W8KKF
C30BBE OH6XY
C30BAX DL4BBO
C30BBF 0N6WR
C30CAR F6HKA
C30DAG ON4TJ
C30DAI ON4TJ
C4LWF 5B4JE
CE3CQN WB3CQN
CE0DFL CE3DFL
CR2UA W3HNK
CR9EU G3PFS
CV1D CX2CS
DU1KT DD3DE
K6LNP/DU2 W7HPI
N4KCL/DU2 W3HNK
FM5CD F5VU
FR/W6QL YAS ME
FT8YA F6DZU
FY5YE W5JLU
HC8DX W2KF
HD8G KT1N
HK0/N3JT W2GHK
HL9CW N4GNR
HL9MM KA6V
HL9OM KA5NME
J73A N6CW
J73YB KD4ZS
KA2PF W6CNA
KH9AC WK6T
KP4BZ KZ0C
OH0AM OH2BH
P43AI KA1XN
PJ0J K4PI
PJ1B N2MM
PJ1CU K7CU
PJ7/K4PI K4PI

PJ7/KN4B via KN4B
PJ7/W4GTS W4GTS
PY0FE PY1BVY
PY0FG PT7AZ
T2ARY OH1RY
T32BD KB6IDK
TA2BK DJ0UJ
TL8HB WB8TGP
TI9CF W3HNK
TZ6MG PA-3656
V2AJI W2BJI
V22A WB7RFA
V31CV NA5S
V31DX N5DD
V31GR KJ4JE
VP2EC N5AU
VP2MLD WB2LCH
3D2MS WB6CIA
4N9S YU2CBM
4X6TT N4GNR
4X0 WAE DK9IP
5T5HL DL8DF
5Z5EXP DJ6SI
6W1LS DH1IAV
6W6NJ N5GAP
6Z3AA J A2A LT
7S1FRO SM5AHK
7S2FRO SM5AHK
7S3FRO SM5AHK
7S4FRO SM5AHK
7S5FRO SM5AHK
7S6FRO SM5AHK
7S7FRO SM5AHK
7S0FRO SM5AHK
8Q7CH SM5DQC
9H3FI IT9VDQ
9N5HCK JA4HCK
9Q5HT ON5HT

Bidrag och fotografier 
mottages tacksamt

C
D

 
C

O
 ‘ 

N
O

 GO
 

—
*

514 QTC 1986 12



kortvAg DX
Fran SVARK-Nytt 3 / 1986. 

Skrivet av Osten B Magnusson 
SM5DQC

Ovanstaende rubrik stammer sakert inte 
for alia, det firms mycket trafik pa kortvSgs- 
banden som inte har med DX att gora men for 
mig har likhetstecknet funnits dar sedan jag 
borjade med amatorradio, forst som SWL i 
slutet p3 femtiotalet och med licens sedan 
1961. Nar jag nu blivit ombedd att medarbeta 
i tidningen s3 kan jag inte ta bort likhetsteck
net utan det jag skriver om kommer oundvik- 
ligen att handla om DX.

Nar jag borjade med hobbyn var inkdrspor- 
ten nastan alltid kortvSgslyssning. De fiesta 
dagstidningar hade p3 den tiden varje vecka 
en "DX-spalt" och dessutom fanns det en 
m3ngd rikstackade DX-klubbar dar den stdrs- 
ta nog var tidningen Teknik for Alla's Eter- 
klubb. Det som behandlades i dessa tidnings- 
artiklar p3 den tiden var vad som d3 kallades 
DX'ing vilket var lyssnande p3 rundradiostati- 
oner p3 kottvSgsbanden. Detta forekommer 
sakert an idag aven om inte i samma utstrack- 
ning eftersom dagens rundradioapparater 
saknar kortv3gsband med bandspridning 
etc. Man lyssnade d3 alltsS p3 rundradiosta- 
tioner och sande lyssnarrapporter till dessa 
och fick vanligtvis snygga QSL-kort tillbaka. 
Eftersom sandareamatdrerna p3 den tiden 
nastan uteslutande korde telefonitrafik p3 
AM var det oundvikligt att man forr eller se- 
nare rSkade hamna p3 amatorbanden och 
gjorde som med rundradiostationerna: San
de lyssnarrapporter till amatorerna och lycka- 
des ofta f3 ett QSL-kort aven fr3n dessa.

Idag ar inkorsporten till amatorradio en helt 
annan: Vanliga hemapparater for rundradio 
saknar kortv3g och skulle det finnas s3 kor 
amatorerna p3 SSB vilket gor det omojligt att 
ofrivilligt ramla in i avlyssningen av en kon- 
takt mellan tv3 sandareamatorer. Jag vet inte 
om n3gon undersokning gjorts om hur nyrek- 
ryteringen av sandarematorer g3r till men sa
kert ar att det mer an forr ar en hobby som 
gynnar storre otter med aktiva amatorradiok- 
lubbar och naturligtvis har 27 MHz bandet 
och T-licensen gjort nytta.

Men till dig som har T-licens idag: Ar nu 
nojd med att kora 144 MHz och hogre, och 
speciellt till dig som bara kor FM over "Gub- 
ben Ivar”, hur lange tror Du detta intresse 
kommer att hSIla i sig? Har du h3llit pa ett tag 
med dessa aktiviteter tror jag att du kommer 
att trottna pa att alltid ha kontakter med sam
ma motstationer och d3 finns risken att du for 
att komma in pci n3got nytt koper en dator. 
Atminstone verkar det av tidigare nummer av 
denna tidning som att amatorradio och dato- 
rer vore detsamma. Men for att ha dator be- 
hover du ingen amatorradiolicens och kom
mer du d3 att sluta med vad du en g3ng borja- 
de med: Amatorradio? Inte om amatorradion 
ar lika med DX, d3 kommer datorn att f3 ge 
sig istallet. Det finns naturligtvis ett antal 
amatdrer med T-licens som anvander licen- 
sen till vad den var avsedd for: experiment pa 
hoga frekvenser och har du detta intresse 
och ett utpraglat tekniskt intresse s3 skall du 
sluta lasa har. 144 MHz och upp3t har mycket 
mer att ge den tekniskt intresserade an vad 
kortvcigstrafiken har men ar ditt intresse sjal- 
va kommunikationen s3 skall Du se till att 
komma ig3ng pci kortvag. Med de moderna 
telegrafiutbildningsmojligheterna som nu 
finns pa SK7AX finns det ingen ursakt for att 

inte ga fr3n T- till C-licens och sa smaningom 
hogre licensklass. Men redan med ett C- 
certifikat kan du komma med i DX-gemen- 
skapen.

En missuppfattning ar ofta att det g3r St 
valdigt dyr stationsutrustning och stora an- 
tenner for att kora DX. Kanske ar detta med 
antenner riktigt om du vill na den absoluta 
toppen men vad det galler sjalva radiostatio- 
nen som du kan anvanda for att kora ihop ett 
DXCC (100 lander verifierade) behover den 
inte bli speciellt dyr. Gor inte misstaget att 
”gA p3” den intensiva reklamen frSn japanska 
tillverkare av elektronik. Du kommer inte att 
ha anvandning av speciellt mycket av de "fi- 
nesser” som finns pS exempelvis en Kenwo
od TS-94OS eller en Icom 751A. I Jonkdping 
finnns ju ett foretag som saljer begagnad 
(och ny) utrustning och sakert har Nils, 
SM7CAB nSgot som passar dig eller kan 
skaffa det. De fiesta sanda re/transceivers 
lamnar c:a 100 watt ut och med detta klarar 
du dig ISngt. Se istallet till att Du fSr en sta
tion med bra mottagare, kan du inte hora en 
station kan du ju inte kora den aven om du har 
hog uteffekt och stor beamantenn. Lampliga 
stationer for dig som tanker gora kortvSg = 
DX till ett axiom ar exempelvis Drake TR4, 
TR4C, Drake B- eller C-line. Overhuvudtaget 
ar gamla rorapparater ofta overlagsna i mot- 
tagningshanseende och dessutom latta att 
laga om nSgot skulle gS sonder. Tank bara pS 
att till en transceiver behover du en separat 
VFO om du amnar kora DX, varfor skall vi 
Sterkomma till. Som anntenn duger en fler- 
bands "inverted vee” bra. Du gor dipoler for 
flera band och matar dem med samma koaxi- 
alkabel via en 1:1 balun. Det som ar viktigt 
med antennen ar att f3 fastpunkten s3 hogt 
som mojligt. En enkel antenn som fungerar 
bra har fordelarna: Flera band, en matarled- 
ning och en fastpunkt som skall sitta hogt. 
Kanske dina kompisar kommer att rekom- 
mendera dig att satta upp en GP-antenn av 
typ Hy-Gain 14AVQ men tank p3 att aven om 
detta ar en utmordentlig antenn s3 har vetti- 
kala antenner en tendens att ge mera TVI- 
problem an andra rundstr3lande antenner.

Vi forutsatter nu att du f3tt ditt C-certifikat 
och en antenn har blivit uppsatt samt att en 
Drake TR4CW med separat-VFO st3r i "scha- 
ket”. Har du nu varit T-amator en tid och ar 
van vid telefonikommunikation p3 145 MHz 
FM kanske du vill kora telefoni ocks3 p3 kott- 
v3g och det f3r du ju gora p3 28 MHz men ty- 
varr ar ju detta band mycket d3ligt for narva- 
rande, sporadiska oppningar med mycket DX 
upptrader dock. Men misstrosta inte, solflac- 
karna kommer tillbaka och om n3gra Sr kan 
du kora hela varlden varje dag p3 10-meters- 
bandet. S3 lange f3r du nog mest hSIla till p3 
telegrafi och narmast tillhands ligger val att 
kora p3 7 MHz. Har finns DX och har kan du 
fa telegrafitraning, du kommer s3 smSnin- 
gom att upptacka att det ar b3de lattare och 
roligare att kora DX p3 CW an vad det ar p3 te
lefoni. P3 40 meter kan du kora QSO'n inom 
Europa hela dygnet och DX fr3n skymning till 
en stund efter soluppgSngen. For traningens 
skull rekommenderar jag att du i borjan kor 
allt du hor, ju fler QSO desto battre men und- 
vik att lagga dig och kora inomeuropeiska 
QSO'n mellan 7000 och 7010. P3 andra band 

galler andra segment som anvands for ute
slutande DX-trafik, p3 21 och 14 MHz bdr du 
undvika inomeuropeiska QSO'n mellan 
21000/21030 respektive 14000/14030. Nar du 
efter en tid kott de fiesta europeiska landerna 
ar det tid att borja lyssna nere vid bandkan- 
ten. Tyvarr kor mSnga ganger DX-stationerna 
harnere med en alltfor hog telegrafitakt for 
nyborjare med det galler inte alia och snatt 
kommer du att hora n3got DX du vill kora. 
Lyssna d3 noga och gor inte felet att bara lag
ga dig p3 DX'ets frekvens och ropa. Vill han 
overhuvudtaget kora Europa och lyssnar han 
p3 sin egen frekvens? Dessa saker behover du 
veta innan du ropar och nu ar vi framme vid 
separat-VFO'n. For att underlatta for dig att 
hora vem han svarar lyssnar DX-et ofta exem
pelvis upp3t i frekvens och anger detta med 
att sanda "2 up” vilket innebar att han lyssnar 
2 KHz upp3t i frekvens. Folj d3 dessa anvis- 
ningar och ge korta anrop, ditt call en g3ng el
ler tv3 och sedan lyssna o s v och svarar DX- 
stationen dig med "SM7XXX 599 bk” s3 
sand bara "R ur 599 bk”. F3r Du kontakt med 
DX som bara ger rapporter s3 betyder det att 
han vill kora s3 m3nga QSO'n som mojligt 
och sank d3 inte hastigheten p3 trafiken ge- 
nom att borja sanda namn och QTH etc. Och 
nar du ropar ett DX som kor p3 detta satt, 
sand aidrig "BV2AA de SM7XXX”, han vet 
vem han ar, hi. De fiesta kontakterna kommer 
du dock att kora "transceivt” och d3 galler 
det att ha bra dron och om mojligt ett bra te- 
legrafifilter, du f3r rakna med att "missa” 
m3nga DX i borjan men traning gerfardighet. 
Ofta sags att en "riktig DX-are" aidrig ropar 
CQ men bry dig inte om detta. I borjan kan en 
massa CQ mellan 7010 och 7040 ge mera DX 
an mangder av anrop i "pile-up'erna” i band- 
kanten. En UH8'a ar kanske lika mycket vard 
for dig som en XU for mig, allting har i varlden 
ar relativt. Vad som ar DX beror for var och en 
p§ hur mycket han kott tidigare. Och DX ar in
te alltid distansen, det ar sv3rare att exempel
vis kora Albanien an det ar att kora USA. 
Lyssna, lyssna och 3ter lyssna och ha t3la- 
mod s3 kommer att du att lara dig ndjet med 
KORTVAG = DX. De som eng3ng blivit bitna 
av DX-myggan kommer att klia sig s3 lange 
de lever.

En viktig sak i DX'andet ar QSL'en som du 
behover f3 in for att kunna ansoka om DXCC. 
Sand kott via byr3n s3 fort som mojligt efter 
QSO'et, ju snabbare du QSL'ar ju storre ar 
chansen att f3 svar. Och vill du ha snabba svar 
och har r3d med det s3 sand QSL direkt med 
kuvert med din adress p3 och IRC's eller mot- 
svarande for returportot. I en del fall m3ste du 
gora p3 detta satt eftersom en del lander sak
nar QSL-byr3er. Vissa QSL-managers (statio
ner som skoter en DX-stations QSL) svarar 
ocks3 bara p3 direkt-QSL. Nar du ar nyborja- 
re s3 dra dig inte for att fr3ga aldre DX'are hur 
du skall gora, vi svarar garna p3 alia fr3gor, 
tyck aidrig att en fr3ga ar for dum, alia har vi 
varit nyborjare och s3 smSningom kommer 
andra nyborjare att fr3ga dig om r3d.

Lycka till med DX'en och hor av dig med 
synpunkter till: SM5DQC, Osten Magnus
son, Box 110, 599 00 Odeshog pr brev eller p3 
telefon 0144-11736.

73 de OSTEN / SM5DQC
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Sea Award

Varje medlem i Radio Club Siofok ger 5 po
ang. Medlemsskap framgSr av QSL.

Stationer med QTH runt Lake Balaton ger 
3 poang.

Stationer i Veszprem, Somogy och Zala 
county ger 1 poang.

Ansok med GCR-lista och 10 IRC till: 
Award Manager, Radio Club Siofok, P.O.Box 
78, Siofok, Ungern.

ATLANTIC OCEAN
AWARD

' ............................

ATLANTIC OCEAN AWARD
Diplomet utges till lie hams och SWLs for 

verifierade kontakter med lander runt Atlan- 
tenfrSn 1960-01-01. Diplomet utges i foljande 
klasser:
Class 1: 30 lander pa tva band (60 QSO). 
Class 2: 30 lander pa ett band (30 QSO). 
Class 3: 20 lander pa tva band (40 QSO). 
Class 4: 20 lander pa ett band (20 QSO).

Avgiften ar 6 DM eller 8 IRC. Ansokan i 
form av GCR-lista skall sandas till Anton Koh- 
ten, DK5JA, Postbox 40 01 63, D-4152, Kem- 
pen 1, Vastyskland.

This W to ceitwy that otjerato at amateur radio station

has sufcowttet pnx>! ol contact watt six countries sorrcuncHnq the NORTHERN SEA. 

Class Nr. Kampan.

BALATON DIPLOMA
The Radio Club Siofok utger det har diplo

met till hams och SWL for verifierade kontak
ter med stationer enligt nedan fran 1967-01- 
01.

Alla band och trafiksatt raknas.
DX-stationer behover 15 poang. Minst 1 

medlem i Radio Club Siofok skall inga.
Europeiska stationer behover 30 poang. 

Minst 2 medlemmar i Radio Club Siofok skall 
inga.

750 YEAR JUBILEE BERLIN AWARD
1987 fyller staden Berlin 750 ar.
Darfor utges ett speciellt jubileumsdiplom 

till hams och SWLs for verifierade kontakter 
med olika stationer frSn Berlin under perio- 
den 1986-01-01-1987-12-31.

750 poang och 10 olika DOK (D01 —D14 
och Z20) erfordras.

Klubbstationerna DL0BN och DK0IFA ger 
100 poang vardera. De raknas ocksa som jok- 
rar for saknat DOK.

Ovriga klubbstationer ger 50 poang och al
ia andra stationer ger 20 poang vardera.

Alla band och trafiksatt raknas.
Ansok med GCR-lista och 5 DM, 2 USD el

ler 8 IRC till:
Michael Barth, DL7ZR, An den Achter- 

hoefen 19, D-1000 Berlin 47, Vasttyskland.

£

NORTHERN SEA AWARD
Dipomet utges till lie hams och SWLs for 

verifierade kontakter med samtliga lander 
runt Nordsjon (DL, G, LA, ON, OZ och PA) 
frein 1960-01-01.

Diplomet utges i tva klasser:
Class 1: Alla lander pa tva band (12 QSO). 
Class 2: Alla lander pa ett band (6 QSO).

Avgiften ar 6 DM eller 8 IRC. Ansokan i 
form av GCR-lista skall sandas till Anton Koh- 
ten, DK5JA, Postbox 40 01 63, D-4152 Kem- 
pen 1, Vasttyskland.

CESP AWARD
Verifierade QSO med minst 20 olika 

PY2-stationer frein 1965-01-01. Alla band 
och trafiksatt. Aven till SWL. Sand GCR och 
10 IRC till Award Manager, LABRE/SP, Box 
22, 01051-Sao Paulo-SP-Brasilien.

Amafeurhink JuhUaums-OipKwri

SSA DIPLOMPARM ARSSERIE 1986
Arsserie 1986 med tillhorande kumulativt 

register kommer att finnas tilIgangligt for for- 
saljning i slutet av december.

Kontakta SSA kansli eller las forsaljnings- 
detaljens annons for narmare direktiv.

CHC-DIPLOM, NY ADRESS
CHC diplommanager har aterigen fatt ny 

adress. Numera skall ansokan for CHC samt
liga diplom sandas till:

Scott R Douglas — KB7SB
P.O. Box 113800
Pittsburgh
PA 15241, USA.

SARNET DIPLOM FOR
TRAFIKHANTERARE

SSK (Sandareamatdrernas Sambandskar) 
beslot 1982 att inratta ett kostnadsfritt diplom 
for de sandareamatorer som genom flitigt 
deltagande i SARNET (Svenska amatorra- 
dionatet) visat goda kunskaper och god kan- 
nedom om regler for nattrafik och trafikhan- 
tering.

Diplomet erhalls utan avgift och utan do- 
kumentation. SSK trafikledare och hans bi
trade utser egenmaktigt de som ar fortjanta 
av diplomet.

Hittills har 38 diplom utgivits. Foljande san
dareamatdrer har erhallit detta exklusiva dip
lom:

SM0: IX, LBR, NFA, PMH
SM2: AZH, BXI, JKI, AHJ, LCI
SM3: BP, AVW, JSR, CFV, CIQ, AGO, 

LWP, OSM
SM4
SM5
SM6
SM7

OZ5RM, OZ8O, DK1PD, DL1GBZ

WPX - STRUKNA PREFIX
Foljande prefix ar strukna och raknas inte 

for WPX Honor Roll fr o m 1986-01-01:
M1, VO3, VP3, VP4, VP0, VS5, 1B9, 

3B1, 3B2, 3C2, 3C3, 3C4, 3C5, 3C6, 3C6, 
3C7, 8Z, 9E och 9F.

WPX har alltid varit och kommer att forbli 
ett HF-diplom. Darfor raknas heller inte 
VHF-prefix typ DA4, DB, DC etc.

EPR, SX
TK, ASE, AHX, AA
AWA, BSM
GWF, BNG, KHF, LYL, GXP, BDB, 
NWJ, OUU, NYQ, LPL

DIPLOMSPALTEN
SM6DEC, Bengt Hogkvist, Blabarsstigen 11 B, 546 00 Karlsborg. Tel. 0505-10300

11••
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THE SENEGALESE AWARD
Diplomet utges av Association Des Radio 

Amateurs Du Senegal (ARAS) till lie hams 
och SWLs for verifierade kontakter med 
minst fem olika 6W-stationer.

Avgiften ar 10 IRC. Ansokan skall besta av 
en forteckning over genomforda kontakter 
samt QSL-kort eller fotokopia pa dessa.

Adressen ar ARAS Award Manager, P.O. 
Box 971, Dakar, Senegal.

Schaffhausen
Solothurn

BL Basle-Country 
Basle-City 
Fribourg

GE Geneva

AG Aargau
Appenzell Inner Rhoden
Appelzell Outer Rhoden

BE Berne

sz Schwyz
TG Thurgau
Tl Ticino
UR Uri
VD Vaud
VS Valais
ZG Zug
ZH Zurich

GL Glaris
GR Grisons 
JU Jura 
LU Lucerne 
NE Neuchatel 
NW Nidwalden 
OW Obwalden
SG St Gall

HELVETIA AWARD
Den officiella amatorforeningen i Schweiz 

(USKA) utger det har diplomet till lie radio- 
amatdrer for verifierade kontakter med samt- 
liga 26 cantons i landet.

Kontakter fr3n 1979-01-01 raknas.
Diplomet utges i foljande klasser:

1. CW/Phone (mixed)
2. CW
3. RTTY
4. SSTV

Av QSL, som skall bifogas ansokan, skall 
klart framga i vilket canton motstationen be- 
funnit sej.

Ansokan skall dessutom omfatta en for- 
teckning over QSL-korten, omfattande upp- 
gifterom kontaktad station, canton, datum, 
tid (UTC), band och trafiksatt.

Diplomet ar gratis. Bifoga endast tillrack- 
ligtantal IRC for returnering av Dina bifogade 
QSL.

Ansokan skall sandas till Kurt Bindsched- 
ler, HB9MX, Strahleggweg 28, 8400 Winter
thur, Schweiz.

Schweiz omfattar foljande cantons:

SSTV-AD
Det har ar ett aktivitetsdiplom for trafiksat- 

tet SSTV som utges av DARC till lie hams 
och SWLs for verifierade SSTV-kontakter 
fr3n 1984-01-01.

Foljande antal poang erfordras for resp dip- 
lomklass.
Grunddiplom
Sticker 50 
Sticker 75 
SSTV-Trophy

25 poang
50 poang 
75 poang 

100 poang
Varje kortvagskontakt ger 1 poang och var- 

je VHF-kontakt ger 2 poang. QSO med 
klubbstationen DF0BUS ger 10 poang (en
dast en gang).

Varje enskild station raknas en gang pa HF 
och en g£ng pa VHF.

For att kunna ansoka for SSTV-Trophy 
mciste man forst ha erhallit samtliga lagre 
klasser.

Ansok med GCR-lista och 10 DM eller 20 
IRC till Sacharbeiter Betrieb, Heinz Mdsti, 
DD0ZL, Postfach 1123, D-6473 Gedern 1, 
BRD.

10 SP RTTY AWARD
Verifierade kontakter pa trafiksattet RTTY 

med 10 olika stationer fran Polen.
Minst tre olika distrikt (SP1-SP9) skall vara 

representerade.
Alla band raknas. Diplomet utges i form av 

en vimpel.
Ansok med GCR-lista och 15 IRC till PZK, 

ZOW Leszno, P.O.Box 61, PL-64-100 Leszno, 
Polen.

NYA DIPLOM FRAN CWRJ
CWRJ diplomprogram finns redovisat i 

SSA Diplomparm QTC 1984.
Programmet har nu utokats med tva nya 

diplom. BSda ar av rattstavningstyp och reg- 
ler for det ena framgAr nedan.

Det andra aterkommer jag om, eftersom 
det forekommer tveksamheter i reglerna.

20CAW
Diplomet utges av CWRJ till lie hams och 

SWLs for verifierade kontakter pa trafiksattet 
CW frAn 1985-07-01.

Tio olika stader omfattande minst fem olika 
varldsdelar skall kontaktas. Staderna skall ha 
olika forstabokstav i namnet (t ex Atlanta, 
Blumenau, Chicago etc).

Avgiften ar 6 IRC. Ansok med GCR-lista 
omfattande call, datum och stad. Adressen 
ar Luiz Faria, PY2FK, P.O.Box 16681, 
03197-Sao Paulo-SP-Brasilien.

EUROPEAN COMMUNITY AWARD
Regler finns redovisade i SSA Diplom

parm QTC 1983.
Foljande andringar galler.
Ny ansokningsadress ar Award Mana

ger, LX2EA, P.O.Box 1352, L-1013 Luxem
bourg.

Nya lander gallande fran 1986-01 -01 ar CT- 
Portugal och EA-Spanien.

MOSELWEIN DIPLOM
DARC Ortsverband Cochem (DOK K45) 

utger det har diplomet till lie hams och SWL 
for verifierade kontakter med olika stationer i 
vindistrikten Mosel-Saar-Ruwer fran 
1985-01-01.

Diplomet utges i tre klasser:
Klass 3 (Kabinett): 10 poang
Klass 2 (Spatlese): 20 poang
KLass 1 (Auslese): 30 poang.

Kontakter med foljande DOK raknas: K05, 
K10, K25, K28, K32, K47, K48, Q04, Z11 
och Z23 ger 1 poang per kontakt.

DOK K45 (Cochem) ger 2 poang per kon
takt.

Klubbstationerna DF0COC och DK0BV 
ger 3 poang vardera.

Alla band och trafiksatt raknas. Ansok med 
GCR-lista och 7DM eller 10 IRC till: Werner 
Hiester, DF4WA, Hauptstrasse 58, D-5592 
Klotten/Mosel, Vasttyskland.

Var femtionde ansokande erhaller, forut- 
om diplomet, en presentkartong innehal- 
lande tre flaskor Moselvin av den kvalitet, 
som motsvarar ansokningsklassen.

Dessutom kommer en extra presentkar
tong att utlottas bland alia ansokande under 
varje kalenderar.
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VHF-SPALTEN
SM0FSK, Peter Hall, Timotejvagen 15/67, 191 77 Sollentuna. Tel. 08-7544788

Som ni sakert har forstcitt Sci har jag tagit 
overefter Janne/EJN som VHF-manager. Nu 
skulle det behovas n^gra nya medarbetare 
som skulle kunna hjalpa till att utveckla arbe- 
tet med de hoga frekvensema.

For narvarande saknar vi en spaltredaktor. 
I dag fungerar det s3 att jag sammanstaller 
det som skall in i VHF-spalten och sedan pla
cerar QTC-redaktoren in materialet dar det f ci r 
plats. Detta ar inte riktigt tillfredstallande att 
det inte finns nSgon spaltredaktor, s3 nu sd- 
ker jag efter en person som kan fylla den va- 
kanta platsen.

Pci senare tid har man upptackt en del 
konstiga fenomen under QSO:n p3 banden 
och det skulle vara kul att kunna folja upp 
dessa rapporter med lite battre underlag. 
Darfor skulle jag till min hjalp vilja ha nSgon 
som hciller i "forsknings projekt". I Region 1 
rekommenderar man alia foreningar att ha Sci- 
dana funktioner. Tankbara omrSden att gora 
mer omfattande undersokningar skulle kun
na vara AURORA-E och AURORA pci hogre 
frekvenser an 432 MHZ.

SPALTREDAKTOR

SOKES

TILL VHF-SPALTEN

KONTAKTA SMOFSK

"FORSKNINGS SAMORDNARE"

SOKES 

TILL VHF-SPALTEN

KONTAKTA SMOFSK

Ncigot samre med rapporter denna gcing, 
men det kommer nog massor till nasta num- 
mer efter den fina tropooppningen 13/10.

hOrtoch KORT

TROPO
432 MHz

SM5BEI (JO89) 861001 2004 - 2225 UT?: 
Korde Y22IC och Y21TC i JO63, Y24BO och 
Y24QO i JO62, DJ9BV i JO43, DF5LQ i JO44 
och OZ1GMP i JO56.

1296 MHz
SM5BEI (JO89) 861001 2015 UT?: Horde 

DJ9BV i JO43. 2135 UT?: Korde DK0TU i 
JO62. 2152 UT?: Korde DL7APV i JO62.

METEOR SCATTER
144 MHz

SM5MIX (JO78) Rapporterar foljande ru- 
tor ur sommarens skord:

KQ10, 21, 40, 50. JQ90. JN32, 56, 62. 
KP07, 08, 09, 16, 17, 29, 46, 59 och JP22.

VHF-UHF LOG

JMumber of QTH-sq’s wkd
19..*?.., ........

Signature

Callsign STCYd?
Total points 7^*3 2 G 
QTH-loc J099OD 
Number of QSO’s 30
Best QRB km, $tn

Date 8? *0/
Name of opr £»Ver>
Postadr Anfengaf-an 
qth 7^7 05 X-txFad
TX PA ^7(20 W input, type 9X/5O 
rx prsa/R

Contest RKTIM ITET3TES-
Section VHF

date GMT stn rprt sent rprt rcvd QTH band mode QRB points don’t fill

*/f /$°° STeWK 59 59 93,? 97
u IS03 SH11M 539 55? •/ CbJ 39?
II 59 59 FM 9l,o 7/

X.
--y-------

Wx > J
x

5? 59 JOTJ PC o s 'fm to
Ji- 557 51? II CU) 3535 2SH

Countries wkc 5/1, O^T, &P, |sum of pts 7336
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EME

144 MHz
Anvandn ing

SM5MIX (JO78) rapporterar att han efter 
ombyggnaden av antennen i maj kort 50 nya 
stationer.

SPORADISKTE

SM5MIX (JO78) 860708: Korde 58 QSO 
med stationer i UA6, UB, UO, LZ, YO, YU, F 
och G.

FrAn SM7LXV Christer har jag fcitt en om- 
fattande rapport om konditionerna i borjan av 
oktober.

861001: Tropo oppning frAn norra och mel- 
lersta DL, Y, SP, PA och ON. PA 432 MHz kor- 
des bl.a JO70, 80, 82, KO16 och 26.

861004 — 05: Kordes Region 1 testen pA 
70cm. 103 QSO ! med ett snitt pA 490 
km/QSO. Fi JO00,10, JN38. HB9i JN37. LX 
i JN29. ON i JO20. OK i JN69, 79. DL i JN39, 
48, 49, 57. G i JO01, 02 och 03 samt PA.

861008: Konds mot SP. PA 2m kordes KO02 
och J092.

861009: God oppning mot Y, OK, SP, HA 
och OE pA 144 MHz. Dar kordes bl.a JN77, 
78, 89, 99 och HG i KN06 och 07. PA 432 MHz 
kordes OK2KZR/p i JN89 och OE3XUA JN77 
som ropat och lyssnat mot Skandinavien hela 
dagen. Han hade bra signalstyrkor pA 
SK6UHF, LA8UHF, LA1UHF och SK7UHH.

Sjalv har jag fAtt lite muntliga rapporter 
frAn Stockholms trakten om de konditioner 
som var den 13/10. Det verkar ha varit mycket 
bra conds pA 432 och 1296 MHz. Condsen 
verkar ha legat mot UR, UA3, SP och OK. PA 
70cm horde jag sjalv att QSO genomfordes 
med RA3YCR (KO64 ?) och enligt "info" sA 
kordes bAde UA3 och OK pA 1296. Hoppas fA 
med lite mera info till nasta gAng.

AKTUELLA TESTER

December
1 18—22z Aktivitetstest SHF 12/85
2 18—22z Aktivitetstest VHF 12/85 
4 18—22z Aktivitetstest UHF 12/85
7el14 06 — 08z SP Akt.test UHF/SHF Nat. 
7el14 08 —11z SP Aktivitetstest VHF Nat.
21 08 —11z Kvartalstest 4
26 07—16z OK Jultest
28 09 —12z UK-7s Jultest

3/86
11/86
11/86

Januari
1 ? 16—19z AGCW H.N.Year VHF 12/86
1 ? 19—21z AGCW H.N.Year UHF 12/86
1 18—22z Aktivitetstest UHF 12/86
5 18—22z Aktivitetstest SHF 12/86
6 18—22z Aktivitetstest VHF 12/86
8? 06 — 08z SP Akt.test UHF/SHF Nat.
8? 08 —11z SP Aktivitetstest VHF Nat.

REGLER FOR AKTIVITETSTESTERNA 
VHF/UHF/SHF1987

DELTAGARE: Radiosandaramatdrer med 
giltigt tillstAndsbevis i Sverige. Alla forbin- 
delser skall ha genomforts frAn svenskt terri- 
torium.

TID: 144 MHz forsta tisdagen, 432 MHz 
forsta torsdagen och 1296 MHz och hogre 
forsta mAndagen i mAnaden. Samtliga tester 
gAr 1800 — 2200 GMT.

BAND: VHF 144 MHz, UHF 432 MHz och 
SHF 1296 MHz och uppAt.

TRAFIKSATT: Enligt televerkets bestam- 
melser. Trafik via aktiv repeater eller transla
tor fArejfdrekomma. Region 1 bandplan skall

144.000

144.150

144.500

CW (a)

SSB & CW

ALL MODES (b)

144.845

144.990 
145.000

25/12.5 
KHz

145.250

LOKAL 
FM

145.475

145.575 
145.600

145.800

146.000

FYRAR

REPEATER 
Infrekvens 
(NBFM) (c)

R7

SMPLEX
FM

S23
R0

REPEATER 
Ut frekvens

AMATOR
SATELLITER

144.000

144.025 
144.050

mAnstuds

Aktivitets centrum CW

144.100 Ref. frekvens random MS

144.300 Aktivitets centrum SSB

144.600 RTTY-anropsfrekvens

144.675 FSK-Packet radio/MaiIbox
144.700 FAX-anropsfrekvens

144.750 ATV-anropsfrekvens/Ljud

145.300 FM/AFSK digital

145.550 (Mobil) anropsfrekvens

IARU Region 1 bandplan

KOMMENTARER TILL BANDPLANEN
Allmant.

Inga in-eller ut-frekvenser for repeatrar ar tillAtna mellan 144 och 145 MHz. Digipeater system 
skall ej anvandas pA 2 meter utan hogre frekvenser rekommenderas.
Fotnotter
(a) CW ar tillAtet over hela bandet, men ar exclusivt mellan 144.000 och 144.150 MHz. 

Inga fyrar skall finnas i CW-delen.
(b) Smalbands trafik. Ej over 3 KHz bandbredd.
(c) Om sA onskas kan varje forening bestamma om man skall tillampa 12.5 KHz spacing pA 

FM-delen och dessa kanaler skall dA benamnas X-kanaler.
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1 SM7JUQ JO65PO
2 SMOFUO JO89UE
3 SK1BL/1 JO97EM
4 SK3AH JP82XO
5 SM6CLU/6 JO68QO
6 SM7LXV JO65SL
7 SL5ZZC JO89NQ
8 SM6ONH/6 JO68RO
9 SM0OUG/0 JO89TH

10 SM1NVW/1 JO96BV
11 SM5FDA/0 JO89
12 SM7LAD J 065
13 SM0KAK J 089
14 SM1MUV J 097
15 SM70SW J 076
16 SM10AT J 097
17 SM7NNJ J 086
18 SM7MXP/7 J 076
19 SM4P0W JP80
20 SM0HAX J 099

SM1PDA J 097
22 SK5JT JP70
23 SM5LXA J 078
24 SM7PIK J 086
25 SM2HLM KP03
26 SM2PYN KP03
27 SM6KPP J 067
28 SK6SV JO68
29 SM2RIX JP93
30 SM6GHS J 067
31 SM3NXC JP82
32 SM0PVW J 089
33 SMOOPC J 089
34 SM3CDW JP82
35 SM5PRE JO78
36 SM0LCB J 089
CHECKLOGGAR
SM0ELV

PROCENTUELL FORDELNING 
MELLAN DISTRIKTEN
DISTRIKT 0
DISTRIKT 1
DISTRIKT 2
DISTRIKT 3
DISTRIKT 4
DISTRIKT 5 
DISTRIKT 6 
DISTRIKT 7

22 %
14 % 
8 % 
8 %
3 % 

14%
14 %
19 %

1557
1401
1315
1222
1165
1099
1041
957
745 
711 
616
612
555
544
529
511
486
477
456 
435
435
406 
380 
329
325
268
244 
235 
195
167
142
94 
68
51
32
21

44
42
36

24
24
10
22
19
20
17
19
17
18
22
17
15
15
11
13
10
7
8
9
6
4
7
8 
3
3
1

KVARTALSTESTEN NR 3
ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG

KOMMENTARER
SK1BL: Det var hyfsade konditioner, men 

ack vilken dAlig aktivitet. Kul med sA mAnga 
SM3 och OZ. 73 Stig/1LPU

SM2RIX: Om jag inte haft forkylning och 
ont i halsen sA.... 73 de Richard

KOMMENTAR FRAN TESTLEDAREN 

KVARTALSTEST NR 3.
Aktiviteten var val inte att skryta med, men 

den ar ju bra mycket battre an for ett Ar sedan. 
Konditionerna var som vanligt blandade, 
men nAgra DX dok upp och gav stationer i 
SM7 ett gott poangtillskott. Gladjande ar att 
aven "kontinenten" borjat upptacka vAra tes
ter.

KLUBBMASTERSKAPET

Trots en samre aktivitet sA Aterf inns SK1B L 
i toppen. Eftersom kvartalstesterna ar en se- 
parat omgAng i klubbtavlingen sA ger det en 
extra chans att forbattra placeringen.

TIO I TOPP
Ganska sA hArt i toppen, men eftersom det 

inte koras nAgon totalsegrare utan distrikt- 
segrare sA gaIler det ju att vara forst i distrik- 
tet.

tillampas. Vid multioperator-multitransmit- 
tertrafik fAr endast en sandare anvandas sam- 
tidigt och gemensam log mAste foras. Under 
testen fAr endast en signal anvandas frAn res- 
pektive station utom i det fallet att man i en 
familj har en gemensam station.

TESTMEDDELANDE: Rapport (RS/RST) 
och LOCATOR.

POANGBERAKNING: Enligt Region 1:s 
regler 1 poang per pAborjad kilometer. Dock 
skall avstAnd under 10 km raknas som 10 po
ang. AvstAnd 2000 km och uppAt raknas som 
2000 poang. For SHF testen multipliceras 
varje poang med antalet pAborjade GHz. Ex. 
2 for 2304 eller 10 for 10368.

POANGAVDRAG: FELAKTIGA QSOn 
kommer att beddmas enligt foljande. 1 fel ger 
—25%,2felger — 50%, 3fel ellerfelaktig an- 
ropssignal ger 100%. Uppenbart felaktig LO
CATOR ger —100%. Olaslig anropssignal, 
rapport eller locator ger —100%.

LOGGAR: Bor vara av typ SSA:s VHF- 
UHF Testloggblad och skall innehAlla foljan
de kolumner: Tid i UT (GMT), Motstation, 
sant respektive mottaget testmeddelande, 
band, QRB, poang samt en tom kolumn. Se 
exempel nedan. Vidare skall det framgA vil
ken test det galler (VHF, UHF eller SHF). PS 
forsta sidan skall uppgift finnas om: Eget call, 
totalpoang, eget QTH och antal QSO. Detta 
bdr placeras i ovre hogra hornet enligt 
exemplet nedan. Observera att call /p inte 
langre finns i TFS B90 d.v.s. att vid portabel 
operation skall distrikts siffra alltid anges. 
Loggar skall vara poststamplade senast den 
15:e i mAnaden. Loggar poststamplade sena- 
re kommer ej att tagas med i tavlingen. Log
gar skickas till: PETER HALL, TIMOTEJVA- 
GEN 15/67, 191 77 SOLLENTUNA. KOM
MENTARER mottages garna. Skriv heist pA 
ett lost papper markerat med KOMMEN
TAR.

SEGRARE: Den station som deltagit i 
minst 9 tester och erhAllit flest poang. Poan- 
gen frAn de nio basta testerna raknas. Segra- 
ren erhAller SSA:s testdiplom. Dessutom ko
ras basta station i varje distrikt.

REGLER FOR
KLUBBMASTERSKAPET 1987

DELTAGARE: Alla som skickar in log till 
Aktivitetstesterna och/eller Kvartalstesterna 
med uppgift om vilken klubb (klubbcall) man 
tavlar for. Om mojligt skall den klubb man tav- 
lar for finnas i det distrikt dar man har sitt 
hemma-QTH. Man kan endast tavla for en 
klubb per Ar. KLubbsignal kan endast ge po
ang At sig sjalv. Ej till annan klubb.

POANG: Poangen for varje klubb summe- 
ras for varje testomgAng dar UHF ger dubbel 
poang och SHF ger tredubbel poang. En 
testomgAng omfattar antingen en mAnads 
VHF, UHF och SHF tester eller en Kvartals- 
test. Totalt antal testomgAngar ar 16. 12 akti- 
vitetstester och 4 kvartalstester. Den klubb 
som i en testomgAng har fAtt den hogsta po- 
angsumman fAr 1000.00 klubbpoang. De ef- 
terfoljande klubbarna fAr klubbpoang i pro
cent av den segrande klubben. (ex. segrande 
klubb har poangsumman 8345, den fAr dA 
1000.00 klubbpoang. Nasta klubb har poang
summan 6821 som dA fAr 6821/8345 x 1000 
= 817.38 klubbpoang. o.s.v.)

SEGRARE: Den klubb som fAtt flest klubb
poang vid Arets slut.

Sand bilder till VHF-spalten

KOMMENTAR TILL TESTREGLERNA 
AKTIVITETSTESTERNA

Nytt for 1987 ar att poangberakningen nu 
arandrad till den av Region 1 rekommendera- 
de 1 p/km, med ett undantag att lagsta po
ang ar 10 poang. D.v.s. att for avstAnd upp till 
10 km fAr man 10 poang.

Regeln 1 station = 1 signal galler fortfaran- 
de. Undantag: Station inom en familj darfle- 
ra amatdrer delar pA en station.

KLUBBTAVLINGEN
Reglerna ar nAgot uppstramade for 1987. 

Som det stAr i reglerna skall man i stdrsta 
mojliga mAn tavla for en klubb i sitt eget dist
rikt. For tanken med tavlingen ar ju att den lo- 
kala klubben skall tavla med andra lokal klub- 
bar. I bland kan det ju vara att man har sitt 
hjarta hos en annan klubb och det mAste man 
ju respektera. Men det fAr inte bli for utbrett, 
for dA forlorar nog tavlingen sin charm.

Ett problem som jag under Aret har brottats 
med ar vad man skall gora med SL-stationer- 
na som inte kan placeras in under "en hatt", 
men for 1987 kommer SL-signalerna att be- 
handlas som en klubb utan medlemmar. 
D.v.s. SL-stationens resultat raknas in i klubb
tavlingen som om det vore en klubb, men in
gen annan fAr tavla for den.

REGLER AGCW HAPPY-NEW-YEAR 
VHF/UHF-CW-CONTEST

DELTAGARE: Radiosandaramatorer och 
lyssnaramatorer endast SINGLE OPERA
TOR.

TID och BAND: 87-01-01 kl 1600-1900 
GMT 144.010-144.150 MHz, kl 1900-2100 
GMT 432.010 - 432.150 MHz

TRAFIKSATT: Endast CW.
ANROP: "CQAGCW TEST".
KLASSER: A = under 3.5 watt ut. 

B = mellan 3.5 watt och 25 
watt ut.

C = over 25 watt ut. 
D = SWL

TESTMEDDELANDE: RST+Lopnummer 
/Klass/LOCATOR. Ex. 579001/A/J031PK

POANGBERAKNING: QSO med egen ru- 
ta = 1 poang. QSO med rutor som angransar 
= 2 poang. QSO med nasta ring av rutor = 
3 poang o.s.v. QSO med nAgon som ej ger 
fullt testmeddelande = 1 poang.

MULTIPLIKATOR: Varje kord ny Locator- 
ruta (ex. JO31) ger 1 multiplikator.

Varje kort nytt DXCC-land ger ytterligare 1 
multiplier.

SLUTPOANG: QSO-poangen x multipli- 
katorerna.

ALLMANT: Testerna pA 2m och 70cm 
kommer att raknas separat. Stationer som 
deltager i endast pA ett av banden kommer in
te att ha nAgra nackdelar. Under testen fAr ej 
QTH eller Klass andras. Anvandning av artifi- 
ciella reflektorer och repeatrar fAr ej forekom- 
ma.

LYSSN AR LOGGAR: Varje station fAr log
gas en gAng per test. Forutom att logga an- 
ropssignalen och testmeddelandet skall ock- 
sA dennes motstation loggas. Denna motsta
tion fAr endast bli loggad som motstation 5 
gAnger.

LOGGAR: Skall vara insanda senast den 31 
januari till: Herbert Aschhoff, DF7DJ

Bergkamener Str. 76
D-4708 Kamen
Federal rep. of Germany

W
 W

 W
 

W
5 

ui
 w

 --J
 o

 Q

520 QTC 1986 12



JP70 42 653
J 057 39 653
JP70 26 637
J 089 44 627
JO67 40 622
J 089 46 619
J089 49 592
JP80 41 582
J 065 37 567
J 065 37 536
J 089 31 532
J 076 24 510
J 089 32 501
KP05 16 494
J 089 30 480
KP04 24 475
J 069 29 422
JO58 28 418
JP93 28 410
J 065 31 407
J 099 31 393
JP70 17 393
J 099 24 381
J 089 32 371
J 088 19 366
J 089 38 362
JO89 36 359
JO66 26 351
J 067 24 334
KP03 22 332
J 067 22 330
J 069 28 327
J 065 28 310
JP73 16 308
J 069 25 298
J 065 20 291
JO58 20 285
J 069 22 252
JO58 14 229
J 065 27 227
J 065 23 213
J 097 11 200
JO69 21 199
KP03 19 198
JO99 13 183
J 086 10 180
J 076 10 172
JP93 20 164
J 069 17 162
J 065 14 121
JP82 11 117
KP03 12 107
J 086 9 107
J 069 12 101
J 067 7 96
J 065 20 88
J 069 17 77
J 089 13 74
J 089 4 56
J 069 19 55
JP63 5 53
J 069 8 46
J 078 5 45
JP93 6 28
J 069 10 24
JP82 2 6

SK4DM, SM5HQN,

LOGGAR: SL6AL,

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

35

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

77
78
79

1 SK3AH JP82XO
2 SM6CLU/6 J O68QO
3 SM3KJO/3 JP92FW
4 SM5BUZ JO78MR
5 SK1BL/1 JO97EM
6 SL1FR0 JO97EJ
7 SK3LH JP93IH
8 SK7JD JO87HS
9 SM3JAW JP93MG

10 SM3AZV JP83VB
11 SM4HAK JP71
12 SK5EU J 078
13 SMOOUG/O J 089
14 SM7GWU J 078
15 SK6HD J 068
16 SL5ZZC J 089
17 SKONZ/O J 099
18 SM2EZT KP05
19 SMOKAK/O J 089
20 SM5FHF J 089
21 SM5LXA/5 JO78
22 SM5EFP J 079
23 SMOCCM J 089
24 SK5DB J 089
25 SM5HYZ JP80
26 SK3GK JP80
27 SM7BHM J 076
28 SM6NJK J 068
29 SK7PL J 076
30 SM5BKI J 089
31 SK4BW JP70
32 SM10AT J 097
33 SKOBJ/O JO88
34 SM70SW J 076

4x15. Borjade bra med LA8SJ pa tropo, se- 
nare oxo ett par UR-stn. Slutet samre 13 stn 
sista 2 timmarna. Micke/3JLA

SMOOCW: Hej och tack for denna g^ng 
och till Torsten -3AZV som kordes med bea- 
men mot Gotland, du m^ste ha rackarns gre- 
jor. Cu Bengt

SM5DYC: God aktivitet och hyggliga 
conds gjorde att det blev n^gra trevliga tim- 
mar vid radion. 73 de Ola.

AKTIVITETSTESTEN UHFOKTOBER
ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG

1 SM5BEI JP90EB
2 SM3AKW JP92AO
3 SMOLCB/O JO99BM
4 SMOMPP JO99BM
5 SKONZ/O JO89XJ
6 SK1BL/1 JO97EM
7 SM6CWM JO67ET
8 SK3AH JP82XO
9 SM7BHM JO76BA

10 SM7LXV JO65SL
11 SM7FMX J 065
12 SM7CFE JO76
13 SM1NVW/1 JO96
14 SM5HYZ JP80
15 SM5EFP J 079
16 SM7LXU J 065
17 SL1FR0 J 097
18 SM3JAW JP93
19 SM5FHF J 089

SM7PKK JO65
21 SM10AT JO97
22 SM4PG J 079
23 SM5BKI J 089
24 SM7NUM J 076
25 SM7FYW JO65
26 SM7OYE J 065
27 SM4POB JP70
28 SM3GBA JP82
29 SM7FTG J 076
30 SM3RLJ/3 JP93
31 SM6CEN J 057
32 SM7MXP JO76
33 SM3LIC JP92
34 SM6MVE J 067
35 SM6RCE JO58
36 SMONZB J 099
37 SMOOUG J 089

SM3AZV JP83
SM4HEJ J 069

38 1014
20 595
25 581
26 573
27 538
17 396
12 369
16 351
22 301
24 281
22 257
14 215
7 195

12 174
9 166

16 158
8 144
6 115

10 112
11 112
5 106
7 103

10 89
6 76

10 57
9 57
2 51

10 47
4 36
3 35
3 29
2 23
4 18
1 15
1 12
3 11
2 6
1 6
1 6

CHECKLOGGAR

SM0IKR

KOMMENTARER
SM6CEN: Vilken kontrasttill dagen innan ! 

D3 59+ signaler p3 nordtyskar i Ham- 
burg/Bremen.

AKTIVITETSTESTEN SHF OKTOBER
ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG

1 SM7DEZ JO65LN 23 316
2 SM7EYW JO65MO 21 216
3 SK5EW JO79VA 12 194
4 SM7CFE JO76TD 11 182
5 SM7FMX JO65KN 16 141
6 SM7EA JO76UE 8 134
7 SM7FGG JO76UE 7 102
8 SMOIKR JO89WF 11 95
9 SM5BEI JP90EB 8 80

10 SMOMPP JO99BM 7 49
11 SM7FYW J 065 2 40

SM7OYE/7 J 065 2 40
13 SM5FHF JO89 5 36
14 SM4PG JO79 2 31
15 SM1BSA J 097 1 22
16 SKOUX J 099 3 16
17 SKONZ/O J 099 2 11
18 SK7BQ/7 JO76 1 10
19 SKOCT/O J 099 1 7

SKOMT/O J 099 1 7

CHECKLOGGAR

SM5EFP

SK5JT
SK6AB 
SM4POB 
SLOCB 
SM6KIW 
SM5DYC 
SMORLY 
SM4P0W 
SM7PLX 
SM70QX 
SK5LW 
SK7JC 
SMOOPC 
SM2PSJ 
SM5FDA 
SM2MZA 
SM4KBC 
SM6RCE 
SM3RLJ 
SK7CE/7 
SMOOCW 
SM4DOG 
SMOGOO 
SM5PEY 
SM5MCZ 
SMONHE 
SM5CXN/M 
SK70L
SM6MVE 
SK2AT 
SM6MUY 
SK4RL 
SM7SY 
SM3GHW 
SM4KL 
SK7OA 
SM60PW 
SK4IL 
SM6OPX 
SM7FYW 
SM7OYE 
SM1NVW 
SM4JEW 
SM2PYN 
SMOLHY 
SM7NNJ 
SM7NUM 
SM2RIX 
SM40WB 
SM70BW 
SM3GBA 
SM2OKD 
SM7MNQ 
SM4KLW 
SM6CRX 
SM7LXP 
SM4RKS 
SM5FBL 
SMOITS 
SM4MWY 
SM3PXO 
SM4HEJ 
SM5PRE 
SM30WW 
SM4RPE 
SM3CDW

55 
33
56
46
55
38
57
57
48
40
35
51
39
49
37
26
46
29

90
122
82
79
66
51
54
62
50
42
51
68
62

CHECKLOGGAR:
SM6CDN

EJ KOMPLETTA
SM6OAG

2693
2486
2401
2059
1929
1697
1618
1560
1470
1442
1409
1271
1265
1263
1227
1218
1044
1039
1036
989
962
955
951
899
862
861
839
831
827
761 
731
701
665 
663

KLUBBMASTERSKAPET
NR CALL ANTAL LOGS SUMMA KLUBBPOANG

1 SK1BL 5
2 SK7OA 2
3 SK4BX 1
4 SK3AH 2
5 SK4IL 1
6 SK7U0 2
7 SK6LR 1
8 SK7CA 2
9 SKOEJ 1

10 SKONZ 4
11 SK5JE 1
12 SK4UH 1
13 SKOCC 1
14 SK5AS 2
15 SK5JT 1
16 SK2QG 1
17 SK2AT 1
18 SK6NP 1
19 SK6SV 1
20 SK3BG 1

3516 1000.00
1711 486.63
1557 442.83
1273 362.06
1165 331.34
1006
957
815
745
738
616
456
435
412
406
325 
268
244
235
142

286.12
272.18
231.80
211.89
209.90
175.20
129.69
123.72
117.18
115.47
92.43
76.22
69.40
66.84 
40.39

TIO I TOPP KVARTALS TEST
NR CALL ANTAL TESTER POANG FORRA OMG.

1 SM7JUQ 3 5393 (1)
2 SK1BL 3 5104 (2)
3 SK3AH 3 4930 (3)
4 SMOFUO 3 4085 (11)
5 SM6ONH 3 4036 (4)
6 SL5ZZC 3 3767 (10)
7 SMOKAK 3 3483 (5)
8 SM1NVW 3 3458 (9)
9 SMOHAX 3 3270 (7)

10 SM7LXV 3 3220 (16)

TIO I TOPP KLUBBTAVLINGEN
NR CALL ANT.GANG. PLATS POANG F0R.OMG.

1 SK1BL 12 11325.73 (1)
2 SKONZ 12 7861.84 (2)
3 SK3AH 12 6772.73 (3)
4 SK70A 12 5587.06 (4)
5 SK5DB 11 4171.16 (5)
6 SK4BX 11 3064.53 (6)
7 SK5AS 12 2121.02 (9)
8 SK7U0 12 2111.79 (13)
9 SK7FK 10 2069.20 (7)

10 SK5SM 8 2008.22 (8)

AKTIVITETSTESTEN VHF OKTOBER
ANROPSSIGNAL LOCATOR ANTAL QSO POANG

KOMMENTARER
SM3GBA: Missade de sista 50 min p.g.a. 

nattskift.
SM3PXO: Det ar kul med 2 mtr. Synd att 

antennmaster + ant. drSsade ned efter tes- 
ten. Men skarn den som ger sig, det kommer 
nog upp nSgot nytt snart. Sno eller ej. 73 Pet
ter.

SM60PW: Kul med testen, nu nar man 
kan utnyttja mojligheten att vrida p£ anten- 
nen. Kommer igen nasta test. Anders

SM6OPX: Skapliga conditioner. MSnga 
stationer ig^ng trots att antennen ej gick att 
vrida, stod i sydlig riktning. Korde OZ i fram- 
riktningen, LA p3 backen.

SK3LH: Forsta testen med nya antennen
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26
13

13688 24 7
8694 17 5
7602 17 5
7480 19 5
7252 14 7

14256 26 8
4510 16 5
3645 15 6
3528 17 5
1692 11 5

DL9GS JO31 54
DK9FE/P J 040 44
DK7ZH J 040 38
DL1GBQ/P JN47 35
DL9YBJ J 041 32

17 st loggar. 
Ingen svensk deltog.

KLASS C Over 25 w ut

SM0MPP 9 3476 (9)
SM5HYZ 10 3452 (5)
SM7BHM 9 3118 (10)

TIO ITOPP SHF
NR CALL ANTAL TESTER POANG FORRA OMG

1
2
3
4
5

SK5EW 
SM5BEI 
SM7FGG 
SM0IKR 
SM4PG

9
10
10
9
9

1501
1383
916
801
383

(3)
(1) 
(2) 
(8)

(10)

6 SM7CFE 8 1999 (4)
7 SM4AXY 7 959 (5)
8 SM0DJW 7 755 (6)
9 SM1BSA 8 739 (7)

10 SM7EYW 2 497 (12)

TIO I TOPP KLUBBTAVLINGEN
NR CALL ANT.GANG. PLATS POANG FOR.OMG.

1 SK1BL 13 11975.19 (1)
2 SK0NZ 13 8861.84 (2)
3 SK3AH 13 7573.64 (3)
4 SK7OA 13 5781.36 (4)
5 SK5DB 12 4645.23 (5)
6 SK4BX 12 3211.20 (6)
7 SK4IL 11 2448.30 (11)
8 SK7FK 11 2261.10 (9)
9 SK5SM 9 2242.86 (10)

10 SK5AS 13 2235.78. (7)

RESULTAT AGCW-VHF JUNI TEST 1986 
KLASS A Under 3,5 watt ut

18 st loggar.
Inga svenskar deltog.

KLASS B Mellan 3,5 och 25 w ut

1 DF0TAU/P J 040 41 15847 18 7
2 DK5PD/P JN67 31 9143 16 5
3 DL2ZAV/P J 040 34 8712 16 4
4 DJ1OJ JN58 22 5548 13 5
5 DK4CU/P JO31 27 5404 13 3

DL2OM J 030
DJ5BR JO31
0Z1L0 JO55
DK7ZT J 040
I6JKW JN63

21

351
308
287

393

SUMMA 
8775
7028 
5699 
4160 
4055 
3826 
2228 
2059 
1933 
1867 
1705
1684
1560 
1533 
1470 
1319 
1287 
1271
1227 
112

1007 
956
861 
831 
827 
738
711
709
665
653
592 
582 
582
532 
510

7 SL5ZZC JO89 6 140 5 1

7 st loggar.

KLASS D SWL
1 DE1CWL JO43 14 392 8 4
2 DE6NAF JO50 1 6 1 1

RESULTAT AGCW-UHF JUNI TEST 1986 
KLASS A Under 3.5 watt ut

1 DF3TT/P JN48 6 440 5 1
2 DJ7ST JO52 3 119 2 1

2 st loggar.
Ingen svensk deltog.

KLASS B mellan 3.5 och 25 w ut

6 st loggar. 
Inga svenskar deltog.

KLASS C Over 25 w ut

1 DL9YBJ JO41 11 1305 9 4
2 DK7FP/P JO31 10 782 8 3
3 DK9FE/P J 040 10 704 6 2
4 PA0NZH JO21 4 112 4 1
5 DL4IW/P JN39 3 112 3 1

1 DL8QS JO43 13 1786 13 5
2 DL2OM JO30 10 1400 10 3
3 DL5BAW J 043 14 1224 9 5
4 0Z1L0 JO55 8 440 7 3

4 st loggar.

POANG
1000.00
800.91 
649.46 
474.07 
462.11 
436.01
253.90 
234.64
220.28
212.76
194.30
191.90
177.78
174.70 
167.52
150.31
146.67 
144.84 
139.83 
126.72
114.76 
108.94
98.12
94.70
94.24
84.10 
81.02 
80.80
75.78 
74.42 
67.46 
66.32
66.32 
60.63
58.12
54.70 
46.27
44.79
41.71
41.48 
40.00
35.10
32.71
32.48 
24.04
23.25
8.43
5.36 
2.39

NR CALL 144 432 1296 10G
1 SKONZ 4 4 3 -
2 SK3AH 3 3 -
3 SK1BL 4 3 1
4 SK5DB 5 2 1
5 SK4IL 9 1 -
6 SK3LH 4 2 -
7 SKOEJ 2 1 -
8 SK5SM 1 - -
9 SK7BT 3 3 1 3

10 SK7BQ 2 3 1
11 SK7OA 2 2 -
12 SK7FK - 1 3
13 SK7JD 1 -
14 SK2AU 2 -
15 SK4BW 2 1
16 SK7CE 3 1
17 SK4BX 1 1
18 SK5EU 1 -
19 SK6HD 1 -
20 SK2AT 4 -
21 SK5AS 2 -
22 SK6IF 3 1
23 SK3GK 1 -
24 SK6QW 1 -
25 SK7PL 1 -
26 SK6DG - 1
27 SK6AB 1 1
28 SK7UO 1 1
29 SKOBJ 1
30 SK5JT 1
31 SKOHB 1
32 SK4UH

SK5EW
1

1
34 SK5LW 1
35 SK7JC 1
36 SK5JE 1
37 SK4RL 3
38 SKOTR 1
39 SK5BN 1
40 SK6NP 1 1
41 SK70L 1
42 SK3JR 1
43 SK7CA 2
44 SK0AR - 1
45 SK3BG 1 1
46 SK0MT 1 1
47 SK5AA 1
48 SK0UX - 1 -
49 SK0CT 1

den konstiga situationen forra gangen 
med halva listan over 9 strecket.

SHF: Ny ledare. SK5EW har nu passerat 
5BEI, men gissa om det kommer att bli h§rt 
om placeringarna.

KLUBBMASTERSKAPET: Fortfarande 
kamp om platserna p$ nedre halvan, men St 
toppen ar det inte s3 mycket att gora 3t. Ny 
p3 listan ar SK4IL som har kampat sig upp 
genom placeringarna.

KLUBBMASTERSKAPET OKTOBER
ANTAL LOGGAR POANG KLUBB

TIO ITOPP VHF
NR CALL ANTAL TESTER POANG FORRA OMG

1 SK3AH 10 23120 (1)
2 SK1BL 10 18986 (2)
3 SM5BUZ 9 18244 (21)
4 SK6HD 10 18022 (3)
5 SM3AZV 10 14276 (4)
6 SM3JAW 9 13216 (26)
7 SM5LXA 9 12996 (25)
8 SK7JD 10 12712 (5)
9 SM2EZT 10 10780 (6)

10 SL5ZZC 10 10431 (7)

TIO ITOPP UHF
NR CALL ANTAL TESTER POANG FORRA OMG

1 SM5BEI 10 8901 (1)
2 SM3AKW 10 7027 (2)
3 SK1BL 9 4978 (6)
4 SM6CWM 10 4663 (3)
5 SM0LCB 9 4046 (7)
6 SKONZ 9 3911 ((8)
7 SM7LXV 10 3535 (4)

KOMMENTARER
SM0IKR: Mycket konstig ton p3 4PG, 

CWn sonderhackad.
SK5EW: Testens sista 35 minuter gav 

7CFE, 7EA, OFZH och 0CPA. Fint att det 
finns aktivitet hela tiden.

SM5BEI: Verkligt d^liga condx vid torpet. 
Horde inget fr£n OH, 3AKW, 1BSA och4PG. 
Missade men horde 5FHF och 0CPA. Det ger 
emellertid lite mer "feeling” att kora test frSn 
torpet aven om poangskorden blev dSlig.

PROCENTUELL FORDELNING MELLAN
DISTRIKTEN

VHF UHF SHF
DISTRIKT 0 13 % 15% 29 %
DISTRIKT 1 4% 10 % 5 %
DISTRIKT 2 7 % 0 % 0 %
DISTRIKT 3 12 % 18 % 0 %
DISTRIKT 4 17 % 8% 5 %
DISTRIKT 5 18 % 13% 19 %
DISTRIKT 6 12% 10% 0 %
DISTRIKT 7 18 % 28% 43 %

KOMMENTAR FRAN TESTLEDAREN
Det har kommer att publiceras i December 

numret, s3 jag fcir val borja med att onska alia 
en GOD JUL och glom inte bort Kvartalstes- 
ten den 21/12 och UK7:s Jultest den 28/12. 
Det vore val smaskens att kunna sIS Danskar- 
na for en gSngs skull !!

VARNING !! P3 senare tid har ett par log
gar kommit mycket sent. Gemensamt med 
dessa loggar ar att dom har postas inom ett 
foretag, dar foretaget har tagit hand om pos- 
ten. Dessa brev har inte heller haft nSgon av- 
stampling frSn posten som visar nar dom ar 
pSIagda. S3 se till att loggarna postas i tid.

N3gra har undrat vad som hander med se- 
na loggar. Svaret ar att dom hamnar i pap- 
persinsamlingen. Reglerna sager att for sent 
inkomna loggar ej medraknas i tavlingen.

VHF: Konditionerna var en bra bit over det 
normala, s3 det blev nog over lag battre po
ang an vanligt. Som vanligt en liten skvatt 
aurora.

Ett VALKOMMEN sager jag till :
SM7MNQ, 6KIW, 6CRX, 5HQN, 5FBL, 

5CXN, 4RPE, 4MWY, 4KLW, 3GHW, 
3CDW, ONHE, OGOO, SK7PL, 6AB, 4DM 
och SK3LH

som skickat in logg for forsta g3ngen i 3r.

UHF: Condsen var val lite over det normala 
och en skvatt aurora i borjan och i slutet av 
testen gav lite extra poang. SM4HEJ, 3RLJ 
och SL1 FRO nya log inskickare denna g3ng.

SHF: BRA ! NYTT REKORD IGEN !! 21 
Loggar inskickade denna gSng. Forutom 
dessa fanns ocksS OFZH, 0CPA, 4IAZ, 
5DGX, 7PSK och 7LNJ QRV. P3 10 GHz 
fanns 7DEZ, 7FMX, 7FYW, 7OYE och 7LNJ 
QRV. Detta ger 27 signaler varav 5 st p3 10 
GHz. Nya signaler denna g3ng: SM7OYE, 
7FYW, 7FMX, 7DEZ, SK7BQ, 0NZ, OCT och 
0MT.

KLUBBTAVLINGEN: Fortfarande"skram- 
mande" I3g aktivitet p3 Gotland. SK4IL och 
SK7BT ar klubbar p3 uppg3ende.

TIO I TOPP
VHF: Som ni ser s3 kommer det nya upp till 

9 tester eller fler och dom tranger sig nu in p3 
resultatlistan. Enda sattet att forbattra sitt re- 
sultat ar att kunna "byta ut" en samre test 
mot en battre.

UHF: Ordningen 3terstalld i toppen efter

S
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SATELLITER
SM0DZL, Anders Svensson, Blabarsvagen 9, 761 00 Norrtalje. Tel. 0176-19862

HAMS IN SPACE 25 AR
Den 12 december i Sr ar det 25 Sr sedan den 

forsta amatdrbyggda satelliten placerades i en 
bana runt jorden. Under 18 dagar sande Oscar-1 
HI HI pS 144.983 CW med 100mW effekt, vilket 
resulterade i 5000 rapporter f rSn ca 600 amatdrer 
i 26 lander. Oscar-2 sandes upp den 12 juni 1962 
och aven den fungerade i 18 dygn. Oscar-2 rap- 
porterades av 700 amatdrer jorden runt.

Oscar-1 och 2 drevs med torrbatterier, vagde 
nara 7 kilo med dimensionerna 30 x 35 x 15 
cm. Omloppstiden var ca 90 minuter vilket med- 
forde att de tick kort livslangd.

Oscar-3 blev den forsta amatorradiokommu- 
nikationssatelliten. Mellan den 9 och 25 mars 
1965 genomfordes nSgra hundratal QSO bland 
annat de forsta transatlantiska satellitforbindel- 
serna. Aktiva SM var bland andra SM4CD0, 
5BSZ, 6CSO, 6PU, 7ZN samt nSgra grupper 
som dolde sig bakom suffixet -OSC. P.g.a. att 
Oscar-3 hade bSde sandare och mottagarkanal 
pS 2-metersbandet, blev mottagaren nSgot 
okanslig. Och den 25 mars var batterierna ut- 
tomda och Oscar-3 fortsatter tyst sin fard i kan- 
ske 500 Sr till.

Oscar-4 blev nasta steg i utvecklingen. Den 
var amnat att placeras i en nara geostationar ba
na, men p g a fel pS ett raketsteg blev Oscar-4 
och tre andra satelliter kvar i sin starkt elliptiska 
transferbana. (Liknande Phase III). SvSrigheten 
att kunna gora korrekta banberakningar med- 
forde att endast nSgot 10-tal QSO kunde ge- 
nomforas fram till mitten av mars 1966. En av de 
mer anmarkningsvarda forbindelserna genom- 
fordes den 26 december mellan K2GUN och 
U P2ON. Detta var den forsta direkta satellitkon- 
takten mellan USA och Sovjetunionen. Oscar-4 
vagde 13 kilo och drevs av solceller men hade in- 
ga ackumulatorer varfor den endast fungerade 
nar den var solbelyst.

Bakom Oscar 1 —4 ISg en grupp i Californien, 
vilken kallade sig "Projec Oscar" = Orbiting Sa
tellite Carrying Amateur Radio. Men 1969 reor- 
ganiserades verksamheten och AMSAT med 
hemvist i Washington bildades.

Oscar-5 byggdes av en grupp amatdrer vid 
universitetet i Melbourne och hade 2 telemetri- 
sandare pS 144.05 respektive 29.45. 8 telemetri- 
kanaler med tonskift lamnade information om 
satellitens tillstSnd, temperatur, batterispan- 
ning etc, vilket rapporterades av amatdrer i 27 
lander. Oscar-5, som vagde 17 kg varav 9 kg bat- 
terier, lamnade vardefull information for kom- 
mande satellitkonstruktioner samt data om vSg- 
utbredning pS 144 och 29 MHz. Detta senare 
band skulle komma att anvandas som nerlank av 
ett flertal amatorsatelliter. I mitten av mars 1970 
var batterierna slut, men det torde droja ytterli- 
gare ca 10000 Sr innan Oscar-5 trillar ner.........

Den forsta riktiga amatdrradiokommunika- 
tionssatelliten blev Oscar-6 som sandes upp den 
15 oktober 1972 och kom att fungera fram till juni 
1977. Den hade en transponder av typ A m a o 
145.95 upp och 29.50 ner och med en band- 
bredd pS 100kHz. Dessutom fanns sandare for 
24-kanaler telemetri pS 29.45 och 435.10 CW. 
Oscar-6 vagde ca 16 kg och var utrustad med 
solceller och ackumulatorer och kunde darmed 
anvandas aven nar satelliten befann sig i jord- 
skugga. Oscar 6 hade "codestore" for medde- 
landen. Med Oscar-6 genomfordes de forsta for- 
soken att genom analys av det mottagna dopp- 
lerskiftet hos en signal genom transpondern, 
kunna bestamma en sandares lage. Detta vida- 
reutvecklades till SARSAT-systemet som arbe- 
tar pS 406 MHz och anvands for att lokalisera 
nodsandare pS bl a stortade flygplan.

Oscar-7 sandes upp 15 november 1974 och 
var utrustad med 2 transpondrar, Mode A och B. 
Telemetri 24 kanaler pS CW och 60 kanaler 
RTTY. Oscar-7 hade ett utokat "codestore" pS 
896 bitar. Den vagde 29 kg och var cylinderfor- 
mad. Pris US$60000. I augusti 1978 kroknade 
den forsta ackumulatorcellen, men detta till 
trots fungerade Oscar-7 fram till juni 1981.

E KVATO R PASS AG ETID E R
RS 5 RS 7 0-11 JO-12

DAG VARV UT °W VARV UT °W VARV UT °W VARV UT °W
15/12 21972 1309 273 22038 1245 274 14888 1252 222 1550 1237 216
16/12 21984 1304 273 22050 1236 273 14903 1331 232 1563 1345 224
17/12 21996 1258 273 22062 1226 272 14917 1230 217 1575 1257 204
18/12 22008 1253 273 22074 1216 271 14932 1308 226 1587 1208 185
19/12 22020 1247 273 22086 1207 270 14946 1208 211 1600 1316 193
20/12 22032 1242 274 22099 1356 299 14961 1246 221 1612 1227 173
21/12 22044 1237 274 22111 1346 298 14976 1324 230 1625 1335 182
22/12 22056 1231 274 22123 1337 297 14990 1224 215 1637 1246 162
23/12 22068 1226 274 22135 1327 297 15005 1302 225 1650 1354 171
24/12 22080 1221 274 22147 1317 296 15019 1202 209 1662 1306 151
25/12 22092 1215 274 22159 1308 295 15034 1240 219 1674 1217 131
26/12 22104 1210 275 22171 1258 294 15049 1318 229 1687 1325 140
27/12 22116 1204 275 22183 1248 293 15063 1218 213 1699 1236 120
28/12 22129 1359 305 22195 1239 292 15078 1256 223 1712 1344 128
29/12 22141 1353 305 22207 1229 291 15093 1334 233 1724 1256 109
30/12 22153 1348 305 22219 1219 290 15107 1234 217 1736 1207 089
31/12 22165 1343 306 22231 1210 289 15122 1312 227 1749 1315 097

1/1 22177 1337 306 22243 1200 288 15136 1212 212 1761 1226 078
2/1 22189 1332 306 22256 1349 317 15151 1250 221 1774 1334 086
3/1 22201 1326 306 22268 1340 317 15166 1328 231 1786 1245 066
4/1 22213 1321 306 22280 1330 316 15180 1228 216 1799 1353 075
5/1 22225 1316 306 2299? 1320 315 15195 1306 225 1811 1305 055
6/1 22237 1310 307 22304 1311 314 15209 1205 210 1823 1216 035
7/1 22249 1305 307 22316 1301 313 15224 1244 220 1836 1324 044
8/1 22261 1300 307 22328 1251 312 15239 1322 229 1848 1235 024
9/1 22273 1254 307 22340 1242 311 15253 1221 214 1861 1343 033

10/1 22285 1249 307 22352 1232 310 15268 1300 224 1873 1255 013
11/1 22297 1244 308 22364 1222 309 15283 1338 233 1885 1206 353
12/1 22309 1238 308 22376 1213 308 15297 1237 218 1898 1314 002
13/1 22321 1233 308 22388 1203 308 15312 1316 228 1910 1225 342
14/1 22333 1227 308 22401 1352 337 15326 1215 213 1923 1333 350

OSCAR 10 OVER HORISONTEN
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•3M5CJF

Den 5 mars 1978 var det dax for Oscar-8. Den- 
na nSgot enklare satellit var tillverkad av "ihop- 
plockade grejor", vagde 27 kg och hade 2 trans
pondrar Mode A och J. Telemetri 6 kanaler CW. 
J-transpondern tillverkades av JAMSAT. 
Oscar-8 gick QRT v§ren 1983 p g a varme- 
problem.

End part one. 

AO-10 snart QRV?
Den 2 november 1986 lyckades VE1SAT reset- 

ta IHU pS Oscar-10 och for att kunna laddaacku- 
mulatorerna maximalt har transpondrar och fy-

rar stangts av. GB kan tillfalligt vara igSng 
(145.810). Om transpondern ar pSslagen FAR 
DEN INTE ANVANDAS innan AMSAT givit 
klartecken.

RS 9-10
Forvantad start omkring cirsskiftet 86/87. 
Lyssna pci:

AMSAT europanatet lord, kl 1000UT 14280 
svenska natet sond. kl 1000SNT 3740 
ryska natet lord, kl 1100UT 14292

AMSAT-SM Box 311, 600 43 Norrkoping
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RADIOSAMBAND
SM3BP, Olle Berglund, Hartsvagen 10, 820 22 Sandarne. Tel 0270-60888

VAD HANDER I USA? Ur QST Dec/85.

LARDOMAR FRAN MEXICO CITY.

Nar jordbavningarna slog till mot Mexico 
City den 19 och 20 sept, lamnade de tragedier 
och forstorda kommunikationer mellan en av 
varldens stdrsta stader och den dvriga varl- 
den eftersig. Effektiv hjalpfdrsenadesavfor- 
storda telefonlinjer. Fortvivlade slaktingar 
kunde inte kontakta sina nara anforvanter. 
Staden var totalt avskuren fr^n en nyhets- 
hungrig varld. Sandareamatorer var villiga 
och fullt i stcind att overbrygga klyftan.

Men vi var inte i ordning. Darfor kunde vi 
inte utratta s3 mycket som annars hade varit 
mdjligt. Enskilda radioamatorer gjorde ett ut- 
markt jobb for att forbinda Mexico City med 
yttervarlden. Anstrangningarna (speciellt p3 
den mexikanska sidan) av de som sokte upp- 
ratthSlla forbindelserna med USA var nastan 
overmanskliga, men var trots allt endast top
pen av ett isberg. Mycket mera utrattades av 
amatorer, bcide inom Mexiko och i resten av 
latinamerika an vad som nSdde v^ra oron norr 
om gransen. Tidningar, radio och television 
och orakneliga manniskor p§ b3da sidor av 
gransen lovordar amatorradion - och det med 
ratta, ty utan den hade tragedien och lidan- 
det blivit annu varre.

Men Icit nu inte detta stiga oss St huvudet. 
Vi kunde ha gjort en massa saker battre - och 
om vi ar sS bra som vi tycker om att tro, skall 
vi nu vanda vSr uppmarksamhet frSn applS- 
derna till den laxa vi tick lara oss. Och det ar 
vad som nu sker inom ARRL:s professionella 
stab och frivilligorganisation.

Varje naturkatastrof skapar sina egna, uni- 
ka problem. En del kraver endast minimala in- 
satser av amatorradion. De fasta forbindel- 
serna forblir intakta och vSr primara roll blir 
att endast komplettera dem, speciellt inom 
det drabbade omrSdet. I dvrigt stSr vSra 
tjanster till forfogande for myndigheterna, 
att anvandas vid arbetet med att uppratta 
nodvandiga forbindelser utover de vanliga, 
att anvandas av hjalporganisationerna vid 
samordning av deras insatser samt att hante- 
ra meddelanden frSn drabbade till oroliga an- 
horiga och vanner utanfor katastrofomradet.

Lang erfarenhet har lart oss att valfards- 
forfrSgningar - meddelanden frSn omrSden 
utanfor katastrofomrSdet till nSgon innanfor - 
mSste ges en lagre prioritet. Vanligtvis har de 
som arbetar inom omrSdet for mycket att gd- 
ra for att ha tid till att spSra manniskor och att 
overlamna och fa svar pa sadana medde
landen.

Storre delen av det lokala telefonnatet ha
de klarat jordbavningarna. Nar en XE-station 
hade mottagit en forfrSgan, och den inneholl 
telefonnummer, var det oftast mdjligt att be- 
krafta om nSgon var oskadd genom att an- 
vanda telefonen. Radioamatorerna i Mexico 
City var kvicka att upptacka och utnyttja den- 
na mojlighet och man satte upp ett nat for att 
ta hand om valfardsforfrdgningar. Tiotusen- 
tals sSdana besvarades - de fiesta med glad- 
jande, mSnga tyvarr med sorgliga nyheter.

Fast nSgra avdelningar av ARRL:s faltor- 
ganisationer var snabba att uppfatta och rea- 
gera, sS var det inte i stort sett planering och 
organisation som raddade vSrt ansikte den 
har dagen. Snarare var det individuella insat

ser och initiativ. Enbart tillit till etablerade pro- 
cedurer, utformade for ett annorlunda scena
rio, skulle i onodan ha lamnat tusentals man
niskor fortvivlade i deras stravan efter lugnan- 
de besked. Dessa nyktra fakta tvingar oss att 
se over n^gra grundantaganden i amatorradi- 
ons forberedelser for nodtrafik. Denna pro
cess har redan borjat och kommer, f^r vi hop- 
pas, att leda till att vi svarar upp snabbare och 
med storre flexibilitetet inom organisationen 
vid framtida insatser.

Vcira hjartligaste gratulationer till radio- 
amatorerna i Mexico och till deras nationella 
lARU-organisation, Liga Mexicana de Radio 
Experimentadores, liksom till ett orakneligt 
antal amatorer i USA, Canada och andra stal- 
len, for ett fint jobb. Ett speciellt tack fortja- 
nar alia de som lyssnade i det tysta, beredda 
att hoppa in och hjalpa till om det skulle be- 
hovas, och darmed bidrog till att inte oka for- 
virringen. Ni visade den disciplin som gor 
amatdrrdrelsen till en vardefull tillg^ng, sett 
ur myndigheters och serviceorganisationers 
synvinkel.

- David Sumner, K1ZZ -

PACKET RADIO I NODSAMBAND.

(I forts oversatter vi PACKET RADIO = 
PAKETRADIO))

Paketradio ar framtidens kommunikations- 
satt vid nod- och frivilliga samband! - Ratt?

Nej - pcistSendet ar FEL! Paketradio ar ett 
fantastiskt effektivt kommunikationssatt, 
men det ar inte ''framtidens” - det ar har NU, 
och det byggs ut med rasande fart. Over 
18.000 paketradiosystem har hittills scilts.

Vad innehAller d£ ett Scin't har system? 1) 
En TNC (Terminal Node Controller), som ar 
"hjarnan” i systemet. 2) En transceiver, och 
3) En dator med kommunikationsprogram. 
Datorn skall ha en bildskarm eller en skrivare, 
eller bSdadera.

Fordelarna med paketradio kommer att 
presenteras sammanfattade p3 annan plats i 
tidningen. For att f3 en bild av vad paketradio 
verkligen kan utfora, skall vi ta en titt pci akti- 
viteten i tvS av landets folkrikaste stater, och 
samtidigt fci lite tips om hur man bast utnytt- 
jar systemet vid radiosamband i nodsituatio- 
ner och vid tavlingar.

PAKETRADIO-PROV i TEXAS.
Scenario: Ungefar200 "krigsskadade” an- 

lander till tre flygplatser i Dallas for att sedan 
fordelas pa ett dussin sjukhus. Varje "offer” 
har en etikett som talar om hans eller hennes 
namn, forsvarsgren, grad, typ av skada och 
annan information som omedelbart m^ste 
sandas till sjukhusen, snabbt och felfritt.

Uter det inte som ett jobb for paketradio? 
Det tyckte citminstone WA5MWD/David 
och andra Dallasamatdrer nar de tillfrSgades 
om de kunde hjalpa till vid ett prov som 
CMCHS = Civilian/Military Contingency 
Hospital System ville gora. Det var ett prog
ram for fordelning av krigsskadade frSn ett 
konventionellt krig i Europa till civila sjukhus 
i USA.

Sex paketradiostationer placerades ut: vid 
tre flygplatser, vid Dallas Emergency Opera
tions Center och vid tv3 sjukhus. Alla utom 
en av stationerna hade ocksS fonioperatdrer, 
dessutom fanns fonistationer vid nSgra av de 
andra sjukhusen.

De deltagande sandareamatdrerna kom 
fran klubbarna i Garland, Dallas, South West 
Dallas, Tarrant County och Ft Worth Kilocyc
le Klub.

David rapporterade att det var en tendens 
bland fonioperatorerna att ta for givet att all
ting hanterades via paketradion. Som exem- 
pel namnde han att han, efter att ha avlags- 
nat sig tillfaIIigt ett hundratal meter frSn sam- 
bandsrummet p3 Parkland Memorial 
Hospital, inteforran efter20 minuter fick reda 
p3 att en buss anlant.

Med anledning av detta betonar han vikten 
av att ha klara linjer om vilken trafik som skall 
hanteras i de olika trafiksatten. Han rekom- 
menderar ocksS att ha en sarskild natkontroll 
i paketradionatet "for att overvaka frekven- 
sen, fatta beslut och erbjuda hjalp - men inte 
hantera nSgon trafik. Denna station behover 
nodvandigtvis inte dirigera natet, bara vid be- 
hov ge anvisningar.”

Det har provet klargjorde fakta om Icinga 
textfiler. "De orsakade problem” sager Da
vid. "Jag observerade ibland att ett sam
band, som fungerade fint under vanlig paket- 
radiokonversation, inte holl for en 6-kilobyte 
overfdring. Det var inte ovanligt att se en Sci- 
dan sluta med ett 'Retry Disconnect 
meddelande.”

Detta var exakt vad som hande KB5F/ Bill, 
som var paketradiooperator vid Dallas Naval 
Air Station under provet. Nar hanforsokteatt 
sanda info betraffande 79 "sSrade” till Dallas 
EOC packade paketradio-lanken ihop och 
han fick repetera c:a 50 av anmalningarna. 
For att minska risken for sadana handelser fd- 
reslcir David att man begransar filerna till 50 
linjers langd, Scivida man inte har en absolut 
tillforlitlig forbindelse.

Overlagsenheten hos paketradion i bullriga 
miljoer bevisades klart under CMCHS prov. 
Killarna som var placerade vid flygplatsen 
satt i en husvagn nara en startbana. De be- 
domde att halften av de inkommande med- 
delandena skulle ha missats och behovt repe- 
terats om de hanterats via telefoni i sta I let for 
paketradio.

Eftersom informationen som sands via pa
ketradio inte ar battre an vad som "stoppas 
in” i datorn hade David och hans pojkar gjort 
iordning ett formular som underlattade for 
folk som inte ar vana vid radiogramhantering, 
att snabbt och sakert satta upp ett med
delande.

David tror att m^nga manniskor inte forstSr 
hur vardefull paketradion ar darfor att de inte 
har haft mojlighet att prova den. "Det ar fel 
att se p£ paketradion som ett framtida kom- 
munikationsmedel - den finns har NU och 
omkring oss. Med okad tillganglighet av pro- 
dukterna och ett stort antal entusiastiska 
manniskor som anvander dem, ar den enda 
begransande faktorn vSr inlarning till att an- 
vanda den” sager David.

Patty Winter, N6BIS
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BRAND I BERGEN!sAndareamatOrernas
SAMBANDSKAR:s ARSMOTE.

SSK holl i dr sitt drsmote i Soderhamn. 
Lordagen den 18 nov kunde SM3MPN/Knut- 
te, i egenskap av ordf i Radioklubben FAXE, 
som var vardklubb, halsa ett 15-tal medlem- 
mar valkomna till Soderhamn, klubben och 
klubbhuset.

Frdn SM2AHJ, SM2JKI och SM3JSR fo
releg radiogram med halsningar till motet.

Arsmotet foljde den stadgeenliga dagord- 
ningen och ndgra sensationella nyheterfinns 
icke att rapportera.

Verksamheten under dret (1/9 1985 - 31/8 
1986) har enligt verksamhetsberattelsen foljt 
de riktlinjer som anges i SSK:s handlings- 
program. Information om mdlsattning och 
arbetsformer har delgivits klubbar och enskil- 
da amatdrer. Kontakter med myndigheter har 
fortsatt bl.a. genom overlaggningar med 
Statens Brandnamnd och Statens Radd- 
ningsverk. Det sistnamnda startade sin verk- 
samhet under 1986. En stor del av styrelsear- 
betet har gallt samarbetet mellan SSA och 
SSK, som nu tycks narma sig en losning. 
SSK:s styrelse har foreslagit en sambands- 
funktionar i SSA:s trafiksektion.

Valet till styrelsen resulterade i att 
SMOHEB/Harry valdes till ordf och att 
SM0NFA/Stig samt SM0LBR/Rainer utsdgs 
till styrelseledamoter. Som suppieant valdes 
SM2AHJ/Per. Revisorer blev SM3CLA/Carl- 
Olof och SM3JSR/Rolf med SM3INS/Birger 
som suppl. Valberedning: SM5ASE/lvan, 
SM3AVW/Sigge och SM5AA/Lars.

Ndgra motioner hade icke inkommit. Med- 
lemsavgiften for 1986-87 faststalldes till 20:- 
kr.

Frdn styrelsen foreleg ett forslag om succe- 
siv avveckling av SSK vid ett eventuellt upp- 
gdende i SSA. Efter diskussion blev motets 
beslut att styrelsen fcbr i uppdrag att utarbeta 
och framlagga ett forslag till avvecklingsplan. 

Trafikledaren, SM3AVW, rapporterade att 
verksamheten i SARNET varit i stort sett av 
samma omfattning som 1984-85. Antalet nat 
som kortsvarje vecka har varit 11, utom under 
jun-aug dd 3 nat/vecka varit igdng. Antalet 
nat under dret var 269 med 1779 deltagare 
och 796 hanterade radiogram.

Kontaktmannen med SSA, SM5ASE, rap
porterade frdn sammantraffandet mellan 
SSK, SSA och NRRL vid SSA:s drsmote i 
Galli vare.

SM3BP rapporterade om ett sambands- 
marke och en armbindel som med all sanno- 
likhet kommer att saluforas av SSA. Market, 
somarutarbetatavSSK, hartexten SANDA- 
RAMATOR - RADIOSAMBAND och SSA:s 
emblem. Det har samma fargsattning och 
uppbyggnad som SSK-market. SSA:s sam- 
bandsmarke och armbindel ar avsedda att 
anvandas av klubbarnas operatdrer vid radio- 
samband. Ett forslag till radiogramblankettar 
ocksd inlamnat till SSA.

Tid och plats for nasta drsmote fick styrel
sen i uppdrag att bestamma.

Arsmotet avslutades med ett tack till 
vardklubben for visad gastfrihet. SM5AA/ 
Lars avtackades for alia de dr han arbetat for 
SSK.

— ***( SSK )*** —

PAKETRADIO vid CYKELLOPP.

Primavera heter ett cykellopp som gdr 
bland bergen i Diablo Valley, oster om San 
Francisco. Cyklisterna har fyra olika strackor 
att valja mellan, frdn 50till200 km. Den langs- 

ta strackan vindlar sig genom dtskilliga can
yons, over kullar och upp over det 600 m hoga 
Mt Diablo.

Under de senaste fem dren har WA6PWW 
/Kit Blanke organiserat radiosambandet i 
loppet. Det framsta mdlet ar att ge arrangd- 
rerna info om var varje cyklist befinner sig vid 
en viss tidpunkt - eller dtminstone mellan vil- 
ka kontroller de finns. Pd sd satt kan saknade 
cyklister dterfinnas snabbt.

Med 2000 manniskor som var och en chec- 
kar in tvd till fyra gdnger har sandareamato- 
rerna att hantera omkring 6000 rapporter un
der loppet. I dr var det 30 amatdrer som be- 
mannade 16 stationer under Primavera. Fem 
av dem var utrustade med paketradio, inklu- 
derande en halvvags uppe pd Mt Diablo som 
fungerade som relastation (digipeater) for de 
andra.

Bdde paketradio- och foninatens kontroller 
var placerade hemma hos WB6MRQ/Frank 
Kibbish, ndgra km frdn start/mdllinjen. Kit 
och Frank anser att natkontrollerna skall pla- 
ceras avskilda frdn storningarna i handelser- 
nas centrum, och har gjort sd anda sedan de 
borjade skota radiosambandet i loppet.

Eftersom alia paketradiostationer ocksd 
hade fonistationer igdng, holls de tvd naten 
val dtskilda frekvensmassigt sett. All paketra
dio Idg pd 220 MHz, medan fonin holl till pd 
144. (Viss samorning skedde ocksd pd 450 
MHz).

Frank fungerade som NCS i paketnatet, 
medan KA6YFB/Mike Weaver tog hand om 
den sysslan pd fonisidan. Med de bdda i sam
ma rum var det enkelt att samordna informa- 
tionen mellan de tvd naten.

WB6MRQ:s utrustning bestod av en mic
rocomputer och skrivare samt en diskettsta- 
tion. All inkommande information lagrades 
pd diskett och skrevs vid behov ut.

I fjol mdste paketoperatdrerna ta till en 
komplicerad taktik for att overvinna det fak- 
tum att paketprotokollen inte godkande 
''error-checking” vid flerstationsforbindelse. 
I dr hade dock Frank infort WA8DED:s hdrd- 
vara i sitt system och hade mojlighet att hdlla 
kontakt med alia de andra paketstationerna 
under hela loppet.

Detta intelligenta system overvakade hela 
tiden natet och trafiken frdn de andra statio- 
nerna. Om det fann inkommande data i det 
format som normalt skulle anvandas for rap
port om cyklistens lage (kontroll nr, tid, cyk- 
listens nr), sande det informationen direkt till 
datorns minne. Om det var ndgot i formatet 
som det inte kande igen, visades det pd skar- 
men. Sd skedde med servicemeddelanden 
frdn de andra paketradiostationerna. Slutre- 
sultatet var, sade Frank, en trafikhanterares 
drom. "Vi hade faktiskt tvdvags konversation 
medan systemet behandlade rutindata.”

Lyckligtvis var det bara en cyklist som forir- 
rade sig och han blev latt funnen. En annan 
cyklist blev svdrt skadad i en omkullkorning. 
En amator var dar inom ndgra minuter och 
holl konstant tvdvagsfdrbindelse med arran- 
gorerna tills en helikopter kom och tog den 
skadade till sjukhuset.

Vad forbereds for 1987? Mycket mojligt, 
paketradio - "hand-buren”. For att latta pd 
dataoverflodet som uppstdr nar alia 2000 
cyklister registreras vid start och mal, tanker 
Frank satta in extra amatdrer dar med paket
radiostationer som bestdr av Radio Shack 
Model 100 Pocket Computer, batteribalte och 
VHF handapparat. - Dick Tracy, nu kan du dra 
nd't gammalt over dig!

Patty Winter, N6BIS

*************************************

Paketradion i elden!

Californiens Skogsvdrdsdepartement ha
de blivit instruerade om paketradio. 
WB6UGG/Barry, G8HJD/Chris och andra 
San Jose-amatorer hade flera gdnger de- 
monstrerat paketradions mojligheter for per- 
sonalen. Sd nar det oundvikliga intraffade 
forra sommaren var departementet snabbt 
framme med en forfrdgan om paketradio - 
och vi stallde genast upp for dem.

Det forsta tillfallet kom den 30 juni, dd en 
buskbrand brot ut i San Antonio-omrddet. 
De forsta amatorerna pd plats var 
WA6PWW/ Kit och KA6YRK/Jim och de ha
de Jims paketsystem med sig.

Under de foljande 16 timmarna hanterade 
de tvd trafik mellan brandplatsen och skogs- 
vdrdens hogkvarter i Morgan Hill, soder om 
San Jose. Man utnyttjade paketradions over- 
lagsenhet nar det galler att hantera stora 
mangder av information. Den mesta trafiken 
kom att rora sig om forfrdgningar och bestall- 
ningar av mat och utrustning, men aven trafik 
som inte var avsedd for allman avlyssning ag- 
de rum. Vid ett tillfalle hotade elden en gdrds 
skord av, ndja, otilldtna orter(!) Infor hotet om 
nargdngen och ovalkommen uppmarksam- 
het frdn myndigheterna, borjade bonden 
skjuta mot brandpersonalen. Vid sidan av 
forsta anropet om hjalp (som skedde pd 
skogsvdrdens frekvens), agde trafiken betraf- 
fande incidenten rum pd paketradion, som 
gav storre sakerhet mot avlyssning frdn folk 
med scanners.

Tatt i halarna pd San Antonio-branden 
uppstod ytterligare tvd storbrander langre sd- 
derut, nara Ojai och San Luis Obispo. Radio- 
amatdrerfrdn Santa Barbara dkte till Ojai med 
paketradio medan KA6YRK/Jim stack till 
den andra branden.

I Obispo ombads Jim att oppna forbindel- 
se med skogsvdrdens regionkontor i Monte
rey, ungefar 63 km bort. Olyckligtvis var 
brandplatsen omgiven av berg och det var 
omojligt att uppratta direktforbindelse med 
Californiens WESTNET lanksystem for pa
ketradio. En trafikvag hittades slutligen, via 
W6IXU i Arroyo Grande, men den tillat tyvarr 
inte Idnga sandningar. Eftersom -IXU ar mail- 
boxen for WESTNET lagrade Jim trafiken i 
boxen dar regionkontoret kunde hamta den.

Medan brandmannen slogs med elden i 
Obispo brot ytterligare en brand ut i bergen 
mellan San Jose och Santa Cruz. Dd hade 
Jim dtervant, men andra amatdrer skotte pa
ketradion pd fyra platser inom brandomrddet.

Foregdende sondag hade tvd lokala ama
tdrer med 2 m FM-utrustning etablerat ama- 
torkommunikation vid brandplatsens sam- 
bandscentral. Ndgra timmar senare anlande 
WB6MRQ/Frank med sin paketradioutrust- 
ning. Han ordnade omedelbart kontakter 
med raddningsledningens organ i Morgan 
Hill och Monterey. Nasta dag sattes ett annat 
paketradiosystem upp vid brandplatsen i Los 
Gatos.

Kit, WA6PWW, som var bland de forsta 
amatorerna i elden, dterger en handelse som 
demonstrerar hur snabbt Californiens Skogs
vdrdsdepartement accepterade paketradio- 
systemet som sitt eget. "Den forsta natten," 
sager han, "kom en av personalen in i radio- 
rummet och frdgade om vi kunde anvanda 
paketradion for att bestalla mat och forno- 
denheter frdn hogkvarteret till brandmanska- 
pet. Sedan han gdtt sade en av amatorerna 
till mig, 'Dorn frSgar efter paketradio? Hade 
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dom det inte tillgangligt forra sommaren, el- 
ler ar det forst nu dom upptackt det?' Jag ta- 
lade om for henne att de har accepterat syste- 
met mycket snabbt."

Jim, KA6YRK, noterade att myndigheter- 
na speciellt hade observerat paketradions 
mojligheter att forse dem med skriftlig doku- 
mentation av trafiken. "Och det ar inget 
markvardigt," sager han. "Det ar bara att riva 
av papperet i skrivaren och lamna over det till 
dom. Du behover inte angslas over fel itexten 
- det ar RATT, i svart pa vitt!"

Paketradion fortsatte att fungera for 
skogsvcirden under hela Lexington-branden, 
vilken brande ned ett stort omrSde och for- 
storde Stskilliga hus. Nar anvandningen av 
relastationen avbrdts (elden brande ned el- 
ledningen och batterierna tog slut) flyttades 
paketradionatet till en FM-repeater. Med 
n3gra smarre andringar i paketkommandona 
(s3 att sandningen fordrdjdes tills relastatio
nen startat upp), fungerade det mycket bra. 
Det blev lite funderingar bland de ordinarie 
anvandarna av repeatern, men nar man for- 
klarat orsaken till det egendomliga ljudet for 
dem, s3 gav de beredvilligt plats for nod- 
trafiken.

Ett unikt problem kom fram under de har 
skogsbranderna. Det var effekten p3 VHF- 
och UHF-utbredningen, aven p3 korta dis- 
tanser, orsakade av den omSttligt heta luften. 
Frank sager: "Aven innan relastationen gick 
ur hade vi svSrigheter att komma in p3 den, 
troligtvis p3 grund av hettan. Nar vi forsokte 
f3 kontakt tvars genom elden, aven om av- 
stSndet var bara nSgon halvmil mellan statio- 
nerna, var det sv3rt att h3lla kontakten."

Sandareamatorernas operationer under 
branden holl p3 i en vecka och engagerade 
over 200. Paketradiospecialister som 
KA6YRK (vilken ar forsta namn p3 departe- 
mentets larmlista for amatdrer) och andra ar 
redo att stalla upp igen med kort varsel.

Patty Winter, N6BIS.

RIKTLINJER FOR PAKETRADIO. 
*************************************

Har ar nSgra riktlinjer, vid anvandning av 
paketradio i samband med katastrofer eller 
allmannyttiga situationer.

* 1 * Ta reda p3 i forvag (om mdjligt) vilka 
kontakter som behovs och vilka digipeaters 
det behovs for att n3 dom. Anvand s3 f3 hopp 
som mdjligt. Ha portabla repeatrar tillgangli- 
ga for placering pS bergstoppar och hoga 
platser. Testa kontakterna med ISnga filer i 
forhand, ty ISnga filer har en tendens att kra- 
scha lattare an korta re.

* 2 * Satt upp en komplett paket kontroll- 
lista, inkluderande dom nodvandiga TNC 
kommando-sattningarna (MTO, MFROM, 
etc). Foren planerad ovning, ha alia klara och 
i g3ng Stminstone en timme fore starttiden. 
Gor ocksS en provkorning en eller tv3 veckor 
fore ovningen och gor den s3 realistisk som 
mdjligt.

* 3 * Ha en natkontrollstation for paketradi
on och en for fonin. Ar dom i narheten av var- 
andra kan dom koordinera naten effektivt.

NCS for p-radion skall satta format, inne- 
h3ll och storlek p3 paketen, liksom hur statio- 
nerna skall satta sina monitor-kommandon. 
Om inte alia i natet kan hora alia andra, skall 
NCS snabbt etablera en lista som talar om vil
ken digipeater dom skall anvanda for sin 
kontakt.

* 4 * Se till att foni- och paket-NCS:arna 
kommer overens om vilken mode som skall 
hantera den eller den trafiken. Paket ar bra for 
stora mangder av data, information som be- 
hovs i tryck, meddelanden med mycket infor
mation som ar sv3rt att stava, saker som du 
vill hSIla mera privat. Foni ar battre for taktisk, 
okomplicerad, summerings-trafik.

* 5 * Anvand ett paket-system som har lag- 
ringskapacitet, bast ar floppy disk, anvand 
inte datorns s3rbara minne. I en nodsitua- 
tion, kan natstrom vara osaker, och om datan 
inte ar p3 disk eller annan lagring an i datorn, 
forlorar du den i fall av stromavbrott. Om mdj
ligt, anvand tv3 datorer, en for datalagring 
och den andra for paketradion.

* 6 * Ha reserv-mjukvara till hands, liksom 
hSrdvara (dator och radio mm).

* 7 * Var saker p3 att Stminstone en paket- 
station i natet har mojlighet att f3 all trafik ut- 
skriven. Om mdjligt anvand karbonpapper i 
skrivaren.

* 8 * Gor allt du kan for att p3skynda in- 
skriftavdata. Ha extra datorer. Skapafardiga 
formular for ifyllnad s3 du slipper skriva upp- 
repande information.

Instruera alia organiserande stationer att 
anvanda ett standard-format for sina medde
landen, s3 att den mottagande stationen 
snabbt kan kolla informationen.

* 9 * Begransa storleken p£ filerna (kanske 
50 linjer) for att reducera risken att bli ned- 
kopplad vid Sterforsok. A andra sidan, gor in
te varje rad till ett nytt paket med text. Paket
radion ar effektivast om det ar mdjligt att sat
ta in all text i dess 128-teckenutrymme varje 
g3ng. Nar du sander korta (60- eller 
80-tecken) paket, slosar du med en massa ut- 
rymme mellan start och slut.

* 10 * Satt upp en BBS i din narhet och lan- 
ka den till mera avlagsna s3dana. PS detta vis 
kan tilltankta mottagare som inte ar narvaran- 
de nar du skickar meddelandet, hamta det 
vid ett senare tillfalle fr3n BBS:n.

* 11 * Standardisera alia kontaktdon som 
tex. anslutningkablar mellan dator och radio, 
reservkablage for radio, dator, cigarettandar- 
uttag och andra liknande kablar. Anvand din 
fantasi for att forutse de kopplingar Du kan 
komma att behova gora om nSgon eller nSgra 
enheter pajar.

FORDELARNA 
MED PAKETRADIO.

*************************************

Har har Du, "i ett notskal", fordelarna med 
paketradio vid nodsamband eller allmannytti
ga situationer:

HASTIGHET. Typisk dverforingshastighet 
pci 2-metersbandet ar over 1200 ord/min.

NOGGRANNHET. S3 lange ditt system ar 
i "connected mode" accepterar det helt en- 
kelt inte paket som behaftats med fel under 
sandningen. F3r du n3got - s3 f3r Du det 
r a 11.

LATTLART. S3 fort en radioamator upp- 
rattat en kontakt, kan vem som heist med 
maskinskrivningsfardigheter sanda medde
landen och frigdra amatdren for taktiskt arbe- 
te. Eftersom de fiesta paketsystem har en 
"fullfjadrad" dator, kan mjukvaran skrivass3 
att trafikhanteringen blir lattare (t.ex.auto- 
matisk insattning av upprepad info s3som da
tum, avsandningsort m.m.)

BULLEROKANSLIG. P3 alia platser dar 
mottagning forsvSras av buller ar paketradion 
suveran - Du I a s e r...

UTSKRIFT. Om ditt paketsystem arforsett 
med skrivare kan raddningspersonalen f3 
meddelandena i den form de vill ha dem - ut- 
skrivna p3 papper.

ARBETSBESPARANDE. Nar informatio
nen val skrivits in i datorn vid avsandarstatio- 
nen behover den inte skrivas ner igen av mot- 
tagaren (se UTSKRIFT!). Detta gor paketra
dion speciellt anvandbar vid I3nga person-, 
resultat- eller fornodenhhetslistor m.m.

FREKVENSSNAL. Till skillnad mot foni- 
och CW-nat kan paketradionatet ha m3nga 
stationer som sander och tar emot samtidigt 
p3 samma frekvens med minimal interferens. 

AUTOMATISK QSP. Varje paketstation 
kan fungera som relastation, som en viktig 
lank i ett stodjande katastrofnat.

PORTABEL. Ett komplett paketsystem kan 
inrymmas i en eller tv3 sm3 vaskor, latt att ta 
med sig dit det bast behovs.

LAGRINGSMOJLIGHET. Meddelanden 
kan sandas till station med automatisk lag- 
ringskapacitet (BBS = Bulletin-Board-Sto
rage), dar adressaten kan hamta info nar det 
passar honom.

ANVANDNINGSBAR. Ett paketradiosys- 
tem kan kopplas till radioutrustningar vid 
m3nga andra tjanster: polis, brandkSr, sjo- 
raddning m.m.

-+ ***ooo*** +- — **oo** —

NATGUIDE for SARNET.

CW-nat:

CW/SSB-nat: (Nyborjamat "OMFOTINGSNATET")

M3ndag 1830 SvT SAN/A 3565 SK3SSK NCS: SM3AVW
Tisdag 1830 SvT SAN/B 3565 SK7SSK NCS: SM7GWF
Onsdag 1830 SvT SAN/C 3565 SK0SSK NCS: SM5AHX
Torsdag 1830 SvT SAN/D 3565 — NCS: OZ8O

2130 SvT SAN/L 3565 SK3SSK NCS: SM3CIQ
Fredag 1830 SvT SAN/F 3565 SK3SSK NCS: SM3BP

SSB-nat:
Onsdag 2200 SvT SAN/J 3660 SK6SSK NCS: SM6BSM
Fredag 2300 SvT SAN/K 3725 SK2SSK NCS: SM2JKI
Lordag 0830 SvT SAN/G 3660 SK-SSK NCS: Varierar

Sondag 1830 SvT SAN/N 3615i SK3SSK NCS: SM3BP

FM-nat:

Onsdag 2130 SvT SAN/Z R6 Ostersund ''Jamtamotnatet'' SK3JR
Sondag 2130 SvT SAN/M R2 Bolinas "OdmSrdsnatet" SK3SSK

NCS: SM3AVW 
NCS: SM3BP

SvT st3r for Svensk Tid — foljer alltsd lokaltidens skiftningar mellan vinter- och sommartid.
Det torde finnas en hel del andra nat inom den svenska och skandinaviska amatorrorelsen. Vi vore tacksamma 
om uppgifter om dessa! Sand ett radiogram eller skriv till spaltredaktoren om Du vet n3got av intresse!
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CW-SPALTEN
SM7GWF, Holger Klintman, Adjunktsgatan 3 d, 214 56 Malmo

W6NKE, Ken, har skrivit foljande lilla arti- 
kel. Han faster uppmarksamheten pS vikten 
av att lara sig morse via ljudbilder, inte som en 
massa smSdelar, korta och ISnga. Dock be- 
hover nog detta inte utosluta att man ocksS 
lar sig skriva nertexten korrekt (anm. -GWF):

LARA MORSE
av Ken Johnson, W6NKE, ur Courage Cen
ters Handi-Ham World, overs, av SM7COS

Efter att ha "bultat massing" i 50 Sr och va- 
rit CW-larare sSval St kommersiella och mil ita- 
ra operatdrer som hams, har jag kommit till 
slutsatsen, att de, som sager "jag kan inte la
ra CW" ar begransade av sin egen mentalitet. 
Det ar helt enkelt en frSga om att lara ett nytt 
sprSk via ljudet. Om man hor meningen "kat- 
ten tog den feta musen" pS vilket sprSk som 
heist, sS plockar man ju inte sonder ljuden till 
enstaka bokstaver. PS CW lar man sig kanna 
igen kombinationerna "dit" och "dah" som 
ljud, som ger samma mening som en grupp 
ljud, uttalade pS engelska, spanska eller pS 
vilket sprSk som heist.

Nar man var ett litet barn, larde man att tala 
och kommunicera genom att lara vad ljuden, 
som foraldrar och vanner uttalade, betydde. 
Ljuden pS CW ar det likadant med. Lar att ta 
emot CW genom ljuden. Att skriva ner dem 
tar for ISng tid och drar ner hastigheten. In 
summa: las CW inuti huvudet. MSnga high- 
speedare hor inte "dit" eller "dah", utan bara 
sitt sprSks ljud.

Om vissa hams kan sitta och tugga trasan 
i 250-takt, sS kan du ocksS lara det. Kanske in
te lika fort, men nar du lar sprSket, sS upptac- 
ker du, hur roligt det ar. Du klarar ocksS, vad 
andra kan. Ge inte upp — och lar ditt sprSk!

RAPPORTom NATTRAFIKEN i SARNET.
Sandareamatorernas SambandskSr — 

SSK — har nu i mSnga Sr hSIlit igSng SAR
NET = Svenska Amator Radio Natet. Den 
senaste rapporten frSn trafikledaren visar en 
fortsatt stabilitet i naten. Under verksam- 
hetsSret 1/9 1985 — 31/8 1986 hanterades 
796 radiogram i de 269 nat som inrapporterat 
verksamhet. Antalet inropade (QNI) uppgick 
till inte mindre an 1779, vilket ar en avsevard 
dkning sedan foregSende Sr. Antalet hantera- 
de radiogram visar dock en minskning med 
202 st. Inrapporteringen frSn sSval natverk- 
samhet som personlig sSdan ar dock bristfal- 
lig. Och det kanske beror pS att det saknats 
ett forum for presentation av resultaten. En 
avsevard del av trafikhanteringen tycks dock 
forsiggS utanfor naten. Inte mindre an 1985 
hanterade radiogram har anmalts som per
sonlig trafik.

Antalet nat som varit igSng varje vecka har 
varit 11 st, utom under sommarmSnaderna 
jun —aug dS det varit 3 nat igSng per vecka. 

SARNET harettdiplomfortrafikhanterare. 
Det ar ett exklusivt diplom som utdelas till 
amator som genom flitigt deltagande i SAR
NET visatgodakunskaperoch kannedomom 
regler for nattrafik och trafikhantering. Fyra 
sSdana diplom har utdelats till foljande: 
SM7NYQ, SM2LCI, SM0PMH och 
SM30SM.

Foljande har insant rapporter om sin trafik: 
SM3AVW, SM3BP, SM3CIQ, SM3JSR, 
SM3OSM, SM4EPR, SM5AHX, SM7NYQ, 
SM7OUU, DL1GBZ och OZ8O.

—ooo SSK ooo—

SM3BP
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NATGUIDE FOR SARNET
Var kan man dS kora sSdan trafik (eller lyss- 

na)? PS foregSende sida finns en tabell over 
SARNET's verksamhet. Tonvikten ligger pS 
CW, men vi ger spaltlasarna SSB och FM pS 
kopet. CW-naten ger en hel del mojligheter 
till telegrafitraning, t.ex. dvning i korrekt mot- 
tagning av meddelanden, team-work mellan 
flera stationer, trafikteknik, och inte minst dv
ning i att fS igenom ett meddelande ocksS un
der svSra storningsforhSllanden. Kontakta 
undertecknad el SM3AVW for infopaket. 
Valkomna!

VAD BETYDER QTC?
Forutom att vara namn pS denna illustra 

tidskrift har QTC ocksS andra funktioner att 
fylla:

QTC? (med frSgetecken) betyder: 
"Hur mSnga telegram har du att sanda?" 
QTC (utan frSgetecken) betyder:
Jag har... telegram till dig" /eller/ "till...". 
Vid punkterna ifylles alltsS antal resp. 

namn el. signal pS mottagaren.
Inom amatorradion brukar vi ju inte arbeta 

med telegram, det hor den s.k. nyttotrafiken 
till. Men ibland skickar vi s.k. "Radiogram", 
dvs. amatdrmeddelanden frSn amator till 
amator. Radiogrammen innehSller uppgifter 
som lopnummer, avsandare, mottagare, da
tum, text, signatur. (Detaljer om radiogram
men har getts har i spalten m.fl. stallen. Finns 
ocksS i infopaketet som jag namnde ovan).

"QTC" anvands alltsS i betydelsen "Tele
gram", "Radiogram", men hors ibland i den 
allmanna betydelsen "Meddelande". PS te- 
legrafi anvander vi dock i det senare fallet for- 
kortningen "Msg" (message, meddelande). I 
trafiksammanhang har skillnaden mellan 
"QTC" och "Msg" betydelse, eftersom man 
vanligen expedierar ett QTC forst, sedan 
Msgs. Ett Msg ar alltsS ett informellt medde
lande som kan ha vilken uppstallning som 
heist, t.ex. "PSE SKED 14.035 1200Z ELLER 
1300Z".

Om vi jamfor ett informellt Mgs med ett 
QTC och tanker oss att langden pS de bSda ar 
lika, sS kan man observera att chanserna att 
under svSra storningsforhSllanden fS igenom 
ett QTC generallt ar storre for QTC an Msg — 
detta under forutsattning att mottagaren val 
kanner till i vilken ordning uppgifterna kom- 
mer i ett QTC. Man vet alltsS nar man har t.ex. 
ett antal tecken att vanta sig som anger av- 
sandarens call-sign, eller nar mottagarens 
signal kommer, likasS nar texten dyker upp, 
och signaturen. Det betyder alltsS att man re
dan frSn borjan "vet nSgot" om den kom- 
mande sandningen, vilket okar sannolikhe- 
ten for korrekt copy. (Av samma skal sands 
t.ex. vaderleksrapporten for sjofarten alltid 
pS samma satt, med samma turordning for 
omrSden, fyrar, orter, vindstyrka/tempera- 
tur/molnighetsgrad/).

Darfor, om du som CW-amator vill gora till 
litet av en sport att lara dig expediera och for- 
medla information med stdrsta mojliga preci
sion, dS kan du ibland ha nytta av QTC- 
formen. Sjalva uppstallningen av radiogram- 
met ar egentligen inte svSrare att lara sig an 
t.ex. en handfull glosor pS engelska.

Forkortningen QTC forekommer allmant i 
den s.k. "Trafiklistan" for exempelvis fartyg 
och kustradiostationer. Om du lyssnar over 
kortvSgsbandet, t.o.m. pS en vanlig BC- 
mottagare, sS traffar du latt pS stationer som 
regelbundet sander sSdana listor. Man listar 
dS namnen pS stationer man har QTC (tele
gram) till, lagger darefter kanske till dem man 
har QRJ (radiosamtal) till. Listan blir ofta 

mycket ISng, och den kan val for oss tjana till 
litet extra dvning i hdrselmottagning!).

OcksS i amatorsammanhang forekommer 
liknande trafiklistor. I Sarnets CW-nat hor du 
dem.

E x e m p e I
"DE SK7SSK TFC LIST = QTC SM3CIQ 
SM3CIQ SM3BP SM3BP SM3AVW 
SM3AVW SM4SX SM4SX SM5AHX 
SM5AHX SM6NFF SM6NFF SM6BSM 
SM6BSM SM7NYQ SM7NYQ = AR DE 
SK7SSK K".

( = exempel ur ett trafiknat). Den som lyss
nar och hor sin signal ropas upp kan alltsS ro- 
pa in och fS sitt QTC, kanske en julhalsning 
frSn nSgon amatorkompis nSgon annan 
stans i landet.

Ett annat exempel pS QTC:
Stn A: SM4ZBB DE SM6ZAA QTC? K
Stn B: QTC2QRV?
Stn A: QRV K
Stn B: ~ Nr 23 R SM4ZBB CK 8 FALUN..." 

Nar Stn B sant sitt QTC avslutar han med 
"AR K", varefter Stn A sander "QSL Nr 23" 
("jag kvitterar..."), om han mottagit allt. 

GWF

DATORN eller 0RAT??
I vSr datoriserade tid moter man ibland ma- 

skinersom QSO-partners pS CW-banden. En 
marklig kansla forsta gSngen! Har sander 
man sina ISnga och korta, och de mottages 
och analyseras blixtsnabbt av en dator pS an
dra sidan, och skriver ut klartext pS mottaga
rens bildskarm. Varefter datorn kommer igen 
med ett svar i exakt ens egen takt! Inte alia 
CW-hams ar fralsta for denna typ av trafik, 
mSnga tycker att det inte blir den "akta va
ran" nar man kor med dator. Andra Ster fasci- 
neras av datorns mojligheter aven pS detta 
omrSde. Sjalv uppskattar jag i CW-samman- 
hang nog mest den superdator som vi alia har 
inne i skallen och som kan tranas upp att filt- 
rera fram de svagaste signaler ur en snSrskog 
av QRM.

Men hur ar det egentligen? Ar drat lika bra 
som datorn under svSra forhSllanden? Upp- 
enbarligen kan datorn — om signalen gSr 
fram tillrackligt klart — ta emot CW i hastig- 
heter som vida overstiger orats/hjanans. 
Men — under verkligt svSra forhSllanden — 
hur gSr det dS?

Detta narmast som en inbjudan till lase- 
kretsen att komma med synpunkter och erfa- 
renheter av dator — vs. hdrselmottagning. 
Val mott med synpunkter till spalten. Som 
samtidigt passar pS att onska en trevlig 
CW-Jul!

GWF

Ater tid for skdi
SCAG Straight Key Day (SKD) avhSlles 

som vanligt nySrsdagen den 1/1 kl 0700 — 
1800 UTC. Frekvenser: 3540-3570 kHz, 
7020-7040 kHz, 14050-14070 kHz.

Vi traffas pS CW-banden och kor rag-chew 
i lugn takt — endast med nyckel! Skriv logg 
pS korda stationer och skicka fore den 19/1 
loggbladettill SM7GXP(Lennart Fait, RSgva- 
gen 12,288 00 Vinslov). Ge samtidigt din rost 
pS "Station med basta handstil". Den som 
fSr en sSdan rost tilldelas diplomet Scag SKD 
Award. Den som fStt flest roster fSr en inteck- 
ning i vandringspriset Scag Honour Key. Lyc- 
ka till, alia valkomna!

GWF
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QRP-SPALTEN
SM6AOQ, Sune Mattsson, Guldgubbegatan 3B, 434 00 Kungsbacka

SCAG QRP-CUP
Vi borjar ju narma oss Srsskiftet, och 

SM7KJH/Christer pSpekar att det ar angela- 
get att alia deltagare skickar in sina slutrap
porter sS fort som mojligt efter den sista de
cember. DS kan vinnarna koras och snabbt fS 
sina priser.

Cupen har rullat vidare under 1986 med 
delvisandrade regler och rapportering endast 
varje kvartaI. Det kan bli aktuellt med ytterli- 
gare en revidering av reglerna infor 1987. Vi 
Sterkommer i sS fall till detta och meddelar de 
nya reglerna har i QRP-spalten sS fort som 
mojligt. Under de tre gSngna kvartalen har 
SM1CNS skaffat sig en ledning bSde pS LF- 
och HF-banden. SM7DAY och SM7KWE 
sISss om andraplatsen pS HF-banden. PS LF- 
banden ar det ingen klar andreman. 
SM6BSM har dock en bra position om han 
fSr lite tid over att fullfolja under sista kvarta- 
let.

G QRP-CLUB
I senaste numret av "SPRAT" meddelas 

det att man nodgas andra pS datorrutiner och 
betalningsperioder for att gora medlemsre- 
gistret hanterbart. Orsaken ar att tillstrom- 
ningen av medlemmar okat mycket kraftigt 
och 1986-08-24 hade man 3840 medlemmar!!

For ca 5 Sr sedan nar jag gick med fick jag 
medlemsnr 1195, och om man raknar med ett 
visst bortfall av tidigare medlemmar torde 
medlemsantalet vid detta tilIfalie knappast ha 
overstigit 1000. Nastan en fyrdubbling pS ca 5 
Sr tyder pS ett kraftigt okat intresse for QRP 
men ocksS for sjalvbygge av enklare appara
tus SPRAT innehSller ju mangder av trevliga 
smS byggbeskrivningar, och mSnga ar nog 
medlemmar just for att fS denna publikation. 
FrSn och med 1987 ar Srsavgiften 5 pund eller 
10 USD, och den betalas alltid per kalenderSr. 
Hittils har betalningsperioden varit flytande 
och ej bunden till kalenderSr. Arsavgiften 
skall vara inbetalad senast 31 januari, och de 
som dS ej betalat stryks ur medlemsregistret. 
NSgon pSminnelse kommer inte att sandas 
ut. Man beklagar att behova infora sS har 
drastiska andringar av rutinerna, men allt 
klubbarbete utfors pS frivillig basis, och det 
har varit nodvandigt for att gora det hela han
terbart.

G-QRP-CLUB WINTER SPORTS
Traditionellt avhSlls denna QRP-aktivitet 

aven i Sr frSn och med 26 december till och 
med 1 januari. ErfarenheterfrSn tidigare Sr vi- 
sar att aktiviteten pS QRP-frekvenserna ar 
mycket stor mellan jul och nySr, och det ar 
alltsS ett utmarkt tillfalle att traffa mSnga 

trevliga QRP-are. I Sr har ingen tid/bandplan 
gjorts upp, utan man rekommenderar att i 
forsta hand valja hogsta oppna frekvens- 
band. Lyssna eller ropa "CQ QRP" pS eller i 
narheten av QRP-frekvenserna (3560, 7030, 
14060, 21060 och 28060).

NYTT PA BOKFRONTEN
Den frSn QST Magazine valkande Doug 

deMaw W1FB, har IStit ARRL publicera sin 
"QRP Notebook". De ca 80sidorna ar i enkelt 
utforande med Dougs typiska rakt-pS-sak- 
sprSk utan nSgra invecklade tekniska utlagg- 
ningar. Den vander sig till den klassiske QR P- 
vannen, d v s den som satter en ara i och fSr 
en kick av att kora med grejor som man byggt 
sjalv. Boken forklarar pS ett lattbegripligt satt 
stationens olika byggdelar, VFO, Detektor, 
PA, Audio etc. Aven om det finns kompletta 
beskrivningar pS TX, RX och TCVR sS ar av- 
sikten att ge en hjalp pS vagen for den som vill 
komponera sin egen station. Rekvireras frSn 
ARRL. Prisetar 5 USD plus ca 4 USD for exp 
och porto. Vai anvanda pengar for hembyg- 
garen, men ocksS for den som behover en an- 
tennavstamningsenhet eller andra tillbehor.

Slutligen onskas alia QRP-vanner och an
dra lasare av spalten GOD JUL och GOTT 
NYTT AR

HMSCARLSKRONA
Som vanligt drojer det ganska lange innan 

alia hamnar ar klara fore ISngresan och detta 
Sr ror det sig om en "jordenruntsegling". Det
ta framgSr av fardplanen.

PS resan deltar foljande sambandsperso- 
nal: Radiobefalhavare: Roy Johansson Post- 
mastare til. 2:e radiobef. Gert-Ove Eriksson 
samt fyra vpl radiosignalister: Sten Holm- 
gren/SM3NXS, Thomas Hallengren/provar 
for A-cert, Henrik Ahlborg/Provar for A-cert 
och Dennis Pettersson.

I kadettomgSngarna (2st) finns ocksS ett 
antal amatdrer bl.a Monica Sund- 
klev/SM6PSV, som ar en av flottans f n fS 
kvinnliga/yrkesoff inom radioyrket. /blivan- 
de/

Kadetterna Sker i tvS omgSngar med byte i 
Manila den 16/1 -87.

Roy Johansson vill garna framfora till alia 
SM-amatorer att under vardagstid kan inte 
amatortrafiken ske i nSgon storre omfattning 
beroende pS ordinarie fartygstjanst, dock att 
efter kl 2200 fartygstid SL8CKR kommer att 
luftas. Under helger kommer aktiviteten att 
intensifieras.

Foljande tider och frekvenser avses aktive- 
ras. 1400 UTC och 2200 UTC pS 3533/cw 
7035/cw 14063/cw21063/cw 14163/SSB och 
21163/SSB. Tider/frekvenser kan komma att 
justeras under resan och isSfall meddelas i 
SSA-bulletinen.

Resplan enl. foljande:

LANGRESAN 86/87
31/10 1100 avg Karlskrona
6/11 Ponta Delgada, Azorerna

(bunkring)
13/11—17/11 St Bartholomey, Vastindien

20/11-21/11
21/11-23/11

2/12-6/12 
12/12-16/12 
15/12-19/12 
29/12-2/1 
4/1-5/1

8/1-12/1 
16/1-21/1

22/1-24/1 
31/1

Colon, Panama
Parloarna, nSgonstans mel
lan Panama och Galapagos- 
oarna
San Diego, Californien
Honolulu, Hawaii
Kauai, Hawaii 
Tokyo, Japan
Okinawa, Ryukyuoarna Ost- 
kinesiska havet (bunkring)
Hong Kong
Manila, Filippinerna (kadett- 
byte)
Palawan, Sydkinesiska havet 
Cairns Australien

16/2-20/2
24/2-26/2

3/3 —4/3
7/3-11/3 
16/3

20/3-21/3 
24/3-26/3 
30/3-3/4 
10/4 kl 1000

Sydney, Australien
Perth, Australien
Cocosoarna, Indiska Ocea-
nen
Maldiverna, Indiska Oceanen 
Bombay, Indien
Djibouti, Djibouti, vid ingSn- 
gen till Roda havet (bunkring) 
Suezkanalen
Syrakusa, Sicilien
Lissabon, Portugal 
ank Karlskrona

Halsningar!
Arne Johansson
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Infor langresan: Radiobefalhavare Roy Johansson omgiven av fr. v. Henrik 
SM3NXS Sten Holmgren, Dennis Pettersson och Thomas Hallengren.

I

Ahlborg,

ETT RESEAVENTYR FRAN SM50MP

Fran vanster SV2UF Lefteris, SM50MP Georg och SV2RE Nikos.

Har mina vanner kommer ett reportage om 
mina aventyr angaende reciprok licens o.s.v. 
plus mitt besok hos mina "nu" goda vanner i 
Grekland, narmare bestamt Radioamator- 
klubben i Thessaloniki (SV2SV).

Allt borjade nar jag och min familj bestamt 
oss for att aka pa semester till Grekland med 
bil. Jag beslot att soka reciprok licens for 
amatorradioverksamhet for de lander jag 
passerade under min fard mot Grekland. I ap- 
ril sokte jag licens for Danmark, Vasttysk- 
land, Osterrike, Yugoslavien och Grekland. 
Efter ett samtal med Klas-Goran SM5KG, per 
telefon fick jag ansokningsblanketterna. 
Forst vill jag tacka Grekland som var det fors- 
ta av dessa lander att skicka tillstSndet utan 
att det kostat mig nSgot. Sedan kom tillstcin- 
det frSn Vasttyskland vilket kostade mig 15 
dm, nagra dagar senare kom tillstandet fran

Danmark for 100 Dkr. Nar det galler Osterrike 
stod det mig klart fran borjan, att det inte gar 
att soka licens om man inte har fast adress 
och eftersom jag var mobil sokte jag inte.

Och nu till Yugoslavien ett land som jag 
och mSnga andra kommer att minnas lange 
och aidrig mer ansoka om licens. Det borjade 
med att jag skickade en ansokan till telemyn- 
digheterna i Yugoslavien + 7 kr som betal- 
ning for licensen. Ansokan var korrekt och 
jag vantade nu pa svar, men istallet kom ett 
brev frSn Yugoslavien dar dom bad mig att 
kontakta ambassaden i Stockholm. Jag gjor- 
de detta per tele och brev. De skickar mig 
aterigen exakt samma blankett som forra 
gangen. Jag glomdeatt skriva vad de ville ve- 
ta: 1) vilka tider jag tankt sanda 2) frSn vilken 
stad 3) datum och trafiksatt, vilket ni forstSr 
helt omojligt att besvara (3 mSn i forvag) ef

tersom jag endast var mobil. Jag fyllde i blan- 
ketten och forklarade att jag skulle vara mobil 
och skickade den citer till ambassaden i 
Stockholm + en check pS 90 kr nu. Vad han
der sedan, jo sS smSningom fSr jag ett svar 
frSn ambassaden dar dom beklagar allt be- 
svar, men allt jag tyvarr inte kundefS nSgon li
cens eftersom tiden var for knapp nu. Jag 
skulle resa om ca 20 dagar den 17 juli. Detta 
var mina upplevelser om licenserna, pengar- 
na frcin Yugoslaviska ambassaden har jag an- 
nu inte fcitt tillbaka. Men nog om detta, jag 
personligen kommer aidrig att soka fler licen
ser eller tillstSnd frSn Yugoslavien den saken 
ar klar.

Nu till resan, den gick bra utan nSgra som 
heist problem och jag fick mSnga intressanta 
kontakter i Europa, men mest i Grekland. Jag 
mSste saga att jag ar forvSnad over vilken in- 
tensiv trafik dom har pa 2 meter, det var helt 
otroligt men ocksS mycket roligt eftersom jag 
kan sprSket. Dessa fina manniskor jag kom i 
kontakt med dar tyckte att det var valdigt ro
ligt att en amator frSn Sverige visade sig vara 
grek. Och jag mSste saga att radioamatdr fol- 
ket ar ett slakte for sig, de gjorde allt for att 
hjalpa och bemdta mig. Jag fick ocksS ISna 
en kortvSgsstation av en helt ny bekant. Sta- 
tionen var en kenwood TS 520 S och anten- 
nen en enkel dipol for 20 meter som jag aven 
fick hjalp med att satta upp mellan ett par 
trad. Jag hade nSgra fina kontakter med sta
tioner, i Sverige en SM 6 AWM (Karl-Erik) i 
Tibro och en svensk pS Cypern SM6 JZ/5 B4 
(Ole i Pafos).

Tiden gick och det narmade sig hemresan, 
nar nasta handelse intraffade som kom att 
stdra de lugna dagarna for amatdrerna i 
Thessaloniki. Dom fick reda pa att en Itali- 
ensk "expidition" var pa vag till Grekland for 
att kora DX frSn Mount Athos med beteck- 
ning SV/A. Allt var frid och frojd tills dom fick 
reda pa att Italienarna hade sokt och fatt till
stand men inte for amatdrverksamhet utan 
for att gore vissa prov i kortvSgsutbrednin- 
gen, eftersom Mount Athos erbjuder vissa 
tekniska mojligheter. Jag ska inte ga in pa det 
tekniska men klart var det i alia fall att det till- 
stSnd dom fcitt inte var giltigt for amatorra- 
diotrafik. Darmed gjorde Thessalonikis ama- 
torer en skiftlig anmalan om detta till myndig- 
heterna i Athen (til laggas bdr att radioamato- 
rerna i Thessaloniki och radioamatorerna i 
Athen ar tvS helt skilda foreningar alltsS inte 
som har i Sverige dar de tillhor SSA). Men 
Athen svarade att de ville hora Italienarna 
forst och sedan bestamma vad de skulle go
re. Under tiden meddelade Italienarna att de 
kommer att kora amator trafik oavsett vad de 
i Thessaloniki sa. Detta vackte ont blod hos 
amatdrerna i Thessaloniki, som pS nytt krav- 
de att Italienarna skulle stoppas omedelbart. 
Efter vissa spydigheter mellan Athens ama- 
torer och Thessalonikis blev det klart att dom 
inte fick kora amatorradiotrafik. Detta var en 
viktig seger for amatdrerna i Thessaloniki, 
som i mSnga Sr sokt, men utan nSgon sar- 
skild anledning inte fStt tillstand att kora frSn 
Mount Athos. Eftersom jag laste i QTC sid 416 
om detta tankte jag det kunde vara intressant 
att lasa detta.

Tiden gick jag var tvungen att Stervanda 
hem till vardagen. Jag tackade mina vanner 
som pS bilden ar till hoger om mej ordforande 
i Thessalonikis klubb SV2 RE Nikos och till 
vanster SV2 UF Lefteris. Forutom dessa vill 
jag tacka SM5 DFF Lennart som hjalpte mej 
med Engelskan till ansokningsblanketterna. 
Jag hoppas att min berattelse inte trottat ut 
er. Jag hoppas att flera amatorer skall komma 
med liknande berattelser.

Manga 73 till alia frSn
SM 5 OMP Georg.
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frAn distriktoch klubbar

En del av forsamlingen i Orebro. I forgrunden -7TE, -7BXK, 
-7AVZ, -4AWG, -6CVL, -7BGF, -4CJM m. fl.

Foto: SM4JOU

Varden Svan -4AXL mottar en gava fran Kjell -7TE och Goran 
-7AVZ. I motivet finns bade kyrka och jarnvag hur det nu kom- 
mersig. Foto: SM4JOU

DIPLOM-SVERIGE FIRAR I OREBRO.
Nu har roken lagt sig och friden harskar 

ater i Orebro. Under helgen den 13/9-86 hade 
FG-jagarna invaderat Nerikes huvudstad och 
intagit Grand Hotell. Narkingarna hade inget 
att satta emot, nar ett 80-tal radioamatdrer 
med fruar och sambos, samlades for att in- 
mundiga lunch, kaffe och supe. Alltsa inte 
allt pa en gang, mellan varven hade vi sam- 
ling for att dryfta diverse fragor ang. FG-jakt 
och dylikt. Vi fick aven en inblick i matteknik 
och hur ett matinstrument fungerar. Denna 
visdom formedlades oss av SM5M EQ/ Bjorn. 
Synd bara att tiden ar for kort nar det avhand- 
las intressanta amnen.

Under tiden som vi satt och tjattrade, gui- 
dade SM4GVR/Arne med benagen hjalp av 
chaffisen SM4LLP/Lennart, vSra darner runt 
i Orebro, darde bl. annat besokte Vadkoping. 
Om bemalde herr Markurell var tillstades, for- 
taljer inte historien. Arne kom i alia fall hel- 
skinnad tillbaka med alia damerna.

Efter motet blev det kaffe med dopp och en 
stunds konversation med damerna. Vad som 
avhandlades pa motet later jag SM5AQB/ 
Kias redogdra for harunder. Da kaffet var av- 
klarat, blev det besok pa rummen i och for att 
paklada oss aftondressen. I denna munde- 
ring intog vi sedan en god supe med tillbehdr. 
SM4AXL/Sven som med hjalp av en del av 
OSA:s radioamatdrer var var vard for kvallen 
(tack OSA for det), hade ordnat med levande 
musik (alltsa inte playback), vilket uppskatta- 
des valdiga.

Under kvallen utlottades pa supebiljetter- 
na en IC 47E skankt av ett av vara stora radio- 
firmor. Lycklig vinnare blev SM5ARL/Gun- 
nar som erholl denna fina vinst av SM4CJK/ 
Olle, som kommit fran Karlstad enbart for att 

overlamna denna fina vinst. Vi tackar Karl
stad for den hjalpen.

Alla vara darner sander ocksci ett hjartligt 
tack till SM5GA/Karl-Henning for hans gen- 
tila satt att utdela en scarves till samtliga da
rner. En som ocksci blev popular bland damer
na var SM7BXK/Karl-David, som egenhan- 
digt hade tillverkat sma fotpallar av 
kamfertra. Dessa tillagnade han sina fans 
bland damerna.

Dansen fortsatte sedan hela kvallen till 
fram pa smStimmarna, till tonerna av 
SM4JIM:s orkester, endast avbruten av ut- 
lottning av nagot lotteri. I samband med det- 
ta vill jag taga til Ifa I let i akt och tacka alia vara 
givmilda givare av lottvinster bl.a. SM7AVZ/ 
Goran som hade tiggt ihop verkligt fina 
vinster.

Diplommanager for Diplom-Sveriges alias 
v^r SM5AQB/KLas delade under kvallens 
lopp ut vimplar, till de som kort fa rdigt sitt dip- 
lom. Han fick ocksa aran att utdela tva styck 
Nykopings Gastabudsglas till SM6CVL/0lle 
och SM7HZZ/Elvir, for deras bedrift att ha 
kort 1OOOfg egomobilt.

Kvallen avslutades sedan med att vi skicka- 
de en halsning till Uppsala, som har inbjudit 
oss att vSIdgasta dar i September 1987. Alltsa 
val mott vid Fyrisan nasta ar och till slut ett 
hjartligt tack till Sven, frSn oss alia, for att han 
ordnat en sSdan trevligt dag och kvall, sager 
en som var med.

SM7HZZ/Elvir

fOrsamlingsmOtet
Kompletterande Elvirs referat ovan, var det 

verkligen trevligt att som foretradare for Ny- 
kopings Sandareamatdrer och Diplom SVE
RIGE valkomna narmare 60-talet forsam- 
lingsjagare till den 3:e forsamlingstraffen. 
Det var speciellt angenamt att bland alia kort- 
vagsamatorer notera de tva 70 cm-fg-jagarna 
SM6KXB och SM6NXA som narvarande.

Man kan med tillfredsstallelse konstatera 
att fg-jagarna verkligen kommit varandra na- 
ra och breddat umganget amatorer emellan 
genom den enormt hoga mobilaktiviteten 
med okad mojlighet och orsak att besoka var
andra vid genomkorsandet av landet i alia 
riktningar. Det ar val bara invanarna vid de 

sma byvagarna som undsluppit bilarna med 
de konstiga antennerna.

Vid de tvci tidigare traffarna i Nassjo och 
Nykoping har de fiesta funderingarna och 
synpunkterna kring Diplom SVERIGE av- 
handlats. Det hindrar emellertid inte att det 
finns anledningar till vidare information och 
diskussioner.

Nedanstciende aktuella arenden avhandla
des med stort intresse:
1. Foljande fanns att rapportera pr den 13 

September 1986.
Utdelade Diplom SVERIGE ALL med 
vimpel= 59 st.
Utdelade mobilfat = 40 st kortvag 1 st 2m 
Utdelade CW-fat = 8 st
Levererade Record-Bocker = 1225 st.

2. Informerades om att nettot frSn utlottnin- 
gen av den av SM7TE skankta KV-trans- 
ceivern vid Nykopings Gastabud 1985 ar 
"dronmarkta" att anvandas vid gemen- 
samma fg-aktiviteter for tackande av t.ex. 
lokalhyror o likn. Enligt SM4AXL kommer 
del av eventuellt overskott fr3n Orebrotraf- 
fen att tillforas samma "fond".

3. Tack framfordes till SM5LI, SM5ARLoch 
SM0BMK for deras tidigare overlamnade 
utredning och forslag till regler for EGO- 
Mobil-diplom i fyra valdrer med nagot slag 
av premier. Forslaget som grundar sig pa 
inforande av poangsattning med olika 
multiplar for vissa forsamlingar beroende 
pa "otillganglighet" och belagenhet har 
dock inte vunnit gehor hos MSA diplom- 
kommitte som halier fast vid att enbart 
rakna antal korda forsamlingar.
Det hindrar emellertid inte att beslut tagits 
att pa ett eller annat satt premiera EGO- 
mobil-jagarna vid mobiltrafik frSn 1000, 
1500, 2000 och ALLA forsamlingar.
Som framgar av Elvirs referat ovan tilldela- 
des SM7HZZ och SM6CVL i Orebro var 
sitt Nykopings Gastabudsolglas for korda 
1000 EGO-mobil-forsamlingar. Premiens 
art kommer fortsattningsvis att bestam- 
mas vid varje tillfalle bl.a. beroende pa ra- 
dande ekonomiska forutsattningar.
Minst en g3ng om aret skall EGO-mobil- 
Rekord-Book skickas in for kontroll och for 
mellanliggandetoppnoteringar varje udda
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mSnad racker det med noteringar pa t.ex. 
ett vykort till Diplom Manager.

4. Diskuterades ganska livligt repetitionen 
av de s.k. 3/3-rapporterna — gissnings- 
rapporterna. Enades de narvarande om 
att tillampa max tva gangers repetition. 
Hor Du ingenting — ska Du heller inte gis- 
sa. Vanta i stallet till nasta tillfalle — det 
kommer.

5. Rekommenderades att om mojligt, ta 
hansyn till de som i forvag "annonserat” 
pa bandet att ge sig ut pa en langre mobil- 
tripp for sitt EGO-mobil. Blir det for man
ga mobila samtidigt innebar det langa 
vantetider for de EGO-mobila mellan for- 
samlingarna.
Det ar alltsa en rekommendation att de 
som kan — valj nagon annan dag och 
samrad garna med dvriga mobilkompisar.

6. Efterlystes regler eller rekommendationer 
for masteroperatdrer. SM5GA har lovat 
gora ett ramaterial pa remiss till nagra an- 
dra aktiva fg-jagare som efter utvardering 
bor resultera i en A4-sida som hjalp till 
masterstationer.

7. Det ar angelaget att oka aktiviteten pa 
CW-delen 80 och 40m. Diskuterades CW- 
partyn och andra varianter. Synpunkter- 
na var mSnga och divergerande men en- 
ighet tycktes rada om att ordna sadana 
aktiviteter de dagar SCA-testen gar. Kan- 
handa kan det bli fraga om speciella Dip
lom SVERIGE CW-tester — dock inte 
samtidigt med SCA-testen i Sci fall.

Ett upprop! Aktivera CW-delen ett par 
timmar nagon kvall i veckan frSn och med 
nu. Vitraffasdar — eller hur? Rekommen- 
derade bandsegment enligt Record-Book 
ar 3530-3540 kHz och 7030-7040 kHz.

8. Onskemal har framforts fran m§nga, sar- 
skilt fran utomskandinaviska amatorer, 
om angivande av fg-nummer pa QSL- 
korten. Kom ihag detta vid nasta nytryck 
och fram till dess — skriv dit Ditt fg-num
mer.
Till slut ett hjartligt tack till Sven, 
SM4AXL och dvriga i OSA for en mycket 
trevligt genomford forsamlingstraff

SM5AQB/Klas 
Diplommanager

TOPPLISTOR PR 31 OKT 1986 
Totala antalet FG = 2563 st.

KORTVAG - TIO I TOPP

70 CM FM-TOPPLISTA

1 SM6ID Karl (enb. mobila) 2557 FG
2 SM6ID Karl (80m SSB) 2548 FG
3 SM6MJK Peter 2517 FG
4 SM3FBM Rolf 2492 FG
5 SM0HUK Berndt 2461 FG
6 SM4LEB Lars-Erik 2420 FG
7 SM6INC Johnny 2415 FG
8 SK5JE Trosa/Vagnh Sa Am 2408 FG
9 SM5AJR Gunnar 2392 FG

10 LA2CBA Sturla 2362 FG

2M - TIO I TOPP
1 SM0KCR Robert 654 FG
2 SM7LXV Christer 507 FG
3 SM7MMJ Sven-Ake 503 FG
4 SM7MBH Ronnie 478 FG
5 SM5PLW Lars-Erik 426 FG
6 SM1LPU Stig 388 FG
7 SM0GSZ Bo 318 FG
8 SM5PHWLola 275 FG
9 SM7MXP Jan 235 FG

10 SM7LMN Per-Olof 230 FG

EGO-MOBIL-TOPPLISTA

1 SM6HCO Tore Angered 203 FG
2 SM6LBT Anders Kungsalv 131 FG
3 SM6NXA Kjell V Frolunda108 FG
4 SM6KXB Lennart Kungalv 104 FG
5 SK6ML "Kastella"Kungalv 102 FG

1 SM7HZZ Elvir 1206 FG
2 SM6CVL Olle 1058 FG
3 SM5GA Karl-Henning 638 FG
4 SM0TW Nisse 578 FG
5 SM6CMX Dan 548 FG
6 SM3CER Jan-Eric 515 FG
7 SM2OJR Jonathan 269 FG
8 SM4LEB Lars-Erik 186 FG
9 SM7BGB Rolf 143 FG

NYA DIPLOM SVERIGE ALL sedan 31/8.
Nr 58 SM7CMV Kenth

59 SM7TE Kjell
60 SM1CXE Roland
61 SM4GTM Ake

(4GTM nr 2 80m SSB)

NYA MOBILFAT
Nr 41 SM4LEB Lars-Erik

NYA CW-FAT
Nr 9 SM4LEB 
Nr 10 SM4AZQ

Lars-Erik 
Lennart

SM5AQB/Klas

NORRKOPINGS radioklubb
For andra ciret deltog Norrkopings Radio

klubb i Jamboree on the Air. Stationen var 
uppstalld i scoutstugan i Oskarshall i Kolmar- 
dens vackra skogs natur. Operatorer fran 
NRK fanns vid stationen, och QSO kordes pa 
80, 40 och 20 med specialsignalen SK5XA. 
Bilden visar Derek SM5RN och nagra av de 
scouter som besokt stationen.

Halsningar,
Norrkopings radioklubb.

Derek SM5RN med intresserade scouter

ISRAEL igen! 10-18 april 1987
Alla OMs som nagot funderat pa Israelre- 

san, men annu inte bestamt sig ombedes att 
anda ta kontakt med undertecknad for plane
ringens skull. Det ar viktigt att snarast fa en 
uppfattning om intresset.

Erland Svala SM6CIS 0300-24181

Olle -5JKE och Kias -5AQB i samsprak over "forsamlingsbo- 
ken''. Olle ar innehavare av Diplom SVERIGE-ALL nr 4 — redan 
i September 1980! Foto: SM4JOU

Gunnar -5ARL gratuleras till vinsten av IC-47E av Elvir -7HZZ.

Foto: SM4JOU
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NOVISSPALTEN
SM2LCI, Stefan Elf, Kvistgatan 195, 931 56 Skelleftea

Ja, Du har last ratt! En ny spalt i QTC. Detta 
ar den forsta nyborjarspalten. Tanken ar att 
den skall Iterkomma regelbundet, kanske 
varje mlnad. Det beror lite pl lasarna ocksl!

Varfor starta en spalt for nyblivna sandare- 
amatdrer? Jo, en sldan har sedan lange efter- 
lysts av mlnga. Kanske inte minst av de, som 
varje Ir tillkommer som radioamatdrer. I QTC 
har de nyblivna amatorerna kanske varit lite 
eftersatta betraffande teknik- och trafiktips 
t ex. Avsikten ar att fylla den luckan och att 
kunna ge aven nyborjaren den service av sin 
forening, som han har ratt att krava. Men det 
fordrar att det blir en dialog!

Vad kan man tanka sig for innehlll? Ja, det 
beror pl Er sjalva. Atminstone si lange spal- 
ten inte kommer att borja konkurrera med de 
mer teoretiska artiklarna. Har ar det menin- 
gen att vi skall kunna ta upp saker och ting pl 
ett mer "nara" satt. Jag ar overtygad om att 
det mesta inom amatorradion glr att beskri- 
va ganska enkelt, bara nlgon forsdker!

Men det ar inte bara tekniken som ar intres
sant. Tank Dig att vi kunde fl nigra "gamla 
ravar" att beratta om sin forsta radiokontakt. 
Det ar ett annat syfte med en sldan har spalt, 
att kunna formedla upplevelser (och inte bara 
teknik) mellan amator-generationema. Det 
kanske liter ansprlksfullt, men varfor inte ...

Glom bara inte detta: Nyborjarspalten ar 
inte bara till for de som nyss har fltt certifikat. 
Nej, vi ar nog alia nyborjare pl nlgot satt. Fi- 
nessen ar att vi kan lara av varandra!

Jag som skriver dessa rader, SM2LCI/Ste
fan, kan bara tanka tillbaka pl min egen ama- 
torradiohistoria (som inte ar si ling) for att 
inse detta. Jag fick mitt T-certifikat och till- 
stlnd hosten 1979. Det var resultatet av 
sjalvstudier i teknik och en viss skepsis infor 
tanken pl att lara sig telegrafi(l).

Slval under den forsta tiden med en tvl- 
metersstation, som den foljande, med C- 
certifikat och en begagnad line, fick jag verk- 
ligen erfara att jag var en riktig nyborjare. Ja, 
man behover inte gl si llngt som till kortvl- 
gen. For mig var det har med repeatrar och 
hur man trafikerar dem, okanda storheter! 
Jag skulle kunna rakna upp flera situationer 
dar pulsen steg till oanade hojder, for att jag 
kande mig helt bortkommen.

Nu uppmanar jag alia som har funderin- 
gar kring vad man kan stallas infor som nybli- 
ven amator: Skriv till mig! Gama pl ett vy- 
kort. Skriv, oavsett om det galler rena frlgor, 
eller om Du har synpunkter pl hur en nybor- 
jarspalt skall se ut overhuvudtaget! Det ar ju 
nu i borjan chansen finns att verkligen 
plverka!

Jag begar inte fardiga forslag eller inlagg. 
Nu ar ideerna viktiga. Om alia nya amatorer 
under sitt forsta medlemslr kunde skicka mig 
en ide, tanke eller Isikt. Perspektiven svind- 
lar. Och kom ihlg, det racker med ett par ra
der bara, om Du inte har skrivkllda!

Vi mlste borja nlgonstans, och varfor inte 
med en antenn...

SKRIV TILL NOVISSPALTEN

HUR MAN KAN GORA EN DIPOL
Mlste man ha stora antenner, tinnar och 

torn? Nej, naturligtvis inte, det glr alldeles ut- 
markt att borja med lite kopplingstrld. Du 
kan till och med gora en antenn, som glr pl 
flera band, en parallelldipol, men den Iter- 
kommer jag till i en kommande spalt. Nu gal
ler det en helt vanlig enbands dipolantenn for 
kortvlg. Jag tanker inte ta upp alia mer eller 
mindre komplicerade fakta och specialfall, 
utan beratta hur jag brukar gora. Det ml vara 
ratt eller fel, men det fungerar oftast!

En dipol bestir av en trld, som ar delad pl 
mitten. Dar anslutes matarledningen. Matar- 
ledningen, eller feedern, ar oftast en koaxial- 
kabel (arrgefemtiltta!). Till sjalva antennen 
brukar jag anvanda 1.5 kvadrats plastisolerad 
kabel, som jag kan fl tag pl begagnad. Mitt- 
isolatorn kan man tillverka av sk elektrikerror, 
som glr latt att slga och borra i.

Antennen mlste vara avstamd till sand- 
ningsfrekvensen for att sandaren skall kunna 
ge full effekt. Den skall frln ande till ande vara 
en halv vlglangd (halvvlgsdipol). Langden 
kan beraknas pl foljande satt 
langd (meter) = 143 / frekvens (MHz)

Rent praktiskt tar man till nlgon eller nigra 
decimeter extra for att inte riskera, att anten
nen blir for kort. Vanligtvis hoftar man till yt- 
terligare lite extra, just nar man skall till att 
klippa. Det ar som om man varken litar pl 
mlttbandet eller sig sjalv, trots att man har 
matt si noga! Den extra langden behovs i alia 
fall nar antennen skall trimmas och det Ir ju 
lattare att klippa av en bit, an att lagga till. Vi 
behover ocksl mln for att knyta fast den!

Jag anvander inte alltid and-isolatorer. Det 
glr ofta bra att gora en vanlig knut. Dessut- 
om fir en bit av trlden "hanga ut” cirka 15 cm 
utanforknuten. Det ar dar jag trimmar sedan. 

Antennen skall vid drift vanligen sitta upp- 
spand mellan ett par trad. I detta lage skall 
den trimmas. En av anledningarna ar att an
tennen plverkas av olika objekt i dess narhet. 
Plverkan minskar ju "f ria re" den sitter, men 
man bdr alltid trimma den pl plats.

MATARLEDNINGEN
Anslutningen av sandaren sker genom ma

tarledningen, eller feedern. Det ar oftast en 
koaxialkabel. I vissa lagen kommer vi att kun
na fl strommar utanpl den. Eftersom de kan 
ge upphov till storningar pl t ex TV-appara- 
ter, vill vi forsoka begransa dem. Dessutom 
kan de kan gl vidare till sandare/mottagare 
och dvrig utrustning, och orsaka besvar av 
olika slag. HF-strommar pl en mikrofon eller 
telegrafnyckel kan "brannas" och gora det 
obehagligt att ta i dem. Sldana detaljer skall 
forresten alltid vara ordentligt jordade!

Det finns flera satt att bli av med strommar 
pl matarledningen. Ett satt ar att gora som 
foljer.

Matarledningen vid antennens matnings- 
punkt lindas upp till en spole. Lit den fl en 
diameter pl cirka 1.5 dm och 10 varv. Den 
skall sitta si nara matningspunkten som moj- 
ligt. Tejpa ihop spolen med eltejp, eller an- 
vand "buntband” av plast. Men akta Dig for 
den billiga eltejpen, som saljs pl bensinmac- 

kar. Plasten har en tendens att vilja lamna sin 
plats och bara lamna "klibbet" kvar. Vardelos 
alltsl. Nej, det skall vara riktig eltejp!

TRIMNINGEN
Nu Iterstlr att loda fast en kontakt, an- 

sluta antenntrldarna till matarledningen vid 
mittisolatorn, hissa upp hela harligheten, 
och testa.

Om Du inte har lyckats med konststycket 
att kapa till trldarna perfekt, mlste de trim
mas. Till det behovs ett SWR-instrument, el
ler stlende-vlg-matare. Det racker att kons- 
tatera att den kan ge oss en uppfattning om 
den effekt som reflekteras tillbaka frln anten
nen till sandaren. Aven ett billigt instrument, 
typ Clas Ohlson, duger! Men man skall vara 
medveten om att ett billigt instrument inte 
ger helt korrekta matvarden. Emellertid ar vi 
bara intresserade av att se, om det blir battre 
eller samre si det ar inget problem. (Det ar 
dessutom si mlnga faktorer som spelar in 
vid SWR-matningar, att det ska till mer an ett 
bra instrument for att bli en korrekt matning!)

Alltsl, liten SWR (t ex 1:1.5) betyder att en- 
dast en liten del av utsand effekt reflekteras 
tillbaka till sandaren. Ju hogre SWR, desto 
mer reflekterad effekt.

Trimningen innebar, att Du, om SWR inte 
ar litet, t ex under 1:2, mlste korta av anten
nen litet i taget, for att fl ratt langd.

Gor si har: Sag att antennen skall kapas 
for frekvensen 3525 kHz. Mat SWR dar. Om 
SWR ar under 1:2, si ar antennen klar! An- 
nars mater Du SWR ocksl vid 3505, 3550, 
3575, 3600 och kanske hogre upp. Om SWR 
nu ar mindre vid en hogre frekvens, ja dl har 
Du trots allt tagit till for korta trldar. Skarva i 
si fall pl en bit i overkant igen och fortsatt 
trimningen.

Troligtvis okar SWR med okande frekvens. 
I detta fall ar antennen for ling. Kapa nigra 
cm i ena anden. Spara stumpen och ha den 
som mitt nar Du kapar i den andra anden. PI 
si vis tar Du lika mycket i varje ande. Mat
ningspunkten skall ligga precis i mitten!

Nu mlste Du gora om SWR-matningen pl 
de olika frekvenserna och beddma om Du har 
klippt for mycket eller for litet, eller om det har 
blivitbra. Och "bra”, detarom SWR ar 1:2el
ler battre. Har Du en ror-rigg, kan annu hogre 
SWR tolereras, kanske 1:2.5, men detta skall 
vi behandla narmare i en kommande spalt.

Nu ar det bara att kora!! Men glom inte att 
tejpa ordentligt runt alia anslutningar, for att 
forsoka hllla fukten ute. Eltejp ar utmarkt till 
detta ocksl.

SKRIV TILL NYBORJARSPALTEN!
Jag vill avsluta med samma uppmaning 

som jag borjade med. SKRIV! Om Du har last 
spalten si har llngt, har Du sakert synpunk
ter pl den. Var det "ratt stil”? Skall det vara 
mer teoretiskt? Mindre?

Gjorde texten att Du borjade fundera pl 
nlgon detalj, som man kanske skulle ta upp 
mer noggrannt? I si fall ...

Det kanske finns nlgon som vill beratta om 
sina egna erfarenheter som nyborjare. DI ar 
nyborjarspalten ratt stalle!
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FORSALJNINGSDETALJEN
OBS! Moms och porto ingSr om inte annat anges nedan!

FOR STATIONEN

Trafikhandboken, for den avancerade dx:aren sSval som
for nyborjaren................................................................................ 15: —

SM6DEC:s diplomparm, grundsats t. o. m. 1986.......................65: —
Enbart Srssats 1986.............................................................................7: —
Prefixlista, av DL2FV.........................................................................6: —
DXCC-lista..................................................................................... 15:-
DARC:s DOK-lista.......................................................................20:-
Amatorradioguiden 1986............................................................85: —
The Radio Amateur's Conversation Guide, av OH1BR

och OH2BAD........................................................................... 60:-
Supplement pA svenska............................................................. 15: —
Q-koden, utgiven av televerket................................................. 7: —
The Radio Amateur's World Atlas (32400 locatorrutor),

av SM5AGM............................................................................ 15:-
Loggbok, A4-format.................................................................... 25: —
Loggbok, A5-format.................................................................... 15: —
Storcirkelkarta, farglagd, ca 77 x 56 cm...............................23: —
Prefixkarta, ca 115 x 80 cm, ARRL:s......................................80: —
Locatorkarta Eur. (RSGB) 90 x 60 cm................................... 36: —
Fomamlig, praktisk varldskarta i fyrfargstryck 160 x 100

cm...............................................................................................50: —
Skrivbordsunderlagg med plastad varldskarta i farg,

tidszoner, prefix, mm. 44 x 31 cm............................................50: —
Testloggblad i 20-satser....................................................................10: —
VHF-UHF-testloggblad i 20-satser................................................ 10: —
CPR-loggblad i 20-satser.................................................................10: —
QTC-parm, A4-format...................................................................... 30: —
Register i 500-buntar, med eller utan tryck.................................118: —

HANDBOCKER

ATV, av DK1GH DARC................................................................50:-
FAX for nyborjare, av Hans-Jurgen Schalk DARC.................45: —
Amator Radio Teletype av 0Z1AKD och OZ1BVA............... 130: —
The ARRL Handbook, 1986.....................................................250:-
The ARRL Antenna Book, av K1TD.......................................120: —
FM and Repeaters, av W1YZ.....................................................80: —
The ARRL Satellite Experimenter's Handbook, av

K2UBC.....................................................................................140:-
The ARRL Antenna Compendium, Volume 1, av K1TD,

W4RI och KA1DYZ............................................................... 140:-
The Complete DX'er av W9KNI med teckningar av

K3SUK, grundlaggande om sSval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik, pile-up, test-trafik,
DX'peditioner, m m.............................................................. 140: —

VHF/UHF handbok, RSGB, (tekn./prakt.)..........................225: —
Tysk antennbok av Karl Rothammel.......................................220: —

OVRIGT

Televerkets Forfattningssamling, serie B:90, bestammelser 
for amatorradioverksamheten............................................... 16: —

Telegrafnyckel, forn. massing.......................................................300: —
d:o pci onyxplatta........................................................................360: —

Teleprinterrullar, vid hamtning........................................................ 10: —
Teleprinterrullar, vid postbefordran................................................ 18: —
Perforatorrullar..................................................................................25: —

Bestalles mot forskottsbetalning/vantetid
Neil med anropssignal......................................................................35: —
Magnetskylt med anropssignal for bilen mm............................ 40: —
SSA CW-kurs, grundkurs i telegrafi, beraknas klar for 

distribution inom kort.
SSA sambandsdekal kommer att lagerforas inom kort.

FOR SSA-MEDLEMMAR

SSA DX-bulletin, helSrsprenumeration..................................250: —
Blazermarke, SSA, 10 cm hog, 5 cm bred, bl£ botten,

vit ant.krets.............................................................................. 25: —
SSA-dekal ca 5,5 cm hog, 2,5 cm bred

gummerad rattvand, 5 st.........................................................7: —
*) gummerad spegelvand, 5 st..................................................... 7: —
SSA-dekal ca 9,5 cm hog, 4,5 cm bred

gummerad rattvand, per st.......................................................3:50
*) gummerad spegelvand, per st.................................................4: —
SSA-dekal, ellipsformad, med SSA-marke och text

Medlem i SSA ca 12,5 cm hog, 9 cm bred 
*) gummerad spegelvand, per st................................................12: —
*) transparent avdragsbild spegelvand for insida av fonster.
SSA MEDLEMSNAL

sticknSI inkl nSlstopp....................................................................25: —
clutch for knapphSI (ISsanordning).......................................... 25: —
halskedja........................................................................................ 25: —
slipsnSI........................................................................................... 25: —
manchettknappar per par........................................................... 40: —

OTC MEDLEMSNAL, endast for OTC-medlemmar
(amatorradiotillstSnd minst 20 cir/ansokan till SSA
OTC-klubb) 
exkl nSlstopp................................................................................. 35: —
nSlstopp........................................................................................... 7: —

QSL-marken, i kartor om 100 st.................................................... 10: —
SSA-duk........................................................................................18:-
Plysch-troja med SSA-emblem, morkblci, small

(tidigare pris 135: — ), REA..................................................... 50: —
SSA-vimpel i vitt siden 16 x 25 cm..........................................60: —

WCY-TRANSCEIVERN
Kretskort 9 st inklusive funktions- och byggbeskrivning....115: —
Enbart funktions- och byggbeskrivning................................... 15: —
Komponentsatser beraknas lagerforas inom kort.

FOR UTLANING TILL KLUBBAR
VIDEOBAND VHS, 16 M/M FILM, DIABILDER
Avgiften avser per pSborjad vecka och skall tacka omkost- 

nader for band, kopiering, emballage och fraktkostnad till 
hyresmannen.

Hyresmannen bekostar returporto.
Vid hyra av mer an ett hyresobjekt samtidigt reduceras 

hyrespriset for vardera hyresobjektet med 10 kronor.

Videoband VHS speltid 25 min
The World of Amateur Radio (amerikanskt tai).....................50: —

Videoband VHS speltid 30 min
Amateur Radio's Newest Frontier (amatorradio ombord

p£ rymdfarja, amerikanskt tai).............................................. 50: —

Film 16 m/m med magnetiskt IjudspSr, speltid 25 min
The World of Amateur Radio (amerikanskt tai).....................50: —

Videoband VHS speltid 1 tim 55.5 min SSA:s paneldebatt 
om HF-immunitet 23 nov. 1985 i Stockholm med delta- 
gare frSn Konsumentverket, Televerket, Sveriges Radio- 
mastareforbund och SSA.......................................................50: —

Diabildserie 34 bilder inklusive ljudkassett
SSA:s RPO-kurs framtagen av VRK (Vaster^s)

RPO-sektion.............................................................................20: —

Diablidserie 70 bilder inklusive ljudkassett framtagen 
av SM7GFE

Information om SSA och amatorradio.................................... 30: —

Om varor tillfalligt ar slut i lager satts Du upp pS vantelista. 
Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

SSA, Ostmarksg. 43, 123 42 FARSTA
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1
Best, via telesvarare mot postforskott 

(f n brev 7:50, paket 9: — ).
Telefon 08-64 40 06

OBS! Moms och porto ingar om inte annat anges ovan! 
Reservation for prisandringar.
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HAMANNONSER
Annonspris: Medlemmar 20:— for annons om hogst fem rader (cirka 40 tecken per rad), for ytterligare rader 20:— per 5-tal. 
Text och likvid sandes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. Postgiro 27388-8. Sista inlamningsdag den 5:e i mSnaden fore

inforandet. Namn och eller signal mdste anges.

KOPES
□ Drake FA7, AUX7, servicekit och ser
vicemanual till TR7, handmikrofon7073. Mo- 
difieringstips till TR7 mottages tacksamt. 
SM6RPZ, Lars, 0320-47470, lor- och sonda- 
gar.

□ Drake-line, B eller C i 100% skick. Ring 
SM7CWF Borje Tel. 040-15 11 58

□ Sokes kv-transceiver Ts-830 eller 820 i 
gott skick sm4owu Thomas 019/734 35

□ CW nyckel typ "REX” kopes for CW trai
ning. God Jul pS er alia, SHY-7262 0591/160 
60

□ QQE06/40 ( 5894). SM6CRX, Ronny. 
033/418 87.

□ Antennrotor typ 1103, T2X kopes. Ev. 
byte PA. SB-200. Uffe SM4GNU 08/531406

□ Har Du en antenna tuner DRAKE MN7 
till salu? Hor dS av Dig till SM7KJH, Christer 
Karlsson. Tel bost 040/436970 eller 
0414/23132. Arb 040/342029.

□ ICOM kortvSgsrigg med heltackande 
mottagare. (IC-735, IC745 eller IC751) 
SM7OKC/Christer...tel044/229346

[ 1 CW-tilter 250 — 500hz R4C El-bugg 
SM2GYP Kjell-Goran Dahlstrom Tel 0950 - 
13247 efter kl. 1700

□ 2m-allmodetransceiver SM0RMV Ge
org 0760/50337

□ Beg. Siemens T100 smrp, sm, m SL3 
ZXB Tycko 0690/10928

□ ICOM IC-751 m. 2st 500 Hz CW filter. 
Roterbar dipolelement 7MHz. SM3PZ, Stig 
0611-20820

□ Microdot CW RTTY terminal med in- 
byggd monitor i tint skick, priside 3200: — 
event tages IC 2E i dellikvid. Videokamera 
Philips V100 s/v med zoomobjektiv i nyskick 
600:- SM3G0M Allan 0693/10674.

□ Transceiver, heltransistor Heat Kit SB 
104 A 80—10 m med manualer o DC-sladd. 
Nyskick. Pris 2000:— SM0 KCQ Calle. Tel 
08-338294.

□ Allbandsmottagare Volna-k 12kc — 
23mc. AM, CW och SSB. 1000:- SM7NCI 
Leif 040-943634

□ Slutsteg SB200 ngt. def. 2000: — 
SM5CFN tel: 0758/35512 eft. kl: 16:30.

□ RX Heathkit SB303 inkl 400 Hz filter 
1400:— Eimac 3-500z inkl sockel nytt. 
1400:- SM0OTX 0764/37390

□ YAESU FT-101ZD (160-80-40-20-15-10 
m). 180 W, proc, narrow cw-filter, flakt och 
orig bordsmik (omkopplbar imp). Lev med en 
extra omgAng obeg PA- och drivror (RCA). 
Kontakta SM7KJH, Christer Karlsson tel 
bost 040/436970 eller 0414/23132 arb 
040/342029. Tillfalle for novisen eller den 
som vill byta tillbaks till en hederlig gammal 
rorbestyckad rig. Har Du en transistoriserad 
KV-tcvr kan jag tanka mig att kopa den.

□ KENWOOD TS-830s 500Hz filter,
AT-230, VFO-240, mike MC 50, allt i ny skick 
Bencher + elbug, Heath griddip, 3 —500z 
SM7IDU, efter kl.18 tfn: 0478-40538

□ TONO2M-190G, PA steg 190W 144 MHz 
+ RF amp. GA AS FET, ca 2dB NF. Orginal- 
forpackning. Garanti kvar, Kord ca 3 mSna- 
der. 2800:—. SM5BEI Lennart Norberg. Ar- 
bete 08/7570796. bostad 08/354958

□ IC-720A med kristall filter for CW, SSB, 
AM servicemanual och mikrofon. 5900:—. 
08-984419 SM0IHR Anders

□ TS-520 m. VFO-520. CW-filter. Pris: 
3000: — Ring och kom overens! SM5IV0 Ola 
0151/10402

□ IC-215 Portabel FM 2m, 3W. R0— R9 + 
500, 550 Kr 1.000.- 4OUD Anders tel. 
0250-42468 Kl 17-21.

□ IC290E, ICSM5 Bordsmic, Daiwa LS4OI 
och CN540, Tono 2m. 100W, VSrgSrdamast
3- 1-3 5m ror, Emotator 1103MXX, Heathkit 
GR84, Cue Dee2x15el. 2x19el. 4el. st. med 
U2S Allt 12000: - 08/243726 SM0NFX Roffe

□ DAIWA SWR/PWR-instrument
CN620A. 1,8-30 Mhz, 1 KW. Obetydligt an- 
vant, som nytt. 650 kr. Ring Martin SM7PGC 
046/291235

□ TEN-TEC Triton Digital Transceiver 
100W ut SSB-CW (QSK) m. CW filter, Turner
4- 2 mic, och 12V. Org.natagg. m. 2 hogt. 
och VOX. Pris 4.000— SM7GSF, Jorgen 
040-120825

□ Collins S-line, SM4CTI Tel 0225/ 212 50

SALJES
□ 1 st. IC-2E med batteripack, DC konver- 
ter DC-1 monofon, DC-kabel och laddare i 
fint skick prutat och klart 2000: — SM5NUZ, 
Jari tel. 0171/32923 eft. 18.00 el. mbs 0047 
29307 ton eget tel.nr utan rikt nr.

□ TS-130S transceiver, DFC-230 digital 
VFO, 2 st mikrofoner 5000:— Ring Goran 
SM5CRV tel:018/39 70 90

□ 2-mtr mottagare MD 5f 144—146 MHz 
FM, AM. 500: —. Mikrofon Turner454 HC ke- 
ramisk. 200:- SM4ETF Bernt 0243-19747.

□ IC 490E 70 cm all mode 10w obetydl. 
beg. 5.500:— Mastpreamp. 750:— SWR- 
meter Daiwa CN560N 700:— X-yagi CUU 
DEE 2x17 el. 500:- Koaxrela SO239N 
250:- SM6LRY Goran 0430/51121

□ TS-820S m. CW-filter 3800,-. SB34 
mobil SSB-transceiver 15—80 mb, med flakt 
1200, — . Heathkit testinstr: Audiogenerator, 
Signal Tracer, Multimeter, natagg., allt for 
800,-. SM4NGT, Rolf tel. 0225-12672 eft. 
1700.

AFFARSANNONSER
Affarsannonser ar kommersiella annonser av "radtyp". Kostnaden ar 70 ore per tec
ken. Stoppdatum ar den 5:e i mdnaden fore inforandet. Manus och betalning i forskott 

insandes till SSA kansli. Postgiro 27388-8.

□ Televerkets amatdrradioforteckning (E22) har ni fdtt, men det visar sig att amator- 
radioguiden fortfarande star sig i konkuransen. Den saljes av valsorterade amatorra- 
diofirmor landet runt samt SSA. I Arets upplaga marks de omarbetade uppgifterna om 
SK och SL stationerna mest. Markering med x for medlemskap i SSA finns nu med. 
Prisetiarendast85:—. Den kan aven bestalias via postgiro 42 94 78-1 eller per tel 031 27 
73 33. 73 de Tage SM6GDL

□ Saljes DRAKE SPR-4 i mkt gott skick. Hogstbjudande. Ring 0411 - 30069.

□ Vridkond HV max 350 pf aven specialbest. Antennisolatorer, slutsteg ror pa m.m. 
Danne 0500/14429

□ MRF 140 1500:- MRF 454 400:- MRF 422 700:- MRF 492 400:- S100-12 400:- 
DV28120V 900:- DV2805S 150:- 6146 B 200:- 220V/15V 16A 200:- Trafos till 6146B 
500:— Processor med eprom MK38P70/02H + M27160 125:— Weller lodstation WTCP 
nagot beg LY KV-ant 18AVQ m faste o rad 1000: - Micke 0753/774 02

□ Ny datorTRIUMPH ADLER 64k, 320k, Disk Drive, Basic, CP/M,80 x 24bild Avance- 
rat Logg o Register prog, Morse Pgm Topp Dator Endast 3500:— Osten 046/200690

534

□ Kopes: AM filter Drake R4C Bruno Kohn Tel 08-778 36 50
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Lars-Owe Wirdahl, Hagvagen 44, 141 70 Huddinge
Mats Lundin, Lindhemsvagen 53, 194 52 Upplands Vasby 
Anders Wiklund, Skogvaktarv. 2 lag. 815, 151 47 Sodertalje 
Marco Rubenstein, Essinge StrSket 15, 112 66 Stockholm 
Bengt Holmgren, Bladgatan 57, 931 57 SkellefteS 
Sten Holmgren, TSngstavagen 27, 864 00 Matfors 
Stig Oberg, Box 938, 870 26 BjartrS
Tommy Olsson, Akerslund 3400, 827 00 Ljusdal 
Erik Hallmin, PI 344, 840 22 Alby
Ulf Melin, Limstaangsvagen 7, 872 00 Kramfors 
Gosta Hansson, Hamre PI 3146, 826 04 Norrala 
Goran Granstrom, Zinkringen 10, 770 73 Garpenberg 
Lars-Goran Glans, LSngdansgatan 56, 603 66 Norrkoping 
Georgios Sawidis, Lagatan 8, 603 65 Norrkoping 
Allan Karlsson, Ostra Storgatan 7 A, 633 42 Eskilstuna 
Gunnar Hillar, Grusgatan 4, 595 00 Mjolby
Roland Madsen, Carlavagen 20 B, 633 50 Eskilstuna 
Leif Mattsson, Molnesjogatan 68, 424 50 Angered 
Mats Kristensson, Ukebergsgatan 107, 423 00 Torslanda 
Jens Christiansen, Goketorpsgatan 37, 416 56 Goteborg 
Sten Willussen, Svenshult, 310 20 Knared
Lars Larsson, Odlarevagen 33, 240 21 Loddekopinge

SM0NEK 
SMOORT
SMOOUS 
SM0RNR 
SM2KYA
SM3NXS
SM3PHM 
SM3PWN 
SM3PUX
SM3RAB 
SM3ROG 
SM4PBL
SM5CTV 
SM5OMP 
SM5PJA
SM5RCM 
SM5RTZ
SM6PNZ
SM6PUV
SM6RQE
SM7MZM
SM7OEJ

SM7RVD T Karl-Gustaf Karlsson, Skordegatan 11, 571 00 Nassjd 
SM7RVI T Tommy Larsson, Lyckevagen 5, 360 75 Alstermo

Ny tillstdndsklass

Ny tillstandsklass och andrad signal

SM0RUU B Per Folkegcird, Vissingebacken 13 5 tr., 163 64 SpSnga

Marc Hess, Grisslingevagen 6, 139 00 Varmdd
Stefan Jacobson, Byvagen 46, 151 52 Sodertalje 
Per Jonasson, Duvkullevagen 36, 172 37 Sundbyberg 
Anders Osterberg, Ribegatan 90, 163 41 SpSnga 
Peter Ericsson, Lummerg^ngen 21, 135 35 Tyreso 
Bo Blomgren, Hagerstensvagen 171, 126 53 Hagersten 
Ragnar Dellcrantz, Tegelhagsvagen 43, 191 39 Sollentuna 
Henrik Sanden, LummergSngen 54, 135 35 Tyreso 
William Ask, Syrengatan 3 VI, 151 46 Sodertalje 
Pontus Falk, Pelargatan 19 III, 121 47 Johanneshov 
Lars Jansson, Kalhovsvagen 27, 151 52 Sodertalje 
Tor-Bjorn Fjellner, Silverst. 8 3 tr, 151 48 Sodertalje (ex. -7298) 
Thomas Hallengren, Klevbergsvagen 89, 179 00 Stenhamra 
Roger von Walden, Bagartorpsringen 72 I, 171 65 Soina 
Henrik Ahlborg, Domarvagen 2, 961 40 Boden
Maud Reineldw-Martinsson, AspSnaset 2514, 830 40 Krokom 
Karl-Gunnar Malmqvist, S. Kansligatan 26 IV, 802 22 Gavle 
Marcus Dahlberg, Bokbindargrand 3, 871 00 Harndsand 
Nils-Erik Romcin, TSngringsgatan 26 B, 781 51 Borlange 
Daniel Jacobsson, Alkilsgatan 21, 711 00 Lindesberg 
Urban Carlsson, Upplandsgatan 6, 602 18 Norrkoping 
Robert Hellberg, Frosangsvagen 68, 613 00 Oxeldsund 
Christian Borg, Arneberg Forsviksvagen, 546 00 Karlsborg 
Peter Havasi, Nygatan 24, 311 00 Falkenberg 
Mats Jonsson, Oxledsvagen 49 bv, 433 67 Partilie 
Erik Larsson, Vallby 2, 310 58 Vessigebro
Magnus Nilsson, Bengtsforsvagen 27, 662 00 Amcil 
Lars-Ola Haraldsson, Hylte PI 324, 310 10 VSxtorp 
Torbjorn Andersson, Gastgivarevagen 52, 393 64 Kalmar 
Ingrid Rahlenbeck, Arkitektgatan 21, 214 68 Malmo 
Johnny Andersen, OrmvrSksgatan 4, 214 62 Malmo 
Leif Lofgren, VastregSrdsgatan 4, 287 00 Stromsnasbruk 
Mikael Gustavsson, Kallvagen 9, 380 40 Orrefors 
Emma Shah, Cirkelvagen 192, 552 75 Jonkoping

SM0RUC 
SM0RUD 
SM0RUE 
SM0RUJ 
SM0RUP 
SM0RUQ 
SM0RUR
SM0RUV 
SM0RUW 
SM0RUX
SM0RYA
SM0RYB 
SM0RVK 
SM0RVW 
SM2RVJ
SM3RUI 
SM3RUS 
SM3RVF
SM4ROM 
SM4RUM 
SM5RUZ
SM5RVH 
SM6RUB 
SM6RUG 
SM6RUK 
SM6RUO 
SM6RVB 
SM6RVE
SM7RUF 
SM7RUL
SM7RUY 
SM7RYC 
SM7RVA 
SM7RVC

NYA MEDLEMMAR
1986-10-28

SM0RJV Mats Helgostam, Morkullevagen 33, 175 62 Jarfalla.
SM0RUU Per Folkegcird, Vissingebacken 13 Str, 163 64 SpSnga (ex -0NXK) 
SM6RQB Stig Jakobsson, PL 4050 Lindberg 3, 432 00 Varberg
SM7EHC Arne Mollerstedt, Mariagatan 10 Itr, 271 00 Ystad
SM7RUL Ingrid Rahlenbeck, Arkitektgatan 21, 214 68 Malmo

SM1-7325 Tingstade Radio, Box 1043, 621 21 Visby
SM4-7336 Per-Ake Hjalm, Smedby 20524, 793 00 Leksand
SM5-7342 Erik Elming, Stallbergsvagen 13 D, 591 41 Motala 
SM7-7340 Tommy Larsson, Lyckevagen 5, 360 75 Alstermo
SM7-7341 Christer Pettersson, Tv3 systrars vag 24 B, 393 57 Kalmar

□ Mikrofoner: 1 st Turner +3B 1 st Yaesu 
MD-1B8 Tel: 0431-70355 SM7ORO

□ TONO 5000E komm.dator + printer 
"LUCAS". BSda i FB skick. Tillsammanseller 
sep. Ring s5 diskuterar vi priset. SM7CWF 
Borje 040-15 11 58

□ Kenwood TR-9130 natagg PP-138 X-yagi 
9el. Mobilantenn 5/8 magnet fot stackad 5/8

□ Drake R4A + T4X + MS4 -I- Natagg, i 
mycket gott skick. 2500: — Kemrad D x 400 
Comm Rec. 500:— Hammarlund SP 600 
2000:— Spectrum + med Kempson interf. 
2500: — Phone Patch Heathkit 300: — Micro- 
fon Shure 444 T 300: — SM 7 BCL - Lasse tel 
042-236639

□ Ft dx 560, 500 W transceiver 80—10 m, 
aven de 3 nya banden efter modifiering. Hyb

rid ror-halvledare, inbyggt PW, orginal CW- 
filter, hogt, mik. 2000: — eller byte 2m mobil- 
transceiver SM1CFP tel. 0498-12197.

□ IC-730 Alla filter. F b skick. 5800 kr GP 12
AVQ. 10, 15 och 20 m. 300 kr Minibeam HQ-1. 
Hybridquad 10, 15 och 20m (liten beam/kan 
roteras med liten rotor) 800kr. Kenwood 
TR2300 80 kanal syntes. 2-m FM 1100kr. 
SM7OKC/Christer tel: 044/229346

STULET
□ Natten till fredagen den 31 oktober 1986 
stals ur SM0RMO — Nils-Akes bil, parkerad 
pA Pressparkeringen vid Stockholmsmassan 
i Alvsjoen IC-2Emed nr 16977. Kannetecken: 
SM0MRO:s personnummerfinns ingraverat i 

apparaten och den saknar ackpack, eftersom 
den var kopplad direkt till bilbatteriet. Even- 
tuella upplysningar om den stulna apparaten 
pdtelefon 08/766 46 41, Nils-Ake, eller till nar- 
maste polismyndighet.

□ Vid inbrott i en lagenhet p5 Arrendega- 
tan i Linkoping mellan fredag den 26 Septem
ber klockan 17.30 och lordagen den 27 Sep
tember klockan 14.00, stals frdn SM5PHW — 
Lola och SM5PLW — Lars-Erik, foljande ra- 
dioutrustning: ICOM IC-745 nr 26 10 56 46, 
fulit utrustad med 3 st CW-filter, FM-kort och 
elbug. ICOM IC-271H nr 28 70 32 46, 
2-metersstation med Front End-kort. ICOM 
IC-SM8 — bordsmikrofon. Stolden verkar 
vara ett bestallningsjobb, eftersom ingenting 
annat stals ur lagenheten. Ev. upplysningar 
om det stulna lamnas till Lola och Karl-Erik 
Widahl, telefon 013/21 4310, eller till narmas- 
te polismyndighet.

NYA SIGNALER
1986-11-05
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. AMATEUR] 

. RADIO 

. SOFTWARE

a«t«ws. cw, «n* 
*rrt«H»na» tocxttws. Sun and Moon.
Siroaii tsesigw Aw Wss®:«? tituma

o

Axels julklapp!RSGBs valkanda VHF/U HF- 
manual och boken "Amateur

FOURTH EDITION

Radio Software”, den senare 
innehallande massorav 
intressanta program i Basic 
for bl a berakningav 
a mator- och vadersatelliters 
banor, antenner, manens bana 
och mycketannat.

Kontakta
avd. Komponentdistribution 
for mer info.

Amateur Radio Software. 
Artikelnr 84-078-76.
Pris inkl. moms 142:—.

VHF/UHF Manual.
Artikelnr 84-079-34.
Pris inkl. moms 185:-. 08-7353500

EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA

SSA FORSALJNINGSDETALJ

NYINKOMNA BOCKER
Priserna avser inklusive moms och potto. Inom parentes 
upplyses om pris exklusive moms och potto.

ENGELSKA
THE BUYER'S GUIDE TO AMATEUR RADIO (RSGB) av 
G3OSS med testprotokoll for de fiesta pa marknaden fore- 
kommande moderna amatorradioutrustningarna: trans- 
ceivrar, sandare, mottagare (alia band), slutsteg, mikrofo- 
ner, antennavstamningsenheter, effekt- och SWR-metrar, 
antenner, transvertrar, HF-kablaroch kontakter, m m 

(89,-) 145,—
RADIO DATA REFERENCE BOOK (RSGB) G6JP 

(101,-) 160,- 
AMATEUR RADIO SOFTWARE (RSGB) I3ng rad medar- 
betare (96, — ) 132,—
TEST EQUIPMENT FOR THE RADIO AMATEUR (RSGB) 
G2BUP (75,-) 110,—
HF ANTENNAS FOR ALL LOCATIONS (RSGB) G6XN 

(86,-) 140,- 
THE MICROWAVE NEWSLETTER TECHNICAL COLLEC
TION (RSGB) G3YGF och G4KNZ (80,-) 130,-
RADIO COMMUNICATION HANDBOOK (RSGB) I2ng rad 
medarbetare (155, — ) 245,—

TYSKA
DIE DEUTSCHEN FUNKPEIL- UND -HORCH-VERFAH- 
REN BIS 1945 AEG-TELEFUNKEN (25,-) 45,-

Adress, telefon, postgironummer m.m., se sid. 533

QTC ANNONSPRISER
1/1 sida
1/2 sida

1/4 sida

1/8 sida

2000: —

1300: —

800: —

500:-

Avgift for teknisk produktion 
av ej fardiga annonser tillkommer

AMID
KARNOR J
■ TOROIDER

T37-2, -6, T50-2, -6, T68-2, -6, T200-2, -6, T200A-2, 
T225A-2, FT37-43, -72, FT 50-43, -72.

■ BEADS
FB73-801, -2401, FB43-101, -801, -2401.
FB77-1024 passar p3 coax.
2 x -43-151 delad, passar pi coax.

■ BREDBANDSTRAFOS (TvS-hSlskama).
BLN-43-2402, BLN-43-201, BN43-7051.

■ STAVAR
R33-050-400, -750 R61 -050-400, 750 m fl, m fl, m fl.

CoreCom
0758727 39 e. 18 

SM5BOQ
RankhusvSgen15 • 196 30 KUNGSANGEN
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• RADIOTEKNIK, A-B-C- och T-certifikat f 
(med T ele verkets kompletteringar) 135: — 

Engelskt-svenskt elektroniskt lexikon .. 135:— 
Elektroniska komponenter...................... 135:—

Hogre kurs 90—175 takt. 
12 kass. + larobok) .... 395:- 

Manuell nyckel..........  580:-
Summer for 

telegrafitraning ... 278:— 
Exkl. dagbok/prefixlista . 95:— 

OUMBARLIGA BdCKER 
ANTENNER................ 135:—
RADIOSANDARE .. 135:—

Samtlfga priser inkl. moms. 
:rakt och postforskottsavgift tillkommer. 
For utforligare information se QTC nr 10 

eller rekv. vdr katalog. 
t Dygnet runt service. *
Ring vdr aut. telefonsvarare 044-485 00

435

699

1 152
210
605
135

2 263

1 253
2 413

498

C-CERTIFIKAT, Grundkurs 30-50 takt 
(12 kass. 4- larobok).....................................

• A- eller B-CERTIFIKAT, fortsattn.kurs 
50—80 takt (12 kass. + larobok) .. 395 

KOMBINATIONSKURS= Grundkursfor 
kurs-repet- o kompl.kurs. 27 kass. + 
larobok................................... 695:—
estfrdgor for radioamatdrer 95:—

Atlas Radio — "State of the Art" (heltransistor)
215XS 10-80 m 200 W PEP USD
350XL-DIG 10-160 m PS 220V 350 W PEP

(inkl WARC) USD
Ten-Tec — "State of the art" (heltransistor)
Corsair II 10-160m, 200W PEP USD
PS260 USD
Argosy II 10-80 m 10/100 W PEP USD
PS255 USD
Titan linjart PA 3 kW PEP USD
Amp Supply
LK500ZB linjart PA 3kW PEP input USD
LK800A linjart PA 3kW PEP output USD
LA 1000A inp 1200 W pep USD
Antenner
Butternut vert. 8 band (paketpost) USD
Hy-Gain TH7DXS 7 el 10-15-20m USD
Hy-Gain Explorer 10-15-20m USD
Mosley TA 33 3 el 10-15-20m USD
Mosley TA36 6 el 10-15-20m USD
Mosley PRO57 7 el. 5kW 10-12-15-18-20m USD
Mosley PRO67 7 el 5 kW 10-12-15-18-20-40m USD 
KLM KT34A 4 el 10-15-20m USD
KLM KT34XA 6 el 10-15-20m USD

AMATORCERTIFIKAT

CDE rotorer (med postpaket)
HAM IV 110 V USD 326
T2X 110 V USD 387
220/110V transformator USD 18

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 21, 280 63 Sibbhult

(3 045:-) 

(4 895:-)

(8 065:-) 
(1 470:-) 
(4 235:-) 

(945:-) 
(15 845:-) 

(8 775:-) 
(16 895:-) 
(3 490:-) 

(1 295:-) 
(5 075:-) 
(3 510:-) 
(2 250:-) 
(2 095:-) 
(3 710:-) 
(4 355:-) 
(3 230:-) 
(4 620:-) 

(2 285:-) 
(2 710:-) 

(130:-)

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

iflll?/ IRANSFORM ATOR->
------  BOX 28, 662 00 AMAL 0532/120 40

ELDAFO :
ALLT I 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, HasselbygSrd 
Postadress: Box 3366, 162 03Vallingby

DEN PERFEKTA
TELEGRAFNYCKELN 
HANDGJORD I SVERIGE

— Manuell nyckel, utford i gedigen massing
— Monterad pS teakplatta med blyinlagg
— Silverkontakter
— Fingangade skruvar for exakt justering
— Manipulatorarmen monterad p£ 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 s§ vill, en prydnad 

for ditt shack

Rex pris 585 I — inkl moms
Graverad skylt med anropssignal el. namn 50: —

Priserna kan andras utan foregaende meddelande.
Du spar 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

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser 
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Goteborg 
(tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mervardesskatt till
kommer. Skriv Sci fSr Du de exakta priserna!

OBS! c:a priserna isv. kr. enl. vaxlingskursen 7: — kr/USD
C

D
 CD

00 C
M

«- r-
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RX-33B tacker kontin uerligt frekvens- 
omradet 150 kHz-30 MHz SSB, AM 
och 87,5-108 MHz FM-stereo. 
Stor tydlig LCD-display visar frekvens 
och tid.
Inbyggd klocka med timer.
Frekvensinstallning: Manuellt med 
knappsats eller ratt, automatsokning, 
9 minneskanaler.
Bandbredd 6 kHz eller 3,5 kHz for 
AM (SSB 2,7 kHz).
Inbyggd ferritantenn for LVoch MV. 
Teleskopantenn for KV och FM. 
AntenningSng for yttre antenn.
Strbmfbrsorjning med natadapter 
eller batterier.
Dimensioner och vikt: 292x 160x60 
mm, 1,7 kg(utan batterier).

En mottagare som ar
perfekt for dig som reser mycket
eller vill boria med DX-ing.

Levereras med axelremoch horlurar.
Artikelnr 78-717-00. Pris inkl. moms 1.650:-.

\
Passande natadapter, artikelnr 78-717-16. Pris inkl. moms 130:—.

Kontakta avd. Instrument och kommunikationsradio for mer info. 08-7353500

Allbandsmottagare
ESKA RX-33B

RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA

Televerket Radio aren division inom
televerket som bestar av ett huvud- 
kontor och sex radioomraden. Vid varje 
radioomrade finns bl a en frekvenssek-
tion, som svarar for radiokontroll, avstdr- 
ningstjanst och faltstyrkematning. Arbetet 
med radiokontroll innebar framst att kontrollera 
att televerkets bestammelser for radioverksamheten 
efterlevs.
Till Ostra radioomradet i Stockholm soker vi nu en ingenjor/ 
tekniker for radiokontroll.

DINA ARBETSUPPGIFTER
- Kontroll och uppdatering av frekvensregister
- Matningar av radiokanalbelaggning
- Overvakning av radiotrafik, sa att den sker enligt utfardat till

stand och gallande foreskrifter
- Stomingsanalys i landmobila radiosystem

Arbetet medfor resor och kontakt med allmanhet och myn- 
digheter av olika slag.

DIN BAKGRUND
Du som soker bdr ha 4-arig teleteknisk gymnasieutbildning 

eller motsvarande kunskaper. Du bdr aven ha korkort 
samt erfarenhet av terminalarbete. Praktisk erfarenhet 
av radioteknik inom omradet landmobil radio och inne- 

hav av amatdrradiocertifikat raknas som meriter.
Vi utgar ifran att du har latt for att samarbeta och ar 

serviceinriktad. Dessutom ar det viktigt att du ar noggrann och 
kan uttrycka dig val bade muntligt och skriftligt.

Vi ser gama att aven kvinnor soker.
ANSOKAN SENAST DEN 15 JANUARI

Vill du veta mer, sa ar du valkommen att ringa Ake Hilden, 
08-763 03 80 eller Erik Sjolund, 08-713 48 94. Fackliga repre- 
sentanter ar Lars Fredriksson, SACO/SR, Rolf Forsberg, 
TCO-S och Gunnar Andersson, SF (samtliga pa 08-90 300).

Sand din ansokan, markt 151/86/50, med meritforteck- 
ning, betygsavskrifter och loneansprak till Televerket Radio, 
Box 43022, 100 72 Stockholm.

Vi vill ha din ansokan senast den 15 januari.

Radio
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Telefon_________________________________
Skicka in -
kupongen till: pOlRfei*bOX

Box 148, S-154 00 Gnesta, Tel. 0158-119 20. 
Postboks 56. N-1340 Bekkestua, Norway. Tel. 02-53 58 37

 Sand mig datablad pa PL 101. 
 Kontakta mig ang. PL 101.
 Kontakta mig ang......................

I Namn_________________________
I Foretag
! Adress ____________________

Stromfdrsdrjning for 
undervisning.

Nytt studiehjalpmedel till tekniska gymnasier, hogskolor.
universitet samt AMU-center for snabb forstaelse av strom-
forsorjningsprinciper och teorier fran transformator till 
kompletta integrerade spanningsregulatorer.

Apparatlador.

FLEXJBOX - svenskbyggt ladsystem. Flexibelt 
och prisvad. Specialstorlekar aven i sma antal. 
Mycket stabil konstruktion.

Foretag

Adress

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
L

Sand mig information om:
 Flexibox apparatlador  Stromfdrsdrjning 
 Ring mig  Satt upp mig pa ert mailingregister 

Namn

powerbox
Box 148, S-154 00 Gnesta, Tel. 0158-119 20.

Postboks 56, N-1340 Bekkestua, Norway. Tel. 02-53 58 37

Telefon 
Skicka in 
kupongen till:

Yaesu FT-727R

CAR-etektronilcM
Box4045, 550 04 JONKOPING

Tel. 036 - 16 57 60, 16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

.840

Mode: 
Antenna:

Supply voltage: 
Current 
Case size:

Weight:

F3(F3E)
BNC female (special dual
band YHA-27 rubber duck 
supplied)
6-15 VDC 
*)
71 (W) x 200.5(H) x 38(D) 
mm w/FNB-4A
Approx. 616 g w/FNB-4A

*)

RECEIVER (@10.8V)

Circuit type:

First IF: 
Second IF: 
Sensitivity: 

Selectivity

Audio output:

Double conversion 
superheterodyne
16.9 MHz
455 kHz
0.25/zV for 12 dB SINAD;
1 MVfor30dB S + N/N 
i7.5 kHz ( —6dB), 
+ 15 kHz (-60 db)
450 mW into 8 ohms 
for 10% THD, or better

TRANSMITTER (©10.8V)

RF output 
Modulation 
Deviation: 
Max. bandwidth:

ca 5W/0.5W 
Variable reactance 
rh5kHz
16 kHz

Spurious response: — 60 dB or better 
Microphone: Condenser, 2 kilohms

mA with 10.8 V supply 12.5Vsupply

Receive Squelched Power save 
(1:2-1:18)

Transmit 
(High) (Low)

Transmit
(HighXLow)

(VHF) 150 50 24 - 14 1300 550 1300 550

(UHF) 150 50 24 - 14 1350 600 1350 600

144 - 146 + 430 - 440 MHz

Hostens schlager. Arets julklapp! Enda i sitt slag.

CAB loggbok 
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 25: —

CAB kredit
Kopkort, Master Charge, VI 
SA, Sparbankskort, Finax. 
Avbet. 12, 24 eller 36 mSn.
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Produkter AB — Box 10
915 00ROBERTSFORS
Tel. 0934 153 10, order 153 11co

GOD JUL
och

GOTTNYTTAR

Norregardsv. 1 Box 120 541 23 Skovdelf

Tel. 0500/800 40. 843 01 _ _________ ^7

Vi har ater dylika i lager. Diameter 25 
mm langd 60 mm. Vikt endast 18 
gram.

PRIS 1 ST 8,— 10 ST 70,—

Mittfaste for tradantenner. Robust ut- 
forande och med separata oglor for 
dragavlastning at sidorna och uppat. 
Diameter 50 mm. Hojd 85 mm.

PRIS 58,—

Nu annu battre genom separata oglor 
for dragavlastning. Effektminst 1 kW. 
Diameter 50 mm. Hojd 175 mm.

PRIS 150,-

VI ONSKAR 
ALLA VARA KUNDER

ANTENNISOLATOR I PLAST

NYTT ANTENNFASTE BALUN 1:1

JUL-NYHETER

Svensktillverkade kvalitetsprodukter med
5 firs GARANTI mot fabrikations- och materialfel.
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eller
735 har

via frontpanelen 
mikrofonen. IC- 

mo-

scanna
HM-12

rung betyder att endast de 
neskanaler som har samma

IT ~ :

skyddslucka. Dar finns: noise- 
blankerniva, RF-gain, RF-power, 
VOX-gain, VOX-delay, mikrofon- 
forstarkning, filterval, instru- 

roras sitter samlade bakom en 
De kontroller som sallan behover 
varieras.

kanal, split mode och scan mo
de. Bakgrundsbelysningen kan 

Frontpanelens kontroller har for- 
enklats. Den grona lattlasta 
LCD-displayen med bakgrunds- 
belysning, indikerar frekvens, 
VFO (A eller B), mode, minnes- 

fullstandig break-in (QSK) eller 
semi break-in.

MHz steg.
Som standard har IC-735 ocksa 

dubbla vfo:er med 10 Hz steg. 
Man kan ocksa valja 1 kHz eller 1

de scannas. Man kan ocksa 

mellan tva inprogrammerade 
frekvenser medan modescan

mentfunktion, QSK/semi, el- 
bug/manuell bug.
En helt ny serie tillbehor har ta- 
gits fram. Det finns automatisk 
antenntuner (AT 150), nataggre- 
gat (PS-55). Elbug (EX 243), fil
ter (FL-32 - 500 Hz, FL-63 - 
250 Hz). Mobilfaste (MB-5.), 
bordsmikrofon (SM-6) ar nagra 
andra bland de manga tillbehor 
som finns.

2 ARS
GARANTI

GOD JUL- 
pris
(galler 1/11-31/12 1986)

8950:-
9.950:— inkl. elbug och CW-filter.

PS. Har Du sett ICOMs lilla Micro 2?

Vilken julklapp !!!

Har ar IC-735 — transceivern, 
som du vantat pa... En kompakt 
HF-transceiver med heltackande 
mottagare.
Den ar endast 94 mm hog, 241 
mm bred och 272 mm djup och 
vager bara 5 kg. Den passar ut- 
markt att ta med i bilen eller ba- 
ten, och naturligtvisarden en ut- 
omordentlig hemmastation.
IC-735 tacker alia amatorband 
fran 1,8 till 30 MHz (naturligtvis 
inklusive de "nya" banden: 10, 
18 och 24 MHz). Den heltackan
de mottagaren gar fran 100 kHz 
till 30 MHz.
Alla trafiksatt: SSB, CW, FM och 
AM ar klara att anvanda. Pa bak- 
sidan finns uttag for AFSK (au
dio frequency shift keying).
IC-735 har tre scanningmojlighe- 
ter: minnesscan, programmerad 
scanning samt mode-scanning. 
Minnesscanningen bevakar alia 
minneskanalerna i tur och ord- 
ning. Programmerad scanning 
innebar att scanningen fungerar 

ICOM IC-735
HF Transceiver/General Coverage Receiver

MH;

HAM

St?
RS
SWA

CAB-ekektfomk AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING 

Tel. 036 - 16 57 60,16 57 61 (order) 
Nils, SM7CAB

CABloggbok
med prefix list a, repeaterfdr- 
teckning. Logisk, praktisk, 
omtyckt. 25: —

CAB-kredit
Kdpkort, Master Charge, VI
SA, Sparbankskort, finax. 
Avbet. 12,24 eler 36 mAn.

< Q
)
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Kontakta avd. Instrument 
och kommunikationsradio
for mer info.

EL FA
RADIO & TELEVISION AB

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23-08-735 35 00

Stackad 5/8 for 144 MHz. 
Forstarkning: 6,5 dB 
Maxeffekt: 100W(FM) 
Impedans: 50Q 
Langd,vikt: 3 m, 1,5 kg 
Artikelnr 78-062-43. 
Pris inkl. moms 562:-.

144/430 MHz.
Tva band pa samma antenn!
Forstarkning: 5,7dB (430 MHz) 

2,8dB (144 MHz) 
Maxeffekt: 200 W
Impedans: 50Q
Langd,vikt: l,lm,895gra
Artikelnr 78-062-50.

m

Pris inkl. moms 694:-.

HS-VK5
3,5/7/14/21/28 MHz
Vertikalantennen du vantat pa!
Inga langa tradarfor jordplan behovs. 
Ingen justering i vertikalled.
Avstamning gors genom att andra langden 
pa jordplanen.
Jordplanssproten kan riktas at ett hall, 
vilket gor det mojligt att placera antennen 
pa exempelvis balkongen.
Max effekt: 1 kW (SSB)
Impedans: 500
Langd,vikt: 5,1m, 6,3 kg
Radiallangd: ca2m
Artikelnr 78-054-50. Pris inkl. moms 2.100:—.

GP144W GPV-720

/Maldal
ANTENNA

Jordplansantennei\
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DIGIKIT- 
byggsatser

4-Kanals rinnande ljus
Rinnande ljus for 220 volt - I2(X) watt. 4 kanaler a 3(X) Watt. Juster- 
bar hastighet. Ett fyrkantigt rinnande ljus for 220 volt, att ha pa fes- 
ten. diskoteket eller i mysrummet. Vill man ha mer an fyra lampor 
kan man parallellkoppla flera lampor. men inte sa att fdrbrukningen 
blir mer an 300 Watt/kanal. T. ex 12x25 W/kanal eller 3x1 (X) W/kanal.

Data
Drivspanning ...............  220 VAC
Effekt per kanal ... max 3(X) Watt
Antalet kanaler ..................... 4 st
Justerbar hastighet med potentio
meter.
Art.nr 80-5002-3 ...... Pris/st 148:-

^53

(rumwxwi a. I>K,IKII Alla priser i katalogen cir inklusive 23,46 % moms.

DIGIKIT- 
byggsatser

Mini-rinnande ljus
Kul grej att ha pa festen 10 Ivsdioder lands 
efter varandra. Hastigheten justerasmed en 
potentiometer. Niir hastigheten iir hog far 
du en rinnande effekt. 80-5007-2 drivs med 
6-15 VDC. 9-volts batteri eller ett nataggre- 
gal l ex. 80-5IXII-5. + 12.
Byggsatsen levereras komplett med kompo
nenter. kretskort. batterikontakt. Batteri 
i ngar ej.

Data

Drivspanning ..............6-15 Volt
Stromforbrukning ...... ea 25 mA
Storlek ........................ 67x53 mm
Art.nr 80-5007-2
Pris/st 48:-

6-kanals Ljusdator med editering

F/nir n//T/ 'luiuii ii i JI

Editering
Diilorn testar automatiskt RAM och PI A vid varje strompaslag. Mojhghet finns att med hjalp 
av 5 komp och en htiumcell pa 3 volt lagra programme! i RAM under spanningsbortfall 
Schema och byggbcskrivning medtoljer Eullstandiga editeringsfynktioner finns. Vid editering 
laggsdct aktuclla Ijusmbnstrct pa PI Ans utgangar. En cursor blinkar och talar om vart du ar Du 
kan flyita den at hoger/vanstcr Tidskonstantcn kan andras i *W steg fran KM) mS Du kan aven 
lagga till flera ljusmonster i editeringsmodc. Dessutom finns flera andra finesser.
Byggsatsen ar komplett med tangcntbord och komponenter enligt ovansstaende beskrivning 
,Kh b'ld Art.nr 80-5005-6 -/*/<;/*//

Pris/st 485:- v/.,

Elektronik
till nytta

W: 063-114340

Bangardsgatan 55 

83145 Ostersund
AMTLANDS LANS LANDSTING

En otroligt fin enkortsdator uppbvggd 
pa ett kretskort 100x150 mm. Med 

hjalp av den medlevererade pro- 
L gramvaran till ljusdatorn kan 

Du programmera slack- och 
tandtider for varje utgang 

oberoende av de ovriga. 
Upp till totalt 680 pro- 

k. gramsteg kan lagras i
RAM-minnet.

Pa kortet finns dessutom: / 
Reid for Myrninn di 220 l'.4( 

5A. 2. Inbyfif’d stahdiserinesdel fur
5 \ <ilt + sdkrinfi och likriktardel. 3. In 

darlingtontransistor som dm are lor Ijud- 
alstrinfi.

Uppbyggnad
Kortet ar uppbyggt kring mik-

roprocessorn 6803, en enchips dator med kringkretsar. Vi anvander 
EPROM 2716, 2732 eller 2764. RAM 2k tvp 6116. PI A 6821 daralla 
dess in- och utgangar 20 st ar dragna till kortets kant. 
Via den 16-pol. skruvplinten:
Du kan mata kortet med 12 VDC. 5 VDC eller AC (8-30V).
(Batterielimirfator medlevereras). 8 utgangar fran relaet for stvrning 
av t ex. lampor eller larmsandare. En lysdiodutgang. En transisto- 
rutgang.
Dessutom finns draget till kortkanten P17-P23 Iran 6803 och 16 
ingangar for decimalavkodaren 74150 (for tangentbordet).

Utvecklingsmojligheter
Med delta kort kan man som du fdrstar. med lamplig programvara lagrad i EPROM, astad- 
komma en hel del. Tillampningarna och mojligheterna ar/nanga. Du kan anvanda kortet som 
grundkort och med hjalp av olika tillbehor gora en tillampnmg for dina egna behov Vi levererar 
ett styrprogram for ljusdatorn lagrat i EPROM. Vidare foljer funktionsbeskrivningpa kretskor- 
tet och for applikationen ljusdator foljer det med scheman for hur man bvgger upp en stvrdel till
220 VAC/12 VDC. Till kortets kantkontakter PA0-PA7. PB0-PB7 (fran PI A) kan du med hjalp 
av en vanlig transistor stvra optokopplare eller Ivsdioder/lampor

Spanningsaggregat
Drivspanning .......................................220 VAC
Utgangsspiinning ................................ +5VDCeller-5VDCeller

+ 12VDCeller-12VDC
Utgangsstrom ..................................... 300 mA. max.
Dimensioner ........................................66x94x35 mm

Pris/st 62:50
4 st Pris/st 55:-

Varje bvggsats levereras komplett med trafo. kretskort och en av fol- 
jande stab. 7805. 7905. 7812 eller 7912 resp. Enkel montering, bygg
beskrivning medfoljer. Ange onskad utspiinning vid bestallningen. 
Art.nr 80-5001-5, +5
Art.nr 80-5001-5,-5
Art.nr 80-5001-5, +12 
Art.nr 80-5001-5,-12

En bvggsats med stort anvandntngsomrade t ex. bilen. 
baten. stugan. liigenheten: kallarutrvmmen. villan eller 
andra alarmerande utrymmen. Kan iiven anvandas for 
mindre nodvandiga saker. t.ex. stereon. nataggregat. datorn 
eller till andra saker som barn, svskon inte far anvanda.
Byggsatsen som iir komplett med komponenter och krets
kort. har iiven en grdn och rod kontroll-lvsdiod. Man ser da 
enkelt om kodlaset iir oppet eller stiingt. kodlaset som drivs 
med 12 volt, har ett relii pa utgangen som tai 220 VAC/5A pa 
relakontakterna.
Liimplig drivspanning + I2VDC far du fran vart niitaggregat 
80-5001-5. + 12V. Pris kr 62:50.

Kodlas

| W 063-114340

Bangardsgatan 55

1 83145 Ostersund
LANS LANDSTING

I W 063-114340

Bangardsgatan 55 

F 83145 Ostersund
LANS LANDSTIN.G

Elektronik 
till nytta I

Elektronik 
till nytta |

Data

Drivspanning ........8-15 volt
Tomgangsstrom .. .20—45 mA 
Tillslag relii ........... 25-55 mA
Utgangar .............. 12 volt
Kontakter pa relii .. En slutande 

En brvtande 
Dimensioner .........108x80x20-25 mnj
fiirdigt kort

Art.nr 80-5003-1 
Pris/st 148:—

Bvggsatsen levereras komplett med:
Kretskort (32x55 mm)
Komponenter 
Hogtalare 
Trvckknapp
Anslut. for 9-volts batteri

Ding Dang Dong
80-5011-4 iir en rolig och intressant bvgg- 
sats. Den iir uppbvggd kring den forniimliga 
treklangskretsen SAB06IX) och litter med 
viilljudande och rena toner. Byggsatsen kan 
med latthet installeras istiillet for diirr- 
klockan och man far en lite annorlunda 
ringsignal niir besokarna kommer forbi.

iI!

if fl ■
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AM-f
r de

tai SWnataggrpgat, digi 
elbugg, CW-filter 
och 70 centimeter

Standardutrustad mod au

meter

tomatisk antennavstamning for KV, 
R-meter, digital uteffekt-meter, 
iltero Nar du vill prova 2 meter 
t bara att skaffa respektive modu

I oppror "Aluminiuinmastrdr"
I) 50 mm. d 42 mm. leg 4212-6T 
I evereras i onskad langd frin 1 meter till 5 

Toppsektion: Bestir av 3 m fackverk med 
pamonterad rcitormontenngsplatta. 
topplatta med adiprenebussning d - 50 
mm. saint erforderliga kopphngsdelar och 
bull for faslmontenng till undre sektion 
Klattersteg pa en sida 

Mellansektion: Bestir av 3 m 
fackverk med nodvandiga kopplings 
delar <xh bull for fastmont till nasta 
sektion Kan aven lev i 4.5 m 
langder Klattersteg pi en sida

100 kHz - 30 MHz

och plugga in............

HELTACKANDE M0TTAGARE
Vad kan man mera onska sig ???

FT-7B7GX

Masi Antenn Antenn Kiav 
hold in area area Sv Byyy 

0 5 nr 0 2 nr' noun

9
12

•12

38
29
45

41 38
31 40
49 40

•) Stayad 9 m over fundament Pris: 9 m MAST KOMPLETT

3.865:- inkl. morns

Begar broschyr

EN HELSVENSK MAST ERAN

Box 27, Kungsgatan 54,
----- Radio AB 44700 Vargarda

Tel 0322/205 00

Masten ar beraknad lor statisk 
Kindlast Vindhastigheter i m s for 
olika mantho/der och antennaieor. 
och krav enligt svensk byggnonn 75

Bottensektion: Bestar av 3 in 
fackverk med pimonterad gingjam 
basfaste. <xh 5 st bull for tastgjutning 
i betongfundament
Vikt: 1 1 kg pet 3 meter fackverk 
Sidomatt: 37.5 mm

LACKVERKSMAST HELT I ALUMINIUM

UT0M0RDENTL1GT

FIN DYNAM1K

0NSKAR OCH ETT GOTT NYTT Ar 1987 !!IVI ER ALLA EN GOD JUL

PRIS inkl moms

FT-767GX utan 
modu1 er 
modul 2 mtr 
modul 70 cm 
bordsmikrofon 
handmikrofon
handmikr DTMF

23.55O»- 

2.475»- 
3.250r- 

985:- 
275«- 
525»-

R1KT1GT PERFEKTA HEMMASTATJONENDEN

ALLA AMATORBAND 

l60m till 70cm 

i en lada

-7000
kortvAgs-slutstegetDET NYA

YAESU

Tacker 160 - 10 meter band

1200 WATT INPUT FULL QSK
amtor/packet

AUTOMATISK ANTENNAVSTAMNING
HELT TRANSISTORISERAT
PATENTERAT KYLSYSTEM AV YAESU
70 W DRIVNING FULL UTEFFEKT
BREDBANDSAVSTAMT
AUTOMATISK BANDOMKOPPLING

MED FT-757/767
FJARRSTYRD ANTENN0MK0PPLING

MED FAS—1—^R
INBYGGD MIKR0PR0CESS0R 
INBYGGT NATAGGREGAT

Pris inkl moms: 22t875:-

1

..........

YAESU

V
DIMMER tre steg 
AGC S,M,F + off 
TX SHIFT ssb 
MONITOR alia mode 
FULL QSK KV 
AMTOR/PACKET 
1750Hz repeateroppnare 
VARIABEL ND 
SQUELCH alia mode 
PROGRAMMERBAR - 

FREKVENSSTEGNING
2 STEGHAST. PA VFO 
TRACKING av VFO 
PROGRAMMERBAR OFFSET 
PITCHKONTROLL vid CW 
NOTCH 
ATF audiopeakfilter 
SHIFT 
MINNEN lagrar mode 

och frekvens 
TANGENTINSTALLNING 

av frekvens 
MUTE-funktion LF 
TON-kontroll LF 
10Hz instal lnings- 
noggranlie t 

MODULERNA for 2/70 
visar aven 100-MHz 
1 display 

mm mm mm

I

0)
:
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PRIS INKL MOMS: 

FT-23R 2.550:-

FT-73R 2.775:-

— Egen tillverknmg: 
Fackverksmaster
Antenner

Agenturer: — MW .... MB
Yaesu Musen Ltd .
Toyomura Electronics Co Ltd ■ WF JrW

Helt olikt "tumhjulsapparator", har FT-23R och FT—73R senaste teknologin 
som medfor en hel rad finnesser, tack vare mikroprocessorer. Tio minnen 
som kan lagra repeateroffset och CTCSS. Sju av minnena kan aven lagra 
ieke—standardiserade repeatershift, Scanning med/utan prioritering. Vrid— 
reglage for frekvensinstallning och manuell installing av minne. Skal- 
fdnstret Aterger frekvens, minneskanal, CTCSS tonfrekvens samt stapel— 
indikering aV signalstyrka och uteffekt. Sjalvklart har aven ett strom- 
sparsystem funnit sin vag in i apparatkonstruktionen.

REKVIRERA KATALOG !

for mycket snia apparater.

FT-23R och FT-73R ar ultra-kompakta, mikroprocessorstyrda handapparater 
som ger bekvamlighet vad galler hade storlok och vikt, utan begransnlng 
nar det galler mojligheter och kvalitet, vilket tidigare varit problemet 

Mekaniskt ar apparaterna uppbyggda 
kring ett gjutet schassie av zink 
och aluminium. Batteriholjena ar 
gjorda av tjock och kompakt poly- 
karbonat med avseende pA oom kom- 
mersiell anvandning, Fotot nedan 
visar ett "fall-prov" frAn en 
meters hojd till hArt golv. 
Vaskan skyddar mot regn och sjo- 
rok. Tillsammans ger allt detta 
mAnga Ars saker funktion, till 
och med i pAfrestande miljo.

Upp till 5 watts uteffekt kan fAs med batteripack FNB-11 (12V 600mAh), 
medan kompakt-packen FNB-10 (600mAh) och ultrakompakt-packen FNB-9
(200mAh) bAda ger 2 watts uteffekt. Tompackarna FBA-9 och FBA-10 ar 
avsedda for torrceller. FTT-4, DTMF-pad, finns ocksA som tillbehor, 
liksom en rad olika laddare, vaskor och artiklar for mobilt bruk.

V 70

YAESU - VARLDSMARKET

FT"23R2mtr
BAST AR INTE ALLTID BILLIGAST !

DEN VERKLIGA MIKROAPPARATEN

FALL-PROV

POSTADRESS
Box 27
44700 VArgArda

BESOKSADRESS:
Kungsgatan 54 
VArgArda

TELEFON 
0322-20500

TELEX
28068 VRAB S

BANKGIRO
894-9794

POSTGIRO
492734-9

Oppettider: 09.00-18.00 
Lordagar 09.00-12.00

iw
i 1'
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threshold

ST< OON CMO TRW*S 
STATUS

Mini 3fcHD COMV
SO W WCT

OCO

. ¥*
PAKRATT 232

Model PK-232

x -jr ■■
MIO CHECK «T **» 

MODE

PAKRATT tm
Model PK-232

Five Mode Versatility An Operators Dream Serious VHF/HF/CW Modem

The PK-232 makes any RS-232 compatible 
computer or terminal the complete Ama
teur digital operating position. By using a 
simple terminal program any computer 
with a standard RS-232 I/O can connect di
rectly to the PK-232 and be ready for opera
tion in minutes. The internal autobaud 
program allows 300, 1200, 2400, 4800, and 
9600 baud communication between the 
computer and the PK-232. All decoding, 
signal processing, and protocol software, 
for Morse, Baudot, ASCII, AMTOR, and 
Packet, is on ROM in the PK-232. The 
PK-232 is a Z-80A based system and has 
hardware HDLC using the Zilog 8530 SCC. 
The internal modem of the PK-232 can 
transmit Packet at baud rates of 300 and 
1200, with the option of using an external 
modem for 2400, 4800, and 9600 baud.

With twenty-one front panel indicators it's 
easy to monitor operation. Separate indica
tors show operating mode, current opera
ting status, and data carrier detect. A front 
panel switch allows selection of two sepa
rate radio connectors, no more switching 
cables when jumping from HF to VHF. The 
front panel threshold control adjusts 
squelch for both HF and VHF. The AEA 
standard discriminator style tuning indica
tor makes tuning easy in any mode and on 
any band.

The PK-232 also includes a no compromise 
VHF/HF/CW modem with an eight pole 
bandpass filter followed by a limiter discimi- 
nator with automatic threshold correction. 
Once the operating mode is selected the 
modem automatically selects the proper 
bandwidth, 200 Hz for CW, 450 Hz for H F or 
2600 Hz for VHF. Transmitter tones are low 
distortion sine wave phase continuious 
AFSK. The PK-232 will receive wide shift 
RTTY signals, but only transmits 200 Hz 
shift on HF.

3.725 inkl mvs.

Late last year AEA broke new ground by introducing the first five mode amateur radio computer interface with 
Morse, Baudot, ASCII, AMTOR and Packet...the PK-64. Now AEA has another breakthrough...the PK-232.

Goodbye to Packet Only Controllers
RS-232 Compatible

SWEDISH RADIO SUPPLYAB

MIAB COMMUNICATION AB
Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5

Oppettider: 09.00 — 16.00 Bankgiro Postgiro 
Lunchstangt:12.00 —13.00 577-3569 33 73 22-2

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Tel. 054 - 10 03 40 Telex: 66158 SRSSCAN S
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ICOM IC-735
MARKNADENS BASTA MOBILA HF-TRANSCEIVER

Detta allt enligt G3OSS test i AMATEUR RADIO 1985, se citat ur test nedan.

For att citera G3OSS Angus McKenzie fran AMATEUR RADIO September 1985, "Not only is the Icom's 
overall performance exellent in all areas"... "but ergonomics are splendid and far superior to the competi
tion". Hamtat ur en test dar Yaesu FT757 och Kenwood TS430S jamfors mot IC-735.

I artikeln RIG OF THE YEAR 1985 har vi hamtat foljande citat, "If you want a really good HF mobile rig which 
will also give a far above average performance as a main station, it is definitely worth your while to look at 
the Icom IC735 transceiver". (Hamtat ur samma tidning mars 1986)

Om du anda har svart att bestamma dig, sa bestall en kopia av testen kostnadsfritt av oss.

JULERBJUDANDE
IC-735 8950:-(NORMALT 10400:-)

IC-735 + FL32A + EX-243 9950:- (NORMALT 11400:-)

FL32A 500Hz CW-FILTER

Ex-243 ELBUG

Priserna inkl. 23.46 % moms. Galler till 861231 (eller sa langt lagret racker).

SWEDISH RADIO SUPPLYAB

MIAB COIVirVIUMICATIOM AB
Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5

Oppettider: 09.00 — 16.00 
Lunchstangt:12.00 —13.00

Bankgiro Postgiro
577-3569 33 73 22 2

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Tel. 054 - 10 03 40 Telex. 66158 SRSSCAN S
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...mmihIIH

CALL WRITE SET T/D.SOL

gUTCQMl
VHF FM IC-28E

DUP T/R

ICOM ICOM

IC-28E/H ULTRAKOMPAKT FM

ICOM har lyckats att ytterligare forminska 2-meters transceivern till smatt fantasti- 
ska 140(B) x50(H) x135(D) mm.En ny gron LCD belyst bakifran avlasbar aven i solljus 
och fran liten vinkel. ( IC28H 140(B)x50(H)x180(D) )

NATURLIG STORLEK

YTTERLIGARE FORDELAR:
* Multi LCD, visar minne, frekvens, dup + , dup—, s-meter, spacing, TS, infrekvens hog/lageffekt och skip.
* Skip, hoppar over odnskad frekvens/frekvenser.
* Tva steglangder (TS) 12.5 och 25kHz.
* Valbar spacing.
* LED indikering vid sandning och mottagning.
* Hog/lageffekt, 25/5W. (H 45/5W)
* Inbyggd hogtalare och uttag for yttre. LF-uteffekt 2.5W 8 ohm.
* Totalt 21 minnen med lagring av frekvens, duplex, simplex och skip.
* Auto-dimmer, ger svagare belysning pa LCD i morker.
* Scanning av minnen, hela bandet och toncall fran mikrofonen.
* Sist men inte minst priset: 3495:— inkl. 23.46% moms. (H 3900: — )

Bestall garna broschyr i farg.

Levereras med scanning-mic HM15, mobilfaste, dc-kabel, sakringar och manual pa engelska.

SWEDISH RAPID SUPPLVAB

MIAB COIVirVlUrMICATION AB

Oppettider: 09.00—16.00 Bankgiro Postgiro
Lunchstangt:12.00 —13.00 577-3569 33 73 22-2

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5 Tel. 054 10 03 40 Telex: 66158 SRSSCAN S
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FINESSER:
* Enkelt frekvensbyte med tumswitch upp/ned.
* Gron LCD-display, avslasbar i bade Ijus/mdrker. 

Avlasning av frekvens, minne, signal och uteffekt.
* Totalt tio minnen.
* "Slide on batteri", batteribyte snabbt och bekvamt.
* Vakthund, sker ingen mandvrering eller ingen signal, 

inom 30 sek. sa gar g2 over i "vakthundslaget".
* Frekvenssteg 12.5kHz / Toncall 1750Hz / Batteribackup.
* Uttag for mikrofon och hogtalare.

STORLEK 58x140x29 mm
med batteri BP-22 (270 mAH)

TEKNISKA DATA:
Frekvensomrade 144.0000—145.9875
Stromforbrukning brussparrad max 30mA

max audio ut 170mA
sandning (hog) 1W 600mA 
sandning (lag) 0.1W 300mA 

Maximal uteffekt 3W
Kanslighet battre an 0.25/xV (— 12dB/x)

vid 12dB SINAD
Maximal LF-uteffekt 0.25W
Vikt med batteri 340g

Medfoljer: engelsk manual, gummiantenn, handlovsrem, 
laddningsbart batteri BP-22, och S-markt 
laddare BC-26E.

Tillbehdr: BP-20 BatterilSda for torrbatterier (UM3X6) 95: —
BP-21 Laddningsbart 120MA/7,2V 250: —
BP-22 Laddningsbart 270MA/8,4V 270: —
BP-23 Laddningsbart 600MA/8,4V 280:-
BP-24 Laddningsbart 600MA/10,8V 360: —
IC-HM9 Monofon 217:-
DC-25 DC-DC converter 170: —
BC-50 Bordsladdare for samtliga batterier 
AD-10 Adapter for BC-35/36 bordsladdare

Ej faststallt
Ej faststallt

PRIS2495: —
inkl. 23.46% moms

SWEDISH RADIO SUPPLYAB

MIAB COIV1MUMICATIOM AB
Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5

Oppettider: 09.00 — 16.00 Bankgiro Postgiro 
Lunchstangt:12.00 —13.00 577-3569 33 73 22-2

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

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

ICOM \C-fi2
FM TRANSCEIVER 144MHz

En lattskott ultrakompakt handapparat med finesser som LCD-display 
och scanning. Med en nyutvecklad s.k. "vakthund” (strombesparare) 
drar u2 endast 6mA i mottagning.
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CROSS NEEDLE METER

DAIWA
NYHETER FRAN DAIWA

Alla priser inkl. 23.46% moms.

FrekvensomrSde  
Fram-effekt  
Max effekt (CW+PEP)  
SWR kanslighet  
In/ut impedans  
Anslutning  
Uttag for belysning  
Storlek (BxHxD mm)

1.8—150MHz 1.8-150MHz 
15/150/1500W15/150/1500W 

1500W 
4W min. 4W min.
50 ohm 50 ohm
SO-239 SO-239
6—24VDC (batteri ingSr) 
184x95x152 184x95x152

Ca. pris 1110:- 1260: —

U-66H FJARR-SENSOR

For matning av SWR vid antennen. Passar endast 
NS-660 & NS-660P.

Frekvens 1.8-150MHz 
ln-/utimpedans  50 ohm
Effekt 3kW CW (1.8-60MHz)

1kW CW (144MHz)
Genomg3ngsdampning. mindre an 0.3 dB
In/ut anslutning SO-239
Storlek (BxHxD) 88 x 37 x 68 mm

Ca. pris 450: —

CN-410 & CN-460M KORSVISANDE 
SWR & PWR 144 MHZ

En ny modell for matning av stSende v3g, fram och 
backeffekt. Inbyggd belysning kopplas till 13.8 VDC. 
HSIlare for hangande montage medfoljer.

CN-460M CN-410M

NS-660 & NS-660P KORSVISANDE SWR & PWR

NS-660 & NS-660P ar nya modeller for 1.8—150MHz, b3da har ut
tag for fjarr-sensor (tillbehor). Omkoppling for inre/yttre sensor. 
Robust tillverkning i plSt. Inbyggd belysning.

NS-660P har aven "peak” avlasning av SSB-signaler, ISsning av 
avlast varde upp till 30 sekunder, samt RMS p3 FM och CW.

NS-660 NS-660P

Frekvensomrade 140-150MHz 3.5—150MHz
Impedans...........................50 ohm
rxx fram 15/150V
Effektomrade ----------------------------

back 5/50W 
SWR kanslighet min 3W
Anslutning  SO-239
Storlek (BxHxD mm).. 71x78x100

50 ohm 
15/150W 

5/50W 
3W 
SO-239 
71x78x100

Ca. pris 610:- 610: —

DA-202GP STACKAD 5/8 
ANTENN FOR 144MHZ

FrekvensomrSde... 144—146MHz
Forstarkning  6.5dB 
Impedans  50 ohm 
Max effekt  200W 
Langd  3 m 

Ca pris 475: —

SWEDISH RADIO SUPPLYAB

MIAB COMMUNICATION AB
Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5

Oppettider: 09.00 — 16.00 Bankgiro Postgiro 

Lunchstangt:12.00 —13.00 577-3569 33 73 22 2

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

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

550 QTC 1986 12



SPECIFIKATIONER

Frekvens:
In/utimpedans:
Matomr^de frameffekt

backeffekt
Tolerans:
SWR omr^de: 
SWR kanslighet:
In/ut anslutning: 
Storlek:

1.8-160 MHz
50 ohm
20W/200W/2kW 
4W/40W/400W
+ /— 10% fullt utslag
1:1 — 1:oandlighet
4W min.
SO-239
180(B)x120(H)x130(D) mm

PRIS inkl. 23.46% moms 1295:-

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Oppettider: 09.00 — 16.00
Lunchstangt:12.00 —13.00

JUL-PRIS 1295:- (ord. 1757:-)
Daiwa CN-720B ar en korsvisande st^ende Vcig och effektmatare.
Staende vag, effekt och backeffekt avlases samtidigt.

CN-720B har ett extra stort instrument 107x107 mm, for snabb och enkel avlasning. 
Lattavlast aven for den som har svart att avlasa sma instrument.

CN

POWER RANGE

2KW 2OOW 2OW

Bankgiro Postgiro
577 3569 33 73 22 2

MIAB COIVIIVIUMICATIOIXJ AB
Box 208 651 02 Karlstad 1 Besoksadress: Fallvindsgatan 5

SERVICEFRAGOR: 13.00-16.00

Tel. 054 10 03 40 Telex: 66158 SRSSCAN S

CROSS NEEDLE METER 

DAIWA
\
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FORENINGEN sveriges
SN5AKQ
HEDSTRoM OTTO ENINGEN SVERIGES

sandareamatOrer DAREAMATORER
OSTMARKSGATAN 43 KEDJEVAGEN 15 /IARKSGATAN 43
123 42 FARSTA 126 41 HSGERSTEN FARSTA

1_____________________________

KV-transceiver TS-440S
Enda mobilriggen med inbyggd automatisk antenntuner

KV-transceiver med heltackande mottagare av trip- 
pelsuperhetrodyn-typ, med l:a MF pa 45,05 MHz, 
2:a p§ 8,83 MHz och 3:e pa 455 kHz.

TS-440S har mikroprocessorstyrd PLL-krets som 
kontrollerar frekvensen i 10 Hz-steg.

Mycket bra dynamikomr^de med Kenwood "Dyna- 
Mix High Sensitivity Direct Mixing System”. Med 2 
s k 125 junction-type FETsi blandarenfardu mycket 
bra tvcisignalsegenskaper och I3g brusniva.

Full break in (QSK), dubbla VFO, 100 minneskanaler, 
all mode inkl. FM, RTTY, lOOWuteffekt kontinuerligt 
m m.
M5tt och vikt: 270x96x313 mm, 6,3 kg.
TS-440S. Artikelnr 78-744-07.
Pris inkl. moms 10.850:—.
TS-440S inkl. antenntuner. Artikelnr 78-744-15.
Pris inkl. moms 12.270:—.
PS-50 Powersupply. Artikelnr 78-744-31.
Pris inkl. moms 2.086:-.

Datorstyrning av Kenwood-stationerna TS-440S/711E/811E/940S 
och R-5000
Du kan styra och avlasa installningarna, t ex frekvens, mode, Rit, 
scanning m m pa din transceiver fr^n en ASCIl-terminal eller dator via 
RS232-snitt.
Du behover en nivSomvandlare och ett interface som monteras in i
apparaten.

Kontakta avd. Instrument och kommunikationsradio for mer info.

I nterfaceen het for TS-711E/811E 
Interfaceenhet forTS-940S
Interfaceenhet forTS-440S/R-5000

IF-232 Nivaomvandlare
IF-10A
IF-10B
IC-10

Artikelnr Pris inkl. moms
78-744-56 679:—
78-744-64 550:—
78-744-72 550:-
78-744-80 280:-




