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□>DAIWA
® industru co., ltd.

AMATORRADIO- 
TILLBEHOR
*NYHET

VHF & UHF-SLUTSTEG
Alla DAIWA slutsteg har inbyggd HF-avkanning samt alia trafiksatt.
MODELL LA-2035R LA-2080H* LA-2065 R LA-2155H LA-4040RN LA-4090* LA-4150
Artikelnr. M30236 M30281 M30266 M30217 M30404 M30409 M30415
Frekvens 144-148 144-148 144-148 144-148 430-450 430-450 430-450
Effekt 30W 80W(5W in) 60W 150W 35W 90W 150W
Ineffekt 1-4W 1-15W 1-14W 1.5/25W 1-14W 10/25W 10/25W
Strom 5A 12A 8A 27A 7A 25A 30A
Spanning 13.8VDC 13.8VDC 13.8VDC 13.8VDC 13.8VDC 13.8VDC 13.8VDC
Anslutning SO-239 SO-239 SO-239 SO-239 SO-239 N N
Preamp 15dB 15dB 15dB 15dB 15dB 15dB 15dB
Storlek 100x35x 122x45x 122x34x 170x79x 122x45x 170x79x 170x79x
(BxHxD) 140 mm 175mm 175mm 250mm 175mm 250mm 250mm
Pris 920:- 1475:- 1245:- 3741:- 1782:- 3750:- 4961:-

C-1OO
Fjarrstyrning for LA-4150
Avlasning av uteffekt, styming av uteffekt, 
preamp m.m. Pris 685:- (bestall tekniska data)

CN-1O1 SWR & EFFEKTMATARE
Daiwa's nya effekt och staendevaamatare har stort korsvisande instrument 
^ar avlasning av staende vag, reflekterad effekt och frameffekt samtidigt. 
Aven PEP-avlasning.

15/150/1.5kW
1.5kW 1.8-60MHz, lkW 144MHz
4 W
SO-239
155B8oH100D mm
M30101
695:-

TEKNISKA DATA:
Frekvens 1.8 — 150MHz
Effektomraden (fram)
Max effekt
Minsta effekt SWR
Anslutning in/ut
Storlek
Artikelnummer
Pris

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad 
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5 
OPPET TIDER 09.00—16.00
LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Postgiro 33 73 22 - 2 Telefon
Bankgiro 577-3569 Telefax

Telex

054-10 03 40 
054-11 80 34 
66158SRSSCANS

TEAM SCANDINAVIA A
Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring,

Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88
Norge: VHF Communication A/S, Postboks 16, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Tel. 02- 63 09 30, Telefax. 02 - 63 11 11
Finland: Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Tel. 0 - 730 970/ 766 330, Telefax. 0 - 730 907
Finland: Uranus Tuonti OY, Box 15, SF-Lapua KP-10,

Tel. 64 - 38 73 13 Telefax. 964 - 33 10 49 J



clen nya 80 kW 
misslyckades, 

^'•^a.f'tigare station

Alexanderssonsandaren
nen skulle vara en riktantenn med huvud- 
riktningen mot USA, placerad minst 30 km 
fran sandarantennen och snett framfor 
denna for att den egna sandningen skulle 
traffa ett minimistalle i antenndiagrammet 
for den valda 0,7 A. langa Beverage-anten- 
nen. Givetvis skulle denna placeras i ett 
stomingsfritt omrade langt fran hogspan- 
ningsledningar etc.

Det blev omradet mellan Grimeton och 
Hunnestad for sandarstationen och 
Kungsbacka for mottagarstationen, med 
dess antenn lopande drygt 13 km in mot 
Fjaras och Gallinge.

Mark koptes under vintem 1922/23 och 
byggandet kom snabbt i gangbade i Grime
ton och Kungsbacka. Antennmasterna for- 
senades genom en jambruksstrejk, sa san- 
daranlaggningen blev inte helt fardig for- 
ran sent pa hosten 1924 och togs i drift 1 
dec. Invigningen skots upp till lampligare 
arstid, och Gustaf V kom hit och skotte om 
den saken 1925-07-02.

Sandaranlaggningen bestod av en sta- 
tionsbyggnad rymmande 2 st 200 k W Alex- 
andersongeneratorer med en mangd hjalp- 
maskineri, kontorsdel och verkstad samt 
separata byggnader for forrad, garage, 
transformatorer, en liten ”by” med bostads- 
hus for 7 familjer, en antennanlaggning 
omfattande 6 st 127 m master med drygt 25 
km antennlina och 6 st stora avstam- 
ningsspolar anslutna till jordnatet, som 
bestar av ett par hundra km nedgravda 
jordtradar, allt fordelat over en inkopt 
markyta pa c:a 100 ha. Aven mottagaran- 
laggningens kostnad ingick. Den delen be
stod av en stationsbyggnad med erforderlig 
mottagningsutrustning samt den drygt 13 
km langa, pa 9 m stolpar upphangda anten-
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Redan fran start gick c:a 95% av fran 
Sverige avsanda telegram till Nord- och 
Sydamerika via den direkta radioforbin- 
delsen, men det var svart att komma over 
50% i andra riktningen, eftersom flera av 
de amerikanska telegrafbolagen hade 
tressen i atlantkablarna. Konkurrensen 
med kabelbolagen var saledes hard, men 
utrustningen fungerade bra och before!- 
ringstiderna for telegrammen blev korta
For ar 1936 var de fran inlamning i Stock- 
holm till mottagning i New York i genom- 
snitt 5,6 min for II och 18,2 min for vanliga 
telegram. Detta var mycket viktigt eftersom 
kontoren i Sverige och USA p g a tidsskil]^ 
naden bara var oppna ett par tirrim^r 
samtidigt. Man kunde alltsa genom kopf 
befordringstid hinna fa svar samma dag

1936 var overskottet, nar alia driftkost 
nader raknats bort, 490 kkr = 15% pa insatt 
kapital. Inte daligt for en tid nar man inte 
behovde rakna med inflation.
Kortvag

Mot slutet av 1930-talet borjade lan» 
vagssandarna fa allt mera konkurrens 
kortvagen. Efter lyckade prov med en 
nad sandare inkoptes en Collins amato 
sandare med c:a 600 W uteffekt. Efterso ? 
det var den forsta kortvagssandaren ha? 
lades den KI, och anvande anropsigrm|ejt 
na SDB och SDE beroende av vilken frej^ 
vens som utnyttjades. Den togs i bruk 19qq 

Nar kriget kom brots kabelforbindels ' 
na och nya KV-sandare sattes in. Redai 
1940var tre sandare igang pa rombanten n 1 ■ 
och dipoler. Det var SATT, SRA, Telefunk 
och Standard Radio som levererade de snf 
sandama som sattes upp bl a i GrimetOn
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"ALLT UNDER 
SAMMATAK'

SSA
ARSMOTE

1991
Hotell Sundsvall

27-28 april
Anmalan till arsmotet (rum, festsupe, ars- 
moteslunch) gors till:
SM3MHD Curt Haglund tel: 060-56 26 93 
SM3FJF Jorgen Norrmentel: 060-313 25 
SM3AU Olle Olsson tel: 060-15 63 51 
SM3ESX Christer Bystrom tel: 060-92 721

Betalning av festsupe och arsmoteslunch 
gors i forskott till Sundsvalls Radioamato- 
rer, pg 7916 23-2. Mark talongen med: namn 
och signal, supe, lunch.

Lite statistik fran kansliet
QSL och annan post

Antal ankommande och avgaende forsandelser, brev och paket, registrerade 
under 245 arbetsdagar = 29 300 st eller ca 120 per dag.

En stor del av dessa forsandelser ar QSL, inte mindre an 5 052 kg eller ca 2 526000 
st QSL. I genomsnitt hanterar vi saledes ca 21 kg QSL per dag motsvarande ca 10 
310 st. Under en 5-dagarsvecka blir det over 100 kg eller mer an 50 000 QSL.

Vi har tidigare raknat med en genomsnittsvikt pa 3 gram/QSL. Vid prowagning 
av ett antal blandade buntar visade det sig att vikten har minskat betydligt under 
senare ar. Manga QSL vager mindre an 1 gram och manga mellan 1 och 2 gram samt 
aven en del over 2 gram forstas. Genomsnittsvikten beraknas nu ligga pa 2 gram. 
INBETALNINGAR VIA BANK- OCH POSTGIRO

Vi tar emot ca 10 000 inbetalningar vaije ar via bank och postgiro. Vi har inte haft 
tillfalle att rakna antalet utbetalningar, inte heller hur manga paragon-kvitton det 
blivit under aret vid forsaljning over disk.
SSA:s ARSMOTEN

SSA bildades 1925-09-10. 1925-1953 holls alia arsmoten i Stockholm. Det finns 
ett gammalt beslut att varannat arsmote skall hallas i Stockholm och varannat 
utanfor Stockholm. Eftersom det ar ett omfattande arrangemang sa har det inte 
blivit sa. Styrelsen har tacksamt mottagit de erbjudanden som inkommit oberoende 
av distrikt. Jag skall inte denna gang rakna upp alia platser for arsmotena genom 
tidema, det kan jag gora vid ett senare tillfalle om intresse finns for det, men 
daremot skall jag visa hur arsmotena fordelar sig pa distrikt under 39 ar 1954-1992.

SM0: 12 SM4: 6
SMI: 0 SM5: 6
SM2: 1 SM6 6 (inkl 1991)
SM3: 4 (inkl 1991) SM7: 4

SSA-BULLETINEN
Bidrag till bulletinen skll vara re- 

daktoren tillhanda senast tisdagar 
kl 12. Telefon, fax 0451-223 68 ej 
efter kl 21, (ring och forvama om 
fax).

Via packet som privatbrev till SM7 JRD 
via SK7WS.

Redaktor: SM7JRD, Anders Larsson,
Ubbaltsv 8, 280 22 Vittsjo,

Telefon 0451-223 68

CW-spalten
SSA Hamshop
RPO-spalten
Radiosamband

Novisspalten..................
Superbuggen..................
VHF-spalten
FrAn distrikt oJdubbar .. 
HAM-annonser
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Grimetons

sandarc -- 
lite 

teknik- 
historia

Av Bengt Dagas
Alexanderssonsandaren

1 dec 1924 gick storradiostationen i Gri
meton i trafik pa 16,1 kHz med anropssig- 
nalen SAQ, och stationen har sedan dess 
utsant ’’etervagor” pa allt Her frekvenser, 
aven om den gamla langvagssandaren med 
alderns ratt mest vilar sig, och bara vacks 
till liv nagon gang om aret numera.

Radiostationens historia borjade med de 
stora svarigheter som fanns under forsta 
varldskriget att uppratthalla forbindelser 
med omvarlden, speciellt USA. Kablar var 
sarbara och dyra. Transitering via andra 
lander medforde forseningar, eftersom dessa 
ville awerka sin egen trafik forst. Forsok 
att na USA tradlost med den nya 80 kW 
gnistsandaren i Karlsborg misslyckades, 
och planer gjordes for en kraftigare station 
pa vastkusten.
RCA och Ernst Alexandersson

Harda forhandlingar inleddes framst med 
RCA, som agde alia kommersiella statio
ner pa USA:s ostkust. RCA:s chefskon- 
struktor, elektrotekniksnillet och svensk- 
attlingen Ernst Alexandersson var sjalv 
engagerad i forhandlingama, och reste 
sommaren 1922 till Sverige for att forsoka 
ro kontraktet i hamn och kontrakt kunde 
tecknas 1922-08-14. Den totala kostnaden 
for anlaggningen beraknades till 4,85 Mkr.

Man hade under tiden undersokt lampli- 
ga platser for sandar- och mottagarstatio- 
ner, dar radiovagoma skulle fa kortast 
mojliga vag till USA, utan att dampas 
onodigt vid passage over land. Tekniska, 
ekonomiska och strategiska faktorer mas- 
te sammanvagas. Sandarantennen kravde 
slat mark med god ledningsformaga i nar- 
heten av kusten, sa att inga hinder fanns i 
NV-lig riktning mot USA. Mottagaranten- 

nen skulle vara en riktantenn med huvud- 
riktningen mot USA, placerad minst 30 km 
fran sandarantennen och snett framfor 
denna for att den egna sandningen skulle 
traffa ett minimistalle i antenndiagrammet 
for den valda 0,7 X langa Beverage-anten- 
nen. Givetvis skulle denna placeras i ett 
storningsfritt omrade langt fran hogspan- 
ningsledningar etc.

Det blev omradet mellan Grimeton och 
Hunnestad for sandarstationen och 
Kungsbacka for mottagarstationen, med 
dess antenn lopande drygt 13 km in mot 
Fjaras och Gallinge.

Mark koptes under vintem 1922/23 och 
byggandet kom snabbt i gangbade i Grime
ton och Kungsbacka. Antennmasterna for- 
senades genom en jambruksstrejk, sa san- 
daranlaggningen blev inte helt fardig for- 
ran sent pa hosten 1924 och togs i drift 1 
dec. Invigningen skots upp till lampligare 
arstid, och Gustaf V kom hit och skotte om 
den saken 1925-07-02.

Sandaranlaggningen bestod av en sta- 
tionsbyggnad rymmande 2 st 200 kW Alex- 
andersongeneratorer med en mangd hjalp- 
maskineri, kontorsdel och verkstad samt 
separata byggnader for forrad, garage, 
transformatorer, en liten ”by” med bostads- 
hus for 7 familjer, en antennanlaggning 
omfattande 6 st 127 m master med drygt 25 
km antennlina och 6 st stora avstam- 
ningsspolar anslutna till jordnatet, som 
bestar av ett par hundra km nedgravda 
jordtradar, allt fordelat over en inkopt 
markyta pa c:a 100 ha. Aven mottagaran- 
laggningens kostnad ingick. Den delen be
stod av en stationsbyggnad med erforderlig 
mottagningsutrustning samt den drygt 13 
km langa, pa 9 m stolpar upphangda anten- 

nen, samt en mindre byggnad i antennens 
bortanda.

Redan fran start gick c:a 95% av fran 
Sverige avsanda telegram till Nord- och 
Sydamerika via den direkta radioforbin- 
delsen, men det var svart att komma over 
50% i andra riktningen, eftersom flera av 
de amerikanska telegrafbolagen hade in- 
tressen i atlantkablarna. Konkurrensen 
med kabelbolagen var saledes hard, men 
utrustningen fungerade bra och beford- 
ringstiderna for telegrammen blev korta. 
For ar 1936 var de fran inlamning i Stock
holm till mottagning i New York i genom- 
snitt 5,6 min for 11 och 18,2 min for vanliga 
telegram. Detta var mycket viktigt eftersom 
kontoren i Sverige och USA p g a tidsskill- 
naden bara var oppna ett par timmar 
samtidigt. Man kunde alltsa genom kort 
befordringstid hinna fa svar samma dag.

1936 var overskottet, nar alia driftkost- 
nader raknats bort, 490 kkr = 15% pa insatt 
kapital. Inte daligt for en tid nar man inte 
behovde rakna med inflation.
Kortvag

Mot slutet av 1930-talet boijade lang- 
vagssandama fa allt mera konkurrens av 
kortvagen. Efter lyckade prov med en la- 
nad sandare inkoptes en Collins amator- 
sandare med c:a 600 W uteffekt. Eftersom 
det var den forsta kortvagssandaren kal- 
lades den KI, och anvande anropsignaler- 
na SDB och SDE beroende av vilken frek- 
vens som utnyttjades. Den togs i bruk 1939.

Nar kriget kom brots kabelforbindelser- 
na och nya KV-sandare sattes in. Redan 
1940 var tre sandare igang pa rombantenner 
och dipoler. Det var SATT, SRA, Telefunken 
och Standard Radio som levererade de sma 
sandama som sattes upp bl a i Grimeton
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generatom.
Den likriktade strommen gar till ena 

lindningen pa ett rela med tva lindningar, 
dar den andra lindningen kopplas till ut- 
spanningen pa en likstromsgenerator. Nar 
relaet drar, bryts faltet fill generatom, och 
spanningen boijar sjunka till relaet slap- 
per igen. spanningen pendlar alltsa kring 
ett medelvarde, som kommer att paverkas 
av tillsatsstrbmmen i den andra lindning
en.

rad som 200 kW aggregat och tillverkades 
for frekvenser mellan 10 kHz och 30 kHz.

Lamplig frekvens ansags vara den, som 
motsvarade 1/500-del av avstandet till 
motstationen, vilket for Sverige-USA skul- 
le bli c:a 12000 m. De fiesta frekvensema 
var redan upptagna, och man var tvungen 
att valja en langre vaglangd - 18000 m - 
aven om det medforde okade antennkost- 
nader.

For att halla frekvensen konstant hade 
Alexanderson gjort en anordning som bl a 
inneholl en avstamd krets med hogt Q- 
varde.

For nyckling av sandaren kortsluts ge- 
neratorn och snedstams antennen med en 
annan av Alexandersons uppfinningar - en 
magnetisk forstarkare, som tom kunde 
anvandas som modulator for telefoni.

Alexandersons multipelavstamda antenn 
slutligen, gav flera ganger battre verk- 
ningsgrad an de normalt anvanda.

och Karlsborg samt AGA, som sandarna 
som byggde ett par 40 kW sandare (som 
dock hade en tendens till overslag sa fort 
man gick over 20 kW). Utbyggnaden fort- 
satte efter kriget med 4 sandare fran Mar
coni, och Sverige hade mer an 20 sandare i 
drift for fasta forbindelser, varv huvudde- 
len i Grimeton.

Nar KI kom igang, tog den over en hel del 
av USA-trafiken och ULV-sandaren kunde 
al It oftare stoppas. Detta foranledde snabbt 
en kontroll av elmatarna fran Yngredsfors 
sida, eftersom stromforbrukningen kraf- 
tigt minskade. Av stationsrapporterna 
framgar att SAQ var i daglig drift annu i 
boijan av 1949 for sandning av ’’press” och 
en del Europa-trafik samt vid svara jono- 
sfariska forhallanden aven USA-trafik.

Darefter har den anvants sporadiskt for 
vetenskapliga experiment och speciella 
sandningar. Sept 1986 gjordes en testsand- 
ning i samband med AWA-s stora mote i 
USA, da sandning skedde med 
full effekt och sandarens nyck
ling skottes av en liten person- 
dator, vilket visade att gammal 
och ny teknik kan fungera bra

marlindningar i samlingstransformatorer 
vars sekundarlindningar lamnar 2000 V, 
100 A, vilket via en variometer for finav- 
stamning av antennen matas till forsta 
antennspolen. I samlingstransformatorer- 
na finns aven en lindning till vilken den 
magnetiska forstarkaren for nycklingen ar 
ansluten.

Rotom ar lagrad sa att den, genom inver- 
kan fran fjaderspanda havarmar alltid in
tar sitt ratta lage. Lagren smoijs och kyls 
genom att olja pumpas genom dem. For att 
forbattra kylningen pressa aven vatten 
genom kanaler i lagren.

Vattenkylningen ombesbijs av en eller 
tva pumpar, som matar vatten till kylsling- 
or i vatskemotstanden, oljekylaren, gene- 
ratorlagren och magnetiska forstarkaren. 
Beroende av kylbehovet kan systemet 
kopplas om i tre steg. Vintertid kors vattnet 
ut i sma tackta dammar omedelbart utan- 
for byggnaden, och tas in direkt igen. Var 

och host slapps det uppvarmda 
vattnet ut i en stor oppen damm 
innan det tas in. Sommartid startas 
aven pump 2, som pressar upp det 
varma vattnet i fontaner i den stora 
kylvattendammen for att fa battre 
avkylning.

Hastighetsregleringen bestar av 
flera komponenter. Dels finns de 
delvis likstromsmattade drosslar- 
na (jfr transduktorreglering) i serie 
med motoms matningsspanningdar 
likstrommen forst passerar regler- 
bara motstand, varav ett kortsluts 
av en relakontakt nar tecken gar ut 
pa sandaren, sa att motorspanning- 
en hojs nar belastningen okar. dels 
finns tva vatskemotstand (stora 
baljor med sodalut, dar fria ror 
kommer langre ner i saltlosningen) 
dar det ena ligger standigt inkopp- 
lat. Med detta regleras varvtalet 
vid teckenmellanrum. Det andra 
inkopplas med relaer nar tecken 
gar ut pa sandaren for att sanka 
rotormotstandet, sa att efterslap- 
ningen halls konstant trots den 
okade belastningen pa motorn.

Till detta kommer den automatiska has
tighetsregleringen, som verkar pa den pri- 
mara regleringen, och alltsa paverkar lik- 
strbmsmattningen i drosslama.

Den kannande kretsen bestar av en seri- 
eresonanskrets, med rel hogt Q-varde, som 
avstams till en nagot hogre frekvens an den 
onskade sandningsfrekvensen, och som 
matas fran en av de 64 sektionerna pa HF - 
generatom. En likriktad strom tas ut fran 
kretsen. Eftersom vi ligger pa avstam- 
ningskurvans branta flank, varierar 
strbmmen starkt med frekvensen ut fran 

Kontrollpanelen-inga touchkontroller precis.

tillsammans.
Numera finns det bara ett enda 

aggregat av de 20 som RCA till- 
verkade, och det ar var SAQ. Det 
andra aggregatet har skrotades
1960 for att ge plats for fler kort- 
vagssandare (K15 och K16).

FM-rundradio och TV tillkom
i slutet av 1950-talet och senare 
har radiolank och basstationer 
for olika mobila tjanster kom-
mit. de fasta forbindelsema pa 
lang- och kortvag har tagits over 
av radiolank och satelliter, och 
kortvagssandarna anvands fn 
mest for telefoni och telex (Ma- 
ritex) till handelsflottan.

Nastan all sandningsverk- 
samhet bedrivs sedan slutet av
1960-talet i en ny stationsbygg-
nad, och den gamla stationens 
lang- och kortvagsutrustningar 
har darfor kunnat sta kvar pa
sina ursprungliga platser och minna om 
gangna tiders radioverksamhet.
Alexandersonsiindaren
Ett antal grundkrav stalldes: 

•Signalkallan skulle avge odampade va- 
gor, for att inte uppta onodig frekvens- 
bandbredd.

•Lamplig frekvens for avstandet skulle 
genereras.

• Frekvensen skulle hallas konstant, for att 
inte stora andra och vara latt att mottaga. 

•Signalen skulle moduleras sakert och ef- 
fektivt

•Antennen skulle ha god verkningsgrad
Det forsta kravet kunde uppfyllas av 

ljusbagssandare (system Poulsen, dar den 
negativa resistansen i en ljusbage kan ska- 
pa en odampad svangning), rorsandare el
ler vaxelstromsgenerator. Ljusbagssanda- 
ren 5av en frekvensskiftad signal, och drog 
hog effekt hela tiden, radioror for sa har 
hoga effekter var inte fardigutvecklade, 
och darfor foil valet pa Alexandersons vax- 
elstromsgenerator, som fanns standardise-

HF-generatorn
Sandaren ar en mangpolig generator med 

hogt varvtal, som via en vaxellada drivs av 
en asynkronmotor med reglerbar efter- 
slapning. Data framgar av utdraget ur 
testprotokollet.

HF-generatoms rotor ar en stalskiva - 
1,6 m i diameter - i vars periferi slitsar har 
frasts ut (i vart fall 488 = 976 poler). Slitsar- 
na ar fyllda med omagnetiskt material for 
att ge en slat yta, som minskar luftmot- 
standet (temperaturen gar anda upp mot 
90°C). Pa statorn finns dels en magnetise- 
ringslindning, dels HF-lindningar inlagda 
i spar i statoms polytor. Luftgapet mellan 
stator och rotor kan justeras och skall vara, 
4 mm pa vardera sidan. HF-lindningen ar 
indelad i 64 sektioner, som vardera lamnar 
100 V, 30 A vid en magnetiseringsstrom pa 
c:a 4,5 A. Aven faslaget kan justeras nagot, 
sa att ungefar samma spanning och faslage 
erhalls fran alia sektionerna.

De 64 lindningama ar kopplade till pri-
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Ernst Fredrik Werner
Alexanderson

Foddes 1878-01-25 i Uppsala, som son 
till en professor, han tog studenten i Lund 
vid 18 ars alder, och laste vid universitetet 
dar ett ar, innan han borjade vid Ihkniska 
hogskolan i Stockholm, dar han blev civil- 
ingenjor 1900. Sedan laste han elektro- 
teknik vid Technische Hochschule i Ber

fick han sitt sista patent, det 344:de. han 
dog 1975-05-14, alltsa mer an 97 ar gam- 
mal.

Alexanderson tick under aren motta 
manga hedersbetygelser: I Sverige kalla- 
des han som ledamot i Fysiografiska Sall- 
skapet i Lund 1920, Ingenjorsveten- 
skapsakademien 1924 och Vetenskapsa- 
kademien 1934. Riddare av Nordstjame- 
orden blev han 1924. Han promoverades 
till filosofie hedersdoktor i Uppsala 1938 
och till teknologie hedersdoktor vid KTH 
1949.

Den som vill veta mer om Ernst Alexan
derson kan lasa boken ’’Ernst Fredrik 
Werner Alexanderson” av BengtV Nilsson, 
som utkom 1987 som nummer 5 i serien 
”Telebdckema”, som ges ut av Televerkets 
huvudkontor, Informationsenheten.

The Antique Wireless Association pu- 
blicerade nyligen en utforlig beskrivning 
av Alexanderson-altematom i The A. W. A 
REVIEW, Vol 3, 1988.

lin tills han i aug 1901 for till USA, dar 
han var verksam resten av sitt liv. Efter 
en kort tid lyckades han fa anstallning 
vid General Electric i Schenectady, forst 
som ritare men kom snart over pa prov- 
ningsavdelningen, som gav honom storre 
mojligheter att prova egna ideer. 1906 
tick han en sjalvstandig ingenjorsbefatt- 
ning och arbetade med motorer, genera- 
torer, kraftoverforing etc, och tick ett 50- 
tal patent under de narmaste 4 aren.

Efter forsta varldskriget, nar radiosta- 
tionerna skulle bli civila igen bildades 
RCA, dar Alexanderson blev chefsingen- 
jor. Han delade sin tid mellan GE och 
RCA under nagra ar, men 1924 kom han 
tillbaka till GE pa heltid dar han experi- 
menterade med kortvagsutrustningar for 
olika tillampningar sasom telefax, svart/ 
vit- och fargtelevision, radarhdjdmatare 
(innan begreppet ’’radar” var uppfunnet) 
och datamaskiner bl a.

1948 pensionerades han, men fortsatte 
sitt uppfinnande i mer an 20 ar till. 1973 

fatt nagot fel 
pa kristallen, 
for frekven- 
sen akte ett 
par Hz i takt 
med nyckling- 
en. Nar vi ta- 
lade om vad vi 
sande med, 
var de dock 
helt nojda.

Nycklings- 
kretsen an- 
vander ocksa 
likstromsmat- 
tadedrosslari 
den magnetis- 
ka forstarka- 
ren, for att 
med en han- 
terbar lik- 
strom (c:a 12 
A) styra ant
enn strom - 

Artikelforfattaren - beredd att sanda telegram till "Amerikat

Funktionen blir: Om av nagon anled- 
ning, t ex for att natspanningen stiger, 
hastigheten pa genera tom tenderar att oka, 
sa blir strommen i den avstamda kretsen 
hogre, och tillsatsstrommen till relaet stor
re. Detta drar tidigare, och likspanningen 
pa generatom sjunker. Det ar denna gene
rator som matar de likstromsmattade 
drosslama, och saledes kommer likstrom- 
men genom dessa att sjunka, varigenom de 
blir mindre mattade och kommer att fa 
hogre impedans for vaxelspanning. Dar- 
med sanks motorspanningen, och hastig- 
hetsokningen blir mycket liten.

Nar allt ar ratt injusterat ligger frekven- 
sen stabil pa nagon Hz nar, oavsett nyck- 
ling och spanningsvariationer.

For manga ar sedan meddelade kontroll- 
stationen i Enkoping att vi troligen hade 

mens till- och 
franslag (100 
A i forsta kret
sen, c:a 600 A 

totalt). Det gar till sa att i serie med de 
likstromsmattade drosslarna inkopplas 
kondensatorer av lamplig storlek varvid 
serieresonans uppkommer. Genom att reg- 
lera likstrommen fmjusteras induktansen, 
sa att generatorspanningen kortsluts sa 
effektivt som mojligt. Samtidigt kommer 
antennen att snedstammas. Strommen re- 
duceras med mer an 90% jamfort med nar 
likstrommen till drosslama ar bruten. Man 
uppnar pa detta satt en god teckenform och 
hog nycklingshastighet, trots antennens 
hoga Q-varde. Vid 90 WPM var tecknen 
fortfarande fullgoda, om alia relaer var 
valjusterade, men sa hog hastighet anvan- 
des sallan.
Multipelavstamd antenn

Sa har vi hunnit fram till den multipelav- 

stamda antennen, som Alexanderson hade 
svart att fa nagon att forsta principen for 
till en bdijan, men som visade sig fungera 
som han funderat ut.

For mycket laga frekvenser ifragakom- 
mer bara vertikalantenner, som ar mycket 
korta i forhallande till frekvensen. En FM- 
bilradioantenn byggd efter samma princip 
som multipelantenn skulle bli 35 cm lang 
och mindre an 2 cm hog. Stralningsresis- 
tansen i en sadan antenn blir mycket lag, i 
vart fall c:a 0,05 ohm, och man forstar 
behovet av att minska jord- och spolmot- 
stand sa mycket som mojligt.

En enkel antenn med toppnat och jord- 
nat skulle fa en matningsimpedans pa c:a 
2,5 ohm, och darmed en verkningsgrad pa 
c:a 2%. (c:a 280 A vid 200 kW)

Om 6 st sadana antenner kopplas sam- 
man sjunker forlustresistansema till en 
sjattedel, men stralningsresistansen blir 
oforandrad, och matningsimpedansen blir 
c:a 0,45 ohm vid parallell matning (c:a 660 
A vid 200 kW).

Alexanderson matade bara en krets och 
lat det gemensamma toppnatet fungera 
som en hogspanningsledning, som matade 
de ovriga fem.

Matningsimpedansen i forsta kretsen 
stiger da (liksom vid vikta dipoler), genom 
att bara 1/6-del av totala strommen matar 
in helaeffekten, till 36ggrantennimpedan- 
sen. Genom att variera stromfordelningen 
med andring av avstamningspolama kan 
lamplig matningsimpedans valjas. I vart 
fall 20 ohm for att stamma med aggregatets 
2000 V, 100 A. Verkningsgraden for multi- 
pelantennen jamfort med en enkel antenn 
av samma hojd ar alltsa mellan 5 och 6 ggr 
sa hog.

Artikeln ar tidigare publicerad i Ama- 
torhistoriska foreningens arsskrift 1988.
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NYA HEDERS-
MEDLEMMAR

OCH 
HEDERS
NALAR

HEDERSMEDLEM Nr 40
SM5CAK Lars-Erik Bohm
Lars har under en period av mer an 20 

ar fungerat som QSL-chef for SM5-dis- 
riktet. Han har skott detta arbete med 
den stdrsta noggrannhet och plikt- 
kansla. Jag har som QSL-mottagare for 
Vasteras under ar beundrat hans arbete.

Utover ovan sagda har Lars dessut- 
om varit vice DL5 under nagra ar. Hans 
bidrag tilll dx-spalten i QTC med for- 
namlig QSL-info har under manga ar 
glatt dx-arna. Lars fick hedersnalen 
1985.

SM5BRW Hans

HEDERSMEDLEM Nr 41
SM6CTQ Kjell Nerlich
Kjells stora insats for var tidning QTC 

boijade 1974 da han var spaltredaktor 
for avdelning tester och diplom. Men 
redan 1975 boijade Kjell lamna DX-info 
i spalten och DX-spalten i modern tid var 
fodd. En dx-spalt som ar och alltid har 
varit synnerligen informativ for de 
svenska dx-ama. Utover aktuell infor
mation har Kjell pa ett trevligt satt fatt 
in annat materiel i form av kaserier, 
reseskildringar och icke minst en dos 
humor. Kjell fick hedersnalen 1985.

SM5BRW Hans

HEDERSMEDLEM Nr 42
SM0BDS Lars Forsberg
Lars har anda sedan 1963 tjanat SSA 

i olika funktionarsbefattningar. Han var 
styrelsesuppleant 1963-64 och styrelse- 
ledamot 1964-67, varav ett ar som sekre- 
terare. Han har vidare representerat 
SSApa IARU Region 1 konferenser, 1966 
i Jugoslavien och 1969 i Belgien. Lars 
hjalpte sedan till med QSL-servicen och 
blev QSL-DC0 1973 och innehar fortfa- 
rande denna befattningen. Lars har aven 
under senare ar hjalpt till med den cen- 
trala QSL-sorteringen pa kansliet. Val- 
fortjant har Lars for sin mangariga tjanst 
hedrats med SSA:s silverplakett 1967 
och hedersnalen 1985.

SM0CWC Stig

HEDERSMEDLEM Nr 43
SM7CER Jan-Eric Rehn
Janne har under en period av mer an 

20 ar arbetat for SSA i olika funktioner. 
Redan 1970 bdijade han som redaktor 
for testspalten i QTC. Han har darefter 
varit vice DL0 och DL0, vice DL3 och 
SSA:s Testledare KV. Utover att Janne 
fortfarande ar vice DL3 och Testledare 
KV har han arbetat intensivt pa klubb- 
planet och betraktades under 70-talet 
som Mister SRA. Janne ar numera en av 
de drivande krafterna inom Sundsvalls 
Radioamatorer. Janne fick hedersnalen 
1985.

SM3CWE Owe

HEDERSNAL
SM7CGW Bruno Westerlind
Bruno har under 70-, 80- och anda in 

pa 90-talet lett flertalet av SSA:s ars- 
moten som ordforande. Han har varit en 
vardefull tillgang for foreningen under 
alia dessa ar och lett arsmotena med 
stor skicklighet. Bruno har varit en la- 
romastare for oss alia i motesteknik. 
Han har vid arbetssamma moten lattat 
upp stamningen med sin val balansera- 
de humor.

SM0CWC Stig

HEDERSNAL
SM6DEC Bengt Hogkvist
Bengt boijade sin medverkan i DX- 

spalten i QTC 1979 och fick egen spalt 
1980, Diplomspalten, vilken han fortfa
rande svarar for. Forutom att vara 
spaltredaktor har Bengt tagit fram SSA: s 
Diplomparm, vilken han arligen uppda- 
terar. Bengt har ocksa varit med att ta 
fram SSA:s nya diplomprogram. Han 
svarar aven for SSA:s aktivitetsdiplom. 
Vidare granskar han diplomansokning- 
ama for utlandska diplom och svarar pa 
fragor fran medlemmarna om diplom. 
For SSA:s rakning har Bengt samlat 
ihop en av de mest omfattande och 
kompletta diplomsamlingar i varlden 
for utstallningar.

SM0CWC Stig

HEDERSNAL
SM7DRQ Kjell Sanden
Kjell hade varit QSL-DC7 i drygt 10 

ar nar han vid arsskiftet overlamnade 
sysslan till NSRA med SM7PXM som 
huvudansvarig. Att vara QSL-DC i ett 
stort distrikt innebar regelbundet ett 
mycket omfattande arbete som Kjell 
ensam skott under aren, aven om Ra- 
dioklubben Snapphanen statt som ”ga- 
rant”.

SM0CWC Stig

HEDERSNAL
SM3BP Olle Berglund
Olle har varit den drivande kraften 

bakom Sambandskaren och gav under 
manga ar ut en periodisk tidning for 
SSK. Sedan manga ar skriver Olle 
’’Sambandsspalten” i QTC och har varit 
en nyttig drivfjader i radioamatoremas 
kamp att bli erkanda som en nyttig 
samhallsorganisation. Olle har dessut- 
om under manga ar drivit ’’odsmardsna- 
tet” pa VHF pa sondagskvallarna och 
blivit en mycket uppskattad natkon- 
troller.

SM3CWE Owe

Referat o kopieringsservice
For fotokopior satt in 1,75 kr/sid+ portokostnad 5 kr 
per forsandelse pa NSRA:s postgiro 86 58 38 -7

VADER-FAX for IBM-PC
Ta emot vaderbilder via FAX fran satel- 

liter eller vaderstationer runt om i varl
den. Bli Din egen ’’JOHN POHLMAN”! 
(QST 4/90 sid 15-23 samt 5/90, sid 17-21)
Spolar i 160-meters antenner

Ett nodvandigt ont for de fiesta. Det kan 
goras battre! (QST 4/90, sid28-31)
AU DIO-EQUALIZER for kommunikation

Bygg en fem-bands equalizer for din rigg 
- och HOR se n! (QST 5/90, sid 22-24) 
Horisontell LOOP-antenn for 10 - 160 
meter

Har ar antennen for dig med PLATS! 
(QST 5/90 sid 28-29 + 35)

En ny ’ZL-SPECIAL’’-antenn
Ytterligare en variant pa ett kart amne. 

For 21 MHz-bandet. (QST6/90, sid 28-29)

Enkel och universell kortvags-allbands- 
antenn

Den beskrivna antennen ar en dipol av 
valfri langd (heist mer an 10 meter) som 
matas med en hogohmig, symmetrisk ma- 
tarledning. Dartill kommer en osymme- 
trisk matchbox och darefter balansering 
och impedansomvandling.

Eine einfache und universelie KW-A11- 
bandsantenne, cq-DL 6/90, sid 371.

Woop - nyborjar-weekend-antenn for
80, 15 och 10 m

Den nyblivne innehavaren av C-licen- 
sen star infor valet av lamplig antenn for 

att komma igang pa kortvag. Det gar att 
fixa en enkel antenn (under veckoslutet) 
som dessutom ar ganska billig.

”Woop” - die Wochenend-Loop fur die A- 
Lizenz, cq-DL 7/90 sid 423-425.

Glom inte bort quad-loopen!
En quad-loop utan reflektor tycks inte 

vara speciellt popular, fast den horde 
egentligen vara omtyckt. DL3AO beratta- 
de redan i cq-DL 3/79 utforligt om sina 
forsok med 15-m-quad-loops och GP:s. 
Quaden gav da cirka 6 dB battre faltstyrka 
an GP:n. Detta gav anledning att bygga en 
14-MHz quad-loop, som gjordes av en 10 
m glasfiberteleskopstav, 25 m tunn trad 
och en rulle metrev.

Die fast vergessene Quad-Loop, cq-DL 
9/90, sid 555-562.
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07 08 09 12 13Datum 00 01 02 06 10 11
OSCAR-13 OVER HORISONTEN 

03 04 05

0-17 0-18 0-19 0-20

GRW VARV UT GRW VARV UT GRW VARV UT GRW VARV UT
211 6405 1233 205 6406 1332 220 6406 1300 212 5553 1253
204 6419 1205 198 6420 1304 213 6420 1232 205 5566 1313
222 6434 1317 216 6434 1235 206 6434 1203 198 5579 1333
215 6448 1249 209 6448 1207 199 6449 1316 216 5591 1200
208 6462 1220 202 6463 1319 217 6463 1247 209 5604 1220
201 6477 1333 220 6477 1251 210 6477 1219 201 5617 1239
219 (5491 1304 213 6491 1222 202 6492 1331 220 5630 1259
212 6505 1236 206 6506 1335 221 6506 1302 212 5643 1319
205 6519 1208 199 6520 1306 213 6520 1234 205 5656 1338
197 6534 1320 217 6534 1238 206 6534 1205 198 5668 1206
216 6548 1252 210 6548 1209 199 6549 1318 216 5681 1225
208 6562 1223 203 6563 1322 217 6563 1249 209 5694 1245
201 6577 1336 221 6577 1253 210 6577 1221 202 5707 1305
219 6591 1307 214 6591 1225 203 6592 1333 220 5720 1324
212 6605 1239 207 6606 1337 221 6606 1304 213 5733 1344
205 6619 1211 199 6620 1309 214 6620 1236 206 5745 1212
198 6634 1323 218 6634 1240 207 6634 1207 198 5758 1231
216 6648 1255 210 6648 1212 200 6649 1320 217 5771 1251
209 6662 1226 203 6663 1324 218 6663 1251 209 5784 1311
202 6677 1339 221 6677 1256 211 6677 1223 202 5797 1330
220 6691 1311 214 6691 1227 204 6692 1335 220 5810 1350
213 6705 1242 207 6706 1340 222 6706 1306 213 5822 1217
206 6719 1214 200 6720 1311 214 6720 1238 206 5835 1237
199 6734 1326 218 6734 1243 207 6734 1209 199 5848 1257
217 6/48 1258 211 6748 1214 200 6749 1322 217 5861 1316
210 6762 1229 204 6763 1327 218 6763 1253 210 5874 1336
203 6776 1201 197 6777 1258 211 6777 1224 203 5886 1203
221 6791 1314 215 6791 1230 204 6792 1337 221 5899 1223
214 6805 1245 208 6805 1201 197 6806 1308 214 5912 1243
207 6819 1217 201 6820 1314 215 6820 1240 206 5925 1302 

SM5CJF

K 21.260-21.300
T 21.260-21.300
A 145.960- 146.000 
R 21.138/145.840
B 
B

29.460 - 29.500
145.960 - 146.000 
29.460 - 29.500 
29.504/145.908 
29.458+29.504 

145.862+145.908

SASE, C5, lOOg.
Gordon Andersson SM4MOT, ex- 

SM4SD avled den 25 februari 1991 i ef- 
ter en tids sjukdom. Gordon var en av 
de forsta medlemmarna i AMSAT-SM, 
och fran 1984 formedlade han informa
tion om satelliter via SK4TX nara nog 
varje sondag.

Frekvenstabellen i QTC 3/1991 blev 
nagot oklar varfor vi tar den en gang 
till:
RS-12

Upp 
K 21.210-21.250
T 21.210-21250
A 145.910- 145.950 
R 21.129/145.831
B 
B

RS-13

Ner 
29.410-29.450

145.910 - 145.950 
29.410-29.450
29.454/145.958 
29.408+29.454 

145.912+145.958

2224

2249

2205

UTCApogeum

0716 1843 

0610 1738 

0503 1630 

0357 1524 

0251 1419 

0143 1310 

0038 1205

2333 1100 

0951 2119 

0846 2013 

0740 1905 

0633 1800 

0527 1654 

0419 1546 

0313 1440 

0208 1335 

0100 1227

2354 1121

1016 2143 

0908 2035 

0803 1930 

0657 1821 

0549 1716 

0443 1610 

0338 1503 

0230 1357 

0124 1251 

0019 1146

2310 1038 

0933 2100

UT GRW VARV
1336 254 6404
1232 238 6419
1306 247 6433
1202 231 6447
1237 239 6462
1311 248 6476
1207 232 6490
1242 240 6504
1316 249 6519
1212 233 6533
1246 242 6547
1321 250 6562
1217 234 6576
1251 243 6590
1326 252 6604
1222 236 6619
1256 244 6633
1330 253 6647
1227 237 6662
1301 246 6676
1335 254 6690
1231 238 6704
1306 247 6719
1202 231 6733
1236 239 6747
1311 248 6761
1207 232 6776
1241 241 6790
1315 249 6804
1211 233 6819

DAG VARV
15/4 38027
16/4
17/4
18/4
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
25/4
26/4
27/4
28/4
29/4
30/4
1/5
2/5 
3/5
4/5
5/5
6/5 
7/5
8/5

38041
38056
38070
38085
38100
38114
38129
38144
38158
38173
38188
38202
38217
38232
38246
38261
38276
38290
38305
38320
38334
38349
38363

9/5 38378

OSCAR-10
AO-10 Nasa: 14129 83-58B
B-transpondern far tillsvidare inte an- 

vandas.
OSCAR-21

AO-21 Nasa: 21087 91-06A
Man har testat 400 och 1200 bos men 

sannolikt kommer testverksamheten att 
stracka sig over en avsevard tidsperiod.

Har nagon tagit emot CW-telemetri 
under perioden 23-27 februari? Materia
ls kan sandas till spaltredaktoren for 
vidare befordran.
RADIO 12+13

(K-2123) Nasa: 21089 91-07A
Satelliten verkar annu inte ha lamnat 

teststadiet. Man har tydligen problem 
med storningar fran navigationssatelli- 
ten, men hoppas att detta skall losa sig. 
Samma gallde for KOSMOS 1861/RS- 
10/11. Autosvararen ROBOT fungerar 
dock och ger ett fyrsiffrigt serienummer. 
M I R Nasa: 16609 86-17A

Musa Manarov. U2MIR har sedan slu- 
tet av januari aktiverat packet radio pa 
145.550 MHz.
AMSAT-SM

AMSAT-SM avhaller sitt arsmote i 
Sundsvall pa Hotel Sundsvall den 27 
april 1991 i samband med SSA arsmote. 
Kallelse har skickats till samtliga med- 
lemmar. I samband med arsmotet ord- 
nar AMSAT-SM en utstallning om ama- 
torsatellitverksamheten.

AMSAT-SM MEDLEMSSERVICE har 
mer an 120 artiklar att erbjuda till 
sjalvkostnadspris. Saval hardvaror som 
mjukvaror, samt litteratur.

Ring eller skriv till: Reidar Haddemo, 
SM7ANL, Tulpangatan 23, 256 61 Hel
singborg, 042-13 85 96.

RS10 RS12
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VARV UT GRW VARV UT GRW
19092 1341 303 946 1200 233
19105 1226 286 960 1229 241
19119 1257 295 974 1257 250
19133 1327 304 988 1325 259
19146 1212 287 1001 1208 241
19160 1242 297 1015 1237 250
19174 1312 306 1029 1305 259
19188 1342 315 1043 1333 268
19201 1227 298 1056 1216 250
19215 1257 307 1070 1245 259
19229 1327 317 1084 1313 268
19242 1212 300 1098 1341 277
19256 1242 309 1111 1224 259
19270 1312 318 1125 1253 268
19284 1342 327 1139 1321 277
19297 1227 310 1152 1204 259
19311 1258 320 1166 1232 268
19325 1328 329 1180 1301 277
19338 1213 312 1194 1329 286
19352 1243 321 1207 1212 268
19366 1313 330 1221 1240 277
19380 1343 340 1235 1309 286
19393 1228 323 1249 1337 295
19407 1258 332 1262 1220 277
19421 1328 341 1276 1248 286
19434 1213 324 1290 1317 295
19448 1243 333 1303 1200 277
19462 1313 343 1317 1228 286
19476 1343 352 1331 1256 295
19489 1229 335 1345 1325 304

0-14 0-16

GRW
197
215
208
201
219
212
205
198
216
209
202
220
213
206
199
217
210
203
221
214
207
200
218
211
204
197
215
208
201
219

SM0DZL, Anders Svensson, Blabarsvagen 9
761 63 NORRTALJE, Tel: 0176-198 62

f SATELLITER)

Senaste nytt om amatorradio- 
satelliter far man genom att lyssna 
pa AMSAT-natet SK4TX varje 
sondag kl 1000 pa 3740 kHz.
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tycker om att syssla med inom amator- 
radions mangomfattande aktiviteter, sa 
firms det mojligheter till detta via vara 
satelliter, och samtidigt ge dig mangfalt 
storre resurser och utbyte! Och dessut- 
om firms det ett stort antal andra satel-

5

liter som inte ar agnade direkt at ama- 
torradio, men som ligger oss nara, t ex 
kommunikation, sambandstjanst, forsk- 
ning, vaderbilder mm.

Darfor har man infort begreppet SA- 
TELLITAMATOR for alia oss som syss- 
lar med teknik, vetenskap, kommunika- 
tionsteknik, samband eller ’’hobby” med 
hjalp av satelliter. Nastan alia satellita- 

matorer ar dock radio- 
amatorer i ordets 
verkliga mening. Var 
huvudorganisation he- 
ter AMSAT, vilket ar 
en namnskyddad for- 
kortning for ’’The Ra
dio Amateur Satellite 
Corporation” med hu- 
vudsate i USA. Det
finns ett trettiotal lan

der med egna anslutna organisationer. 
De kallas da t ex AMSAT-UK i England, 
AMSAT-DL i Tyskland osv. I Sverige 
finns forstas AMSAT-SM. Dessa AM-
SAT-organisationers huvudsyfte ar att 
vara en ideell sammanslutning som 
skall tillvarataga, utveckla och forstar- 
ka de intressen som amatorradio via sa
telliter kan behova. Man skall skaffa 
ekonomiska, tekniska och administrati- 
va forutsattningar att utveckla, bygga, 
skjuta upp och driva satelliter med ama- 
torradioprojekt ombord. Dessutom skall 
man forstas pa alia satt sprida kunskap 
och information om dessa satelliter och 
de olika tekniska och vetenskapliga moj-

AMSAT-SM

ligheter som erbjuds via ’’OSCAR-satel- 
literna”. Det gor man t ex genom att 
vaije vecka utge ’’BULLETINER” som 
sprids via radio, PACKET, BBS och tele- 
fon PBBS, tidningar, nyhetsblad, olika 
nat och andra info-kanaler, och natur-
ligtvis inte minst via satellitemas in-
byggda kommunikationsmdjligheter.
AMSAT-SM arbetar pa samma satt. Vi
ger ut tva 
tryckta med- 
lemsblad, 
klubbtidning 
och BULLE
TIN med all 
tankbar infor
mation i med- 
el tai var 6:e 
vecka. Dessut
om finns ett ra- 
dionat pa 3740 
kHz vaije son- PACSAT
dag kl 10.00. En telefon-PBBS planeras. 
Vi har ocksa organiserat ”AMSAT-SM:s 
Medlems Service”, som tillhandahaller t
ex Keplerdata och nyheter, samt pa helt 
ideell basis mer an 120 produkter direkt 
anpassade for satellitamatorers behov, 
tekniska prylar, litteratur och inte 
minst dataprogram.

I ”QTC” finns en satellit-spalt vaije 
manad. lyvarr ar bade flodet och beho- 
vet av information och nyheter inom 
detta omrade sa fantastiskt stort att vi
inte kan fa med mer an det allra vikti- 
gaste i ”QTC”. Vi skulle behova 10 - 15 
sidor vaije manad, och det ar naturligt- 
vis bade orealistiskt och odnskat. Sa 
darfor vill vi garna ge alia som ar intres- 
serade av amatorradio via satellit radet 
att kontakta AMSAT-SM. Var uppgift ar 
att hjalpa just DIG! Hor av Dig till na- 
gon av nedanstaende:
Leif, SM0PUY Reidar, SM7ANL
AMSAT-SM AMSAT-SM
Box 1311 MEDLEMS SERVICE
600 43 NORRKOPING Tulpangatan 23
TEL: 0762-719 61 256 61 HELSINGBORG

TEL: 042-13 85 96

"AMSAT-SM", en ideell in- 
tresseorganisation for DIG

OSCAR 13
Vart "flaggskepp"

Amatorradio i rymden - 30 ar 
med AMSAT

av SM7ANL, Reidar Haddemo
Ar 1991 ar ett stort ar for amatorradi- 

on. for 90 ar sedan, den 12 dec 1901, 
lyckades varldens forste radioamator, 
Guglielmo Marconi, overfora morseteck- 
net ”S” over Atlanten via radio. Morse, 
den for alia radioamatorer sa viktiga te- 
legrafikoden, skapades av Samuel Mor
se. Han foddes ar 1791, for 200 ar se
dan. Och pa dagen 60 ar efter Marconis 
lyckade radiooverforing, den 12 dec 
1961 skot man upp ra-
dioamatdrernas forsta
rymdsatellit. Visst ar
1991 ’’AMATORRADI-
ONS AR” - eller hur?

Andra kommer sa-
kert att ta upp Marco
nis och Morses bedrif- 
ter i olika samman-
hang. Sjalv vill jag har
med nagra korta rader
uppmarksamma amatorradion i rym
den. I nagra kommande artiklar skall 
jag beratta mera om detta otroligt in
tressanta och viktiga tekniska aventyr 
och om de vetenskapliga forsok och til- 
lampningar som radioamatdrerna syss- 
lar med i rymden. Jag tror, att det ar 
manga som kommer att bli bade over- 
raskade och stolta over vad vi radioama- 
torer astadkommit, och vilka oerhorda 
mojligheter som finns att syssla med 
amatorradio inom alia omraden och pa 
alia nivaer med hjalp av satelliter, bygg- 
da av och for radioamatorer.

AMATORRADIO I RYMDEN fyller 
alltsa 30 ar! Den forsta amatorradiosa- 
telliten var ’’OSCAR 1”, OSCAR = Orbit
ing Satellite Carrying Amateur Radio. 
Det var en enkel liten satellit som sande 
morsetecken ”HI HI HI”. Den har efter-

FUJ/

foljts av mer an 30 allt storre och mer 
avancerade satelliter. Just nu, i mars 
1991, finns 12 aktiva och synnerligen 
intressanta amatorradiosatelliter i full 
verksamhet i rymden. Alla har de olika 
koncept och funktion, och de tacker det 
mesta inom amatorradion, fran lyssna- 
ramatorens aktiviteter till den mest av-

som ar intresserad av ama
torradio via satelliter.

Tryckt medlemstidning var 6:e vecka med ALL nodvandig infor
mation, fullstandiga KEPLERDATA. mod-schema och senaste nytt 
om alia amator-satelliter.

AMSAT MEDLEMS SERVICE ger Dig dessutom mer an 120 
hogintressanta artiklar, litteratur, dataprogram mm for amatorra-
dio via satellit.

Adresser:
Leif, SM0PUY
AMSAT-SM
Box 1311
600 43 NORRKOPING
TEL: 0762-719 61

Reidar, SM7ANL
AMSAT-SM MEDLEMS SERVICE
Tulpangatan 23
256 61 HELSINGBORG
TEL: 042-13 85 96

J

AMSAT
ancerade digitala tekniken med bildo- 
verforing och hoghastighetsdata. Att be
ratta om alia dessa fantastiska mojlig- 
heter skulle krava manga sidor! Men jag 
kan garantera, att nastan vad du an

SATELLITERJ
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Jag heter Tomas Svedberg och ar 22 
ar gammal. Jag bor i den lilla jarnvags- 
orten Krylbo (som ligger i sodra delen av 
Dalarna). Jag har varit radioamator se
dan 1987 (sysslat med packet sedan va- 
ren 1988). Jag ar utbildad dataingenjor 
och arbetar som detta, jag ar aven egen 
foretagare. Ovriga fritidsintressen uto- 
ver amatorradion ar scouting och givet- 
vis data.

Min bana som radioamator bdijade 
med att jag som scout deltog vid ett an- 
tal JOTA-sammankomster. Efter att fle- 
ra ar funderat och tranat lyckades jag 
till slut ta ett T-certifikat. Inom kort 
hoppas jag kunna byta ut detta T-cert
ifikat mot ett CW-cert.

Packet-radio har jag hallit pa med i 
snart 3 ar, att jag boijade med packet 
var en naturlig foljd av att jag ar in- 
tresserad av datorer.

Jag ar ingen ’’expert” pa packet utan 
att jag tog jobbet som redaktor for den 
har spalten beror pa att jag tycker att 
det ar viktigt att alia som sitter inne 
med kunskaper delar med sig av dessa.

Jag ser fram emot att fa in material 
fran alia de duktiga packet-kdrare som 
jag vet finns ute i landet, givetvis ar 
aven du som inte kor packet valkommen 
med bidrag.

Hej alia packetvanner och dvri- 
ga intresserade. Jag har aran att 
presentera den nya PACKET- 
SPALTEN.

Eftersom hade jag som redaktor 
och spalten ar nya kommer nedan 
en liten presentation.

Om du vill lamna material till mig 
kan du anvanda dig av nagot av dessa 
satt:
Packet: SM4SJD @ SK5BB
Via brev: Tomas Svedberg

Lokforargrand 26
775 00 Krylbo

Via disk: Till ovanstaende adress.
Tillatna diskettformat ar alia 
PC-fbrmaterade disketter,
ASCII-fil.

Via fax : I speciella fall (bradskande
etc.) kan jag eventuellt ta 
emot aven pa telefax. OBS 
kontakta mig i god tid for 
overenskommelse.

Om du vill diskutera nagot med mig 
kan du ringa mig pa tel.0226/128 16 fore 
kl 21:00, Och du, var snail och respekte- 
ra den tiden.
Packet-spalten.

Packet spalten skall givetvis handla 
om packet-radio men om intresse finns 
och jag far in material kommer den ock- 
sa att till viss del behandla andra digita
la kommunikationsmetoder. Syftet med 
spalten ar huvudsakligen att informera 
om olika handelser i packet-varlden och 
EJ att pa nagot vis debattera eller kom- 
mentera de diskussioner som forekom- 
mer pa packet.

Jag kommer endast i de fall dar inlag
gen kan ses som artiklar/notiser vilka ar 
informativa och framjande for packet, 
att godta dem. Ovriga hanvisas till si- 
dan for insandare.

Trots att uttrycket ar slitet vill jag pa
sta att det ar DU som lasare som har 
hela ansvaret for om det blir nagon 
spalt eller ej. Spalten kommer inte att 
overleva utan bidrag fran lasama.

Spalten ar till for ALLA (saval noviser 
som experter) och skall darfor ha ett sa 
blandat innehall som mojligt. Forsok 
nar du sander in bidrag till spalten att 
uttrycka dig pa ett sa allmant satt som 
mojligt, da far fler noje av din insats. 

Efter att funderat en hel del pa hur 
spalten skall utformas for att passa 

alia, saval noviser som experter, har 
jag kommit fram till nagra omraden 
som spalten bor delas in i. Utformning- 
en kan givetvis helt och hallet andras ef
ter lasarnas (dina) onskningar, och kom
mer med storsta sannolikhet att andras 
framover.

De huvudomraden som spalten (ialla- 
fall fran bdijan) kommer att delas in i 
ar:
Allmant: Allmanna artiklar och noti-

ser. Sadant som beror alia 
oavsett om man kor packet el
ler ej.

Nyheter : Nyheter sasom terminalpro
gram, modem, bocker etc. 
Ocksa nya BBS:er, digipitrar 
och program for dessa.

Tips: Tips om allt som har med att
kora packet att gora. Allt ar 
valkommet.

Referat: Har du last nagon bra bok om 
packet eller fatt tag i nagot 
jattebra packet-program? Lat 
oss andra fa veta.

Fragor En del av spalten som skall 
och svar: hjalpa dig som har problem 

och inte lyckats fa hjalp med
dem. Jag kan inte lova alia en 
losning men jag skall gora 
mitt basta. Forst och framst 
kommer de fragor som har 
allmant intresse att besvaras 
i spalten.

Jag ser fram mot arbetet med spalten 
och hoppas att jag far manga bidrag sa 
att spalten blir fyllig och lasvard for 
alia. Kom ihag att inget bidrag ar for li- 
tet eller for stort. Du ar valkommen med 
forslag pa artiklar etc., vill du inte skri- 
va dem sjalv kanske vi kan hitta nagon 
som vill/kan det.

Jag vill ha synpunkter pa spalten (sa
val innehall som utformning), bade ris 
och ros. Men tank pa att ge kreativ kri- 
tik och inte enbart ge utlopp for otill- 
fredstalld kampanda.

Vai mott i etem och pa aterseende i 
majnumret av QTC (om vi inte ses pa 
SSA arsmote).

Tomas Svedberg SM4SJD 
Nagot om att komma i gang pa

PACKET
av SM5IBE, Birger i Osterbybruk
Alla har vi varit sma nan gang!
Och alia bam i bdijan.
Det ar kul att ibland lyssna over re- 

pitrarna. Sarskilt da det diskuteras radio 
mm. Horde ett intressant snack om igang- 
koming av packet. En hade fatt hem ut- 
rustningen och kopplat in den. Han var 
jattelycklig da det overhuvudtaget kom 
fram nagot pa skarmen och det forsta or- 
det som kom fram var ERROR! Alltid na
got som funkar! Eller som inte funkar.

Sjalv koptejag min utrustning helt 
komplett av en radioamator som trottnat. 
Jag halsade pa honom ett ar tidigare och 
fick en demonstration men jag begrep inte

ett skvatt. Men det var onekligen intres
sant att se att man skriftligen kunde fa 
kontakt med andra radioamatorer och 
aven komma in i olika ’’brevlador”.

Det forsta radet jag fick nar jag kopte 
utrustningen var att mycket noggrant lasa 
igenom alia bruksanvisningar och se hur 
allt var kopplat och verkligen kolla upp 
alia kopplingar och kablar. En av bruks- 
anvisningarna, den allra viktigaste, ma- 
nualen, var pa narmare 100 sidor och pa 
engelska. Den beskrev handhavandet av 
den lilla ladan, TNC:n, som skoter om tra- 
fiken fran och till radiosandaren. Sedan 
foljde manualer mm for datorn och som 
val var de pa svenska.

Naval, vad behovs nu for att kora 
PACKET? I korthet foljande:

1. En 2-metersradio. Heist bor du ha en 
separat apparat for packet sa att radion 
kan sta pa for jamnan. Med kristaller for 
(eller frekvenser for) 144.675, 144.650 och 
ev 144.625 MHz.

Man kan utan vidare klara sig med en 
gammal ’’kanalmaskin” med kristaller om 
den enbart skall anvandas for packet. An- 
nars bor man nog investera i en syntesap- 
parat.
2. En dator. Men skrams nu inte av detta. 
Den billigaste som Du nu kan komma over 
ar Commodore 64. Heist med diskettsta- 
tion for inlasning av programmet. Du kan 
aven klara dej med en bandstation for att 
lasa in programmet. Commodore 64 och 
128 saljs nu i stora mangder enar preten- 
tionerna stigit hos ungdomama som beho- 
ver snabbare datorer for sina spel. Och da 
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blir Commodore-datorerna till salu. Du 
kan fa en Commodore 64 med bandstation 
for mellan 500 - 1000 kr. Lagger Du till
500 sa gar det att fa en Commodore 128 
som ar lite ’’vassare” med diskettstationen 
1571.

Det gar aven att kora med en begagnad 
terminal, som man koper for en billig pen
ning (300 kr) men da finns inga lagrings- 
mojligheter. Skrivare gar dock att ansluta. 

Detta var om billiga datorer. Annars 
kan Du kosta pa hur mycket som heist pa 
datorer!

Till datorn behover Du aven en MONI
TOR eller BILDSKARM for att kunna se 
vad som hander. Det gar att fa tag i ut- 
markta begagnade bildskarmar hos data- 
firmorna eller pa annons. Det gar aven att 
klara sig med en liten TV som monitor.

En skrivare till datorn ar inte dumt. Be
gagnade till Commodore finns for max 1 
000:-.
3. En TERMINAL NODE CONTROLLER 
- TNC - som skoter om trafiken till och 
fran radiosandaren. TNC ar en liten lada 
som kopplas mellan dator och radio. Heist 
ska TNC:n vara forsedd med ’’brevlada”. 
Brevladan finns i ett PROM och kostar ex
tra men det ar det vart. Med brevladan 
kan Du sjalv fa ta mot brev till dej och 
aven lagga brev till andra i Din egen brev
lada.

En verkligt trevlig sak ar att Du kan SE 
nar det kommit brev till Din lada. En lys- 
diod blinkar da. Vid direktkontakt mellan 
2 packetstationer sa kan man ’’snacka” 
med varandra, d v s skriva meddelanden 
fram och ater, det enda man behover gora 
ar att skriva texten och trycka pa ENTER 
och texten aker automatiskt ivag. Kul va!

Innan Du bestammer Dej for vilken 
TNC Du ska kopa sa tank efter vad Du 
ska ha den till. Ska Du enbart kora packet 
pa VHF (2 meter) sa klarar Du Dej med de 
enklaste varianterna. Men vill Du titta pa 
vader, WEFAC eller kora AMTOR, CW,
RTTY eller andra varianter sa ar radet att 
prata med sa manga som mojligt sa att Du 
kan bilda Dej en egen uppfattning.

4. Strdmfbrsorjning till bade radio och 
TNC. Om Din TNC inte har backup-batte- 
ri sa forsvinner breven i ladan vid span- 
ningsbortfall. Och om radion inte f&r span
ning (vid bortfall) sa blir det naturligtvis 
inga kontakter via radion.

En idiotsaker stromforsdijning ar helt 
enkelt ett begagnat bilbatteri som far sta 
pa lagom laddning sa att det racker att 
halla bade TNC och radio igang. Sen beho- 
ver Du inte bekymra Dej for stromavbrott.
5. Kablar. Anslutningskabel (kablar) mel
lan TNC och radio och mellan dator och 
TNC. Och mark val att kablarna ska 
kopplas ratt. Erfarenheter pa grand av 
misstag eller slarv kan kosta en hel del!

For att i mojligaste man undvika miss
tag vid inkoppling dator-TNC-radio sa for- 
sok komma i forbindelse med annan radio- 
amator som har samma utrustning eller i 
vaije fall samma typ av TNC och dator 
och se hur han har kopplat.

Kablar till utrastningen ar ett synnerli- 
gen viktigt kapitel. Lagg ned tid och peng- 
ar for att slippa bekymmer i framtiden. 
Det ska vara rejala kontakter som ar av 
metall. Skarmade kablar ar ett maste. An
nars kan det senare bli ’’skraptecken” och 
konstiga avbrott under trafik, detta inte 
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minst da man kor kortvag. Stationen med 
tillhorande utrustning ska ha en riktig 
jordning, det racker inte med natsladden.

Sjalv ar jag alltid irriterad over beskriv- 
ningar hur kontakter kopplas. i den ena 
braksanvisningen ar det kopplat sa och i 
den andra ar kontakten och anslutningar- 
na spegelvanda. S&ledes bast att se hur 
nagon annan gjort sa att det funkar! Om 
Du rakar koppla fel (sa att det kostar en 
slant for att ratta till - tank pa att repara- 
tioner av vilken utrustning det an ar, kos
tar) sa var inte ledsen for det, det ar sa 
m&nga andra som redan lart sig THE 
HARD WAY! Men som sagt sistnamnda 
kan ju vara helt onddigt.
6. Du ska ha antenn och koax till den. Nu 
bor jag 2 kilometer fran en nod (d v s ett 
slags repiter som vidarebefordrar och tar 
emot meddelandena till och fran mej) som 
all min trafik alltid gar over sa det behovs 
inte sa mycket i antennvag. halwags upp
i masten sitter en liten 1/4-v^gsantenn en
bart for packet. Blir det statiska urladd- 
ningar sa ar det ju den ovre delen av den 
stora masten som tar hand om urladd- 
ningarna och dessa kommer da aidrig att 
na packet-utrastningen. Bor man dessut- 
om i narheten av en rejal askledare som 
ett stort vattentorn sa ar det desto battre. 
Min radiohorna ar asksakrad medelst dels 
jordning av alia apparatur dels genom att 
sarskild jordlina lagts vid takplAten vid 
andan pa huset. Och darunder ar ’’radio- 
hornan”.

Du ska inte ha antennen for nara TNC 
och datorutrustning. Det finns risk att allt 
’’laser” sig genom rundgang av sandarsig- 
nalen.
7. Program for att kommunicera mellan 
dator och TNC. Programme! laddar man 
in genom diskettstationen eller bandspela- 
ren. Med min C-128 har jag lyckats fa au
tomatstart pa programdisketten, som nu- 
mera alltid sitter i diskettstationen. Vid 
paslag av datorn sa laddas programme! 
helt automatiskt in anda fram till kom- 
mandopromten ”cmd:”.

Det gar att klara sig utan att kopa sepa- 
rat TNC om man kor programmet DIGI
COM, men da maste man dels ha ett spe- 
ciellt kort inkopplat i datorn dels alltid ha 
datorn paslagen. programmet DIGICOM 
ar fornamligt men har ju som sagt sina 
nackdelar i och med att man d& inte kan 
anvanda datorn till nagot annat nar pack
et ar pa. DIGICOM-programmen ar gratis 
utom ett som man maste bestalla fran 
Tyskland.

Diverse kommunikationsprogram kan 
sakerligen Dina radiokompisar sta till 
tjanst med, annars ar en bra kalla SAR- 
TG-news, som har b&de packet program 
och skrivmaskinsprogram for en ringa 
kostnad.

Lat nu inte allt detta skramma dej. 
Packet ar bAde en kul och nyttig form av 
radio. Du kan skriva brev till andra och 
lagga in i deras egna brevlador. Har mot- 
stationen ingen egen brevlada sd kan man 
komma overens om att lagga breven i en 
av de jattestora brevlador som finns. Du 
kan aven lagga in brev till andra i Din 
egen brevl&da. I jattebrevladorna gAr det 
att gora forfr&gningar och da sander man 
meddelandet till ALL. Bulletinen g&r det 
att lasa redan p& torsdagarna i nagon stor 
brevl&da, ”bullen” som annars lases upp 

pa sondagarna. En annan kul sak ar att 
man pa bildskarmen kan se vilken trafik 
som rasar forbi genom att ha kommandot 
MONITOR pa ON.

Vidare:
Nar Du skaffat Dej den utrustning som 

Du behover s& boija inte med att koppla 
fel for det kostar ju som regel pengar. Be i 
stallet att nagon annan radioamator som 
redan lart sig packet att hjalpa Dej tillrat- 
ta i boijan. Sjalv halsade jag p& hos - IQ, 
Affe, och sdg hur enkelt det var, men nar 
jag fick hem min egen utrustning och bor- 
jade pula, ja da fbrst insag jag att jag hor
de haft en handledare med mej.

Forsok om mojligt att Du satter Dej till- 
sammans med en som kan det har och 
borjar med att pa Din egen utrustning sl& 
in alia PARAMETRARNA. parametrarna 
ar koder som talar om for TNC:n hur den 
ska arbeta for Dej. Det ar enkla saker, for 
det mesta anger man ON eller OFF. Det 
ar Du som bestammer parametrarna men 
det finns STANDARDVARDEN som man 
kan borja med. Och anteckna da aven hur 
Du stallt parametrarna for Din TNC. Nar 
allt detta ar gjort ska parametrarna per- 
manentas i TNC:n. Sa att allt funkar lika- 
dant nar TNC:n slAs av och pa igen. Sedan 
ska Du kora packet fran tangentbordet 
under ledning fr&n den redan erfarne. An
teckna p& ett papper vilka kommandon 
som Du gor och anteckna aven hur resul- 
tatet ska bli p& skarmen. Det ar namligen 
en hel del som man ska komma ih&g och 
hur det ska se ut for att vara riktigt. Nar 
Du har f&tt hjalp nagon timme och anteck- 
nat sa mycket som mojligt ar Du klar for 
att satta igang pa egen hand.

Tank pa att den som hjalper Dej igang 
sjalv tidigare varit nyborjare. Kan andra 
klara det sa kan Du ocksa sjalv komma 
att klara av packet. Och tank aven pa ATT 
DU SA SMANINGOM SJALV KOMMER 
ATT LARA UPP NAGON ANNAN fastan 
Du nu tycker att det ser lite jobbigt och 
besvarligt ut. Men det ar som allt annat, 
man ska lara sig fran boijan.

Med datorn startar Du upp alltsam- 
mans, lasa brev i Din brevlada och sanda 
brev mm. Nar Du sedan sl&r av datorn s& 
skoter TNC och radio sig sjalva utan att 
Du behover tanka pa det. Datorn kan Du 
anvanda till nagot annat fastan TNC:n ar 
tillkopplad. Har Du skrivare kopplad till 
datorn kan Du idka maskinskrivning 
medelst ett, som det s& vackert heter, ord- 
behandlingsprogram.

Ang effekt p& radio s& beror det pa var 
Du har narmaste NOD eller DIGIPITER. 
Sjalv klarar jag med den l&ga effekten av 
100 mW. Klammer Du dit slutsteg och har 
en ’’langkratta” som ar vridbar kan det bli 
ratt sa kul.

Och nar intresset ar vackt sA forsok hal- 
sa pa nagon radioamator som redan kor 
packet och se hur det gar till. Sen sa.....

Hoppas att den har snabbt ihopkomna 
och relativt enkla beskrivningen kan vara 
Dej till n&gon nytta. Och framfor allt, jag 
har kanske vackt INTRESSET hos Dej for 
packet. Lycka till!!

Nedskrivet i all hast i februari 1991 
med diverse tillagg i mars, SM5IBE, Bir
ger i Osterbybrak i PACKET-U-LANDET i 
nordUppLAND!
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Kriget i Mellersta Ostern ar 
slut. Vilken nytta det hade, 
aterstar att se. Ur radiosyn- 
punkt har det dock varit en in- 

tressant tid. Nu ar dock ordning- 
en aterstalld aven pa det har om- 
radet. Radio Kuwait har kommit 
igang med sina ordinarie sand- 
ningar om an i nagot begransad 
omfattning. Nagra av SWL-spal- 
tens manga lasare har blivit ”ma- 
tade” med frekvenser och andra 
nyttigheter av mig via fax och post. 
Det ar nog slut med det nu. Men 
det lar nog vara intressant att 
folja utvecklingen annu en tid 
framover. Skall forsoka ge er sa 
hogaktuella frekvensuppgifter 
som mojligt langre ned i spalten. 
Tack for alia roliga brev, samtal 
ovh fax jag fatt under denna ti- 
den.

Mer da? Tja, en ny variant pa QTC. 
Fler an jag som gillar the new look? Lite 
Anslipningar behovs, men premiaren 
foil mig pa lappen.

Numer far jag norrmannens Amatpr- 
radio. Hoppas kunna fa ett och annat 
tips ur den till SWL-spalten.

Tack, alia ni som lanat ut hade BC- 
QSL och HAM-QSL till mig, att anvan- 
das i Sundsvall. Jag kommer att plocka 
ut ett antal av dem och visa upp.

Kan val ocksa namna att Sveriges 
DX-forbund har en tipstelefon fran vil
ken ett och annat tips kan inhamtas. Te- 
lefonnumret ar 0980-156 86 och svara- 
ren ar igang dygnet runt. Du kan ocksa 
lamna tips till den om Du vill.

Sender & Frequensen har sant ut ny- 
hetsbrev nr 1/91 och ur detta hamtas 
foljande nyheter.

ETIOPIEN Homeservice fran Addis 
Abeba kan nu horas pa 9706,4 kHz pa- 
rallellt med 5990 och 7110 kHz.

CHILE Radio National de Chile kan 
horas kl 01-02 pa 15140 kHz. Det har 
varit lite si och sa med den horigheten 
den senaste tiden, oftast ar det en BBC- 
sandare som hors dar.

ST KITTS Radio Paradise har horts i 
USA pa 2475 kHz. Det ar tredje overto- 
nen, deras ordinarie frekvens ar namli- 
gen 825 kHz. Manntro den kan vara 
horbar aven har???????

ECUADOR Via HCJB:s kontor i Ma- 
riestad har foljande nya schema kommit 
for HCJB:s svenska sandningar.

Alla dagar 0530-0600: 9610, 11835, 
15270, 21455 (SSB), 25950 (SSB) kHz 

Alla dagar 2000-2030: 15270, 17790, 
21480, 21455 (SSB), 25950 (SSB) kHz 

Lordag och sondag sander man aven 
kl 0630-0700 pa 15270 kHz och kl 2100- 
2130 pa 17790 kHz.

SPANIEN ar ett intressant mellan- 
vagsland. I Eter-Aktuellt nr 1/91 Anns 
en nastan sex sidor lang forteckning 
over spanska mellanvagare. Den kan 
Du fa om Du hor av dig till mig.

KONGO RTC Brazzaville sander nu 
07-11 9610, 7105 kHz, 11-17 11910 kHz, 
17-24 4765 kHz. Det pastas att man tes- 
tar pa 3265 kHz. For oss ar 4765 kHz 
gangbar. Tyvarr slas stationen ut helt 
pa jamn timme av en RTTY eller vad 
det nu ar.

BHUTAN Bhutan BS lar prova en ny 
50-kW-are pa frekvensema 5025, 6035 
och 9615 kHz. Har ar det nog 5025 kHz 
som far galla.

SURINAM R Apintie i Paramaribo lar 
ha horts pa 5006 kHz.

URUGUAY Radio Sodre sander ett 
DX-program kl 14 och 02. Frekvensen 
torde vara 9620 kHz.

SVENSKSANDARNA OBS att HCJB 
inte sander pa 6205 kHz, vilket angivits 
i QTC nr 2.

Radio Tirana sande sitt sista svenska 
program den 21 januari. Stryk alltsa R
Tirana ur lis-
tan.

Greklands
Rost lar san-
da pa 15650
kHz och ej
15625 kHz
som jag angi-
vit.

Moskvara-
dion anvan-
der ocksa
frekvensen
1494 kHz i
sina dagliga
sandningar.

AWR Forli Italien sander Radio Ad- 
ventskyrkans program vilket inte fram- 
gar av uppstallningen.

MELLAN OSTERN Jag har en lista 
daterad 910309 med aktuella frekven- 
ser. Kan fas pa sedvanligt satt via fax el
ler brev. Hor av Dig!

AUSTRALIEN Enligt uppgift lar Aus
tralian Navy sanda ett program kallat 
Gulf Link kl 1430-1530 pa 21775 och 
25750 kHz.

QATAR QBS Doha sander pa 9585 
kHz kl 1708-0707 och pa 21565 0708-
1707. Kul tider de halier sig med.

IRAK Det rader lite olika uppfattning 
om var och vad som sands fran Irak 
idag. Ur SWN saxas dock foljande. Fran 
15/2 har Irak horts pa 4600, 3980 och
8350 kHz med god signal nattetid. Mel- 
lanvag 1224 kHz lar horas ibland.

En station som kallar sig The Voice of 
Free Iraq kan horas kl 1300-0100 pa 
17960, 15600 och 9995 kHz. Ibland lar 
den dykaupp aven pa 9568 kHz.

Tack SM5DQC Osten for Ditt brev om 
SCORPIO. SCORPIO???? Jo, det ar ett 
slags specialdesignat dataprogram for 
kortvagslyssnare. Mer sager jag inte, 
datafreaken ma hora av sig om intresse 
Annes.

Aven tack till SSA-BULLETINEN for 
den omfangsrika och ytterst intressanta 
frekvenslistan med US-frekvenser. Har 
kort igenom hela listan och hittat en 
massa kul saker. Listan kan erhallas av 
undertecknad pa sedvanligt satt!

Lat mig nu ga over till dagens tips, en 
detektormottagare. Nagon gang, for 
ganska langa sedan, antydde jag att det 
inkommit en ide om en detektormotta
gare att bygga i hemmets lugna vra. Det 
ar SM7JMO Thommy i Ljungbyhed som 
ar konstruktor. Thommy skriver i sitt 
brev att det ar lite av ett steg tillbaka 
till radions barndom att anvanda denna 
apparat.

Mottagaren ar uppbyggd i en plywo- 
odlada och bestar av ett vanligt radioror 
av gammalt hederligt slag, rorsockel, 

kontakter, strombrytare, oronproppsur- 
tag mm.

Drivningen ar endast 6,3 V eller 12,6 
V for diodkopplingama och 6,3 V vaxel- 
spanning eller 12 V lik- eller vaxelspan- 
ning for diodkopplingama.

Naturen, skriver Thommy, valjer sta
tionen, da apparaten saknar avstam- 
ning.

Jag har forsokt forbattra en blyerts- 
skiss av mottagaren sa att Du far en li- 
ten aning om hur den kan se ut.

Ar Du intresserad av att bygga denna 
mottagare sa sander Du ett adresserat 
kuvert, frankerat med 5 kronor, till 
Thommy Johansson, Infanterigatan 
15E, 260 70 Ljungbyhed, sa kommer 
byggbeskrivning prompt.

Darmed blir det inte mer for denna 
gang. Har inget emot att ni hor av er 
med tips och ideer, precis som manga 
gjort hitintills! Nu ar varen pa vag, leve 
varen. God jagdt pa banden.

Vy 73 de SM6-7467 CWL

-SPALTENl
______ __________y

SWL SM6-7467, Christer Wennstrom
Rosenlundsvagen 1240, 440 30 MARSTRAND
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KORTVAGTESTER-SM3SGP, Gunnar Widell, Sagvreten 82, 818 00 VALBO 
Testledare: SM3CER, Jan-Erik Rehn, Lisatael 18, 863 00 SUNDSBRUK; MT: SM4BNZ

(CALENDER
Datum UTC Test Regler
APRIL
6-7 1500-1500 SP-DX Contest CW 4/91
13 0600-0800 SSA UA CW Pass 1 4/91
14 0600-0800 SSA UA CW Pass 2 4/91
14 1400-1600 SSA UA CW Pass 3 4/91
20-21 0000-1600 SARTG WW AMTOR 4/91
21 1400-1500 SSA MT SSB nr 4 1/91
21 1515-1615 SSA MT CW nr 4 1/91
27-281300-1300 Jubilee Helvetia 4/91
MAJ
4-5 0000-2400 Dansk SSTV Contest 4/90
4-5 2000-2000 ARI DX Contest 4/91
11-12 2100-2100 CQ-MIR
12 1400-1500 SSA MT CW nr 5 1/91
12 1515-1615 SSA MT SSB nr 5 5/91
25-26 0000-2400 CQ WPX CW3/91
JUNI
8-9 1500-1500 WW SA CW 6/90
15-16 0000-2400 All Asian DX Phone 6/90
16 1400-1500 SSA MT SSB nr 6 1/91
16 1515-1615 SSA MT CW nr 6 1/91

ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 
Alla far kora alia.
Tider: 4 maj 2000 - 5 maj 2000 UTC 
Klasser: 1) Single Operator - CW

2) Single Operator - SSB
3) Single Operator - Mixed
4) Multi Operators - Single TX 
- Mixed
5) SWL - Single Operator - 
Mixed

Band: 1.8 - 28 MHz. Du maste stanna 
pa ett band minst 10 min.
Testmeddelande: RST + serienummer. 
Italienska stationer sander RST + tva 
bokstaver som indikerar provins.
Poang: QSO med eget land ger ingen 
poang men raknas som multiplier. QSO 
med egen kontinent ger 1 poang. QSO 
med annan kontinent ger 3 poang. QSO 
med Italien (I & ISO) ger 10 poang. 
Samma station kan kontaktas en gang 
pa CW och en gang pa SSB pa samma 
band.
Multiplier:
a) Alla Italienska provinser (95) ger 1 
mult.
b) DXCC lander (utom I &ISO) ger 1 
mult.
Samma multiplier (land/provins) raknas 
endast en gang per band. Oavsett CW 
eller SSB.
Slutpoang: Poangsumman multiplice- 
ras med antalet multipliers.
Loggar: Dupe sheet skall medfolja log- 
gar med mer an 100 QSO pa ett band. 
Sandes senast 30 dagar efter testen till: 
ARI Contest, Via Scarlatti 31, 20124 MI
LANO, Italien.
Priser: Plakett till vinnaren i vaije 
klass. Diplom till de 5 basta i Sverige. 
Du far en T-shirt om du kor minst 250 
italienska stationer. Ange storlek pa 
summary sheet.

SARTG Worldwide AMTOR
Contest 1991

Harmed inbjudes till deltagande i den 
forsta intemationella AMTOR-testen som 
arrangeras av Scandinavian Amateur 
Radio Teleprinter Group, S.A.R.T.G.
Tider: 0000-0800 UTC, lor 20 april,

1600-2400 UTC, lor 20 april,
0800-1600 UTC, son 21 april.

BAND: 3,5 - 7-14-21-28 MHz. Samma 
station far kontaktas en gang per band for 
QSO-poang och multipel.

TRAFIKSATT: Endast AMTOR. An- 
vand FEC (mode B) for ”CQ SARTG TEST 
de seicall XXXX”. Svara med ARQ (mode
A) och utbyt testmeddelanden. Utbyte av 
testmeddelanden i FEC eller pa annat 
satt an ARQ medfor diskvalificering.

TESTMEDDELANDEN: RST, QSO 
nummer, NAMN och QTFI. Forgiltigkon- 
takt maste vaije station ocksa sanda och 
mottaga bada stationernas kompletta 
anropssignaler.

KLASSER:
A) Single Operator, All Bands.
B) Single Operator, Single Band.
A+B) Samma som (A) men med mojlighet 

att aven deltaga i ett Single Band 
(B) efter eget val.

C) Multi Operator, Single TX, All Bands.
D) SWL’s2 All Bands.

QSO-POANG:
QSO med eget land ger fem (5) poang,
QSO med annat land i egen kontinent 

ger tio (10) poang,

UA-TESTEN
SSA anordnar denna test till minne av 

’’Old John”, SM6UA. Vinnaren far sin 
signal ingraverad pa den vackra pokal 
som en gang skanktes av -UA, samt en 
miniatyr av densamma.
Tider: Andra helgen i april vaije ar. 1991: 
13-14 april.
Pass 1: lordag 0800-1000 svensk lokal tid. 
Pass 2: sondag 0800-1000 svensk lokal 
tid.
Pass 3: sondag 1600-1800 svensk lokal 
tid.
Frekvenser: Endast CW 3525 - 3575 kHz 
och 7010-7040 kHz.
Klasser: Endast single operator.
Anrop: TEST SM de SM9XYZ. Efter av- 
slutat QSO behaller den anropande sta- 
tionen frekvensen och den som ropade CQ 
eller QRZ flyttar sig.

HELVETIA CONTEST
Tider: 27 april 1300-28 april 1300 

UTC.
Band: 3.5-7-14-21-28 MHz.
Trafiksatt: Single op. Multi ops/Sing- 

le TX. SWL.
Testmeddelande: RS(T) + lopnum- 

mer fran 001. Schweiziska stationer 
sander aven en tvastallig forkortning av 
sin kanton.

Forkortningama for kantonema ar: 
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR 
SO BS BL SH AR Al SG GR AG TG TI 
VD VS NE GE JU.

QSO med land i annan kontinent ger 
femton (15) poang.

MULTIPLAR: Vaije land enligt DXCC- 
listan ger en (1) multipel per band, inklu- 
sive forsta kontakten med Australien, 
Kanada och USA. Vaije distrikt i Austra
lien, Kanada och USA ger ytterligare en 
(1) multipel per band.

SLUTPOANG: Summan av QSO-po- 
angen x summan av multiplarna = SLUT- 
POANGEN.

SWLs: For SWL:are galler samma reg- 
ler, baserade pa avlyssnade stationer och 
mottagna meddelanden.

DIPLOM: De basta i vaije klass samt 
vinnare i vaije land och distrikt enligt 
ovan erhaller ett diplom.

LOGGAR: Loggarna skall vara mot
tagna senast den 10 juni 1991. Anvand 
separata loggblad for vaije band innehal- 
lande: Band, datum och tid i UTC, mot- 
station, sant och mottaget testmeddelan
de, QSO-poang och multipel. Bifoga ett 
sammanrakningsblad med uppgifter om 
deltagarklass, DITT CALL, NAMN och 
ADRESS samt en undertecknad forsakran 
om att reglerna foljts. Loggarna fran 
multiops skall innehalla CALL eller namn 
pa samtliga deltagande operatorer.

KOMMENTARER EMOTTAGES
TACKSAMT!

Sand loggarna till:
SARTG Contest Manager,
Bo Ohlsson SM4CMG
Skultsta 1258
S-710 41 FELLINGSBRO

Testmeddelande: RST + forsamlingsnum- 
mer + femstallig bokstavsgrupp som and- 
ras for vaije QSO. Ex 599 X203 KARLO. 
Poangberakning: Vaije svensk station kan 
kontaktas en gang per band och pass. 
Vaije godkant QSO ger en poang, samt 
korrekt mottaget testmeddelande ytterli
gare 1 poang, d v s max 2 poang per QSO. 
QSO med station som ej sant in logg per 1 
poang, under forutsattning att denna sta
tion forekommer i minst 5 loggar.
Effekt: Deltagama anmodas begransa sin 
effekt till 100 W DC output. I denna test 
behovs ej slutsteget!
Loggar: med sedvanliga uppgifter sandes 
senast 14 dagar efter testen till: SM3CER 
Jan-Eric Rehn
SSA UA-test ingar i SSA Kortvagsmas- 
terskap.

Poang: Vaije QSO med en HB-station 
ger 3 poang. En station kan raknas en
dast en gang per band (CW eller Phone). 

Multiplier: Vaije kanton ger 1 mul
tiplier (max 26/band).

Slutpoang: Summan av QSO-poang 
multipliceras med summan av kantoner 
for alia band.

Loggar: Poststamplade senast 30 da
gar efter testen sandes till: Walter 
Schmutz, Gantrischweg 1, CH-3114
OBERWICHTRACH, Schweiz.
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Contest med Liten Station!
av John Golomb, KZ2S
(Kalla: National Contest Journal, Nov/ 

Dec 1990)
(oversattning SM0COP Rune)

et kan vara frustrerande att 
delta i en stor test med en

liten station. Manga testkorare 
med sma resurser deltar endast 
halvhjartat pa grund av att man 
arbetar i uppforsbacke mot de 
stora ’’megastationerna”. Jag 
skriver denna artikel for att 
uppmuntra er med sma statio
ner att forsoka ge giganterna en 
kamp.

Jag vill boija med att beskriva min 
’’lilla” station. Jag anvander tva kort- 
vAgstranceivrar, en Kenwood TS-830 
och en Kenwood TS-530 samt ett slut- 
steg Heathkit SB-220 som alltid ar an- 
slutet till TS-830 riggen. I och med detta 
har jag tillgAng till en station med matt- 
lig uteffekt 800 W (avser USA-forhallan- 
den, overs anm) och en station med 100 
W uteffekt. Min huvudsakliga antenn ar 
en 3-elements 3-bands beam for 14, 21 
och 28 MHz. Pa 7 MHz anvander jag tva 
fasade dipoler pa 12 m hojd. Dessutom 
har jag en dipol for 3.5 MHz och en in- 
verterad-L for 1.8 MHz. Tva 90-meters 
Beverage antenner kompletterarslutli- 
gen tradantennema. Med denna lilla 
uppsattning (stammer i contest samma- 
hang, overs anm) har jag lyckats uppna 
goda resultat saval i inhemska som i 
DX-tester.

De framgangar jag haft kan jag delvis 
tacka mitt geografiska lage for, dvs 
nordostra USA. Med det hoga solflacks- 
talet vi nu har bor emellertid sma con
test stationer fran andra delar av varl- 
den ocksa komma hogt pA resultatlistor- 
na. Jag vill dock peka pa att alia mina 
anstrangningar ar pa CW. Med den 
QRM nivA som finns pa foni har jag 
storre mojlighet att gora mig gallande 
pa CW.

Lar kanna din station
Det ar vasentligt att du kanner till 

din stations kapacitet. En liten station 
har sin styrka resp svaghet pA olika 
band. Det ar har erfarenheten fran tidi- 
gare tester kommer in. Vilka band gar 
bast hos dig? Hur fungerar dina anten
ner pa marginalen och under ovanliga 
oppningar? Pa vilket eller vilka band 
blir du ’’overkbrd”? Gor i forvag en plan 
for hur du bast utnyttjar din station un
der testens gang. Hos mig fungerar 7 
MHz allra bast. Darfbr lagger jag alltid 
mest krut pA det bandet. Det ar har jag 
har fatt mina hoga poang i WPX CW un
der Aren med lAgt solflackstal. PA 14

Papa fourty
Viktor 
contestmachine

Radioteam
Finland in 
Curacao

MHz hor du mig aidrig kampa lang tid i 
en mastodont pile-up. Far jag ej svar ef- 
ter tre eller fyra anrop ar det battre att 
forsoka vid en annan tidpunkt.

Du maste ha sjalvfbrtroende. Du skall 
tanka stort och agera stort. Om kondi- 
tionema ar goda pA 21 MHz eller 28 
MHz, paboija din ”koming” pa forsta 
basta lediga frekvens. Halva vinsten ar 
att agera som en stor station.

Pa senaste ARRL DX CW Contest 
lyckades jag halla frekvensen 28.001 
kHz med bara 100 W i hela 45 minuter. 
Aven om du inte ar den stora stationen, 
agera som en sadan nar konditionema 
ar gynnsamma. Tveka inte att ropa CQ 
hogt upp pa bandet. En ren frekvens ar 
viktigare an nagot annat nar du inte 
har den i alia lagen genombrytande sig- 
nalen. Ju samre konditioner, desto stor- 
re blir skillnaden mellan de stora och de 
smA. Naturligtvis kanns det deppigt nar 
de stora gossama kor Europa pa 21 
MHz och allt jag hor ar brus.

Davids agerande som Goliaths
Bara for att du har en liten station 

behover du inte avstA frAn de hjalpme- 
del och operationstekniker som de stora 
anvander. Att ha tvA riggar och stereo- 
horlurar ar en tillgAng hos vem som 
heist aven om den andra riggen ar pa 
bara 100 W till en vertikal antenn. 
Glom ej heller att jaga multiplar fran

band till band eftersom dessa vasentligt
hjalper upp totalpoangen. Tva eller fler 
riggar underlattar naturligtvis detta 
bandhoppande. (Vara modema bred- 
bandsavstamda riggar medger smidig 
’’band-hopping” aven med bara en rigg, 
overs anm). Lar dig av andra! Nasta 
gang du ar med i en test ”bara pa skoj”, 
passa pA att iaktta hur de stora gor.

En medelmAttig station kraver battre 
an medelmAttig operator. De stora kan 
frAn tid till annan koppla av lite och lAta 
stationen gora jobbet. Den lilla statio
nen kan ej tillata sig detta utan maste 
ge allt hela tiden for att kunna havda 
sig pa resultatlistoma. Bandbyten och 
operationstekniken maste utnyttjas 
maximalt under hela testen. Riktig frek- 
vensinstallning, zero-beat, ar A och O. 
80-90% av alia testkorare slarvar med
detta. Iakttag under ett par contest 
QSOn hur din motstation lyssnar och 
utnyttja din RIT/XIT nar du ropar i pile- 
up:en. Genom snabb uppfattningsforma- 
ga och skicklig operatorsteknik behover 
en liten station inte innebara ett sar- 
skilt stort handikapp.

Nar nasta contest-helg dyker upp 
skall du inte forutsatta att du inte har 
en chans eftersom du ar en "liten sta
tion”. Kor testen och se hur du kan mata 
dig med de stora giganterna. Pa samma 
satt som David fallde Goliath kanske 
din station en dag kan sla nagon av de 
stora!

P40V

(TESTER-]
o
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MT 2 CW 1991

KLUBBTAVLINGEN

1. SM3CER Y 33/23 110 23 2530 1.000
2. SM3PZG Y 27/25 98 22 2156 .852
3. SM0CXM B 30/19 97 22 2134 .843
4. SK0MT B 24/24 95 22 2090 .826
5. SM3GUE X 29/19 94 21 1974 .780
6. SM6AOU N 26/18 87 22 1914 .756
7. SK5EU E 26/19 88 21 1848 .730
8. SM6NJK R 23/23 92 20 1840 .727
9. SK0BU A 25/17 88 19 1672 .661
10. SK5GQ U 23/16 75 20 1500 .592
11.SM0TW B 27/17 86 17 1462 .577
12. SM6OEF R 26/20 90 16 1440 .569
13. SM6BWQ R 18/21 78 17 1326 .524
14. SM5MLE U 20/16 72 18 1296 .512
15. SM0THN B 16/20 71 18 1278 .505
16. SM5ALJ U 19/15 67 19 1273 .503
17. SM6LPG R 20/13 65 19 1235 .488
18. SM7HVQ F 17/18 68 17 1156 .456
19. SM5AZS E 15/19 65 17 1105 .436
20. SM5CTV E 20/15 68 16 1088 .430
21. SM0FAJ B 16/18 68 15 1020 .403
22. SM0DZH B 14/14 56 16 896 .354
23. SM6PVB O 13/14 55 16 880 .347
24. SM5SOM U 18/13 58 15 870 .343
25. SM3RPK X 13/11 47 17 799 .315
26. SM7TCD F 14/12 51 14 714 .282
27. SM7LWC L 13/10 46 15 690 .272
28. SM3CBR X 9/17 52 13 676 .267
29. SM0HEP B 15/10 50 13 650 .256
30. SM1TDE I 17/15 32 19 608 .240
31. SM0BXT A 11/10 42 13 546 .215
32. SM4SEF S 10/8 36 13 468 184
33. SM0LZT B 10/8 36 11 396 .156
34. SM6RAS R 10/6 32 12 384 .151
35. SM0DY B 6/6 24 10 240 .095
36. SM7TJC F 11/6 32 7 224 .088
37. SM6IJF O 14/0 27 8 216 .085
38. SM5KQS D 4/4 16 7 112 .044

SM5KQS och SM6RAS korde QRP. SM5SMR och
SM0ORV sande inte in logg. Totalt deltog 40 stationer i testen.

Salems Sandareamatdrer 6940
Skovde Amatorradioklubb 6225
Gavle KortvSgsamatdrer 3449
Sundsvalls Radioamatorer 2530
Lake Malaren DX-group 2370
Norrkopings Radioklubb 2193
Westbo Radioklubb 2094
Taby Sandareamatdrer 2090
Linkopings Tekn Hogskolas SA 1848
Tekniska Hogskolans Radioklubb 1672
Vasterds Radioklubb 1296
Fagersta Amatorradioklubb 1273
Pejl Radioklubb 896
Uddevalla Amatorradioklubb 880
V Blekinge Sandareamatdrer 690
Gotlands Radioamatorer 608
L M Ericsson Amatorradioklubb 240

MT2SSB 1991

KLUBBTAVLINGEN

1. SM0CXMB 34/33 132 25 3300 1.000
2. SM3CER Y 34/34 133 24 3192 .967
3. SM5FNU U 35/29 120 25 3000 .909
4. SK6QW R 33/31 126 23 2898 .878
5. SK0BU A 34/29 119 24 2856 .865
6. SM5SOMU 28/28 111 24 2664 .807
7. SM0DY B 28/25 104 25 2600 .787
8. SM4BTF S 22/33 104 24 2496 .756
9. SM3GUE X 29/27 107 23 2461 .745
10. SM4GTBW 31/23 100 24 2400 .727
11. SM0GRDA 28/29 102 23 2346 .710
12. SM3AF Y 26/29 106 22 2332 .706
13. SM6FAMO 23/28 101 23 2323 .703
14. SK0MT B 20/34 107 21 2247 .680
.SM7HSP K 25/27 102 22 2244 .680

16. SM5GXWD 27/27 106 21 2226 .674
17. SM7PERK 23/20 84 23 1932 .585
18. SM5ALJ U 29/15 84 19 1596 .483
19. SM7FFI K 22/15 72 21 1512 .458
20. SM4RMHW 17/18 70 21 1470 .445
21. SM0HEPA 19/20 77 19 1463 .443
22. SM4PBLW 16/18 66 20 1320 .400
23. SM4JUWS 15/18 64 20 1280 .387
24. SM0FAJ B 16/18 67 19 1273 .385
25. SM0DZHB 15/18 66 19 1254 .380
26. SM6IJF O 14/18 64 19 1216 .368
27. SM4NGTW 14/17 62 19 1178 .356
28. SK5UM D 20/11 61 19 1159 .351
29. SM7DURM 21/9 59 17 1003 .303
30. SM6OEFR 15/11 52 15 780 .236
31. SM3RPKX 14/11 48 13 624 .189
32. SM0GYXB 10/10 40 13 520 .157
33. SM0HBVB 13/10 44 9 396 .120
34. SM5KQSD 5/7 24 11 264 .080
35. SM3CBRX 0/11 21 9 189 .057
36. SM1CIO I 9/1 209 8 160 .048

SM2NZK, SM3SQL och SM7SDP sande inte in loqqen
denna g£ng. Totalt deltog 39 stationer i testens SSB-del.

Salems Sandareamatdrer 6556
Sodra Dalarnas Sandareamatdrer 6368
V Blekinge Sandareamatdrer 5688
Lake Malaren DX-group 5664
Sundsvalls Radioamatorer 5524
Mariestads Amatorradioklubb 3678
Wastra Gastrike Sandareamatdrer 3085
Tekniska Hogskolans Radioklubb 2856
Taby Sandareamatdrer 2643
L M Ericsson Amatorradioklubb 2600
Fagersta Amatorradioklubb 1596
Arvika Sandareamatdrer 1280
Pejl Radioklubb 1254
Flens Radioamatorer 1159
Ham-Club Lundensis 1003
Gavle KortvSgsamatorer 189
Gotlands Radioamatorklubb 160

Av totalt 58 olika deltagare som sant in logg denna manad sa var det endast 28 stycken som 
skrivit logg enligt mina rekommendationer eller s& nara att jag anser att det duger. Sedan Anns 
det ytterligare nagra deltagare som skriver valdigt Ana loggar, men tyvarr ickke enl rek.

Foljande stationer ar godkanda:
3GUE, 3RPK, 3CER, 3AF, 4NGT, 4GTB, 5KQS, 5AZS, 5CTV, 5ALJ, 5GXV, 6RAS, 6BWQ, 

6NJK, 6FAM, 7HVQ, 7TCD, 7TJC, 7LWC, 7PER, 7FFI, 7HSP, 0LZT, 0HBV, 0GYX, SK5EU, 
SK6QW samt SK0BU.

LOGG FOR MT-k.—l 35.'. . C^/SSB 
N*HN c AHU I rAOR.SC
ADR£SS 1, 51STAD,
TiVlAR FOR KLUBB §79. .A R.C........................

SPDX CONTEST
Tider: 6 april 1500 - 7 april 1500 UTC
Mode: Endast CW
Band: 1.8 - 28 MHz
Testmeddelande: RST + lopnummer. 

Polska stationer sander RST + provins. 
Ex 599KA

Klasser: Single op/Multi band, Single 
op/Single band, Multi op/Multi band samt 
SWL. Klubbstationer raknas alltid till 
Multiklassen.

Poang: Vaije kontakt med en polsk 
station ger 3 poang.

Multiplier: Varje ny provins, oavsett 
band, ger 1 multiplier. Maximalt 49.

Slutpoang: Totala antalet QSO-poang 
multpliceras med antalet provinser.

Loggar: Sandes med sedvanliga upp- 
gifter till:

PZK, SPDX Contest Committee, P.O. 
Box 320, 00-950 WARSZAWA, Polen, 
poststamplade senast 30 april.

i

i

ac

:k:

(tester-kortvag)

URSAKT OCH RATTELSE
Undertecknad vill harmed be delta- 

garna fran Lake Malaren DX-group om 
ursakt Air alia fel som drabbat klubben i 
Manadstesten under 1990, samt alia 
orattvisor som Ni enligt Eder protest till 
SSA Testledare drabbats av fran under- 
tecknads sida. Jag har ingen forklaring 
till vart Ni tog vagen i slutresultatet Air 
1990 ars klubbtavling i CW-delen, da 
klubben fanns med i den kopia som 
Anns i min dator. Hur som heist, precis 
som Ni omtalar i Eder protest slutade 
klubben pa en hedersam 12:e plats med 
5552 p.
KOMMENTAR

Da Ni nu har blivit sa ofordelaktigt 
behandlade misstanker Ni att det ar fler 
som rakat lika ilia ut samt misstanks 
jag tydligen for FUSK!!!! Vad skulle jag 
tjana pa att fuska? Jag bara fragar. Alla 
loggar fran de senaste arens MT Anns 
lagrade, sa alia som tror att jag fuskat 
kan lana hem loggama Air kontroll. Var- 
sagoda!

Ett citat fran Eder protest: ”Det vore 
pa plats med en skarpning annars kom- 
mer vi att avsta fran att delta i nagon 
mer manadstest”. Det vore synd, sa jag 
avsade mig detta uppdrag med omedel- 
bar verkan, Air jag kan inte garantera 
att jag i fortsattningen kan vara felfri. 
Nu var det ju inte meningen att var 
testledare - Janne CER skulle raka ilia 
ut Air mina fataliteter, sa jag lovade ho- 
nom att fortsatta tills att nagon annan 
battre lampad hor av sig.
LOGGAR

Med anledning av ovanstaende kom- 
mer jag att bli betydligt hardare nar det 
galler godkannande av loggar. Outrak- 
nade samt ofullstandigt utforda loggar 
har jag tidigare sjalv raknat ut samt t 
ex fort ut korda lan. Skrivit om de log
gar som ej varit utforda pa separata 
loggpapper. Det kan mojligen raknas till 
det fusk jag ar misstankt for. Nu vill jag 
inte skramma de eventuellt nya testdel- 
tagare som tillkommer. Dessa kommer 
jag att ha overseende med tills de lar 
sig. Men det Anns deltagare som varit 

med i manga ar och fortfarande inte kan 
skriva en snygg och ratt utford logg.

For ett par ar sedan konstruerade un
dertecknad en speciell MT-logg som 
fanns inford i QTC for att fa ett uni- 
formt rattande av loggama med, som 
jag tror, mindre antal fel samt ett latta- 
re och snabbare rattningsforfarande. 
Det ar flera stycken som anvander den
na logg eller egna gjorda efter min mall 
och det ar ett riktigt noje att ratta dessa 
da man vet var man hittar de olika upp- 
gifterna, och inte behover vrida och van- 
da pa den s k loggen. Prov pa detta logg
papper kan Du far fran undertecknad 
genom att insanda ett SASE.

Samtidigt kommer jag att fr o m detta 
nummer att till resultaten av manads
testen vaije manad ha en lista pa de 
deltagare som skriver logg enligt mina 
instruktioner, sa far vi se hur den topp- 
listan ser ut nar aret ar slut.

An en gang forlat att jag ej kan utfora 
detta viktiga varv till alias belatenhet. 
Det basta sattet att bli av med mej - ar 
att sjalv anmala sig som frivillig att ta 
over MT.

SM4BNZ
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SM6CTQ, Kjell Nerlich, Parkvagen 9, 546 00 Karlsborg 
QSL-information:SM5CAK/SM5DQC; Manadens DX:are:SM6OLL

anadens spalt redovisar 
en mangd aktiviteter. Ut-

budet ar for narvarande myck- 
et stort och konditionema pa
hogre frekvens har varit bra. 
Ni som jagar for DXCC skall 
passa pa att vara aktiva pa ho
gre frekvens. Den tiden kom- 
mer snart da vi far krypa ner 
till banden 40-160M.

Allt fler DXpeditioner aktive- 
rar nu WARC-banden. Pa 18 
och 24 MHz ar det full fart 
fran tidig morgon.

Topplistan i spalten far nog 
en mangd forandringar i nasta 
redovisning. Bl a kommer den 
nyinforda blanketten att un- 
derlatta vid nyansokning. 
Darmed over till eft stort 
nyhetsutbud:

A92BE Bahrain. Don fortsatter att 
vara aktiv pa 160M. Runt 02z hors 
han ofta pa 1840-1850 KHz SSB. Det 
ar inte ovanligt att hora honom med 
en signalstyrka upp mot S9.

AH0K Mariana Island. Mera ex
akt blir det aktivitet fran Saipan Is
land OC-86. Det utlovas aktivitet pa 
WARC-banden. Operatdrer blir 
JA6LDD, KH0AN, JK2CKL, 
JA2YKA och JE2YRD. QSL via 
JE2JVC.

C9...Mozambique. Kjell SM7DZZ 
blir nu ater aktiv. Kjell kommer att 
prioritera aktivitet pa lagre frekvens 
CW.

D68YD..Comoros. Ett Japanskt 
team med bl a JO3VUZ, JJ3IMX och 
JG4CLV hors aktiva med anropssig- 
nalema D68YD, D68YH och D68KN. 
D68YD har redan horts med god sig
nal pa 80 och 40M. Man utlovar ak
tivitet pa alia band.

ET2A Ethiopia. Jack ar numera 
aktiv dagligen runt 21300 KHz SSB. I 
starten var det endast trafik enligt 
listmetoden. Numera hors han an- 
vanda split operation metod och det 
flyter nu riktigt bra. Med andra ord 
han sander runt 21300 KHz och 
lyssnar pa frekvens enligt anvisning. 
Manga har lyckats fa QSO genom att 
svara runt 21309-21312 KHz. Nagot 
senare pa kvallen hors stationen ak
tiv runt 28580-28600 KHz. Operatd
rer ar Jack och Scott och bada arbetar 
for Roda Korset i Ethiopien. QSL via 
WB2W0W.

FT4WC Crozet Island. Hors aktiv 
vaije fredag runt 14115 KHz 17z. KI 
20z brukar han aterfinnas pa 14160 
eller 14260 KHz. Stationen ar aven 
rapporterad pa sondagar.

FT4YD Antarktis. Denn a station 
hors vaije onsdag runt 07z pa 14148 
KHz SSB.

FO...Clipperton Senaste nytt om 
denna aktivitet ar att starten for akti
vitet blir framflyttad i tid.

7O8AA

Vackert QSL fran senaste Yemen operationen. Kortet kom som Paul lovade i god tid fore 
UDndaterins till DXCC.
FR/JG3KUT Reunion Island. Denna ak

tivitet planerades forst som en ren operation 
pa 6M. Nu talar man om att det aven blir 
aktivitet pa andra band. QSL via JA3EGE.

FR/T/G Tromelin och Glorioso. FR5ZU 
blir ater aktiv fran dessa oar. Mer information 
om denna expedition i kommande DX-spalt.

FO0CC French Polynesia. Operator var 
K1CC. I olika bulletiner har man trott att det 
var aktivitet fran Clipperton men den expe- 
ditionen ar framflyttad. QSL via K1CC.

KN7HWW/KC6 Belau. Har horts aktiv. 
Ingen ytterligare information just nu.

NH6YG/KH3 Johnston Island. Har horts 
aktiv runt 28490 KHz 0830z. QSL till P O Box 
976, APO San Francisco, CA 96305 USA.

KH9.. Wake Island. KB5LRO hoppas 
kunna bli aktiv en vecka med start den 16 
april. Det blir aktivitet pa 10-80M med 100W. 
QSL via WA2NHA.

PY0T Trindade Island. Operator blir 
PP1CZ, PP1PB och PP1YT. Det blir aktivitet

pa 10-160M CW/SSB under tre dagar i 
april. PP1CZ ar ofta aktiv pa CW och han 
ar en mycketbra operator. QSL via PP1CZ.

KH4AF Midway Island. Cliff har horts 
aktiv pa 24 MHz. QSL till P.O. Box 43, 
APO San Francisco, CA 96610 USA.

PY0S St Peter & St Paul. Karl PS7KM 
meddelar att Natal DX Group kommer att 
aktivera St Peter & St Paul Rocks i maj 
manad.

S2..Bangladesh. Jim VK9NS medde
lar att han erhallit telex meddelande fran 
myndigheterna i Bangladesh. Man sager 
att just nu kan man inte ge nagot tillstand 
for den planerade expeditionen. Man har 
just nu val i landet och den nya regeringen 
har annu inte tillsatts. Jim raknar dock 
med att det sa smaningom skall komma 
ett tillstand och att operationen blir for- 
drojd till i mitten av april.

RADIOPROGNOS APRIL 1991
Solflackstal: 112

SM0EU

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

EL 13 12 18 23 25 27 27 26 23 16 14 13
F 8 8 12 14 15 16 16 15 12 10 9 9
JA 17 20 22 23 22 20 17 14 12 12 14 15
KH6Kort 15 12 12 16 17 18 19 20 20 20 18 17
KH6 Lang 20 21 28 25 23 22 18 18 20 18 23 21
LU 12 11 13 17 24 26 26 26 26 21 14 13
A4 12 19 24 25 25 25 24 20 15 13 12 12
OA 12 11 12 17 21 23 24 24 24 22 17 13
OD 11 16 21 23 24 24 23 21 15 13 12 11
PY 12 11 14 18 24 26 26 26 25 18 14 13
UA1 8 11 14 15 16 16 16 15 11 10 9 8
VK Kort 18 23 25 26 24 23 21 18 15 13 15 17
VK Lang 17 15 14 16 21 20 20 19 17 22 21 18
VU 15 21 25 26 26 26 24 19 15 13 12 12
W2 10 9 11 13 17 19 20 20 20 19 15 11
W6 11 10 12 12 12 13 16 18 19 18 16 14
XE 11 10 11 15 17 20 21 21 22 20 17 13
ZL Kort 18 22 24 24 22 21 20 17 15 16 17 17
ZL Lang 18 15 16 20 20 18 - - 19 24 21 19
ZS 10 9 23 27 28 29 28 26 19 16 14 12
Antarktis 10 10 16 24 29 30 30 28 20 14 11 10

SM<250 km 3.7 3.9 4.6 5.5 6 6.3 6.1 6.1 5.8 5 4.2 3.9
SM 500km 3.9 4.3 5 6 6.5 6.8 6.7 6.8 6.4 5.5 4.5 4.1
SM 750km 4.4 4.8 5.8 Z5 8A 8A 7.6 7.8 7.4 6.2 5.1 4.6
SM 1000km 5 5.5 L2 93 192 1QJ_ 95 8.9 8.5 7.1 5.7 5.2
For SM-land galler att varden med understruken kursiverad stil avser 1 hopp via E-skikt, dvriga avser 

1 hopp via F-skikt
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Hans SM3 TLG var aktiv fran Little Cayman Island 18-28 december. Totalt blev det 1300 
forbindelser. QSL fran SM6SLC.

DX-SPALTEN

AH9A/KC6 Miss Annabel K Lyman, 523 Pu- 
naa, Kailua, Hawaii 96734, USA
BZ4ECL Box 804, Hanczhou, Peoples Repu
blic of China
BZ4RBH Mr Liu, P 0 Box 538, Nanking, Pe
oples Republic of China
BZ4WH Box 413, Zhenjiang, peoples Repu
blic of China
C53GH Box 92, Banjul, The Gambia 
CU2AT Mr Humberto Manuel R Carreiro, 
Avenida D Joao III 13 3-E, Ponta Delgada, Isla 
Sao Miguel, Islas Azores, via Portugal
CU3LF Mr Mike Lazaroff, PSC Box 1687, 
APO, New York 09406, USA
DK7PE Herrn Rudolf Klos, Kleine Unter-
gasse 25, D-W-6501 Niederolm, Germany 
EP2HZ Box 16765-3133, Tehran, Iran 
F6DZU Mr Hubert Louberc, Box 107, F- 
40605 Biscarrosse Cedex, France
FH4EX BP 123, Sada, F-97640 Mayotte, 
France
FT4WC Mr Michel Godefert, Le Migneret, 
Chevillon-sur-Huillard, F-45700 Villemandeur, 
France
HI8LUZ Mr Sergio Vazquez, Box 866, Santo 
Domingo, Domincan Republic
J73WA 1430 Rodney Street, Portsmouth, 
Commonwealth of Dominica
JT1CS Box 125, Ulan Bator 20, Mongolia 
K9UIY Mr Victor A Shields, 524 East Em
pire Street, Freeport, Illinois 61032, USA 
KC8JH Mr Gregory Lee, Eureka Star Rou
te, Gallipolis, Ohio 45631, USA
N8AG Mr Arthur Geyer, 860 South Main 
Street, Milford, Michigan 48042, USA 
NP4P Mr Isaac Novoa Lopez, P O Box 
50239, Levittown, Puerto Rico 00950, USA 
S79WJK Mr Jim Webb, SAC Box 253, APO, 
New York 09030, USA
TA5L P O Box 54, GAR 54, Adana, Tur
key
TF1MM Mr Thorvaldur Stefansson, Box 90, 
IS-810 Hveragerdi, Iceland
TF1PS Mr Thorvaldur Stefansson, Box 90, 
IS-810 Hveragerdi, Iceland

ST2.. Sudan. PA0GAM/ST2 ar aktiv 
igen. Senast ar han rapporterad pa CW 
21015 KHz.

TJ1BJ Cameroon. Har horts aktiv pa 
80M lordagar 05z. Senast hordes han pa 
3675 KHz men han lar aven ha varit aktiv 
runt 3775 KHz SSB. Han kor ofta split 
operation. Runt 13z ar han aven rapporte
rad pa 21300 KHz. QSL via K4UTE.

T31AF Central Kirirbati. Karl DL1VU 
kom i lufiten nagra dagar efter annonse- 
rad route. Karl har i lugnt tempo varit 
aktiv runt 14025-027 KHz 17-18z. Under 
de dagar DXred hort honom aktiv har det 
varit mycket starka signaler och det har 
varit latt for oss nordbor att fa QSO. T31 
var ett nytt land for manga SM-stationer.

VK9X/Y Christmas/Cocos Islands. 
Planerad aktivitet av DK7UY, DJ1UJ och 
DJ4OI har mast installas da det inte har 
gatt att fa nagon saker transport till dessa 
oar.

XF0C Clarion Island. Nytt land for 
DXCC? Det kom aidrig nagon forvarning 
till denna operation. Stationen kom plots- 
ligt aktiv runt 14195 KHz SSB. Pa 10M 
hordes stationen med samre signalstyr- 
ka, men manga SM-stationer rapporterar 
QSO. Nagon ansokan om mytt DXCC- 
land hade inte inkommit till ARRL i bor- 
jan av mars. Blir Clarion Island ett nytt 
land for DXCC kommer en Mexicansk 
grupp aktiv.

XV5XA Vietnam. Ar aktiv pa 15M CW 
med lag effekt.

YA.. Afgahnistan. En Sovietisk grupp 
med RL8PYL planerar en operation med 
start i april.

ZB2 JI Gibraltar. John ex A92DZ ar nu 
aktiv.

ZS8MI Marion Island. Nuvarande 
operator Gerard ZS5AEN slutar sin 
tjanstgoring pa on under april. Det ar inte 
klart vem som kommer att eftertrada 
Gerard, men vi far hoppas att han ar 
radioamator.

ZC4CZ Cyprus. Glynn G4MVA ar sta- 
tionerad pa Cypern i 2 ar. Han ar aktiv 
alia band.

3W4VL Vietnam. Hors nu aktiv. Se
nast ar han rapporterad pa 21290 KHz 
0530z. QSL via UA3DK.

4K1ZI South Sandwich? Det rader 
febril aktivitet och kontroll pa om denna 
station verkligen befinner sig dar han 
uppger.. Ryska stationer berattar att man 
kontrollerat med myndigheterna och den
na anropssignal har inte tilldelats nagon 
rysk station. Det verkar aven konstigt att 
en rysk operator hade fatt tillstand att fa 
ga iland pa South Sandwich. Hur som 
heist, sa ar han aktiv och harifran Sverige 
verkar antennriktningen stamma till sta
tionen.

5V..Togo. Steve 5V7SA moter sin ma
nager WB4FLM varje mandag, onsdag 
och fredag pa 21360 KHz. Efter sked bru- 
kar han kora stationer som vantar.

5V.. Togo. Gerard F2JD blir aktiv i slu- 
tet av april.

7Q7MS Malawi. Jean-Louis, FE1MAW 
skall vara i Malawi ett ar. QSL via 
FD1LRQ.

9L.. Sierra Leone. Bill ex 9J2WS blir 
snart aktiv som 9L1WS.

9U5QL Burundi. Iris och Lloyd har nu 
atervant till USA. Las mer om deras fore- 
havande under Yasme Rapport.

TU4CO/TT8 BP 7, F-56700 Merlevenez, 
France
VE4ANM/4U Mr Thomas Zabarylo, CDN 
Sig TP, CCUNDOF, CFPO 5002, Belleville, 
Ontario K0K 3RO, Canada
VK0CH GPO Box 52, Canberra 2601, 
y\i_ist,Tsli a
VQ9TB Mr Tom Benton, P O Box 55, 
FPO, San Fransisco, California 96685, USA 
W3HNK Mr Joseph L Arcure Jr, P O Box 
73, Edgemont, Pennsylvania 19028, USA
WA8JOC Mr Kenneth S Scheper, 5875 Ce
darridge Drive, Cincinnati, Ohio 45247, USA 
WB2TSL Mr Kenneth W Jarvis, 210-15 
89th Avenue, Bellaire Gardens, New York 
11427, USA
WB2WOW Mr Peter D Uberto, 625 Ratzer 
Road, Wayne, New Jersey 07470, USA 
WB7ALP/J3 Mr Dennis Bradshaw, 325 
Glebe Street, Sauters, St Patri, Grenada 
YA0RR Mr Romeo Stepanenko, Box 812, 
Sofia 1000, Bulgaria
Z21GC Mr Brian W Legg, Box 294, Ha
rare, Zimbabwe
ZK1TW Box 129, Rarotonga, South Cook 
Islands, via New Zealand
ZS7ANT P O Box 17118, Congella 4013, 
Republic of South Africa
ZS8MI Mr Gerard Everett, P O Box 
13077, Jacobs 4026, Republic of South Africa 
3W4DZ P O Box 69, Dubna 141980, 
USSR
9Y4WFA Mr Winston F Akong, P O Box 
348, Valsayn, Trinidad & Tobago
VE8RCS c/o Mr R Berger, P O Box 165, 
Mynarski Peak, Alta T0M, 1NO, Canada 
VK6HD Mr Mike Bazley, 21 Wallangarra 
Drive, Bedfordale, WA 6112, Australia 
VP8CEO Box 260, MPA, Port Stanley, 
Falkland Islands
VR6BX Mr Brian Young, P O Box 21, 
Pitcairn Islands, via New Zealand
WH6R/V63 Mr Joseph A Cavanagh, 
PATS, P O Box 39, Ponape, TT 96941, USA 
XU1DX Liason Office DK, P O Box 80, 
Kojimachi, Tokyo 102-91, Japan
YA0RR Mr Romeo Stepanenko, Box 812, 
Sofia 1000, Bulgaria
YASME YASME Foundation, P O Box 
2025, Castro Valley, CA 94546, USA 
YS1DRF Mr Richard Dandine, Primera 
Calle Poniente 3718, Colonia Escaion, San 
Salvador, El Salvador
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the VE3 bureau.

SM0CC

A42A ar ett specialprefix som kommer att 
anvandas avA41JT och A41JV. QSLskall 
sandas pa CW till KJ4GK och pa SSB till 
A47RS.

huset inte ville blir sarbo. Att jag redan 
forsta dagen fick ett och annat ovantat 
besok av nara grannar som forsokte titta 
pa en Westernfilm i kanal 1 ar egentligen 
ett kapitel for sig. TVl-problemen ar nu i 
stort sett losta (?).

Jag vill passa pa att speciellt tacka 
Hans, SM6CVX, som jag har haft nojet att 
dela arbetsplats med, for fin hjalp och 
manga nyttiga tips och rad! En annan 
person jag vill namna ar Swen-Erik, 
SM6LPF som varit behjalplig med mer an 
ett antennprojekt, oavsett vaderlek, det 
finns tradar hade hogt och lagt numera, 
men bra har det blivit!

Jag anvander en Kenwood TS-440 S, 
antennerna ar en Butternut HF6V, kom- 
pletterat med en Delta-loop for 40 m, och 
en GP for 160 m.

Slutligen, mitt rad till dem som ar lika 
’’grona” som jag, ar att ga med i en klubb! 
Det borde enligt min mening vara den 
enklaste och snabbaste vagen att ga, om 
man vill starta upp smidigt och traffa 
likasinnade.

Man har garanterat roligt i alia fall! 
73 de SM6TOL, Kjell

Special Prefix
Editor of Long Skip DX Bulletin i Cana

da meddelar att Canadensiska stationer

Regular Special

ma under mars och april anvanda special 
prefix enligt nedan:
Location

Newfoundland
Prefix

VO1
Prefix

VO7
Labrador VO2 VO8
Yukon VY1 VC1
Prince Edward Island VY2 VC2
Nova Scotia/New BrunswickVEl VAI
Quebec VE2 VA2
Ontario VE3 VA3
Manitoba VE4 VA4
Saskatchewan VE5 VA5
Alberta VE6 VA6
British Columbia VE7 VA7
Northwest Territories VE8 VA8
DOC Communications VY9 VC9
In addition, the special-event station 
VA100U will be active on 80-10 meters. 
QSL VA10OA direct, with sufficient re
turn postage (US stamps are not valid in 
Canada) to VE3IPR, 300 Deloraine Ave, 
Toronto, Ontario, Canade M5M 2B3, or

Lloyd och Iris har atervant till USA efter 6 manaders aktivitet i Afrika Lars SM0CCM.

QSL-HUNDEN

*Skickar du direkt QSL till Pakistan kan 
du inte anvanda dollar: Endast IRC gallei 
som svarsporto.
* Paminner om att utlandsportot i USA nu 
ar 50 cent.
* DL7FT som ar QSL-manager har otur- 
ligt nogfel adress i 1991 ars Callbook. Ratt 
adress ar Frank Turek W-1000 Berlin 19, 
Germany.
* PJ9A QSL skall sandas via OH6XY. 
hans QSL adress ar felaktig i 1991 ars 
Callbook. Ny adress ar Carl Ikaheimo, P O 
Box 1, SF-211F1 Korppoo Finland.
* CE3ESS meddelar att de forsta QSL- 
korten for XQ0X operationen har nu bdr- 
jat skickas ut.
* Korten for senaste YA0RR operationen 
skickas ut tidigast i maj.
* En felaktig QSL-adress har spridits ut 
via olika bulletiner. Basta routen for 
A22AA ar direkt till Charles L Lewis, 
Private Bag 38, Selibe Phikwe, Botswa
na..
* Mottagna QSL: GD4UOL, VP2ML, 
ZX8DX, JA2EZD/J3, HS0AC, PJ1B, 
A22AA, FG5FC, S21U, TY1DX, YJ10IND, 
BV2FA, J8/FG5ED, KD7P/NH7, TZ6PS, 
VP5P, ZD8LII, 9L1US, KX6DC, TL8A, 
3B8CF, 7o8AA, FK8FA, FR5ZN, FS/ 
JA7RHJ, HC8U, J73D, TJ1RP, 7Q7XB, 
6D2X, VR6JR och Y90ANT.

Svar direkt
Vill forstoch framst tacka Olle, SM0OIG 

for de uppmuntrande kommentarerna i 
forra QTC. Man blir ju verkligen inspire
rad att forsoka ”ta i” annu mer nar man far 
sa positiv kritik redan nu i borjan!

Jag har nog varit mer eller mindre in- 
tresserad av den har hobbyn i manga ar 
men tog mig i kragen forst i januari 1990. 
Jag tankte antligen forsoka ta ett T-certi- 
fikat for att komma igang med radio- 
korandet pa allvar.

Tog da kontakt med Skovde Amatorra- 
dioklubbs ordforande SM6REA Janne som 
efter tva timmars overtalning i telefonen 
(tack for det Janne!) tick mig att atmins- 
tone prova det har med telegrafi, med C- 
certifikat som malsattning.

Kursen, som holls pa T2 i Skovde, star- 
tade i januari manad med kapten Johan 
Lindvall som larare. Det var verkligen 
hardkorning fran forsta lektionen, och 
med den traningsdisciplin han inforde 
direkt boijade hoppet komma sa sakteli- 
ga. Kursen var nog lite for komprimerad, 
vilket Johan inte pa nagot satt kunde ra 
for, han stallde upp mer an han var tvung- 
en till anda!

Naval, vi kampade med alia korta och 
langa sa gott vi kunde och till var ”fasa” 
var det redan dags for provtillfallet i bor- 
jan av maj. Provet gick bra och i juni var 
det klart att kora igang pa allvar. Tack 
vare medlemmar ur Skovde Amatorradio- 
klubb fanns det hur mycket hjalp och 
stottning som heist att hamta. Man fick 
lite av en rivstart tack vare detta, samt att 
en talmodig sambo som trots al It ’’oljud” i

DX-SPALTEN

Ny ansokningsbiankett for
DXCC

Numera behover man inte fylla i den 4- 
sidiga blanketten MCS-253. I och med 
databehandling vid ARRL racker det med 
en forenklad ansokan och den gors nu pa 
en ny blankett som heter MCS-505. Du 
kan ansoka for manga olika DXCC pa

samma blankett och det racker med att 
ange callsign, mode, band, year och coun
try. Sedan skall korten sorteras pa ett 
speciellt satt som tydligt framgar av in- 
struktionerna pa blanketten. Pa vaije 
blankett finns plats for 110 QSO.

Du som tidigare dragit dig for den 
omstandiga ansokningen, skickar 
naturligtvis in din ansokan nu!

DXred kommer att medfora den nya 
blanketten till arsmotet i Sundsvall.
701AA och 708AA

Dessa QSL-kort kan du nu sanda in for 
granskning. Korten galler for nya landet 
Yemen Republic.

Totalt ar det nu 322 lander pa DXCC- 
listan

< S'
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Brian Z21GC hors ofta pa CW-.delan 20M.
Han dr aktiv med, en gammal Hallicrafters HT 
32A och en HRO-5 mottagare. Genom Brian far 
jag veta att direkt adressen till VK4VB/Z2 som 
varit mycket aktiv pa 80M dr foljande:
VK4VB/Z2 Ralph, Box 4110, Harare
Zimbabwe.

Hans SM3TLG som just varit aktiv fran 
Cayman Island meddelar att det ar latt 
att kora radio fran denna underbara plats. 
Mer information kan man fa om man 
tillskriver Mr Ron Sefton, Little Cayman 
Island, Cayman Island

Du Har Haft QSO Med Ln Pirat!
DXred har den senaste tiden vid ett 

flertal tillfallen varit drabbad av dessa 
”Eterns Marodorer”. 160M bandet har 
varit speciellt utsatt och de tva senaste 
landema har gitt om intet.

Forra aret var det en station som kalla- 
de sig TF3XU som var en skojare. Manga 
SM-stationer har fatt QSL i retur. Det 
finns varken nagon TF3XU eller TF3UX 
aktiv.

Senast erholl jag foljande brev:
Dear Kjell.
I thank you for your QSL card dated 19 

december 90.1 regret to inform you that I 
did not work with the CW mode on 1.8 
MHz. Some one is using my callsign, and 
he may not be even in Cyprus. Next time 
you hear him try to get more information 
from him.

I am sorry for that as I do not work on 
CW and do not operate in the 1.8 MHz 
band.

You are not the only one who worked 
him as I received several QSL cards from 
other European Countries.

Regard and hope to work some times in 
the 21 MHz band on phone.

73 5B4CW Michel.
Det ar inte ovanligt att nar det kommer 

uppgifter om planerade DX-aktiviteter och 
det ar nagon station som annonserar att 
komma i luften sa dyker det upp pirater 
med samma anropssignal nagra dagar 
fore annonserad aktivitet. Denna pirat- 
verksamhet bidrar till s k sakerhets QSO. 
Manga litar inte pa att de kort ratt station 
och for att sakert komma i loggen hander 
det ofta att man tvingas kontakta DX- 
stationen mer an en gang.

For en tid sedan erholl jag ett brev fran 
en operator som just varit ute pa en DXpe- 
dition. Han berattar att en SM5-station 
kontaktat honom fem ganger pa samma 
band och menade pa att denna station 
borde fa en reprimand for det forstorde for 
alia som inte lyckades fa nagot QSO.

Jag tror inte nagon medvetet forstor for 
andra. Det handlar sakert om osakerhet. 
Kanske kvittensen inte utfordes ratt, 
kanske man blev stord just nar man fick 
rapporten osv. Det finns manga faktorer 
som kan foranleda till dublett QSO.

PIRATER
* 3V8BB som hordes aktiv pa 40M i 
januari var en pirat.
* Underdecember-januari hordes TT8AK 
aktiv. Enligt Inside DX skall det inte fin- 
nas n&gon amatorradio aktivitet i Chad 
just nu.
* 3A0AA ar enligt DX News Sheet en 
pirat.

Jag ser inte fram emot nagon fortsatt- 
ning av denna spalt, men jag tvingas sa
kert aterkomma till fler pirataktiviteter i 
framtiden.

YASME RAPPORT
Iris och Lloyd har nu atervant till USA 

efter en 6 manaders DXpedition i Afrika. 
I ar blev det aktivitet fran rara lander som 
5H Dar-es-Salaam Tanzania, 7Q7 Mala
wi, C9 Mozambique, ZS9 Walvis Bay samt 
9U5 Uganda. Den 17 februari kordes sista 
kontakten och man atervande till USA.

Det stravsamma paret kranglar sig Ige- 
nom alia hinder och det verkar inte vara 
nagra problem med tull och licens myn- 
digheter. - Alla verkar stalla upp for dem 
och nu senast i Walvis Bay blev de inbjudna 
till ZS9S och fick stanna hos honom och 
utnyttja hans antenner. Det var bara att 
trycka pa knappen sa var de i luften. Det 
blev 8000 QSO med radio amatorer i 152 
lander fran ZS9.

Arets tripp i Afrika resulterade totalt i 
40000 QSO och forutom att sitta vid radion 
har man traffat lokala radioamatorer och 
det har anordnats meeting. Man har aven 
under vistelsen i Afrika rest till lander dar 
man inte lyckats overtala myndigheterna 
att fa fram tillstand direkt. Dessa lander 
ar Zaire, Rwanda och Congo. Hade man 
vantat nagra dagar hade det sakert kun- 
nat ordnas men man lever for dagen utan 
nagon storre planering. Gar det inte att fa 
tillstand genast sa far det vara ...

Iris berattar att man nu varit aktiva 
fran 218 DXCC-lander och man har kort 
ihop DXCC (100 lander) fran mer an half- 
ten av de besokta landerna.

Det allmanna intrycket ar att det blir 
svarare och svarare att fa QSO. Trafiktek- 
niken borjar minst sagt bli nagot omstan- 
dig. Till hosten far vi sakert hora dem igen 
fran nagon plats de tidigare inte besokt.

DX-SPALTEN

TQ0LER
TR8DR
TR8LA
TROD 
TU2WL 
TU4AO 
TV6AFQ 
TV6SIR 
V29M 
V29W 
V31K 
V31AB 
V31RB 
V31YZ 
V47NXX

via 3A2LF 
nw YS1DRF 
via NV7J 
via F6IXI 
via IN3DYG 
he G3TXF 
via F6HGO 
via F5SM 
via KQ2M 
via KD6WW 
via W5ASP 
via WA4WIP 
via K5GA 
via W5YZ 
via KC8JH 
via KB2XR

(90-09-12/90-10-05) 
V5IZ via OH2BH 
V63AD via WA7VVA 
V73AQ via AB5K 
V73AU via N8BZ 
V73AZ via N4ASF 
V73BX via DK2WV 
V85XO via KE7XO 
VE8KU nw VE7KDU 
VO2WL via K3TM 
VO6LV viaVOlBD 
VP2V/WD0ENG 
via WB0CHL 
VP5N via WB8GEW 
VP5MDH via WD8MQJ 
VP5VDE via VK2DXI 
VP5VKD via NY8E 
VP8APB nw 5B4MT 
VP8CES viaGlSWW 
VO9HW viaKAICRP 
VQ9WM viaK7lOO 
XE1KH via I0GDX 
XE3HLV he NE8Z 

via K8LJG 
XO0X via CE3ESS 
XU0AA viaJAINUT 
XW3UB via JA3UB 
XW3YL via JA3UB 
YI1BGD viaJLIBDW

via W6RQ 
via W4FRU 
via VE7DP 
via W4RHS 
via K9AJ 
via DF2NU 
via DL1HCM 
via SP8DIP 
via WA2HZR 
via WA2HZR 
via DH1PAX 
via N4AXR

via PP5SZ 
via UA3DK 
via RW3DX 
via UA3DK 
nw OK 1-2744 
via UA9MA 
via YV1CLM 
via YV3BKC 
via YV5JBI 
via YV5LAS 
via YU1FJK 
via YU3EZC 
via YU4GYZ 
via YU7FIJ 
via YU3DCD 
via G6GLZ

via YO9HP 
via YU2KDE 
via YU2CRT 
via YU3DJK 
via YU3EIJ 
via YU3ECJYT

via YT3AA 
via YV3AZC 
via YV5LAJ 
via YV6CAX 
he G0DOA 
nw 5B4MT 
nw5B4YX 
nw ZC4CC 
he G0DOA 
he ZL2NBK 
via WB7O 
via DK1RV 
via ZP5XHM 
via ZP5MSC 
via ZP5JCY 
via ZP6ARB 
via ZP5JCY 
via ZS6BCR 
via OH2BH

ZK1KH
ZK1XE
ZL0AAG 
ZP5M 
ZP5T 
ZP5Y 
ZP6B 
ZP0Y 
ZS9Z 
ZS9Z/1 ________
ZS9Z/ZS1 via OH2BH
ZS9/W6KGvia YASME
ZY0NS ---------
3W4DK
3W4DX
3V4VL 
3W8FM
4K2OKV 
4M1G
4M3B
4M5T 
4M5Y 
4N1A 
4N4C 
4N4W 
4N7ZZ 
4N9UN 
5H3DC 
5N30MTN via 5T5HH 
5T5/N5JRC via WA5ZIJ 
5W1RA
5Z4DU
6FXBCS 
8P9GN 
8Q7AJ 
9H3NX
9H3OA 
9J2SZ 
9M2ZR 
9M8ZR 
9Q5TX 
9Q5XO

(90-01-01/90-10-13) 
via JR1AIB 

(op Ali) 
via ON7LX 

(op Samy) 
YJ8RN via 
YJ0ARW viaZLIAMO 
YP0A 
YT2B 
YT2R 
YT3M 
YT3T 
YT4T 
via YU5GBC 
YT90A 
YW3A 
YW5Y 
YW6W 
ZC4CC 
ZC4MT 
ZC4OS 
ZD8CD

A22GH he G3KMQ
AH2BN via JH4RHF
AH0C he JA30DC
AT0T via KE3A
AT0V via VU2CVP
BV2FA via DJ9ZB
C31LDN via FD6ITD
C30CAG via F6GIN
C53GB via FD1LXH
CN2CU via DJ8MT
CN2JO via F3MZ
CQ5ASM via CT1ASM
CT2A via CT 1 BOH
CT8D via CT1DIZ
CU3LF via KB3RG
CU0A via CU2ARA
CX0CW via CX8BBH
DU1KK via W1ILD
DX1A via DU1AU
EA8BSJ via EA8RA
EA9IE via N6TR
(CQ WW CW 1990)
ED3MM via EA3BOX
ED4CW via EA4CW
ED5MUA via EA5AI
EI4VLE via PA3BZL
FO0CC via K1CC
FQ0M via F5IN
FT4WC via FD1JMH
FT5XH via F2CW
(before 1990-10-13)

via F6GYV 
(after 1990-10-13)
FU1X via F6GMB
HB0/HB9AON via DJ2YE
HC5L via HC4LA
HC5Z via HC5K
HC8U via W6UE
HG1S via HA1KSA
HG1W via HA1YA
HG4P via HA4ZZ
HG5A via HA7RY
(1990) 
HT8DMX via JA1ELY
HP1XBH via W4YC
HV3SJ via I0DUD
HX1OMN via FB1OMN
HY2X via F2VX
IA0PS via IK0GPP
IQ3A via I3MAU
IR9R via IT9GSF
IU6ARI via IK6BOB
IW1T via I1RBJ
IZ5A via I5OUL
J37A via W3HNK
J37H via KJ4VH
J37K via W8KKF
J37L via WA8LOW
J37V via K8CV
J43A via SV3AQR
J6LNJ via W8QID
J6LNM via K9BQL
J6LRU via W8ILC
J82A via K3IPK
JT1T via JT1KAA
KH2D via KA3T
N6ZMF/KH0 via7J1AIJ
KX6BA nw V73BQ
KX6GL nw V73AU

KX6HN
via N8BZ 
nw V73BB

KX6HW nw V73BY
KX6PC nw V73AS
KX6TY nw KS5H
KX6WS nw V73BF
LU1XV nw LU2WV
LU5EFK nw LU5ER
LU6EBB nw LU2WV
LW0DX via LU4HH
LX9DD via LX1GQ
LX9DX via LX1EA
LZ5A via LZ1KGB
(1990)
LZ5N via LX1KAZ
LZ5Z via LZ1KDP
LZ6W via LZ2KSQ
LZ6Z via LZ2KHM
LZ9A via LZ2KTS
OD5IG via OE5BGN
OD5YU via KC4DWI
0T5L0 via 0N5L0
P35SP via 5B4ES
P40A via N1GL
N4XCF/P4 via WD4IDP
PJ2/DL5XX via DK5MO
PJ2/OH6Llvia OH3TR
PJ9A via OH6XY
PT2ZDR nw YS1DRF
RD8D via LZ1KVZ
SO4HBN via SP4TKK
SV2ASP/Avia SV2UA
SV5A via SV1ATH
T32Z via N7YL
T33X via DJ6SI
T33WV via DK2WV
T30X via DJ6SI
T30WV via DK2WV
TE10E via TI4SU
TH0AIR via FF1LAZ
TI75S via TI4SU
TM1K via FD1MXH
TP5HA via F6FQK
(SSB) via F6FSQ
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WORKED ALL WINNIPEG
AWARD

The Winnipeg Amateur Radio Club ut- 
ger det har diplomet till lie radioamatdrer 
for kontakter med olika stationer fran 
staden Winnipeg.
Tio olika stationer skall kontaktas. Kon
takter fran 1956-01-01 raknas.
Alla band och trafiksatt godkannes. Avgif- 
ten ar 2 USD eller 6 IRC. Ansok med 
verifierat loggutdrag till WAW Custodian, 
c/o Dick Maquire, VE4HK, P O Box 352, 
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 2H6.

WAW AKTMTETSDAG
Minst en gang per ar kommer WARC att 
ha en aktivitetsdag for att underlatta for 
aspiranter till diplomet, meddelar VE4HK 
i ett nyligen anlant brev.
I ar kommer den att genomforas lordagen 
den 6 april kl 1700-2359 UTC.
Minst femton olika stationer fran 
Winnipeg kommer da att vara aktiva pa 
20, 15 och 10 meter.

----- DIO |MtAJ0RER

MATEUR RADIO UNION

NY DANSK DIPLOMMANAGER
EDR har fatt ny nationell diplommana- 
ger. OZ1ECS har tagit over efter OZ1DXX. 
Darmed ar han ocksa manager for diplo
men Cross Country Award och Gron- 
lan Diplom.
Hans adress ar OZ1ECS, Bjame H Han
sen, Smorengevejen 22, DK-3720 Akirke- 
by, Danmark.

AA-1991 2xcw

UKW-EU-D
DARC utger det har diplomet for veri- 

fierade kontakter VHF och hogre band. 
Olika lander i Europa skall kontaktas. 
WAE landlista galler. Poang ges ocksa for 
QRB
Kontakter fran 1972-01-01 raknas. 
Diplomet utges i foljande klasser.
Ill - 10 lander och 60 QRB-poang
II - 15 lander och 95 QRB-poang
1-20 lander och 130 QRB-poang 
Trophy - 30 lander och 300 QRB-poang 
Varje land raknas endast en gang.

Vid berakning av QRB-poang ger egen 
ruta 1 poang, narliggande 2 poang. Sedan 
okar poangen med 1 ju langre bort man 
kommer. Rutor raknas antingen horison- 
tellt eller vertikalt. Hogsta antalet till 
motstationen galler.

For 432 MHz galler dubbelt poangtal 
och for 1296 MHz tredubbelt poangtal.

Alla trafiksatt godkannes (ej repeater). 
Lagsta laslighet R3, bortsett fran MS- och 
EME-kontakter.

Samtliga kontakter skall ha gjorts fran 
samma QTH, Mobila kontakter raknas 
inte. Avgiften ar 10 DM eller 14 IRC for 
diplom och 35 DM for trophy.

Vill Du ha Dina kort tillbaka med rek 
skall Du bifoga ytterligare 1,5 DM eller 3 
IRC.

Ansok genom att skicka Dina QSL och 
en forteckning over dessa omfattande call, 
datum, UTC, mode, locator och QRB-po
ang. Adressen ar DARC, UKW-referat, 
Diplommanager, DL4OL, Georg Grahle, 
Erlenweg 7, D/W-3201 Hoile 4, Tyskland.

RATTELSE
I QTC 3/91 anges i reglerna for 

Schwandorf Diplom, att olika stationer i 
DOK U18 skall kontaktas.
Ratt DOK skall vara 118.

Mitt maskinrum, som min obil- 
dade svager kallar det, ser 
just nu mer an vanligt ut som ett 

slagfait, med provdiplom, skyltar 
och annat brate bade hogt och 
lagt.

Anledningen ar Arsmotet i 
Sundsvall, som narmar sig med 
hogre fart an jag egentligen hin- 
ner med.

Att detta nummer inte innehal- 
ler nagra bilder pa Nordameri- 
kanska diplom, beror pa att jag 
redan nu behover dem for min 
planerade diplomutstallning.

ARSMOTET I SUNDSVALL
Aven i ar blir det alltsa en diplomut

stallning i samband med arsmotet. Dock 
inte lika omfattande som i fjol. 30 vaggme- 
ter diplom blev nog for mycket, bade for de 
som ville titta och for mig.

I ar tanker jag i stallet begransa mig till 
ett tema. Det blir Nordamerika. Mojli- 
gen ocksa Centralamerika och Karibien - 
om det far plats. Jag raknar med att 
kunna visa minst 90 procent av de diplom 
som finns fran omradet. Det kanske blir 
fler. Provdiplom anlander dagligen i en 
jamn takt.

Under arsmotet kan Du ocksa passa pa 
att lamna in diplomansokningar for 
granskning. Aven om jag kanske inte hin- 
ner granska alia pa plats, sa spar Du i alia 
fall porto i en riktning.

Ansokningsblanketter for samtliga 
storre diplom, som kraver sadana, kom
mer jag att ha med mig. Aven Record 
Books och allehanda annan diplommate- 
riel.

Vai mott i Sundsvall!

Ny manager for
SLA MOBILEN

Jag har tagit over som diplom mana
ger for SLA och Mobilen.
har du ansokt men inte fatt nagot di
plom -
VAR SNALL OCH HOR AV DIG!

MOROKULIEN AWARD
LA9DFA, som ar diplommanager for 

Morokulien award, har flyttat pa sig se
dan en tid tillbaka.

Ansokningar skall numera sandas till 
hans nya adress: Morten Kvemmoen, N- 
2224 Austmarka, Norge.
Regler finns i SSA Diplomparm.

CINCO ISLAS ARGENTINAS
Avgiften for det har argentinska diplo

met har hojts till 15 IRC.
Ansokningsadressen ar andrad till GAC W, 
P O Box 1875, Wilde, Buenos Aires, Ar
gentina. Regler finns i SSA Diplomparm.

Diplom ] SM6DEC, Bengt Hogkvist, Blabarsstigen 11B 
546 33 Karlsborg, Tel: 0505-103 00DIPLOMSPALTEN

Diplomgranskningsavgiften ar 20 kr.-Vid onskemal om returnering av QSL med rekommenderad post tillkommer rek-avgiften 
(fn 20 kr). Inbetalas pa SSA post- eller bankgirokonto. Ange ’’Diplomgranskningsavgift” pa talongen.
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WORKED GUAM AWARD
Diplomet utges till lie radioamatdrer for 

verifierade kontakter med 5 olika statio
ner pa Guam.
Alla band och trafiksatt. Ingen tidsbe- 
gransning.
Ansok med GCR-lista och 2 USD till 
MARC, Box 445, Agana, Guam, 96910 
USA.

CWYL AWARD

A-1990

MOSCOW STATE UNIVERSITY 
DIPLOMA

Moscow University Technical Club ut- 
ger det har diplomet till lie radioamatdrer 
for verifierade kontakter med 5 av sina 
medlemmar fran 1980-01-01.

Samme medlem far kontaktas flera 
ganger om kontaktema sker pa olika band. 
Aktuell medlemslista kan fas mot 2 IRC.

Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 
lista till Moscow University Technical 
Club, P O Box 585, Moscow, 117234 Sov- 
jet.

Foljande var medlemmar 1991-01-01: 
UZ3AXO, EK3AXO, UZ3AZO, EK3AZO, 
UK3ACF, RK3ACF, UK3ABO, RK3ABO, 
ER3A, EM3W, EK0AU, RA3AA, RA3AT, 
RA3AU, RW3AA, UA3AFN, UA3AOG.

Grupo de C W de Sao Paulo utger det har 
diplomet till lie radioamatdrer och SWL 
for verifierade kontakter med 3 kvinnliga 
amatorer fran Brasilien. Endorsements 
kan fas for ytterligare tre.
Endast 2xCW och kontakter efter 1984- 
05-01.
Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR-lista 
till CWSP, Box 7068,01051-Sao Paulo-SP, 
Brasilien.

THE KENYA AWARD
The Radio Society of Kenya utger det 

har diplomet till lie radioamatdrer och 
SWLs for kontakter med Kenya fran 1978- 
01-01.
Tio poang erfordras.
Vaije enskild 5Z4-station ger 2 poang. 
Endast en kontakt per station raknas. 
klubbstationen 5Z4RS ger 4 poang.

THE SHERWOOD FOREST
AWARD

Mansfield Amateur Radio Society utger 
det har diplomet till lie radioamatdrer och 
SWL for kontakter med stationer i Not
tingham County, England.
30 poang erfordras.
Klubbstationema G3GQC och G1GQC ger 
vardera 5 poang.
Medlem i Mansfield Amateur Radio Socie
ty ger 2 poang.
Ovriga stationer i Nottinghamshire 
County ger 1 poang vardera.
Varje enskild station raknas endast en 
g&ng oavsett band och trafiksatt.
Alla band och trafiksatt raknas. Ingen 
tidsbegrangnings rader.
Medlemslista kan fas mot SAE till diplo- 
mets manager.
Avgiften ar £2, USD 4 eller 7 IRC.

Ansok med loggutdrag, verifierat av tva 
lie radioamatdrer, till Mansfield ARS 
Awards Manager, G W Lowe, G0NRA, 25 
Manor House Court, Kirkby in Ashfield, 
Nottinghamshire, NG17 8LH, England. 
Aktivitetsweekend for the
Sherwood Forest Award

Mansfield Amateur Radio Society an- 
ordnar aktivitetsweekend for sitt nya dip- 
lorn med start fredagen den 5 april kl 1900 
UTC och avslutning sondagen den 7 april 
kl 2100 UTC.

Man kommer att aktivera sa manga 
band och trafiksatt som mojligt. Bada 
klubbstationema kommer att vara i luf- 
ten.

Jag har passat pa att informera dem om 
vart nationaldiplom WASA, sa var beredd 
att ge Ditt lan i utbyte mot poangen.

tilldelas

(diplomspalten^)

SSA Aktivitetsdiplom for 1990 har 
tilldelats foljande SSA-medlemmar:

*SM4KL *SM7MXP *SM1CNS 
*SM7AST/CT1 *SM5SSZ *SM4SCK 
*SM6SLC *SM6NJK *SM7RTQ 
*SM7RYR *SM5OCK

GRAPHS och TACK till de premierade, vilka 
harmed ocksa bidragit till SM5WL Minnesfond!

under kalenderaret 1990

med lageffekt - QRP

for visad aktivitet

A-1990
AKTIVITETSDIPLOM

Kontaktade stationer skall vara medlem
mar i RSK.
Alla band och trafiksatt raknas.
Avgiften ar 15 IRC eller 8 USD. Ansok 
med loggutdrag verifierat av SSA Diplom- 
manager till The Kenya Award, Radio 
Society of Kenya, P O Box 45681, Nairobi, 
Kenya.
Sand Din ansokan rekommenderad.

PERSEKUTUAN PENGAKAP 
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 
AMATEUR RADIO CLUB AWARD

Varldens i sarklass langsta diplom- 
namn. I dagligt tai forkortas det PPNBD. 
Det utges till lie radioamatdrer och SWLs 
for verifierade kontakter med olika sta
tioner fran Brunei (V85). For oss nordbor 
galler kontakter med 3 Scout- och 2 klubb- 
stationer.
Vad dom ar framgar av QSL.
Avgiften ar 5 USD.
Ansok med GCR-lista till Award Manager, 
P O Box 2227, Bandar Seri Begawan 1922, 
Brunei Darussalam.

HEARD ALL CONTINENTS
Det har ar ett diplom for dig, som lyss- 

nar pa rundradiostationer pa kortvag. Det 
utges av Arbeitsgemeinschaft DX (AGDX) 
i Osterrike.

For att erhalla diplomet skall du ha fatt 
QSL fran en rundradiostation (HF) i vaije 
varldsdel, dvs Europa, Afrika, Asien, 
Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. 
Samtliga stationer skall ha varit loggade 
inom en tidsrymd av ett dygn. kl 00-24 
UTC.

Du ansoker genom att skicka in QSL- 
korten och avgiften 5 IRC till Award Ma
nager AGDX, Josef Haas, Bemdorfer- 
strasse 2, A-2552 Hirtenberg, Osterrike.

ETNA AWARD
ARI utger det har diplomet till lie radioa
matdrer for verifierade kontakter med 7 
olika stationer i den italienska provinsen 
Catania.
Avgiften ar 5 USD eller 10 IRC. Ansok 
med GCR-lista till ARI, Awards Manager, 
Box 366, Catania, Italien.
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20*lg(E2/E1)

_____________________________________________

SM7JRJ Goran Mossberg
Ronnvagen 10 N, 577 33 HultsfredSTORNING

Denna gang kommer det 
grundlaggande decibel-be- 
greppet att behandlas samti- 
digt som vi tittar lite pa icke 
onskad utstralning fran san- 
dare och pa allmanna stral- 
ningsbegrepp och gransvar- 
den. Det ar viktigt att vi sjal- 
va ’’sopar rent framfor egen 
dorr'’ och klarar av vara 
skyldigheter enligt 1.2 (QTC 
nr 3). Forst darefter kan vi 
boija stalla krav pa omgiv- 
ningen.

Nasta gang kommer spal- 
ten att vara mindre teore- 
tisk och redovisa nagra av 
mina egna praktiska erfa- 
renheter kring EMI.

Spalten darefter kommer 
att behandla vad du sjalv 
kan gora for att forebygga 
EMI.

2.1 DECIBEL
I radio- och stomingssammanhang 

anvands ofta den logaritmiska enheten 
dB (decibel). Decibelvardet uttrycker 
forhallanden mellan t ex tva signaler.

Att anvanda en logaritmisk enhet ger 
oss tre vasentliga fordelar:
1) Det blir lattare att rakna genom att 

bl a multiplikationer ersatts med ad- 
ditioner och divisioner ersatts med 
subtraktioner.

2) Vi kan pa ett bra satt och i samma 
sammanhang hantera extremt sma 
signaler och mycket stora signaler.

3) Diagram kan goras enkla och latto- 
verskadliga eftersom exponentiella 
samband kan illustreras med rata 
linjer.

Decibeltalet for effektforhallanden de- 
finieras som:
dBtal = 10*lg(P2/Pl) (lg =10-logaritmen)

For att fa fram effektforhallandet om 
dB-talet ar kant anvands foljande for- 
mel:

(P2ZP1) = ioldBtaV10'
For faltstvrkeforhallanden blir mot- 

svarande formler istallet:
dBtal = 20*lg (E2/E1) resp
(E2/E1) = iotdBtalZ2O)
Positiva dB-varden anger forstark- 

ning (P2>P1 resp E2>E1) medan negati- 
va varden anger dampning (P2<P1 resp 
E2<E1). Om dB-vardet ar lika med noli 
ar P2=P1 resp E2=E1.

Har nedan illustreras ovanstaende
fyra formler i diagramform:

I diagrammen ser vi nagra viktiga dB- 
varden som vi bdr minnas:

P2/P1=2 <=> 3 dB
P2/P1=4 <=> 6 dB
P2/Pl=10 <=> 10 dB
P2/Pl=100 <=> 20 dB
E2/E1=2 <=> 6 dB
E2/El=10 <=> 20 dB
(E2/El=100 <=> 40 dB)

-3 dB 
-6 dB 

-20 dB

<=>
<=>
<=>

Om vi inverterar ("vander upp och 
ned pa”) ett forhallande byts bara teck- 
net pa dB-vardet (enligt de forenklade 
rakneregler som galler for logaritmiska 
funktioner). T ex:

P2/P 1=1/2
P2/Pl=l/4
E2/E 1=1/10

For att visa att man anger dB relativt 
en viss standardniva brukar detta fram- 
ga av ett tillagg till enhetsbeteckningen 
t ex:
dBW: effekt i forhallande till 1 W 
dBm: effekt i forhallande till lmW
dBpW: effekt i forhallande till IpW = 10 

12 W
dBV: faltstyrka/spanning i forhallande 

till IV
dBuV: faltstyrka/spanning i forhallande 

till en uV
dBi: antennforstarkning i forhallande

till en isotrop (sfariskt helt rand- 
stralande) antenn

dBd: antennforstarkning i forhallande 
till en halwags dipolantenn

dBc: signal i forhallande till barvagen 
(carrier)

S-metem (signal-strength meter; sig- 
nalstyrkematare) pa en radiomottagare 
ar anvandbar for att t ex gora grova 
jamforelser mellan olika sandare eller 

antenn-altemativ pa en relativt kon- 
stant frekvens. Att forsoka gora absolu- 
ta matningar eller att jamfora signal- 
styrkoma pa olika frekvensband ar inte 
meningsfullt med en vanlig S-meter. 
Forsok har dock gjorts att etablera en 
standard med att S9 skulle motsvara 
signalstyrkan 50 uV och att vaije S-en- 
het skulle innebara en forandring pa 6 
dB. Signalstyrkor storre an S9 skulle re- 
dovisas direkt i dB (over 50 uV). Denna 
standard har bl a pa grand av komplexi- 
teten i matkretsarna ej blivit genomford 
(utom trycktekniskt pa S-metems ska- 
la!).

Den som vill kan i nagon man kalibrera 
sin s-meter med hjalp av en signalgenera
tor eller hembyggda dampsatser. Nar man 
ger signalrapport under ett QSO kan man 
fundera over om man ska ange verklig 
elektrisk faltstyrka, subjektivt upplevd 
signalstyrka, antennforstarkningen, ut- 
slaget pa den okalibrerade s-metern eller 
hur manga "preamps" man har.
2.2 ICKE ONSKAD
UTSTRALNING

For att minimera risken for storning- 
ar pa andra verksamheter i vart valut- 
nyttjade radiospektram hittar vi foljan- 
de i TFS B:90 (7.4.1):

”Icke onskad utstralning fran amatdr- 
radiostation skall hallas sa lag som da- 
gens amatorradioteknik medger.”

Bland dagens amatorradiosandare 
hittar vi en del (dyrare) exemplar med 
effektdampning av icke onskad utstral
ning pa 60 dB (1 000 000 ggr) jamfort 
med den onskade utstralningen. Ett 
vanligare varde ar dock 50 dB (100 000 
ggr), atminstone pa kortvagssidan.

I USA anger FCC (The Federal Com
munications Commission) relativt dis- 
tinkta krav pa utstralning av icke ons- 
kade signaler ("spurious emission or ra
diation”). Har kommer en forenklad ver
sion av FCC:s regler for amatorradio- 
sandare och slutsteg byggda eller salda 
efter 1977:

Upp till 30 MHz ar kraven att icke 
onskad utstralad effekt ska ligga minst 
40 dB (10 000 ggr) under den onskade 
frekvensens. For utrastning med en ut- 
effekt mindre an 5 W ska motsvarande 
dampning vara minst 30 dB (1000 ggr).

I omradet 30-225 MHz ska motsva
rande undertryckning vara minst 60 dB. 
For utrastning med uteffekt mindre an
25 W ska undertryckningen vara minst
40 dB.

Tva exempel:
1) Vi har en modern men enkel kort- 

vagssandare med 250 W uteffekt.
Dampningen av icke onskad utstral
ning ar minst 50 dB i forhallande till 
effektutstralningen pa grandfrek-
vensen. - Hur mycket effekt sands

8g
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25
. /30*100*1.64 _ <T,= yj-------5^------ = 2.81 V/m

Berakningar:

Antennforstarkn G = 1 dBd = 2.14 dBi 
= 10 <2.14/10) =164 ggr

Stralningstatheten
100*1 04

s= 4»p*2# = 0 0209 W/m2 = 209 mW/m2

Ar vi i fjarrfaltet?

2*(X/2)2/X = X/2 ar mindre an
X = c/f = 3*108/28.045*106 =10,7 m < 25 
m => JA!

Den elektriska faltstyrkan

H =

Innan man tar stallning till vilken 
EM-immunitet som ska kravas hos elek- 
troniska apparater, kan det vara lamp- 
ligt att forst titta pa manniskans grans
varden.

Varningsreaktioner och skyddsreflexer 
mot radiofrekvent straining ar svagt ut- 
vecklade hos manniskan och skyddar 
darfor bristfalligt mot skada. Vid kraftig 
exponering kan skador pa levande vav- 
nad uppkomma genom termiska effekter 
(varmeverkningar). Det kan inte heller 
uteslutas att aven andra negativa effek
ter an de termiska kan uppkomma. 
Verkningama ar bl a beroende av EM- 
faltets vaglangd, exponeringstid och 
strainingstathet. EM-faltet upptas mest 
effektivt om kroppslangden ar ca 40% av 
vaglangden dvs i omradet 50-300 MHz.

I TFS B:90 (7.2.4) star det:
’’Utstralad effekt skall dessutom be- 

gransas sa att det elektriska eller mag- 
netiska faltet inte overstiger vad som 
motsvaras av 10 W/m2 pa platser dar all- 
manheten vistas”.

Stralningstatheten ar ett matt pa 
styrkan av ett EM-falt. Den beraknas 
enligt foliande:

S = P*G
4*7l*r2

s = Strainingstathet (W/m2)
P = Utstralad effekt (W)
G = Antennforst rel isotrop (ggr) 
r = Avstand fran antennen (m)
G och s maste vara i samma riktning. 

r bor vara storre an vaglangden (X) eller, 
om antennen ar stor, vara storre an 2*12 
/X. dar 1 = antennens storsta utstrack- 
ning.

Villkoren for r anger den ungefarliga 
gransen mellan stralningskallans nar
falt (induktionsfalt) och fjarrfalt (stral- 
ningsfalt). Pa avstandet X/(2*7c) fran an
tennen har narfalt och fjarrfalt samma 
intensitet. I fjarrfaltet kan vi relativt en- 
kelt rakna ut strainingstathet, elektrisk 
faltstyrka och magnetisk faltstyrka. I 
antennens narfalt ar dessa samband 
mer komplicerade samtidigt som faltet i 

skyddsinstitut fran 1978 hittar vi foljan- 
de text (ror egentligen frekvensomradet 
10 MHz-300 Ghz):

”Den biologiska verkan av radiofrek
vent straining ar annu ofullstandigt 
kartlagd. Sarskilt galler detta langvarig 
exponering. Det ar darfor tillradligt att 
ovan angivna gransvarden for allman- 
heten reduceras till lW/m2, 20 V/m och 
0.05 A/m respektive i fall dar detta ej ar 
forenat med stora tekniska svarigheter 
eller betydande tillaggskostnader.”

B:90 ger oss alltsa tillstand att skapa 
EM-falt for allmanheten med en stral- 
ningstathet pa 10W/m2. Arbetarskydds- 
styrelsen (AFS 1987:2) tillater 50 W/m2 
(3MHz-30 MHz) resp 10 W/m2 (30 MHz- 
300 GHz) under en sex-minuters period. 
Trots detta tycker jag att vi radioamato- 
rer bor anvanda stralningstatheten 1 W/ 
m2 som vart gransvarde for andra man- 
niskor. Detta pa grund av de annu out- 
redda verkningama av EM-stralningen, 
var oformaga att veta exakt vad som 
hander i antennemas narfalt och att vi 
sysslar med en hobby och darfor bor lig- 
ga langt under tillatna gransvarden.

Exempel:
Vi har en halwags dipolantenn (an- 

tennforst 2.14 dBi) och matar denna 
med 100 W pa 28.045 MHz. -Hur stor ar 
stralningstatheten, den elektriska falt
styrkan samt den magnetiska faltstyr
kan pa 25 m avstand i antennens basta 
riktning?

Den magnetiska faltstyrkan

TT 20.9*103 _ a/
H = —2^81— = mA/m

(kontroll med dB-regeln)
20*lg(E) - 20*lg(H) = 8.97 dB - (-42.6 dB) 

= 51.6 dB , OK!)

Den som har en riktantenn med en re- 
jal antennforstarkning bor gora en be- 
rakning av EM-faltet och vara forsiktig 
med att rikta antennen mot narbelagna 
lagenheter etc.

RATTELSE TILL FORRA
STORNINGSSPALTEN

lyvarr foil tva figurer bort vid tryck- 
ningen av foregaende QTC. Texten blev 
val torr utan dem. Den forsta figuren 
ska in under 1.4 efter ’’...foljande tre 
komponenter:”. Bild nummer tva ska er- 
satta texten som borjar med ’’EM-KAL- 
LOR med ...” och slutar med ”... EM- 
KANSLIG ANORDNING (stord)” under 
1.5.

STORKALLA STORD—>---- KOPPLINGSVAG > 

EM-KALIXJR med 
onskade och 
odnskade signaler

->
EM-MILJO med 
avsedda och inte ->

EM-KANSLIG 
ANORDNING

-> avsedda kopplings-
vagar

-> (stord)

73 de Goran

(A/m)

Det gar ocksa att rakna i decibel: 
dB(H-falt) = dB(E-falt) - 51.53 dB 
(2O*lg(Zo) = 20*lg( 120*n) = 51.53 dB) 

I en information fran statens stral- 

maximalt ut pa en odnskad frek- 
vens?

2) Var QRP-sandare (nagot mindre an 5 
W ut) uppfyller FCC:s krav pa damp- 
ning av icke onskad utstralning (30 
dB). - Hur mycket effekt kan komma 
ut pa en odnskad frekvens? 

Berakningar:
1) -50 dB = 10*lg(P2/Pl), Pl=250 W =>

P2 = 250*10'50/10) = 250*10 5 = 2.5 mW
2) P2 = 5*10 ('30/10> = 5 mW

Kommentar: Trots att vi i 2) anvander 
1/50 av effekten i 1) ar den icke onskade

hog grad paverkas av omgivningens flo
ra av plattak, stuprannor, staglinor, 
trad med mera.

Den elektriska faltstyrkan kan i fjarr
faltet beraknas som:

/V30*P*G 
------ -------  (V/m)

I fjarrfaltet rader ett enkelt samband 
mellan den elektriska faltstyrkan E (V/ 
m) och den magnetiska faltstyrkan H 
(A/m):

utstralningen dubbelt sa stor. Det ar 
alltsa inte sandarens uteffekt som ar av- 
gorande for hur stor utstralningen av de 
icke onskade signalema ar utan istallet 
bl a sandarens kvalitet.
2.3 STRALNING
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SCAG - NATGUIDE - TELEGRAFI

!!!! 1440

SM6BSM
OZ5RM

3565
3555
3520
3508
3565

3565
3565
3655
3565

3546 
7025 
7027 
3555
3560
7027 
3555
7028
3555
3555

SK0SSK
UW3AA
SK6SSK 
SK3SSK 
SL5BO
SK3SSK 
UW3AA
SK3SSK
SK7SSK

Call
SP9ZAS 
SK3SSK 
SL5BO 
HA3KNA 
SK7SSK
SM7GWF

kHz
3553
3565
3655

SCAG: RC passn. tid 
SCAG: RC passn. tid

1500 
1600 
1730

Son 1030 
1000
1600

Dgl 1730 
2130

Naf: typ, (opr) 
SP-nat: RC, tfc 
SAN/A: tfc 
Armens dvn sandn 
HACWG (RC)
SAN/B: tfc, (GWF) 
EUCW-net: RC, tfc 
RNRS 
TOPS UK-net: RC 
SAN/C: tfc, (AHX) 
UQRQC (RC Hs) 
SAN/D: tfc, (BSK) 
SAN/L: tfc, (CIQ) 
Armens dvn sandn 
SAN/F: tfc, (BP)

SM7KJH
SM6SLC

Dag SvT
M&n1800

1830
1830

!!! 1800z3565
Tis 1830

2000
2000

Ons 1600
1830
2000z3568

Tor 1830
2130
1830

Fre 1830
Lor 0800z 14070 UQRQC (RC Hs)

0815 3705 SAN-info (ssb, BP) 
1100z 14065 SAN/I: tfc, (GWF)

SMHSC: Hs RC, (NFF) SK6SC 
SMHSC: QSY-freq
SCAG: QRP RC
SCAG: RC
Al mm Ss-traff
SCAG: RC, (KJH)
Ss-traff (SLC/LUX)

Forkortningar: RC=Rag-chew, Hs=high-speed,
Ss=slow-speed, tfc=trafiknat, opr=operator (suffix i 
callsign).
Om nagon har ytterligare info el andringar till denna 
tabell, skriv en rad till CW-spalten!

/" TELEGRAFI \
* Liten bandbredd
* Starkt genomslag i stomingar
* Enkel utrustning
* Roligt att kora ____________J

MANADENS NYCKEL
Vi uppmarksammar den har manaden 

en telegrafnyckel i byggsats. Den kom- 
mer fran den engelska firman R A Kent 
Engineers, som forresten ocksa tillver- 
kar paddlar och el-keyers (adress: 234 
Carr Lanem Tarleton, Preston Lancs 
Pr4 6YB. Pris runt 31 pund).

Nyckeln ar av massing och precisions
till verkad. Basen ar i tra, och vi noterar 
att den stracker sig anda ut till nyckel- 
handtaget, vilket gor att den inte valter. 
Ett valgjort instrument for egen ihop- 
sattning alltsa.

QRP
Stallningen i QRP-cupen framgar av 

tabellema nedan. I forsta tabellen har 
vi laget i Scag QRP-Cup 910301.

QTH I
VANERSBORG
SODERHAMN
GOTEBORG 
LOMMA
RISKOV
BOHUS

GQRP TOTAL
46 108

1 36
11 26
10 26
4 22
6 14

No Station
1 SM6SLC
2 SM3NTB
3 SM6RIG
4 SM7KJH
5 OZ8IA
6 SM6EWX

En nystartad form av QRP-aktivitet 
ar ”2 x QRP”, dvs nar bada de kommu- 
nicerande stationema maste vara QRP 
Detta kan vara en mycket spannande 
form dar man helt har slangt allt vad 
QRO heter och provar pa vad man kan 
astadkomma med endast lageffekt. Lis- 
tan for ’’Worked Scag Areas 2 x QRP” 
910301 kommer har:
NR CALL NAME 

BOSSE 
THOMAS

QTH WORKED AREAS
1
2

SM6SLC
SM1CNS

VANERSBORG
fArosund

38
35

3 SM7RYR ROGER MALMO26
4 SM7KJH CHRISTER LOMMA23
5 SM6BSM RUNE NODINGE 15
6 SM0BYD HASSE SOLLENTUNA 8
7 SM6EWX ARNE BOHUS7
8 SM6AWA GUNNAR MOLNLYCKE 7
9 SM3BP OLLE SANDARNE 7
10OH2MHW OLOF KARIS 6
11 OZ5RM RICK KOPENHAMN 5
12 SM6KZY ROLF VANERSBORG 5
13 SM6BSK NISSE HALMSTAD 4
14 SM4SWF SAULI MOCKFJARD 4
15 SM6ZN PER KUNGSBACKA 3
16 SM6CIX EIDE STROMSTAD 2
17 SM6NJK PETER MARIESTAD 1

Det galler har att fa ihop sa manga 
’’areas” som mojligt. I SM galler det allt
sa en jakt pa lanen. Sa om du ar intres- 
serad av QRP sa kom ut och lufta signa
led Det kan finnas 2 x QRP-jagare som 
letar febrilt efter just ditt lan! Samlings- 
punkter kan vara t ex de vanliga naten 
och passningstidema (se nattabellen). 
LOGGINGPROGRAM

Som ni kanske sett loggas nu QRP- 
kuppen regelbundet pa olika satt. 
SM6AWA, Gunnar, har tagit fram ett 
flexibelt och anpassningsbart logpro
gram for PC med stora mojligheter. Ex- 
empel pa kolumninnehall ar Date, Call, 
Name, Stn worked, RST (sent/rcvd), 
Area, Remark, QSL, No, QTH, DXCC, 
GQRP, Poang. Programmet kan erhallas 
fran Gunnar efter kontakt.
TILL ARSMOTET

som SSA ju halier i Sundsvall kom
mer ocksa en rad andra aktiviteter. Nar 
det galler CW kommer telegrafin att 
uppmarksammas speciellt i en fomam- 
lig nyckelutstallning ordnad av SSA, in
formation om telegrafi, mojligheter till 
CW-testning, foredrag om CW och tra-

Ny engelsk nyckel i byggsats

fiktraning (Scag/Samet), skarmutstall-
ning (Scag), mm.

SCAG halier ocksa sitt arsmote i
Sundsvall pa lordagen.

HIGH-SPEED
For dig som vill trana upp din high

speed Anns goda mojligheter via The 
Swedish High Speed Club (SM HSC). 
Att regelbundet ha tillgang till god CW 
sand i 150-takt eller mer ar en forutsatt- 
ning for bra traning. Om du lyssnar (el
ler checkar) in pa SM HSC:s nataktivi- 
teter (se nattabellen) sa kan du folja 
bulletinsandningar och fa QSO i hog- 
hastighet. Om du checkar in: valj den 
high-speed du sjalv beharskar att ta 
emot sa far du samma tillbaka.

Foreningen har ocksa ett omfattande 
diplomutbud, samt ett informativt 
Newsletter (QRQ).

Kontaktman for SM HSC ar SM6NFF, 
Rolf (ordf), som gama ger dig all info om 
foreningen.
HACWG

betyder The Hungarian Telegraphy 
Group. Klubben bildades 1985 med syfte 
att uppmuntra amatortelegrafin. Man 
har diplomaktivitet. Utlandska amato- 
rer kan bli hedersmedlemmar om de 
haft 2 30-minuters QSOn i minst 150- 
takt med tva HACWG-medlemmar, som 
ger rekommendation for medlemskap. 5 
IRC i engangskostnad for medlemsskap. 
SCAG

Den nordiska foreningen for stod at 
amatortelegrafin. Manga aktiviteter, di- 
plom- och QRP-verksamhet. Pa pro
grammet: Ett newsletter till medlem- 
marna vaije kvartal med update om 
CW-aktiviteter, artiklar mm, utbild- 
ningsverksamhet via gratis CW-kasset- 
ter for traning i alia hastigheter, 
ragchew, slowspeed, bulletiner mm. 
Medlemmar over hela spektrat fran 
slow-speedare till sk ”CW-ravar”, speci- 
ell service for nyboijare, mm.

For medlemskap: Satt in arsavgiften 
45 SEK pa giro nr 83 61 33-9 Scag c/o 
Boijesson (kassor) eller ring SM7GWF 
(ordf) for info. Alla valkomna!
SAMUEL F B MORSE

telegrafikodens grundare aras pa oli
ka hall i amatorvarlden i ar 1991, som 
ar hans 200-arsjubileum (fodd 27 april). 

Tyska foreningen AGWC a viserar dar- 
for ’’Morse Memory Week” 20/4 - 26/4
1991 med boijan 20/4 kl 0000 UTC.

Band: Alla, CW endast.
QSO-typ: ”Vanliga” QSOn med namn, 

QTH, RST, ingen numrering.
Poang: 5 poang pr QSO pa HF, 8 pa 

VHF/UHF.
Resultat: Minst 40 poang ger ett spe

ciellt QSL-kort, minst 200 poang ger 
speciellt diplom.

Loggar: Sandes fram till 20 maj till: 
Stephan Forka, DL9MFG, Jochstrasse
13, D-8100 Garmisch-Partenkirchen, 
Germany.

SM7GWF, Holger Klintman
in 3 P, 214 56 MALMOCW-SPALTEN<________________ y
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AT DX CEPTIONAL-85 OS endastTS

KENWOOD

TS-850SAT Transceiver 78-620-14 17.215:- 
PS-52 Nataggregat 78-620-30 2.562:-

Allt mellan antenn och jord
17117 SOLNA ■ TEL 08-735 35 00 ■ INDUSTRIVAGEN 23

■■■

w
17.215:-

■ TS-850S AT mottagare har utokad kanslighet dar det behovs 
allra bast, pa banden 24,5-30 MHz ■ Valbara MF-filter med 
minne ■ CW-Full break in ■ Inbyggd elbug med 3-kanals memory 
keyer ■ RF talkompressor ■ SSB "High boost”-funktion ■ 
inbyggd automatisk antenntuner med minne ■ 100 minneskanaler
■ "Split frequency"-minnen ■ Scanning ■ Fininstallning, 1kHz 
per varv i 1 Hz steg ■ Tillbeh or: DRS. Med DRU-2 inmonterad kan 
du spela in 96 sekunder langa anrop eller 50 teckens langa CW- 
anrop ■ DSP, Digital Signal Processor unit ■ 100 W uteffekt ■ 
Strbmfbrsorjning: 13,8 V=, 20,5 A ■ Dimensioner: 330x120x334 
mm ■ Vikt: 11 kg
Levereras fran lager med MC-43 handmikrofon, mobilfaste, DC- 
kabel och instruktionsmanual.

Modell Artikelnr Pris/st inkl moms

TS-850S AT ar en ny mycket prisvard ama- 
torradiostation for SSB, CW, AM, FM och 
FSK pa alia amatorband, 160 till 10 meter, 
inklusive de nya banden. Den heltackande 
mottagaren, 100 kHz till 30 MHz har ett 
dynamikomrade pa fantastiska 108 dB.

For ytterligare information kontakta 
avd Instrument och dataprodukter.

J./ >

LLI
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SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad 
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5 
OPPET TIDER 09.00—16.00
LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Postgiro 33 73 22 - 2 Telefon 
Bankgiro 577 - 3569 Telefax 

Telex

054-10 03 40
054-11 80 34 
66158SRSSCAN S

TEAM SCANDINAVIA
Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjerring,

Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88
Norge: VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Tel. 02- 63 09 30, Telefax. 02 - 63 11 11
Finland. Televisioapu OY, Box 837, SF-O0101 Helsingfors 10, 

Tel. 0 - 730 970/ 766 330, Telefax. 0 - 730 907
Finland: Uranus Tuonti OY, Box 15, SF-Lapua KP-10,

Tel. 64 - 38 73 13 Telefax. 964 - 33 10 49

DK-210 ELBUG
Daiwa's elbug gor telegrafin bSde enklare och mer exakt. Tecknen far ratt langd och avstSnden
mellan tecknen blir mer exakt, din motstation tar lattare att lasa din proffsiga signal. Du kan 
valja mellan automatik och semiatutomatik. Tunelage. Punkt och streckminne. LED-stapel for 
hastighetsindikering. Tva nycklings-utgangar for att passar de fiesta transceivrar. Inbyggd 
hogtalare med variabel ton. Uttag for 13.8VDC.
Plats for 9V batteri.

Tekniska data:
Artikelnummer M30210
Hastighet 8 - 50 ord/minut
Medhorning 500 - 3000 Hz
Nycklingsutgdng gallerspanning -100V 10mA max 

direktspanning -300V 100mA max
Spanning 13.8VDC (12-15) 200mA
Storlek BxHxD mm 150x62x150
Levereras med 2 st phono, 1 st stereo, dc-kabel
Pris 793:- (lamplig manipulator Hi-Mound

MK-705 440:- och Bencher BY-1 680:-)

IlDAlWA
® industrn co., ltd.

AMATORRADIO- 
TILLBEHOR

NATAGGREGAT NYHET: PS-304 & RS-3080
Hogklassiga nataggregat for laboratoriebruk och radioamatbrer.
Modell PS-120MII PS-304” PS-33XMII PS-300 PS-3000R* PS-560WII RS-3080
Art. nr. M30120 M30304 M30033 M30300 M30305 M30560 M30308
Spanning 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC
Utspanning 3-15VDC 1-15VDC 1-15VDC 9-15VDC 1-15VDC 3-15&6-30V 1-15VDC
Instrument V/A V/A V/A korsvisa. V/A V/A V/A
Strom ut max 12A 30A 30A 30A 31 A(flakt) 56/28A(flakt) 30A(flakt)
Sakring 2.5A 4A 4A 4A 5A 8A 4A
Storlek mm 128x104x200 172x150x240 220x140x205 241x195x265 190x150x300 260x180x372 175x150x225
Ripple max. 1mV 1mV 1mV 1mV 1mV 1mV 1mV
Vikt 4.7kg 8.9kg 8.75kg 9.7kg 10.1kg 17kg 9kg
Pris 810:- 1500:- 1600:- 2730:- 3000:- 5543:- 1600:-
* “remote sensing system”, PS-300R & PS-560WII strombegransnin.** Kortslutningssakert.

■ r.
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HAMSHOP
Sveriges Sandareamatdrers fdrsaljning.

SSA, OSTMARKSGATAN 43, 123 42 FARSTA
Satt in beloppet pa postgiro 5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.

OBS! Moms och porto ingar om inte annat anges . Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut 
i lager satts Du upp pa vantelista. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

11 03 00 61

11 03 00 72

11 03 00 83

11 03 00 94

Conversation guide, 8 sprak 
+ Ryska fonetiska 100,00 kr 
Supplement pa svenska till 
Conversation Guide 20,00kr 
Supplement pa danska till
Conversation Guide 20,00kr 
Supplement pa finska till
Conversation Guide 20,00kr

2115 07 10 Varldskarta, skala 1:30, 
92x137 cm 195,00 kr

2216 07 20 Prefixkarta,
98x59 cm 100,00 kr

22 16 07 30 Prefixkarta som
skrivunderlagg,
44x31 cm 70,00 kr

23 16 07 40 Locatorkarta
Europa 100,00 kr

23 17 07 50 Locator-atlas 22,00 kr

27
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io GHz 
SSB- 
Ttansverter

11 04 01 03 EDR:s AmatorRadio 
Teletype 160,00 kr

EL-LARA octi 
RADIOTEKNIK 

Bltdde

HAMSHOP
SVERIGES SANDAREAMATdRERS 

fOrsAlining

11 01 00 22
11 01 00 32
11 01 00 42

11 02 00 52

SSA:s El-lara och Radioteknik av SM7KHF, text- o. bilddel, bada 380,00 kr 
OH-bilder, A4-format, till SSA:s El-lara och Radioteknik, bilddel 1 500,00 kr 
Televerkets serie B:90, best
foramatdrradioverksamheten 37,00 kr
Bli sandaramator, SM0M AN:s kurspaket 350,00 kr

11 08 03 96 D ARC:s DOK-lista
11 08 04 06

11 08 04 16
11 08 04 26
11 08 04 36

DARC:s Karl Rothammels
antennbok 500,00 kr
DARC:s 10 GHz SSB-Transverter 75,00 kr 
DARC:s ATV amatdrradiotelevision
DARC:s FAX for nybdrjare 75,00 kr
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05 
05 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
07 
08 
08

01
01 
01 
01 
01 
01 
01
01
01
02 
02 
02 
02
02
02
02 
02
02
02
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03

15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 
05 
15 
25 
35 
45 
55
65
75
85
95 
05 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85

RSGB:s HF Antennas for all Locations 
RSGB:s Practical Wire Antennas

145,00 kr
125,00 kr

RSGB:s Radio Communication Handbook, tillfal 1 igt slut 
ARRL:s DXCC Countries List 16,00 kr
ARRL:s Handbok 1991, harda parmar
ARRL:s Antenna Book, 15:e upplagan
ARRL:s Antenna Compendium, Volume 1
ARRL:s Antenna Notebook
ARRL:s Yagi-Antenna Design
ARRL:s Antenna Impedance Matching
ARRL:s Satellite Experimenter's Handbook
ARRL:s Satellite Anthology
ARRL:s QRP Notebook
ARRL:s Novice Antenna Notebook
ARRL:s Help For New Hams
ARRL:s The Complete DX:er
ARRL:s Operating Manual
ARRL:s Solid State Design
ARRL:s Hints and Kinks for the Radio Amateur

250,00 kr 
200,00 kr 
120,00 kr
95,00 kr 

175,00 kr 
185,00 kr 
135,00 kr 

65,00 kr 
65,00 kr 
95,00 kr 

115,00 kr 
125,00 kr 
185,00 kr 
145,00 kr 
85,00 kr

The ARRL Electronics Data Book 
ARRL:s Your Gateway to Packet Radio 
ARRL:s AX.25 Packet-Radio Protocol 
ARRL:s 200 Meters and Down 
ARRL:s Weather Satellite Handbook 
ARRL:s Transmission Line Transformers 
The International VHF-FM Guide 1987 
UHF-compendium pa engelska, del I+II 
UHF-compendium pa engelska, del III+IV

135,00 kr 
125,00 kr 
90,00 kr 
85,00 kr 

210,00 kr 
210,00 kr

50,00 kr 
390,00 kr 
390,00 kr

HAMSHOP
SVERIGES SANDAREAMATdRERS 

fOrsAlining
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61 23 12 80 SSA-duk ca 40x40 cm 40,00 kr
61 24 13 00 SSA-vimpel 16 * 25 cm 40,00 kr
61 24 13 10 SSA reklamvimpel ca 5 * 12 cm 10,00 kr
61 25 13 20 SSA Blazermarke 5*10 cm 25,00 kr
62 26 13 30 T-shirt med SSA-marke storlek L 30,00 kr
63 10 13 90 SSA-dekal ca 5,5x2,5 rattvanda, sjalvhaftande, per 5 st 10,00 kr
63 10 14 00 SSA-dekal ca 5,5x2,5 cm, spegelv., sjalvhaftande, per 5 st 10,00 kr
63 10 1410 SSA-dekal ca 9,5x4,5 cm, rattvand, sjalvhaftande 9,00 kr
63 10 14 20 SSA-dekal ca 9,5x4,5 cm, spegelv., sjalvhaftande 9,00 kr
63 10 14 30 SSA-dekal ca 12,5x9 cm, ellipsformad, 

sjalvhaftande, spegelvand 5,00 kr
63 27 13 40 SSA medlemsnal, sticknal inkl nalstopp 25,00 kr
63 27 13 50 SSA medlemsnal, clutch med las for knapphal 25,00 kr
63 27 13 60 SSA medlemsnal med halskedja 25,00 kr
63 27 13 70 SSA medlemsnal pa slipshallare 25,00 kr
63 27 13 80 SSA medlemsnal, manschettknappar per par 40,00 kr
65 28 14 40 Figurdekaler ca 75x78 mm,sj alvhaf tande, 

serie om 12 st olika 42,00 kr
65 28 14 50 Figurdekal nr 1 "RPO", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 14 60 Figurdekal nr 2 "RTTY" ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 14 70 Figurdekal nr 3 "VHF/UHF/SHF", 

ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 14 80 Figurdekal n 4 "CW", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 14 90 Figurdekal nr 5 "Sattelit", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 15 00 Figurdekal nr 6 "FONI", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 15 10 Figurdekal nr 7 "ATV", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 15 20 Figurdekal nr 8 "Mobil", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
65 28 15 30 Figurdekal nr 9 "SWL", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr

SH6 KAT

HAMSHOP
SVERIGES SANDAREAMATORERS 
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SUNDSVALLS
RADIOAMATORER 

HALSARDIG
VALKOMMEN TILL 

SUNDSVALL
27-2 APRIL 1991

SUNDSVALL
Sundsvall ar huvudorten i en storkommun omfattande bl a 

Alnon, Matfors, Njurunda, Skon. Kommunen har en areal av 
3210 km2 och 94.000 invanare. Sundsvall ligger i en dalsanka 
mellan de bada utsiktsbergen - Sodra och Norra Berget - och 
brukar sla besokarna med hapnad och fortjusning. Sundsvalls 
Centrum ar beromt for sin arkitektur. En pakostad stadskama 
byggdes upp under den gyllene grosshandlar- och trapatrone- 
poken kring sekelskiftet nar sagverksapengar strommade in 
fran alia hall.

SUNDSVALLS RADIOAMATORER, SK3BG
SK3BG bildades 1945 och har idag drygt 150 medlemmar. 

Klubbstugan ligger pa Sodra Berget och har radiomassigt ett 
valdigt bra lage. Klubben ar mycket aktiv och har traffkvallar 
vaije tisdag. Pa traffkvallama har vi skiflande aktiviteter och vi 
forsoker att vama om hade nya och gamla medlemmar.

SSA:s arsmote har vi forlagt till SUNDSVALLS KONGRESS- 
och KONFERENSCENTER (Folkets Hus/ Hotell Sundsvall), 
Esplanaden 29.

Inlotsning
VHF R5 och 145.550 

UHF RU8

Bulletinsandning
Sondag kl 16.00 SNT pa 7070 kHz 

samt kl 17.00 SNT pa 3770 kHz

__
__

__
_
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KALLELSE TILL SSA ARSMOTE 1991

20

17

14:

15
15:

15:

15:

15:

16

14

for 50 MHz med separat 
redaktor i QTC

:2 Motion nr 2. Forslag om samar- 
bete med de nordiska 
landerna om gemen
samma portabeltester och att ut- 
lysa en konstruktions
tavling for sma, portabla 
stationer i QTC

3 Motion nr 3. Forslag om upphand- 
ling av QTC-produktion i kon- 
kurrens
Behandling av styrelseforslag.

1 Forslag om andring av
stadgarnas § 4 Rostratt.

2 Forslag om andring av
stadgarnas § 6 Uteslutning av 
medlem.

3 Forslag om andring av
stadgarnas § 10 Extra samman- 
trade.

4 Forslag om andring av
stadgarnas § 16 Valordning vid 
postrostning.
Behandling och faststallande av 
budget for innevarande ar och 
preliminar budget for nastkom 
mande ar. Se styrelsens forslag i 
detta nummer av QTC.
Faststallande av medlemsavgift 
for nasta ar. Styrelsens forslag 
aterfinns i detta nummer av QTC. 
Beslut om plats for nasta arsmote 
Synpunkter pa verksamheten for 
innevarande ar
Motet avslutas

DAGORDNING
Motet oppnas
Vai av ordforande for motet
Vai av sekreterare for motet
Vai av tva personer att jamte ordforan- 
den justera motesprotokollet.
Justeringsmannen skall tillika tjanst 
gora som rostraknare under motet 
Tillkannagivande av vid motet upp- 
gjord rostlangd
Fragan om motet ar stadgeenligt utlyst 
Fragan om dagordningens god- 
kannande.
Framlaggande av styrelse- och kassa 
berattelse. I styrelseberattelsen lam 
nas aven en redogdrelse for resultatet 
av forra arets motioner

9 Framlaggande av revisionsberattelse
10 Fragan om styrelsens ansvarsfrihet for 

det gangna arbetsaret
11 Faststallande av det tillkannagivna 

valresultatet for styrelseledamoter 
samt revisorer med suppieant

12 Vai av ledamoter till styrelsevalbered- 
ningen for nasta arsmotes val av 
styrelseledamoter samt revisorer med 
suppieant

13 Val av tva postrostraknare jamte en 
suppieant for postrostningama 
fram till nasta arsmote

14 Behandling av inkomna motioner. 
Motionerna och styrelsens yttranden 
aterfinns nedan

14:1 Motion nr 1. Forslag om info- 
randet av separat spalt

Foremngen Sveriges Sandarea- 
matdrers medlemmar kallas har
med till ordinarie arsmote sonda- 
gen den 28 april 1991 pa Hotell 
Sundsvall i Sundsvall.

Samling kl 09.30 for medlemskontroll. 
Arsmotesfbrhandlingarnaboijarkl 10.00.

Dagordning for arsmotet, motioner med 
styrelsens yttranden, styrelseforslag och 
styrelsens verksamhetsberattelse liksom 
styrelsens forslag till arsavgift for nast- 
kommande ar samt bokslut for foregaen- 
de ar och budget for innevarande ar och 
preliminar budget for nastkommande ar 
aterfinns i detta nummer av QTC.

En sa sent som mojligt framtagen med- 
lemsforteckning kommer att Annas for 
medlemskontroll i Sundsvall. Du som be- 
talat in medlemsavgiften sent, efter den 
18 april, bor ha ditt medlemskort tillsam- 
mans med kvitto pa inbetald avgift med 
dig for uppvisande vid behov.

FULLMAKTER
Fullmakter ska insandas till SSA kansli 

for kontroll fore arsmotet. Forsandelse 
med fullmakt ska vara poststamplad eller 
avlamnad pa SSA kansli, Ostmarksgatan 
43, 123 42 senast torsdag den 18 april 
1991.

Starka skal av ’force majeure-karaktar’ 
ska foreliga for eventuellt undantag fran 
denna regel, t ex akut sjukdom, olycksfall 
eller liknande forfall, som pa begaran ska 
kunna styrkas av lakare eller motsvaran- 
de.

Anmalan till deltagande i arsfesten pa 
lordagskvallen liksom bokning av rum 
mm sker enligt arsmotesarrangorens an- 
visningar i QTC och SSA-bulletinen.
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MOTIONER TILL ARSMOTET
Motion nr 1
Motion: Infor snarast spalt for 50 MHz 
med separat red i QTC.

Motivering: Trots att 50 MHz endast 
tillatits for en liten skara finns det mycket 
att skriva och mycket att lara/lara ut. 
Detta kan bast ske genom en separat 
spalt. Allas var hart arbetande -FSK av- 
lastas ocksa lite om redaktorsskapet fal
ler pa fristaende redaktor.

Malmo 901218
BO NILSSON, SM7FJE

Styrelsens yttrande:
Det tillhor styrelsens normala arbets- 

uppgifter att tillsatta nya funktionarer 
och upprattandet av nya spalter i QTC. 
Styrelsen anser att 50 MHz ar ett nytt 
omrade och det ar vart en speciell upp- 
marksamhet. Huruvida det bor vara en 
separat redaktor alternativt en separat 
spalt bor i sedvanlig ordning provas av 
redaktoren i samrad med sektionsledaren 
VHF. Styrelsen foreslar arsmotet att av- 
sla motionen och uppdra at styrelsen att 
handla i motionens anda.

Motion nr 2
Motion till SSA:s arsmote 1991 ang. por- 
tabeltesterna pa kortvag.

Undertecknad, som under drygt 52 ar, 
haft och har ett mycket stort intresse for 
telegrafi och tester med lageffekt, vill i 
likhet med SK4IL:s styrelse anfora foljan- 
de: Var klubb har under de senaste aren 
flitigt deltagit i portabeltesterna under 
maj och augusti. Vi kan liksom insandar- 
na i QTC 12/90 sid 545 konstatera, att 
aktiviteten for denna spannande och trev- 
liga form av var hobby ute i det fria nu 
minskat till en bedrovligt lag niva. Det ar 
faktiskt snart ingen iae att arrangera 
dessa tavlingar, nu senast 9 deltagare i de 
tva klasserna. Nya grepp behovs omgaen- 
de.

Styrelsen for SK4IL foreslar darfor, att 
SSA styrelse och tavlingsledare upptar 
ett samarbete med de ovriga Nordiska 
landerna om gemensamma portabeltes- 
ter arligen. Landerna far turas om att sta 
som arangorer. De regler som SSA f n 
tillampar ar bra, vid avstandsberakning- 
en passar locatom utmarkt, som den gjort 
under manga ar for VHF/UHF-folket i 
Norden.

Mera reklam for testema maste goras i 
QTC, och i synnerhet over Bulletinema 
flera veckor i rad just fore en tavling.

Kanske ett annat grepp kunde vara, att 
utlysa en konstruktionstavling fo r sma, 
portabla stationer i QTC. Det finns sakert 
manga klubbar i landet, som har mojlig- 
het ordna larorika byggaftnar for dessa 
sma byggen.

Valberg den 11 dec 1990
Karl-Otto Osterberg, SM4KL. Motio

nen inlamnad av SK4IL, Valberg

Styrelsens yttrande:
Styrelsen tillstyrker motionen och fore- 

slar arsmotet att anta motionen.

Motion nr 3
Motion om upphandling av QTC-produk- 
tion i konkurrens.

Bakgrund
QTC-produktionen 1991-92 upphand- 

lades i konkurrens. Det innebar att SSA 
kunde valja mellan ett flertal alternativ 
saval betraffande produktion som kost- 
nad. Detta var mycket fordelaktigt for 
foreningen och hade en uppenbart pris- 
pressande effekt.

Jag anser att det ar mycket viktigt att 
SSA via ett arsmotesbeslut faststaller att 
denna princip skall tillampas aven i fort- 
sattningen.

Forslag
Harmed foreslas att QTC-produktionen 

aven i fortsattningen skall upphandlas i 
konkurrens.

Yrkande
Harmed yrkas att arsmotet beslutar i 

enlighet med ovanstaende forslag.

Folke Rosvall, SM5AGM

Styrelsens yttrande:
Styrelsen har konstaterat att den nyli- 

gen genomforda upphandlingen, som ef- 
ter styrelsebeslut skedde i konkurrens, 
lett till ett for foreningen formanligt avtal. 
Styrelsen anser att upphandling alltid 
ska ske pa rent affarsmassiga grander. 
Detta innebar att aven forlangning av 
avtal kan ske. Styrelsen anser att begrep- 
pet affarsmassiga grander aven innefat- 
tar begreppet konkurrens, varfor styrel
sen foreslar att arsmotet antar motionen.

STYRELSEFORSLAG
15:1 Styrelsen foreslar arsmotet beslu- 

ta om andring av § 4 - ’Rostratt’, sista 
stycket till att fa foljande lydelse:

’’Styrelseledamot far varken nyttja egen 
eller fullmaktsrost for rostning och beslut 
i fragan om ansvarsfrihet for styrelsen for 
det gangna verksamhetsaret eller i annan 
fraga, som personligen beror honom.”

15:2 Styrelsen foreslar arsmotet beslu- 
ta om andring av § 6 - ’Uteslutning av 
medlem’ till att fa foljande lydelse:

’’Medlem som inte betalar arsavgiften 
inom foreskriven tid avfors ur medlems- 
registret.

Medlem som i allvarlig omfattning 
bryter mot foreningens stadgar, eller pa 
annat satt uppenbarligen skadar foren- 
ingen och dess syften, kan av styrelsen 
uteslutas ur foreningen.

For beslut om uteslutning av medlem 
kravs att minst 3/4 av styrelsens ordina- 
rie ledamoter genom sluten omrostning 
rostar for en uteslutning.”

15:2 Styrelsen foreslar arsmotet beslu- 
ta om andring av § 10 - ’Extra samman
trade’ till att fa foljande lydelse:

’’Extra sammantrade skall aga ram da 
styrelsen sa beslutar, eller da sa begars av 
revisor, eller da minst 500 rostberattigade 
medlemmar skriftligen till styrelsen gor 
framstallning om detta med angivande av 
de arenden, som pakallar utlysande av 
extra sammantrade.

Betraffande kallelse och protokoll gal- 
ler vad som i § 9 stadgas for arsmote. Vid 
extra sammantrade skall punkterna Ito 
m 7 i § 9d obligatoriskt forekomma.

Extra sammantrade skall som regel 
hallas snarast, dock senast tre (3) mana- 
der efter gjord framstallning.”.

Vid extra sammantrade far endast be- 
handlas det eller de arenden som foranlett 
det extra sammantradet eller som star i 
omedelbart samband med dessa arenden.”

15:4 Styrelsen foreslar arsmotet beslu- 
ta om andring av § 16 - Val-ordning vid 
postrostning’ som foreslas fa foljande til- 
lagg efter punkt 4:

’’Foreligger inga forslag utover valbe- 
redningarnas, skall styrelsen avlysa post- 
rostningen och senast i februarinumret av 
QTC informera medlemmarna om detta”.

BUDGET SSA (i tusentals kronor)
Budget Prel

INTAKTER 1991 1992
Medlemsavgifter 2 000 2 090
SSA Ham Shop 380 400
Rantor 110 120
Diverse intakter 20 20
S:A INTAKTER

KOSTNADER

2510 2 630

SSA Ham Shop 309 324
QTC 754 800
QSL 57 63
Personalkostnader

594
571

Moteskostnader
Kontors-

316 320

kostnader 234 237
Porto och telefon 72 80
lARU-avgifter
Utstallningar

40 44

och massor
Diverse

8 10

kostnader 74 80
Avskrivningar 40 50
Skatter 35 38
S:A KOSTNADER: 2 510 2 630
Anm: Vid arsredovisningen 1991 och 1992

kommer fortydliganden att goras i likhet med 
Arsredovisningen 1990.
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SSA
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Radio AB
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Program 
Lordag

Inge Eklund
Elektronik Microwave

Scandjnavia

Tid Rum 12 Rum 17
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30 QTC-rec
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00 - 12.30 YL-mote
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30 AMSAT
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30 SCAG
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Meny supe
Forratt
Rakcanape
Varmratt
Filet mignon 
black and white

Folkol/Ramlosa
Kaffe J

Meny lunch
Varmratt
Graddstuvat oxkdtt 
med champinjoner

Smor, brod och sallad 
Lattol/Ramlosa
KaffeV_____ >

UTSTALLARE

OCH

AKTIVITETER
k_________ ___________ J

Lordag 27 april
09.00- Utstallningar.
17.00 SSA

ELFAAB
Vargarda Radio AB
Micro Wave Scandinavia AB 
Esselte Office
F rimarksutstallning

19.30 Samling infor supen med valkomstdrink
20.00 Supe med dans

Inge Eklund, Elektronik AB
Ericsson Radio AB
Databutiken
Tryckericentrum
CueDee produkter AB
Amatorradiohistoriska foreningen

________ J

/
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Rum 18 Rum 20 Folkan
SSA 

formations- 
atbildning 
or klubbar 
JW pile-up 

tavling

Radiosamband 50 MHz mote

SARTG

SSA 
iformations- 
utbildning 
or klubbar

Banaba Island
DX-pedition

SM7PKKPACKET
Oppet forum Contesting

i OH-land
OH6EI/OH6YF

Sondag 28 april
09.00- Utstallningar
13.00
09.30 Guidad bussresa for icke motesdeltagare
09.30 Medlemskontroll for arsmotesdeltagare
10.00 SSA arsmotesforhandlingar
12.30 Lunch
13.30 SSA arsmotesforhandlingar fortsatter

Ovriga aktiviteter
- Sjalvserveringen oppen till 15.00 lordag och sondag
- Mojlighet att kopiera ur SARTG:s programbank.

Har Du inga disketter Anns sadana att kopa.
- Mojlighet att prova pa packetradio, DX-Cluster och BBS
- DX-videos
- Ta med eget QSL-kort till deltagarnas anslagstavla

J

Folkan ligger en 
trappa ner.

IHAG!

SNABB SERVICE
SM6EDH

C-G

____  Prj/ltronic Komponenter AB
ULRICEHAMN

Kandidatvagen 3, Box 11, S-523 01 ULRICEHAMN
TEL 0321-126 86, Fax 0321-162 80

NYHET: QSL-hangare for 18-kort
Pris: 19.50 inkl moms
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PROGRAMPUNKTER ARSMOTET 1991

Contesting i OH-land

OH6YF Hani Mantila
Harri ar 23 ar och studerar till elektronikingenjor. Han har 

haft licens i 8 ar och ar SRAL:s Contest Manager sedan 1 ar 
tillbaka. Harri ar en av de mest aktiva testkorama i Finland och 
har flera utmarkelser i internationella tester. Han kommer att 
beratta om den gigantiska finska contestexpeditionen PJ9W/ 
PJ9A till Curacao hosten 1990.

OH6EI Tomi Ylinen
Tomi ar 28 ar och studerar "food science" vid Helsingfors 

Universitet. Han har haft licens i 13 ar och innehar posten som 
Contest Manager for SRAL tillsammans med OH6YF. Tomi ar 
ocksa han en mycket aktiv testkorare och har bla deltagit i 
contestexpeditioner till EA8AGD (CQ WW DX Contests). Han 
kommer att beratta allmant om contesting i finland. "What 
makes Finns so strong in Contests ???"

SSA V
For att riktigt visa bade allmanhet och radioamatdrer vil- 

ken bredd AMATORRADIO och SSA representerar, har 
foreningen hela sal 16 till sitt forfogande. Dar bygger vi upp 
’montrar’, som ska visa alia de nischer, som vi radioamatd
rer sysslar med.

Bl a kommer SSAs Diplom Manager att visa upp dip- 
lom fran Nordamerika och RPO-funktionaren kommer att 
visa hur ravjakt per radio gar till. Manga radioamatdrer har 
en gang boijat med att lyssna pa fjarran rundradiostationer 
innan de blev sa bitna att de ’gick och laste till licens’. Dar- 
for staller SWL-funktionaren upp och ger de icke-licensiera- 
de grundema for DX-ing. Var Monitoring-Service-koordi- 
nator propagerar gama for sitt specialintresse, vilket kan 

vara vart att lyssna till i montem, liksom att titta in i 
DX-montem och prata om de senaste DX:en med kanda 
och okanda DX-jagare.

Det kan vara intressant att fa ta del av det svenska 
fyrbestandet - och har galler det radiofyrar forstas, men 
aven det senaste inom repeaterutvecklingen finns att till- 
ga i en annan monter.

SSA Teknik-avstoming har en mycket viktig funk- 
tion att fylla och deras monter ar val vard ett besok och 
fa ta del av deras budskap.

Alla har val nagon gang hort bullen men hur manga 
har traffat bulleredaktoren och hur manga vet hur man 
gor bullen? Det kommer bulletinredaktoren att beskriva i 
sin monter.

For den som undrar vad det har med tester ar for na- 
got, finns det mojlighet att fa fragan uttommande besva- 
rad av test-funktionaren liksom att prova pa hur det 
kanns att kora test - i en pile-up!.

SSA handikappfiinktionar beskriver sin verksamhet 
tillsammans med SSA Taltidning. I en annan mon ter ater- 
finns SARNET, SSK, CW-ganget och en overraskning!! I en 
separat monter celebrerar vi 200 arsminnet av SAMUEL F 
B MORSE fodelse !

Aven en sa udda foreteelse som ’Ham Stamps’, d v s 
amatorradiofrimarkssamlande radioamatdrer slar ett slag 
for sin gren, sa och MacinSSA-ganget, som visar vad man 
kan astadkomma.

Slutligen har vi SSA HAM SHOP som slar upp sina bord, 
fullastade med hela sortimentet. Ta med tillrackligt med 
pengar och en stor vaska - det ar inte sakert barkassen 
racker till!!
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50MHz-mdte
Under SSA:s arsmoteshelg kommer det forsta 50 MHz mo

tet i Sverige att aga rum. Pa detta mote kommer SM0FSK Pe
ter, att informera fran det senaste utvarderingsmotet med Te- 
leverket.

Framtiden for 50 MHz i Sverige, Europa och ovriga varlden 
kommer att diskuteras, under rubriken ’’Forutsattningar och 
hot”.

SM3JGG Staffan kommer att beratta om olika vagutbred- 
ningsfenomen.

Under motet kommer olika utrustningar att visas upp, bada 
kopegods och hembyggen. Ta med egna hembyggen samt 
band-inspelningar av roliga, ovanliga kontakter och fenomen.

Amatorradiohistoriska Foreningen i
Vastsverige

Amatorradiohistoriska Foreningen i Vastsverige - SK6RM, 
RadioMuseet, kommer till Sundsvall och ger prov pa sin verk- 
samhet. Bl a kommer man att visa en raritet - atminstone har i 
vast! De har namligen lyckats byta till sig en UW3DI-trans- 
ceiver, en sadan som nastan alia ryska radioamatorer kor med. 
Denna dyrgrip och mycket annat blir dragplastret for forening- 
en, som f 6 ocksa har en arsskrift som medlemsforman. SK6RM 
halier till bredvid DX-montem i sal 16! Valkomna till montern!!

SSA Informationsutbildning for
klubbar

Som framgar av ledaren i QTC 3/91 ar det styrelsens avsikt att 
’utbilda’ informatdrer i radioklubbama, dels for att battre kunna 
fora ut vart budskap om AMATORRADIO, dels att bli en 
kontaktlank mellan klubbama och funktionarer i SSA.

Under nagra lordagsformiddagstimmar den 27 april kommer 
SSAs informationssekreterare att ga igenom en del material 
med de utsedda informatdrerna fran distrikt 2 och 3. Bl a 
diskuterar vi SSAs informationspolicy och sedan en sarskilt 
framtagen handledning ’Massmediakontakt’. Vi hoppas natur- 
ligtvis pa att sa manga av klubbarna har mojlighet att sanda en 
representant. Sarskild, skriftlig, inbjudan har gatt ut till klub
barna, samtidigt som de fatt en arbetsuppgifl att utfora och ta 
med till traffen.

AMSAT-SM
Vet Du att radioamatorema i varlden ”ager” 11 st aktiva 

satelliter?
Det ar amatorer varlden runt som slagit sig ihop for att bygga 

och driva dessa inom AMSAT (AMateur SATellite group).
I Sverige (Skandinavien) arbetar AMSAT-SM for att informe

ra och utbyta erfarenheter inom det mangfasetterade omrade 
som amatdrsatellitkommunikation utgor. Som medlem i AMSAT- 
SM stoder Du amatdrsatellit-rorelsen och far information via 
foreningens medlemstidning AMSAT-SM INFO 4-5 ggr/ar. Om 
Du onskar farskare information kan Du dessutom prenumerera 
pa AMSAT-SM Satinfo Bulletin. AMSAT-SM:s Medlems-service 
erbjuder en mangd hjalpmedel for satellitamatoren, bland an
nat i form av program och modem.

Som satellitamator kan man agna sig at att ta emot telemetri 
och vaderbilder, kora packet, DX:a, bygga antenner med mera, 
med mera. Ar Du intresserad, sa besok oss i rum nr 11 under 
SSA:s arsmoteshelg i Sundsvall. Dar kan Du fa reda pa mer, 
stalla fragor osv. VALKOMMEN!

SM7PKK, Mats

Banaba Island DX-pedition 1990
Mats Persson SM7PKK berattar fran sin senaste resa till 

Pacific. Mats besokte tillsammans med TF3CW och OH1RY 
Banaba Island under nagra dagar i November 1990 dar de 
anvande signalerna T33T och T33R.

frtV/ Televerket

Radio

Televerket Radio
Televerket Radio staller under lordag upp med en matbuss for 

kontroll av framfor allt VHF/UHF utrustningar, till viss del 
aven kortvagsutrustningar. Under lordag har Du alltsa mojlig
het att kontrollera Din radioutrustning.

SCAG
SCAG halier arsmote och darefter firas 200-arsdagen av 

Samuel F B Morses fodelse med bl a ett anforande av SM3BP 
Olle om telegraflns betydelse i nodtrafik.

Frimarksutstallning
Frimarkssamlande och Amatorradio ar tva fritidsintressen 

som manga ganger ar forenade. HAM STAMPS heter en mycket 
Ids sammanslutning av frimarkssamlande radioamatorer, som 
specialsamlar AMATORRADIO som tema eller motiv. Det ar 
kanske inte sa manga som vet men det har kommit ut ratt manga 
frimarken varlden over tillagnade oss radioamatorer. For att 
sedan inte tala om alia specialstamplar, minnespoststamplar 
mm. Amnet ger oss forutsattningar for att kunna bygga upp en 
specialsamling om vart kara fritidsintresse, Amatorradio. Delar 
ur nagra av samlingama kommer att exponeras i Sundsvall, bl 
a amnet ’CW’ eftersom det i ar ar 200 ar sedan Samuel F B Morse 
foddes.

PACKET oppet forum
SM5IMJ Hans Johansson leder motet som kommer att hand- 

la om Packet radio i Sverige under rubriken ’’Summering och 
framtidsvisioner samt SSA:s framtida roll”.
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SARTG- Scandinavian Amateur Radio
Teleprinter Group

SARTG ar en skandinavisk forening for Dig som ar intresserad 
av digitala trafiksatt som t ex RTTY, AMTOR, Packet, SSTV och 
FAX.

SARTG ger ut en egen medlemstidning SARTG NEWS, full- 
spackad med intressanta artiklar, byggbeskrivningar, tester och 
en massa annat. Vi har en egen datorprogram-bank med amator- 
radio mjukvara till de fiesta datorer.

SARTG’s utstallningsmonter ar motesplatsen for alia digital- 
intresserade. Har kan Du fa reda pa mer om vad SARTG ar. Som 
medlem kan Du fa kopierat datorprogram ur var programbank. 
Med oss till Sundsvall har vi ATARI-, PC- och den allmanna 
banken. Ta med Dig for-formaterade disketter eller kop nya 
disketter pa plats.

Pa lordagen, mellan kl 1300 och 1500 i rum 20, har SARTG sitt 
medlems-meeting. Givetvis ar aven Du, som annu inte har blivit 
medlem valkommen. Pa programmet star bl a ett mycket intres
sant foredrag om AMTOR.

VALKOMMEN

Radiosamband
1. Representanter fran Taby Sandareamatorer (TSA) och 

Stockholms Radioamatorer (SRA) kommer att beratta om forra 
arets radiosamband under Ryttar-VM. TSA visar aven en kort 
videofilm.

2. SM3CLA, Karl-Olof fran Gavle Kortvagsamatorer visar 
nagra tekniska losningar som underlattar sambandsverksam- 
heten.

3. SM0HEB, Harry presenterar en del statistik fran sam- 
bandsverksamheten under 1990.

Tillfalle finns for alia intresserade att ta upp gemensamma 
sporsmal om ekonomi, teknik, tillstand, och rutiner som beror 
sambandsverksamheten. Om du har nagra tips att delge oss 
andra ar du ocksa valkommen.

TxXf
2 s\\ g

QTC-red
Robert och Gunnar fran Tryckericentrum, som producerar 

QTC numera, kommer att dels finnas i sin monter och dels 
att halla ett spaltredaktbrsmote.

I utstallningen kommer medlemmama att kunna stalla 
fragor och komma med ros och ris.

Alla tips om aktiviteter att folja upp i tidningen tas 
tacksamt emot. Dessutom kan de som arbetar med lokala 
klubblad fa tipas och ideer om hur man kan jobba med hjalp 
av en Macintosh-dator eller PC.

I utstallningen ingar ocksa en redaktionshoma igang dar 
ett reportage om arsmotet bla kommer att framstallas

CW pile-up tavling
Upplev kanslan av att sitta i en "kokande" CW pile-up. Testa 

Dina kunskaper i var tavling.

YL-gruppen
YL-mote
Det har nu blivit en tradition att vi ’’tjejer” traffas i samband med 
SSA:s arsmote.
Mellan kl 12.00 - 14.00 pa lordag satter vi oss ner och utbyter 
erfarenheter och pratar om ”Allt mellan antenn och jord”. 
Alla ar varmt valkomna.
Det har ingen betydelse om du har licens eller inte. 
73/33 de SM3LIV ULLA

A

Arsmoteskort
I samband med utstallning/arsmote har tva min- 
neskort tagits fram.
Det ena med motiv fran diplomet W-SM3-A, det 
andra med motiv kring Samuel Morse och telegra- 
fin.
Utstallningsdagen 27 april 1991 ar det exakt pa 
dagen 200 ar sedan Samuel Morse foddes.
De tva korten kommer att forsaljas under utstall- 
ningen/arsmotet till en kostnad av
5 kr ofrankerade
10 kr med vanligt porto (kungamotiv).
100 st av Samuel Morse's kort ar frankerade med 
det unika "Europa CEPT Frimarket" vars motiv 
ar en telegrafinyckel till en kostnad av 20 kr/styck. 
Samtliga frankerade kort ar stamplade med min- 
nespoststampel, vilka aven laggs i postens gula 
lada uppsatt i samband med utstallningen den 27 
april.
Forhandsbestallning och bestalining av osalda 
kort efter motet kan ske via pg 79 16 23-2, Sunds- 
valls radioamatorer. Tillkommer 5 kr i porto.
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65 28
65 28
65 28
66 00
66 00 
66 00 
66 00 
66 00 
66 00
66 00

67 00 
67 30
67 31
68 27
68 27
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
69 00 
91 23
99 00

15 40 
15 50 
15 60 
15 70 
15 80
15 90
16 00 
16 10
16 20
16 30

16 40 
16 50 
16 60 
16 70 
16 80
16 90
17 00 
17 20 
17 30 
17 40
17 50 
17 60 
17 70 
17 80
17 90
18 00 
18 10 
18 20
18 30 
18 40 
18 50 
12 90 
1710

Figurdekal nr 10 "Field Day", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
Figurdekal nr 11 "Repeatertrafik", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr 
Figurdekal nr 12 "DX", ca 75x78 mm, sjalvhaftande 5,00 kr
Namnskylt 62x15 mm, Silver/svart text, en rad max 20 t. 35,00 kr
Namnskylt enl 66 00 15 70, samtida best av 2 st likadana 60,00 kr
Namnskylt enl 66 00 15 70, men 2 rader, max 20 t./rad 50,00 kr
Namnskylt 62x15 mm, valndt/vit text, en rad max 20 teck. 35,00 kr 
Namnskylt enl 66 00 16 10, samtida best av 2 st likadana 60,00 kr
Namnskylt enl 66 00 16 00, men 2 rader, max 20 t./rad 50,00 kr
Magnetskylt med anropssignal for bilen,
ca 35*8 cm cm, vantetid 100,00 kr
Sambandsmarke + armbindel, 10 st satser
Sambandsmarke diam 70 mm sjalvhaftande textildekal 
Armbindel med plastficka for sambandsmarke
OTC medlemsnal, exkl n&lstopp, end for OTC-medlemmar 
Nalstopp, for OTC-nal och andra sticknalsmarken
SSA QSL-marken, karta om 100 st
QSL-marken, halva avg till SM5WL-fonden, karta 100 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 300 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 600 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 900 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 1500 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 2700 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 3600 st 
Lagpris-QSL Ericsson, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 4600 st 
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 300 st
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 600 st
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 900 st 
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, 2,5-3 g, 1500 st 
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 2700 st 
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 3600 st 
Lagpris-QSL Volvo, ca 140x90 mm, ca 2,5-3 g, 4600 st 
WASM-duk, ej till fdrsaljning
Lagpris-QSL SAS, sluts^lda

111,00 kr 
8,00 kr 
9,00 kr 

35,00 kr 
7,00 kr 

15,00 kr 
30,00 kr 
50,00 kr 

100,00 kr 
140,00 kr 
215,00 kr 
350,00 kr 
450,00 kr 
550,00 kr 
50,00 kr 

100,00 kr 
140,00 kr 
215,00 kr 
350,00 kr 
450,00 kr 
550,00 kr

HAMSHOP A
SVERIGES SANDAREAMATdRERS

fOrsAlining
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A HAMSHOP A
W SVERIGES sAndareamatOrers

FORSALJNING

12 00 04 42 SM6DEC:s diplomparm 190,00 kr
12 00 04 52 Arssats 1990 48,00 kr
12 00 0512 Record-bok for SSA:s diplom WAS A/HASA-HF 10,00 kr
12 00 05 22 Record-bok for SSA:s diplom WASA/HASA-VHF/UHF 10,00 kr
12 00 05 32 Record-bok for SSA:s diplom SLA 10,00 kr
12 00 05 42 Record-bok for SSA:s diplom FIELD AWARD 15,00 kr
12 00 05 52 Record-bok for SSA:s diplom MOBILEN 15,00 kr

13 09 05 60
13 10 05 70
13 10 05 80
13 10 05 90
13 11 06 00

Loggbok A4
Loggbok A5
Testloggblad i 20-sats
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats
Diskett med LOC.EXE ver 2.0

40,00 kr
30,00 kr
15,00 kr
15,00 kr
50,00 kr
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31 00 07 60
31 18 07 70
32 19 07 80 
71 00 18 60
71 00 18 70
71 00 18 80
71 00 18 90
71 00 19 00
71 00 19 10
71 00 19 20
71 00 19 30
51 00 12 60
51 22 12 70

SSA Grundkurs i morsetelegrafering 800,00 kr
Ovningsoscillator i byggsats 90,00 kr
Telegrafnyckel 480,00 kr
VHS ca 25 min, The World of Amateur Radio, eng. tai 50,00 kr
VHS ca 28 min, The New World of Amat. Radio, eng. tai 50,00 kr
VHS ca 30 min, Amateur Radio's Newest Frontier, eng. tai 50,00 kr 
VHS ca 55 min, Paneldebatt om HF-immunitet 1985, Sv. tai 50,00 kr 
VHS ca 30 min, TV-program FRITID 1986-04-09, Sv. tai 50,00 kr 
VHS ca 60 min, Radioam. i Tekniskt Magasin 1983, Sv. tai 50,00 kr 
Film 16 mm magnetiskt ljudspar, samma som 71 00 18 60 50,00 kr
20 % rabatt vid samtidig hyra av mer an en film
Byggbeskrivningfdr WCY-transceiver 40,00 kr
Kretskort for WCY-transceiver med byggbeskrivning (tillf. slut)

I HAMSHOP
SVERIGES SANDAREAMATdRERS

fOrsAlining
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41 21 
41 21 
41 21 
41 21 
41 21
41 21 
41 21 
41 21
41 21
41 21 
41 21
41 21
41 21
41 21
41 21
41 21
4121
41 21
41 21
41 21

08 70 
08 89 
08 90 
09 09 
0910 
09 29 
09 30 
09 49 
09 50 
09 69 
09 70 
09 89 
09 90 
10 09 
1010
10 29 
10 30 
10 49 
10 50 
10 69

Auth hogpassfilter HP 40-S (medlpris) 
Auth hopassfilter HP 40-S
Auth hogpassfilter HP 174-S (medlpris) 
Auth hogpassfilter HP 174-S
Auth hogassfilter HP 470-S (medlpris) 
Auth hogpassfilter HP 470-S
Auth sparrfilter SF145-S (medlpris) 
Auth sparrfilter SF 145-S
Auth sparrfilter SF 435-S (medlpris)
Auth sparrfilter SF 435-S
Auth matelstromfilter HFT-2 (medlpris) 
Auth matelstromfilter HFT-2
Auth Ugpassfilter TP 30 KV (medlpris) 
Auth UgpassfilterTP 30 KV
Auth l<igpassfilter TP 2 A 2 m (medlpris) 
Auth lagpassfilter TP 2 A 2 m
Auth lagpfilter TP 70 A 70 cm (medlpris) 
Auth lagpassfilter TP 70 A 70 cm
Auth bredbandsnatfilter EMZ 504 (mpris) 
Auth bredbandsnatfilter EMZ 504

200,00 kr 
286,00 kr 
200,00 kr 
286,00 kr 
200,00 kr 
286,00 kr 
200,00 kr 
286,00 kr 
200,00 kr 
286,00 kr 
180,00 kr 
257,00 kr 
494,00 kr 
706,00 kr 
518,00 kr 
740,00 kr 
508,00 kr 
726,00 kr 
260,00 kr 
372,00 kr

41 2110 79
41 2110 80
41 2110 99
41 2111 00
41 211119
41 2111 20 
41 2111 39 
41 2111 40 
41 2111 59 
41 2111 60 
41 2111 79 
41 2111 80 
41 2111 99 
41 2112 00 
41 211219 
41 2112 20 
41 2112 39 
41 2112 40 
41 2112 59

Auth lagpassfilter TP 870-S 
Auth Ant-vx EM 702 (medlpris) 
Auth Ant-vx EM 702

368,00 kr
582,00 kr
832,00 kr

Auth hdgt.filter EM 502 B (medlpris) 266,00 kr
Auth hdgt.filter EM 502 B 380,00 kr
Auth hogtfilter EM 502 BK (medlpris) 266,00 kr 
Auth hogt.filter EM 502 BK 380,00 kr
Auth lagpassfilter TP 1600-S (medlpris) 380,00 kr 
Auth lagpassfilter TP 1600-S 543,00 kr
Auth mantelstromfilter HFT 01 (medlpris) 266,00 kr 
Auth mantelstromfilter HFT 01 380,00 kr
Auth ing.filter TBA 302 (medlpris)
Auth ing.filter TB A 302
Luxor ferritstav med plastholje
Luxor ferritstav med plastholje (Ej medl.) 
Luxor ferritstav per 1 st
Luxor ferritstav per 1 st (Ej medl.)
Luxor ferritstav per 2 st
Luxor ferritstav per 2 st (Ej medl.)

235,00 kr
336,00 kr
85,00 kr 

121,00 kr 
41,00 kr 
59,00 kr 
71,00 kr 

101,00 kr

HAMSHOP
SVERIGES SANDAREAMATORERS 

fOrsAlining

14 09
14 09
14 09
14 09
14 09
14 09
1512
15 12
1513
16 14

06 10
06 28
06 30 
06 48 
06 50 
06 68
06 70 
06 88
06 90 
07 00

Radiogram, 1 block med 50 st 19,50 kr
Radiogram, 1 block med 50 st, hamtpris 11,00 kr 
Radiogram, 5 block (5x50 st) 56,00 kr
Radiogram, 5 block (5x50 st), hamtpris 38,00 kr 
Radiogram, 10 block (10x50 st) 94,00 kr
Radiogram, 10 block (10x50 st), hamtpris 50,00 kr 
Teleprinterrulle, pris vid postbefordran 40,00 kr 
Teleprinterrulle, hamtpris 22,00 kr
Perforatorrulle 35,00 kr
QTC-parm A4-format for en argang 50,00 kr
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SM0BGU, PA Nordwaeger, Gravlingsvagen 59,
161 37 BROMMA Tel 08-260227

Proffsen” inom radioa- 
matdrorientering i Norden 
samlades den sista helgen i 
oktober 1990 i Stockholms 
skogar. En OH-trio repre- 
senterade Finland.

Stamningen pa fredagskvallen 
var som den brukar vara infor 
stora tavlingar. Alla forberedde 
sig for nattorienteringen genom 
att greja med sina saxar och an- 
dra attiraljer. Nattorienteringen 
var en del av det oppna master- 
skapet. Det fanns aven deltagare 
fran Sovjetunionen. Totalt var 
deltagarantalet nastan 30 man. 

I nattorienteringen fanns sju 
kontroller inom en radie pa dryga 
kilometem. Basta resultatet gjor- 
de Christer Eriksson, som sprang 
banan pa tiden 1.44.15 Endast 
elva av deltagama kunde Anna 
alia de sju ravama inom tre-tim- 
mars-ramen.

NAT1ONELLA JAKTER
April 27, arrangor VRK
Aug 17-18, SM i Eskilstuna
Okt 4-5, SRJ KM/OPEN
Juni 15, arrangor SRJ

Tidpunkten for Skapjakten ar annu 
inte bestamd, ej heller NM i Finland 
eller landskampen mot Norge i Moro- 
kulien.

JAKTPROGRAM FOR SRJ

sprungit 6 st jakter under tiden jan- 
mars!

Apr 1 10 17 24
Maj 8 15 22 25 !
Juni 5 12 19 26
Juli Sommarlov
Aug 7 13 28
Sept 4 11 18 25
Okt 4/5 13 20 27
Nov 10 17 24
Dec 1 8 15 31
Utover dessa jakter har SRJ redan

JAKTPROGRAM FOR VRK
Apr 6 13 20
Maj 6 13 21 27
Juni 3 10
Juli Sommarlov
Aug 5 12 26 31
Sept 7 14 21 28
Okt 5
Dessutom har en jakt awerkats un

der mars.

RAVJAKTSSCHEMA FOR GOTEBORGS RAVJAGARE 1991
Nr dag/dagum

to 25 april

ti 14 maj

to 30 maj

ma 10 juni

ti 20 aug

sb 25 aug
kl:16.00
fre 30 aug
kl 21.00

startplats tele
Skatas P-plats 24C5
Ingvar Andersson tel 21 44 45
Landvetter, Bjorrods industriomrade 27C6
Ingvar Nilsson tel 91 62 08
Anggardsbergen/Axlemossen (gruvgatan) 29J4
Lars Quiding tel 45 59 06
Herkulesgardens P-plats 31H6
Tomas Svensson tel 87 23 98
Surtesjons badplats, Fageldammsvagen i Surte 4D6
Torgil Larsson tel 57 36 29
DAG-DM Sandsjons P-plats (infart via Sparhagav) 41A6 
Lennart Olsson tel 87 67 51
NATT-DM S Anggardsbergen (infart vid motorkl) 30B6
Lennart Olsson tel 87 67 51

Samling kl 18.00 och start en halv timma senare dar annat ej anges.
Startavgift 5:- kr plus ev karta till sjalvkostnadspris.
Medtag penna, kompass och visselpipa!
Utl&ningssaxar Anns.
Kolumnen ’’tele” anger startplatsen enligt 1989 ars telefonkatalogskarta som Anns 
langst bak i ”Gula delen”.
Jagmastare ar Ingvar Nilsson SM6FHI, pl 258, 438 00 LANDVETTER. 
Telefon bostad 031-91 62 08 och till arbetet 031-67 66 63, eller fax 031-87 27 79.

En skogsutflykt till Stockholm
For mig var den forsta natt

orienteringen i forvag mycket 
spannande och kanske till och 
med lite motbjudande, men hor 
och hapna: erfarenheten var fak- 
tiskt mycket positiv. Det gick 
verkligen att hitta kontrollema - i 
alia fall en del av dem!

Nordiska Masterskapen i radio- 
amatororientering agde rum pa 
lordagsmorgonen. Tavlingsstallet 
var nytt. Det fanns ater sju kon
troller och tiden var begransad 
till tre timmar, men kontrollema 
var nu mer utspridda an under 
nattorienteringen. Det var betyd- 
ligt lattare att rora sig i skogen, 
men ravama hade gomt sig 
mycket effektivt. Sjalv lyckades 
jag passera ett par kontroller pa 
en halv meters avstand. Svensk- 
ama kande sig hemma i skogen. 
(SM-redaktorens anm: Skogsav- 
snitten var nya ocksa for svensk- 
arna!).

1.11.36
1.14.41
1.26.35
1.29.15
1.29.30
1.30.05

De framsta placeringama gick 
till SM-landet enligt foljande:

1. Bengt Evertsson
2. SM0RGH/Johan :
3. SM0KON/Olle
4. LA5OM/Steinar
5. SN5SVM/Hans
6. SM5EOS/Hans
Den baste finnen blev 

0H2NWM/Hannu Launto,
2.10.05

Resultaten for de oppna master
skapen inneholl bade natt- och 
dagorienteringen. De framsta 
placeringama gick igen till
Sverige:

1. SM0KON/Olle
2. SM0RZC/Theo
3. Bengt Evertsson

NM-tavling i Finland
Stockholms RavJagare skotte 

arrangemanget stiligt. Ansvaret 
for 1991 ars masterskap ligger nu 
pa oss.
73 de -0BGU/PA

-SPALTEN
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radiosamband under 1990
manadsvis:

25
18

124

13
23 12

Ant QNI Ant rdogrm
23 6
14 10

Sess

Juli
Augusti 
September 
Oktober
November 
December

Fordelade pa olika aktiviteter:
Bilsport 
Loptavlingar
Hastsport 
Skidsport 
Hundtavlingar 
Fisketavling 
Ovriga tavlingar 
Orienteringar

'ar

11
33
18

Summa:

26

11
25
41

av Tvt, for 
Fordelning
Januari
Februari
Mars 
April
Maj
Juni

Tillstand, utfardade
Distrikt: Antal:

Nat:
SAN/A 
SAN/B
SAN/C
SAN/D
SAN/F
SAN/G
SAN/I
SAN/M

Summa 176

Battavlingar
Motorcykel
Kameval
Rumanieninsaml
Annan verksamhet
Bland ovriga tavlingar forekommer:
Fotboll, Rullskidor, Flygning, Sim-
ning, Snoskoter m fl.
73 de SM0HEB, Harry

SSA
SARNET NET-GUIDE 
SWEDISH AMATEUR 

RADIO NET

CW-NAT FRQ 3565 kHz 1830
Mandagar SAN/A SK3SSK

NCS: SM3BP
Tisdagar SAN/B SK7SSK

NCS: SM7GWF
Onsdagar SAN/C SK0SSK

NCS: SM5AHX
Torsdagar SAN/D SK6SSK

NCS: SM6BSK
Fredagar SAN/F SK3SSK

NCS: SM3BP
INT CW-NAT FRQ 14065 kHz 1300 
Lordagar SAN/I SK7SSK

NCS: SM7GWF
INFOSSB FRQ 3705 kHz 0815 
Lordagar SAN/G SK3SSK

NCS: SM3BP
FM-NAT FRQ R6 SK3RLA 2130 
Onsdagar SAN/Z SK3JR

J amtamotnatet
FM-NAT FRQ R2 SK3RET 2100 
Sondagar SAN/M SK3SSK

Odmardsnatet 1.
FM-NAT FRQ R7 SK3RHU 2130 
Sondagar SAN/M SK3SSK

Odmardsnatet 2.
Alla tider i svensk tid (SvT)

TRAFIKRAKNING SARNET
Februari 1991

PERSONLIG TRAFIKHANTERING:
SM6BSK 1, SM3TIR 3, SM5AHX 6, 
SM3AVW 10, SM7GWF 16, SM6BHQ 
23, SM3BP 24. S:a 83.
NATETS TRAFIKVOLYM:

RADIOSAMBAND
J

RADIOSAMBAND UNDER 1990
Vi gjorde ett besok hos damema 

pa frekvensforvaltningen vid Te- 
leverket for att ga igenom det 
gangna arets sambandstillstand. 
Det ar alltid lika trevligt att traffa 
dem och precis som tidigare ar 
bjod de pa kaffe med hembakat 
brod innan genomgangen.

Man marker snart att det ar en kam- 
trupp som halier i organisationen bland 
amatorema. Samma signaler aterkom- 
mer ar efter ar. Men det dyker forstas 
upp en och annan ny signal ocksa. Den 
har gangen t ex SM4TOQ och SM4TOT 
som vi inte sett forut!

Liksom forra aret har SM5BKK varit 
ansvarig for de fiesta uppdragen. Han 
har statt for 8 st, tatt foljd av SM5OOT 
med 7. Sedan kommer SM7CRI, 
SM7DH, SM4KJN och SM4MWY med 
var och en 6 uppdrag. Efter dem ar det 
ett antal som haft hand om 5 vardera. 
Totalt ar det 189 olika signaler som an- 
svarat for sambanden. Ett, i vart tycke, 
imponerande antal.

Av statistiken framgar att de fiesta 
sambandsuppdragen utfors under Sep
tember manad. Man kan av tillst&nden 
utlasa att helgen 8-9:e September ar in- 
tensivast med 12 olika radiosamband. 
Bilrallyn i Horby, Jonkoping, Laxa och 
Norrtalje. Maraton i Kinna och Ore- 
grund. Orienteringar i Emmaboda, Rid- 
darhyttan och Vallentuna. Kanottav- 
lingar i Karlstad och Falun. Samt en cy- 
keltavling i Skovde. Totalt var 141 sta
tioner igang den helgen. Vi starks i var 
uppfattning att radioamatorerna utfor 
en mycket viktig, samhallsnyttig insats, 
genom att skota sambandet vid dessa 
arrangemang.

Av var Sverigekarta, med 176 vita na- 
lar, framgar att det fortfarande finns en 
hel del tomma flackar nar det galler ra
diosamband. Vad gor t ex amatorema i

omradet Nykoping, Norrkoping, Linko- 
ping, Motala, Mjolby? Inte ett enda upp
drag! Och vad hander i arsmotesstaden 
Sundsvall? Inte en nal pa flera mils av- 
stand. Dar ligger ju ocksa Hamdsand, 
Kramfors och Solleftea som stora orter. 
Det ar ju naturligtvis sa, att det inte fo- 
rekommer nagra storre tavlingar pa 
uppraknade platser, men det vore synd 
om eventuella arrangorer inte kunde 
ordna tavlingar pa grund av brist pa ra
diosamband. Och annu varre vore det 
om de inte vet om att det finns radio- 
klubbar pa dessa orter som kunde sta 
for sambandet!

Pa tillstandskontoret tycker de att 
tillstandsverksamheten i stort sett fly- 
ter bra. Det ar klart att en del arrango
rer kranglar till verksamheten for Eva- 
Lisa och for sig sjalva. Sarskilt nar man 
gor ansokningama for sent. Hittills har 
dock kontoret hjalpt till med extraordi- 
nara insatser och lyckats fixa till det 
mesta. Det skadar dock inte att vi pa- 
minner om vad som galler vid ansokan 
om radiosambandstillstand och som ni 
kan vidarebefordra till arrangorerna:

Uppgifter om - Tid. Plats. Slag av ar
rangemang. Antal radiostationer. An
svarig organisation. Ansvariga radioa- 
matorer (2 st). Ansvarig for arrange- 
manget och (viktigt!) dennes telefon- 
nummer under dagtid.

Finns ovanstaende uppgifter med i 
ansokan gar det hela pa rutin. (Se vida- 
re i QTC nr 5/85 om Du vill veta mera!)

Avgiften for tillstand for radiosam
band ar for narvarande 280 kr som skall 
betalas av arrangdren. Avgiften ar obe- 
roende av antalet ingaende radiostatio
ner.

I princip finns finns det numera inga 
restriktioner om vilken sorts evenemang 
man ger tillstand till. Sa lange det ar 
fragan om ideella arrangemang sa gar 
det bra. Allt fran Lundakarnevaler till 
Motorsags-VM!

SM3BP, Olle Berglund, Hartsvagen 10,
829 22 SANDARNE, Tel: 0270-60888

Summor: 31 248 46
Sand in rapport om din trafikhantering 
senast den 5:e efterfoljande manad.

c Hall dig i trim! Minst 1 rdogrm i 
veckan gor susen!
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SM3CLA, Karl-Olof, vid "sambandsracken" 
innehallande bilradio, IC-255E, 2 hogtalare 
samt bandspelare for kontinuerlig inspelning 
av trafiken.

Som organisator av radiosambanden 
och som ansvarig for utskicken kanns 
det skont att veta att samtliga staller 
upp till 100%. Jag har hittills inte en 
enda gang under 11 ar bonat och bett 
nagon om att hjalpa till. Snarare ar det 
tvartom sa, att de som kommer for sent 
med sin intresseanmalan blir ledsna for 
att de inte fick vara med.... Det ar verk- 
ligen roligt att jobba ihop med sadana 
grabbar!

Men sa har vi ocksa vid vaije sam- 
band fatt stora mangder med berom - 
med all ratt - for det satt pa vilket ope
ra torema skott sina uppgifter. Vaije 
gang har jag fatt gladjen att vidarebe- 
fordra tavlingsledningens uppskattning.

Vara rutiner har finslipats under aren 
och den modell vi nu har funnit funge- 
rar sa har:

Tavlingsledningen kontaktar under- 
tecknad i god tid (ofta 3-4 manader) fore 
en tavling. Cirka en manad fore tavling- 
en far jag en karta over banan med de 
olika tidskontrollerna inritade. Jag ko- 
pierar darefter ett antal kartor och for- 
bereder utskicket. Operatoren far cirka 
10 dagar fore tavlingen per post all in
formation han behover. Det innebar bl a 
en karta utvisande hans exakta posi
tion, en annan karta dar samtliga ope- 
ratorsplatser finns inritade i form av an- 
ropssignalen, samt ett informationshaf- 
te med praktiska tips och nodvandiga 
upplysningar. Dar finns aven angivet 
nar operatoren skall vara pa sin plats. 
Detta gor vara operatorer helt sjalvga- 
ende.

RAPPORT fran GAVLE
Fran SM3CLA, Karl-Olof, har vi 

mottagit foljande rapport. Vi 
tackar sa mycket for stycket och 
har kommer trycket:

Sa ar da ater en sambandssasong till 
anda och vi kan nu summera vintems 
uppdrag. Sambandsgruppen inom Gavle 
Kortvagsamatorer bestar av ett 30-tal 
mycket duktiga och intresserade med- 
lemmar. Manga av dem har hangt med 
sedan starten for 11 ar sedan, men vaije 
ar har nagon ny kraft tillkommit. Att sa 
manga ’’garnia” hanger med tyder pa ett 
verkligt brinnande intresse, samtidigt 
som det ger stor stadga inom gruppen. 
Alla ar val fortrogna med rutinema, alia 
vet precis vad som skall goras och tjanar 
darfor som forebilder for ”de nya”.

ANVAND DEN MODERNA

QTC via SANA
SAN/I, vart atlantnat, med QTC-tra- 

fik pa CW kor vidare. Incheckningar re- 
gelbundet fran USA och SM, vanligen 
ocksa fran I och sporadiskt fran HA och 
SP.

Jag har foljt upp en del radioprogram 
som skickats fran SM till adresser i 
USA. Det har da rort sig om amatorer i 
USA som inte har nagon egen kontakt 
med de amerikanska trafiknaten. Det 
visar sig att dessa QTC:n natt adressa- 
ten utan problem, antingen via lokalt te- 
lefonsamtal fran nagon trafikhanterare 
i det narmaste lokalnatet darborta, eller 
via brevkort (!). I National Traffic Sys
tem (NTS) satter man uppenbarligen en 
viss ara i att faktiskt vidarebefordra 
meddelandena sa att de verkligen kom
mer fram.

Genom att vi i SAN/I har direktkon- 
takt med USA och genom att man dar 
har dagliga kontakter for QSP-trafik in i 
landet, blir fbrmedlingstiden endast 
nagra dagar.

Kondsen maste vara rent obefintliga 
for att lyckas stoppa CW-trafiken. Detta 
darfor att telegrafin, nar den anvands 
trafiktekniskt ratt, far igenom ett QTC 
aven pa minsta tankbara konditioner. 
Skulle kondsen vara noil, brukar vi 
skicka via packet, som da ligger och 
vantar till kondsen okar pa och kvittens 
pa packeten kommer. Detta kan dock ta 
nagra dagar. QSP-tiden via packet, som 
vi testat, ligger pa mellan 4 och 10 da
gar.

PASSA pa och halsa!
SARNET finns naturligtvis represen- 

terat pa arsmotet i Sundsvall. Vi tar 
emot meddelanden for vidarebefordran 
till amatorer i USA, Canada, Skandina- 
vien. Skriv en halsning, eller annat 
amatormeddelande till din kompis dar 
och lamna in det till SARNET-funktio- 
naren i Sundsvall, sa kommer det fram 
inom en vecka. Du kan ocksa be om ett 
svarsmeddelande. Observera att det 
racker med en vanlig text utan nagon 
speciell uppstallning. Ange dock adres- 
satens anropssignal.

VALKOMNA!
SM7GWF, Holger SARNET

SARNET har ett diplom for trafikhan
terare. Detta kan du erovra om Du del- 
tager i naten och visar att Du beharskar 
trafikhantering med allt vad det inne
bar. Diplomet ar kostnadsfritt. Minst 15 
radiogram bor Du ha producerat for att 
erhalla diplomet!

SM3MGK, Ake, i full aktion i sin bil. 

plaster pa saren for att karlsloken varit 
borta halva dagen. Mycket uppskattat!

Efter vaije sambandssasong bjuds de 
deltagande operatorema plus deras res- 
pektive pa pizzaafton. En tradition se
dan manga ar tillbaka.

Under aret har vi skott sambandet vid 
samtliga fem tavlingar som arrangerats 
i distriktet. Tyngdpunkten lag vid SM- 
rallyt den 25-26 januari, da inte mindre 
an 32 operatorer var engagerade. En 
tuff helg med lite somn...

Avslutningsvis vill jag framfora ett 
STORT TACK till alia operatorer som 
villigt, och med stor energi och nog- 
grannhet, hjalpt till att gora Sambands
gruppen till vad den ar och skapat dess 
goda rykte hos alia vara uppdragsgiva- 
re!

Sambandsgruppens aktivitetslista for 
sasongen ser ut sa har:

Deltagit vid 5 uppdrag: EMJ LBO 
SRU.

4 CLA HAD RBZ RNN.
3-”-:AVQ INS NTATDJ.
2 ACI DHQ DYB JBB KIC MGK.
1 AKB FYH GUE HBB HCR KIF 

MTF NJ RDU RPK TED.
Dessutom deltog BP och PEY vid SM- 

rallyt.
Sambandsgruppen inom Gavle Kort- 

vagsamatorer
gm SM3CLA Karl-Olof

SM3INS, Birger, lyssnar spant till HQ:s order.

Tavlingsdagens morgon skall alia 
checka in fore angivet klockslag, sa vi 
vet att alia ar ’’fit for fight” och att reser- 
vema inte behover anlitas. Darefter 
skall alia vara tillgangliga over repea- 
tem. Nar operatoren kommit till sin 
plats i skogen, meddelar han detta till 
HQ. Darefter tar det viktiga sakerhets- 
natet sin boijan.

Efter tavlingens slut tittar de fiesta in 
till HQ for att hamta sitt lilla bruna ku- 
vert med bensinersattningen samt en 
blomstercheck att ta hem till YL som

RADIOSAMBAND
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Admittansernas variation med frekvensen i parallellresonanskretsen

For kondensatom galler pa motsva- 
rande satt att en kapacitans erbjuder 
ett mindre ”motst£nd”, reaktans, for en 
hogre frekvens. Kurvan for ”C” i bi Id 2 
visar hur kondensatoms admittans va- 
rierar med frekvensen. Den ar

Yc = 2nfC
och den okar som synes linjart med frek
vensen.

I spolen finns alltid forluster. Det 
finns en ren resistans i spolens led- 
ningsmaterial och spolen kan tankas 
vara sammansatt av en ideal induktor, 
seriekopplad med en ren resistans. Re
sistansen kan man emellertid ersatta 
med en parallellkopplad, stor resistans, 
vilken syns i bild 1. Ju mindre spolens 
forluster ar, desto storre blir den paral- 
lellkopplade, ekvivalenta resistansen.

Resonans
Betrakta kurvorna i bild 2. Linjema 

for ”L” och ”C” skar varandra i en viss 
punkt, vid en viss frekvens. Dar ar ad- 
mittanserna till sina belopp lika for spo- 
le och kondensator.

Lat oss titta pa den sammanlagda ad- 
mi ttansen for resonanskretsen:

1/Z = Y=1/R+1/ (jwL) + jwC 
dar j ar den imaginara enheten, 'V(-l) 

w ar vinkelfrekvensen, 2rcf

Eftersom 1 / j = -j, kan vi skriva om 
uttrycket som

1/Z = Y = 1/R+j I wC - l/(wL)J
Vi ser att strommarna genom konden

satom och spolen ar motriktade, och vid 
den frekvens vi nu studerar, da admit- 
tansemas belopp ar lika stora, kommer 
strommarna att ta ut varandra. Kvar 
blir

1/Z=Y = 1/R

Vid resonans har strommen genom 
parallellresonanskretsen allts& ett mini
mum. Strommens storlek dikteras dar 
av storleken pa R. Fallet att spolen inte 
har nagra forluster alls, motsvaras av 
ett R som gar mot oandligheten, vilket 
betyder att ingen strom gar genom kret- 
sen vid resonans. Ju storre forlustema 
ar i kretsen, desto mindre ’’djupt” blir 
strommens minimum.

Observera att aven om den resulte- 
rande strommen blir liten, kan strom- 
mama genom spole och kondensator bli 
mycket stora!

Serieresonans
Man kan genomfora motsvarande re- 

sonemang for en serieresonanskrets. 
Forsok att gora det sjalv!

, wC

En parallellresonanskrets

NAGOT OM RESONANS
Se pa kretsen i bild 1. Vi har en in- 

duktans, en kapacitans och en resistans, 
alia kopplade parallellt med varandra.
For att gora det lattare att titta pa pa- 
rallellkopplade komponenter, skall vi nu 
betrakta admittanser i stallet for impe- 
danser. Det galler att admittansen Y ar

Y= 1/Z
For spolen galler att en induktans er

bjuder ett storre ’’motstand”, reaktans, 
for en hogre frekvens. Kurvan for ”L” i 
bild 2 visar hur den spolens admittans 
varierar med frekvensen. Denna ar

Yl = 1 / 27ifL
och den minskar alltsa med okande 
frekvens.

Det blir en kort spalt denna gang. Na- 
got om resonanskretsar, och var pro- 
blemavdelning.

Sag du forresten erbjudandet om Elec
tronics Handbook i forra QTC? En av 
bildema i broschyren visade sidan 601, 
sa man kan val anta att det finns minst 
601 sidor da...

I alia fall bestallde jag ett exemplar, 
och jag aterkommer med en liten rap
port om handboken!

J k i

1—
□—

SM2LCI,Stefan Elf
in 195, 931 56 SKELLEFTEANOVISSPALTEN

___________ ______________y

MANADENS PROBLEM
Forst, som vanligt, en kort titt pa for- 

ra manadens problem, som handlade om 
en parallellresonanskrets. Fragan var:

Vilket dr det vanligaste trafiksattet vid 
kretsens resonans frekvens?

Losningen fanns faktiskt med i bild 2 
i samma spalt. Jag tanker pa uttrycket 
nr 6, vilket ger resonansfrekvensen for 
en resonanskrets.

f = 1 / [27t<(LC)]
Hur far vi nu detta? Jo, vi hade ovan, 

vid resonans, att den kapacitiva och den 
induktiva admittansen var lika vid reso
nans:

wC = 1 / (wL)
w2 = (2nf)2 = 1/(LC)
vilket leder oss direkt till uttrycket for 

resonansfrekvensen!

Losningen bestar helt enkelt i att fylla 
i uttrycket med lampliga varden. Vi hade 
C = 25pF och L = 5pF, vilket ger oss 

f = 1 / [2th/ (5x106 x 25xlO-9)] 
f= 14.235 MHz
Pa 20-metersbandet kor man foretra- 

desvis SSB (SSB - Single SideBand, USB 
- Upper SideBand) pa frekvenser over
14.100 MHz. Svaret skulle alltsa vara 
SSB.

I sammanhanget kan vi kanske kon- 
statera att nar det galler SSB sa kor man 
vanligen lagre sidband pa vissa band 
(under 7 MHz) och ovre pa andra. Pa 40 
och 80 meter anvands saledes lagre sid
band (LSB - Lower SideBand), medan 
USB anvands pa 10, 15 och 20 meter. Det 
finns ingen regel som sager att det skall 
Vara p& det ena eller andra sattet, utan 
det ar, sd att saga, kutym.

MANADENS PROBLEM -April
Vad ar detta?

Bilden visar en liten krets med passi- 
va komponenter. Signaler av olika frek
vens kan skickas in till vanster i bilden, 
och tas ut till hoger.

Vadgor den? Vad kallas en sadan 
krets?

nX
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SUPER BUGGEN!
Konstruktorer: Jeff Russell, KC0Q

2125 Linmar Dr. NE2519 
Cedar Rapids, IA 52402 
USA

och Bud Southard, N0II 
Meadowbrook Dr SE
Cedar Rapids IA 52403 
USA

ar en spanningsfoljare som genom R9 le- 
vererar drivning for en mindre hogtala- 
re. Sandamyckling sker med QI, som 
endast kan hantera en positiv lagspan- 
ningsnycklad sandare. Forvissa dej om 
att du inte lastar 2N2222:an med mera 

Oversattning: SM3AVQ
Ursprung.

Foljande artikel ar hamtad ur 
tidningen ”QST” november 1990. 
Den ursprungliga CMOS Super 
Keyer beskre vs forst i oktober 1981 
i QST och i flera av den amerikan- 
ska hanbokens upplagor. Den vi- 
sade sig bli mycket popular och 
nastan ett decennium senare fort-

Mojligheternas bug!

Om du tittar inuti en Superbug sa hit
tar du ett litet kretskort, ca 4 X 6 cm, 
som ar bestyckat med endast en IC, ett 
par transistorer och ett fatal ytterligare 
komponenter. Det ar programmet i IC:n 
som verkligen gor denna bug uppseen- 
devackande. Programmet ger foljande 
mojligheter:
* En iambic-bug med prick- och streck- 

minne.
* Fyra minnen med plats for 48 tecken 

i vaije.
* Tecken- och realtidsmeddelanden.
* Tidsbestamda pauser i meddelanden.
* Meddelanden i minnena kan dels

starta andra minnen och dessutom 
innehalla operativa kommandon.

* Minnen kan koras i kretsgang (loo-
par). Stoppas av manipulatortryck.

* Meddelanden i minnen kan forses 
med ett stopp (break) for att tillata 
ingang med manipulator varefter 
minnets text fortsatter.

* Minnes-ko med upp till 8 knapp- 
tryckningar kan utforas, men ocksa 
frankopplas.

* Automatisk sandning av test-serie- 
nummer 000 - 9999. Kan programme
rs for olika konfigureringar.

* Hastighetskontroll genom potentio
meter eller kommando fran manipu
latom, 30 - 300 tecken i minuten.

* Justerbar vikt (weight), d v s prick/ 
streck-forhallandet kan andras mel- 
lan 25 och 75 %.

* Inbyggd medhomingsgenerator - ca
700 Hz.

* Avstamningslage (key-down).
* Handpumps-mode.
* Kompensation av nycklingsdistorsion 

orsakad av sandaren.
* Valbart automatiskt teckenmellan- 

rum.
* Fragemojlighet. Man kan med pad- 

deln fraga buggen om vissa installda 
status.

* Ultra-lag stromforbrukning. Ingen 
strombrytare behovs vid batteridrift.

satter efterfragningar pa bygg- 
satser att droppa in. Nu ar CMOS 
Super Keyer II (Superbuggen) har 
- en vardig efterfoljare. Som du 
kommer att se, tillater modern 
teknologi mycket mera att bli gjort 
med ett minimum av delar, min
dre kretskort och en enklare kon- 
struktion.

Hur?
Du kanske fragar dej hur det ar moj- 

ligt att Superbuggen kan utfora allt det- 
ta utan att ha ett tangentbord eller en 
massa knappar och rattar? Enkelt - 
kommandon utfors med morsetecken 
som man sander in i mikroprocessom 
med manipulatom! En detaljerad be- 
skrivning av alia operativa mojligheter 
skulle gora den har artikeln alltfor vo- 
lumios, men lite av finessema kommer 
att redovisas senare i artikeln. Forst en 
liten beskriv-ning av konstruktionens 
kretslosning.

Uppbyggnad.
Buggens schema hittar du i figur 1. 

Huvudkomponenten ar en Motorola 
68HC705C8 CMOS enchipsdator (Ul). 
Den innehaller en 8-bitars mikroproces- 
sor, dubbelriktade in/ut linjer, 304 bytes 
RAM och nastan 8 kBytes PROM. 
2MHz-klockan styrs av en keramisk re
sonator (Zl). Prick-, streck- och minnes- 
ingangarna halls hoga av motstanden 
R2-R7 och jordas med manipulatom och 
tryckknappama S1-S4. Den analoga 
hastighetskontrollen ar en mjukvaru- 
ADC (analog till digital omvandlare) 
uppkopplad med R8, C8 och R13. C8 

an den tai (Vceo = 30, Ic = 800mA och 
effektforlust max 1,2 Watt). Om du har 
en aldre sandare med gallerblockerings- 
nyckling sa far du lov att bygga om den 
for positiv nyckling eller anvanda en 
mellankoppling som fixar detta pro
blem.

Superbuggen ar konstruerad for l&g 
effektforbrukning. I vilolage ’’sover” 
mikroprocessom, inte ens klockgenera- 
tom gar, och buggen fbrbrukar da min
dre an 10 mikroampere! Darfor Anns 
det ingen anledning att vid batteridrift 
forse buggen med strombrytare. Nar 
buggen ar aktiv drar den ca 5 mA om 
medhomingen ar avslagen. Med denna 
paslagen varierar strommen beroende 
pa vilken belastning hogtalaren utgor 
och stromtoppar pa 40mA kan erhallas. 
Darfor bor man for att spara batterier 
anvanda enbart sandarens inbyggda 
medhoming.

Buggen kan koras med matnings- 
spanningar mellan 3 och 5,5 Volt. 3 
stycken Alkaline pen-light-batterier ger 
en nominell spanning pa ca 4,5 Volt och 
racker i regel for flera manaders kor- 
ning. En annan lamplig spanningskalla 
ar 4 st nickel-cadmium- celler som ger 
ca 4,8 volt.

Byggsatsen.
Kretskortet och dess komponenter 

kan man kopa som byggsats. Placerings- 
ritning ser du i Figur 2. De ovriga kom- 
ponentema hittar du sakert hos nagon 
av vara komponentfirmor. En lamplig 
lada ar svart att rekommendera efter- 
som dess storlek styrs av vilka tryck- 
knappar, hogtalare, batterier och poten- 
tio-meter som just du anvander. Den 
kan vara av plast eftersom denna bug ar 
relativt HF-okanslig men kor du med 

laddas snabbt ur av R8 med PA2 konfi- 
gurerad som utgang. PA2 gors darefter 
om till en ingang som mater urladd- 
ningstiden over R13.

En mjukvarugenererad 700 Hz med- 
homingsgenerator har utgang PA5. Q2 

hog effekt och kanske vet med dej att du 
har HF-instralning fran riggen eller an- 
tennen sa kan du val anvanda en skar- 
mad lada, exempelvis av silumin s k. 
Eddystone-box.
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Bottom Views
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Du kan bygga Superbuggen utan ma- 
nuell hastighetskontroll (R13). Om du 
valjer att gora det skall R8 vara pa 100 
kohm och C8 ska ersattas med en byg- 
ling (jumper). Da ar endast digital has- 
tighetskontroll mojlig och ett tips ar da 
att man lagger in program i minne 1 och 
2 som gor det mojligt att med tva knap
par andra hastighet i 10-taktssteg upp 
eller ned.

Bruksanvisning.
Nar du byggt fardig buggen och anslu- 

ter matningsspanningen sa svarar bug
gen med att sanda ”OK” i morsekod. I 
utgangslaget ar buggen installd pa fol- 
jande satt (default):
* Hastighet............100-takt (med det

lage hastighetskontrollen star i).
* Vikt................. 50% *

Monitor..............Till
* Auto-space.......... Fran *

Minnena..............Tomma
* Load-mode.......... Teckenmode
* Input-kd.............Till
* Testserienummer..... 001
* Numreringssystem.... 0
* Funktion-hastighet... 100-takt
Hastighetskontrollen.

Den bestams av programmet och om- 
radet ar 30 - 300-takt. Den analoga kon- 
trollen (R13) varierar hastigheten over 
ett omrade pa 3 - 1. Programmet har en 
kompensation som gor att variationen 
blir linjar i forhallande till rattens rota
tion. Denna sallsynta finess gor hastig- 
hetsinstallningen latt. Som du kanske 
van tar dej, sa gar hastigheten ocksa att 
stalla in digitalt. Nar det sker sa ar det 
kopplat till rattens position. Det gor att 
du kan valja det variationsomr&de som 
passar just dej. KC0Q har som exempel 
sin bug installd for 65-takt med ratten i 
fullt moturslage och f&r d& ett linjart 

omrade med max-hastighet pa 135-takt. 
For att gora det enklare vid funktions- 
programmering kan man programmera 
buggen att ha en separat hastighet i 
kommandomode. Du kan alltsa kora i 
120-takt men ge kommandon i 80- takt 
utan att rora ratten.

Kommandon med manipulator.
Alla manipulatorinmatade komman

don sker med morse-kod. Sander du ett 
felaktigt kommando, eller felaktigt var- 
de for kommandot sa svarar buggen 
med skur av korta toner. (QST-redakto- 
ren har gjort en anmarkning om att det 
later som ”an electronic raspberry”.)

Man maste mata in kommandona ett 
och ett med en samtidig tryckning pa 
knappama 1 och 2 mellan vaije kom
mando. Nar man trycker ner dessa sam
tidigt sa svarar buggen med ett ”F” for 
att tala om att den ar redo for ett funk- 
tionskommando.

Funktionskommandon.
De fiesta funktionskommandon ges 

endast en gang for att skraddar-sy din 
bug for dina andamal. Buggens funktio- 
ner kontrolleras genom tryckknappar 
och manipulatom. Vi kallar knappama 
for 1,2,3 och 4 korresponderande med 
schemats SI - S4. For att lagga in ett F- 
kommando gor man en kort tryckning 
samtidigt pa knapp 1 och 2. Buggen 
sparrar da sandningsmojlighet, kopplar 
pa medhoming (om den var avslagen), 
skiflar till installd kommandohastighet 
(om man kor med separat sadan) och 
kvitterar att den ar redo att ta emot ett 
funktionskommando genom att sanda 
bokstaven ”F”. Sand onskat kommando. 
T ex S25 vilket da staller in buggens 
hastighet till 25 ord/min., d v s 75 teck- 
en/min. Nar kommandot ar utfort (bug

gen vet nar det ar klart och ingen ytter- 
ligare atgard ar darfor nodvandig) opp- 
nas sandningsmojligheten igen och med- 
horningen slas ater av. Kdd-kommandot 
(lilla ”d” star for digit = siffra) har kom- 
mit till for att kunna kompensera even- 
tuell nycklingsdistorsion som kan orsa- 
kas av sandaren eller slutsteget. Det 
har avslojats i ar-tiklar i QST (Product 
Reviews) att semi- break-in och full
break-in (QSK) kan forkorta barvag-till- 
tiden (keying on-time). Detta orsakas av 
tidsfordrojning kopplat till mottagning- 
sandning-skiftet. Resultatet blir en 
slags avklippt CW. Det kan avhjalpas 
med att andra vikt (weight) med Wdd- 
kommandot men detta ger da korrekt 
justering enbart for en hastighet. Kdd 
daremot ger kompensation oberoende av 
hastighet och okar "barvag-till" tiden 
samt proportionellt minskar "barvAg-av" 
tiden med en period av upp till 25 milli- 
sekunder.

Med Zd-kommandot kan man valja 
olika format for testserienummer och 
man kan ocksa utesluta forsta nollan el
ler ersatta den med ett ”0” eller ”T”. 
Oberoende kan dessutom ”0” och ”T” er
satta andra nollor och ett ”N” kan ersat
ta siffran 9. (Se Fig.3.)

Fragekommando.
Man kan med fr&gekommandon ta 

reda pa de olika installningar Superbug
gen vid tillfallet har. Svaren sands pa 
morse-kod och medhomingen g&r natur- 
ligtvis automatiskt da till och sand- 
ningsmojligheten sparras sa att inte den 
interna trafiken i buggen gar ut pa ban- 
det. Man initierar fr&gefunktionen ge
nom att ett kort ogonblick samtidigt 
trycka ner knappama 3 och 4 varvid 
buggen svarar med ett ”?”. Sander man 
da t.ex. ett ”S” sa svarar buggen pa mor-

vD0
IRQ

PA7

Vpp 
RST

PAI

PA0

PB0

PB1 PB5

PB2

PB3 vss PA2

Fig. 1 Kopplingsschema. Alla kon.densatorer dr 25 Volts keramiska. Alla motstand dr 1 / 4 Watts koi eller film.Jl: Stereojack 
eller DIN-kontakt trepolig. J2: Phonojack. LSI: 2-tums hogtalare 8 ohm. R13: 100 kohm linjar. S1-S4 tryckknappar, enpolig 
slutning. Ul: Motorola 68HC705C8 medfoljer byggsatsen programmerad . Zl: 2MHz resonator med inbyggda kapacitanser.
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Fig. 2 Placeringsritning i nastan dubbel storlek.
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se med att tala om vilken operativ has- 
tighet den for narvarande ar installd pa. 
Svaren kan ocksa vara ”ON” eller 
’’OFF”, om man fragar pa sadana funk- 
tioner dar man stallt av eller pa en viss 
funktion, t.ex. ”A”, om det ger svaret 
”ON” sa ar alltsa automatiskt bokstavs- 
mellanrum i funktion. Sander man ”1” 
nar man ar i fragemod sa far man reda 
pa vad minne 1 inneh&ller utan att det 
gar ut i sandning.

Option
(d)

Leading Other
NinesZeros Zeros

0 0 O 9

1 0 9

2 O 0 9

3 O O 9

4 O 9

5 T 0 9

6 T T 9

7 T 9

8 T T N

9 T N

Note: For numbers less than 1000, the first 
zero is always suppressed.

Fig 3. Olika testnummerkonfigurationer.

Minnesinbakade kommandon.
Meddelanden i Tecken-mode (beskrivs 

senare) kan innehalla ”in-bakade” kom
mandon. For att skilja dem fran ’’nor
mal” text foregas de av ett brakstreck ”/” 
och matas in som ett separat ord. Nar 
programmet stoter pa dessa under ut- 
matning av ett minne sa ut-fors den 
funktion de avser. Break (”/B”) stannar 
utmatningen och vantar pa nagot fran 
manipu-latom och sedan fortsatter min- 
nets utmatning sa fort som buggen kan- 
ner ett ordmellanrum. Detta gor kon- 
struktion av ett testmeddelande ”latt 
som en platt”! Gap (/Gd) andrar pa bok- 
stavsmellanrum om man onskar betona

ett tecken. I anropssignaler som t.ex. 
WOE J kan man gora E:t mera lattlast 
genom att sarskilja det fran de andra 
bokstavema. Gap kan ocksa anvandas 
for att forkorta eller forlanga ordmellan
rum. Relativ hastighetsandring (/SUd) 
och (/SDd) kan vara anvandbart. Man 
kan t.ex programmera minne 5 sa har:” / 
SU5 QRZ TEST DE W0IZ /SD5 ” vilket 
da gor att detta minne sands 20 tecken/ 
minuten snabbare an tidigare installd 
hastighet och sedan atergar buggen till 
den ’’normala” hastigheten.

Minnen.
Fyra minnen ar tillgangliga. Vaije 

minne kan innehalla 48 bytes (384 bits), 
vilket ar tillrackligt for att t.ex. lagra:” 
the quick brown fox jumped over the 
lazy dogs back”. Minnenas innehall ra- 
deras om matningsspanningen forsvin- 
ner. Meddelande-editerings-mdj 1 ighet 
Anns ocksa. Om du sander ett fel nar du 
halier pa att lagra in text i minnena sa 
ar det bara att sanda sju eller flera 
prickar (misskrivningstecken). Detta 
ger superbuggen order om att leta upp 
det senast programmerade ordet och ra- 
dera det. Dessutom sander den ordet 
narmast fore det raderade (om det Anns 
nagot) sa att du vet var du ar i texten. 
Du kan radera sa manga ord du vill och 
nar du natt onskat stalle i texten ar det 
bara att fortsatta med inlagringen. Att 
lagra in text i minnena ar latt. Tryck 
bara ner en av de fyra knapparna och 
hall den nertryckt. Efler tva sekunder

slas medhomingen av och buggen san
der en ton. Nar den tonen hors slapper 
du upp knappen och da svarar buggen 
med antingen ”R” eller ”C” for att visa 
om den ar i Realtids- eller Teckenmode. 
Darefter ar det bara att sanda den text 
du vill ha lagrad. Nar detta ar gjort av- 
slutas textlagringen med ett kort tryck 
pa samma knapp. Skulle du forsoka lag
ra in mer an vad som far plats s& far du 
”error”-signal fran buggen och inlagring
en ar darmed avslutad automatiskt. Av- 
spelning av ett minne sker genom en 
kort tryckning pa en av de fyra knap- 
pama. Om ”kominnet” ar paslaget kan 
man trycka anda upp till 8 ganger pa 
minnesknapparna och buggen kommer 
att sanda minnena i den ordning de 
tryckts ner. Ar ’’kominnet” franslaget sa 
kan man bara utlosa ett minne i taget 
och trycker man pa en ny minnesknapp 
under tiden ett minne avspelas sa av- 
bryts det forsta minnet och det andra 
startas. I bada lagena avbryts minnenas 
sandningar av manipulatom.

Realtidsmode.
Har man Superbuggen installd i Real

tidsmode innebar det att det som lagras 
i minnena kommer att aterges exakt 
som det lagrats in, dvs du bestammer 
sjalv tidsavstanden till att bli perfekta, 
forkortade eller forlangda. I detta lage 
lagras pauser som mellanrum och ”ater” 
minnesutrymme. Dock behover man 
inte ha brattom da man startar inlag
ringen och buggen svarar med ett ”R” 
for den borjar inte lagra pauser innan 
manipulatom sant sitt forsta tecken. 
Nar det forsta tecknet sants lagrar bug
gen kontinuerligt tidsenheter vare sig 
de ar tecken eller pauser. Tiden mellan 
slutet pa det sista tecknet och minnesut- 
rymmets slut lagras som en paus. Real
tidsmode tillater inte anvandning av 
minnesinbakade kommandon.

Teckenmode.
I teckenmode lagras kompletta morse- 

tecken (inte bara bits att representera 
prickar, streck och mellanrum). Pro
grammet sanerar din inlagrade sand
ning och producerar en perfekt ’’tajmad” 
CW nar det aterutsands. Du behover 
inte heller oroa dej for ordmellanrum- 
men. Gor pauser efler varje ord. Super-

Fig 4 Kretskortrnonster
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Nojda - i ett fall anddktig - byggare. Fran vanster: SM3CBR, Dick SM3AVQ, 
lars SM3KIF, Ewe och SM3SGP, Gunnar

Detta ar Reset-funktionen och den ater- 
staller buggen till ursprungslage (de
fault). Denna kombination besvarar 
buggen med ”OK”. Reset ar bra att ta 
till om man av misstag digitalt stallt in 
en sa hog hastighet att man inte langre 
kan kommunicera med den. Drabbas da 
inte av panik utan tryck bara ner alia 
knappar samtidigt och buggen hamnar i 
100-takt pa det lage som potentiometern 
ar stalld pa.

Resume
Originalartikeln i QST slutar med att 

konstatera att CMOS Super Keyer II ar 
mangsidig, enkel och prisvard. Den har 
fordelen att vara batteri driven och den 
kan tillfredsstalla dina behov allt fran 
normal iambic-bug till kraftfull contest
maskin. Konstruktioner som denna 
kommer inte till i ett vaccum och man 
tackar for assistans, forslag och upp- 
muntran som man fatt av Bob, W9KNI; 
Joe, N0BB; Dale, N0IZ; Barry, 
WA0RJT och Jim, W0SR.

Oversattarens slutord.
Det kan Annas en del ’’swengelska” i 

den har oversattningen vilket jag hop- 
pas dels ursaktas och dels inte leder till 
nagra problem att forsta texten. Det gar 
bra att ringa och fraga mej om det ar 
nagra oklarheter. Numret hittar du pa 
funktionarssidan. Skriva gar ocksa bra 
men lamna da heist med ett SASE 
(sjalvadresserat frankerat kuvert).

Du som tyckte rubrikens ’’Superbugg” 
lat lite kraftigt tilltaget har, om du or- 
kat lasa sa har langt, kanske andrat 
uppfattning. Jag har inte kunnat hitta 
nagra nackdelar med konstruktionen el- 
ler programmed Jo, jag ska villigt er- 
kanna, att jag inte gillar det dar med 
iambic, men det hor ju samman med att

jag ar en ’’gammal stot” som larde mej 
kora bug langt innan iambic var upp- 
funnet. Sa nu sitter man och kampar i 
betydligt lagre takt an vanligt, men det 
s k aga att lara om!

Jag upptackte vid prov att minnena 
har lite storre omfang an vad som be- 
skrevs harovan. Man far faktiskt plats 
med:”The quick brown fox jumped over 
the lazy dogs back 3 times”.

SM3SGP, Gunnar berattar att han 
upptackt att ’’kominnet” kan klara mer 
an 8 knapptryckningar. Han har lyckats 
med upp mot dussinet!

Att bygga buggen tar inte lang stund. 
I vart fall inte monteringen av kompo- 
nentema pa kretskortet. Priset tycker 
jag ocksa ar lagt och det halier tydligen 
alia som kopt byggsatsen med om. 50 
dollar inklusive frakt kostar krets-kort 
och samtliga komponenter som skall sit- 
ta pa detta. Dessutom medfoljer en om- 
fattande ’’Operating Manual” och en 
laro-bok ’’Tutorial” och dessa bada skrif- 
ter behover man nog for att man nagor- 
lunda snabbt ska kunna tillgodogora sig 
Superbuggens alia mojligheter. Man 
kan om man vill, och oversanda en MS- 
DOS-formaterad diskett, 3,5 eller 5,25 
turns, sa far man texten till dessa skrif- 
ter for datorbruk.( Jag har dom pa dis
kett sa det gar bra att fa dom harifran 
ocksa mot SASE och formaterad dis
kett.)

Inkop av byggsats sker genom bestali
ning och betalning till: IDIOM PRESS, 
Box 583, Deerfield, IL 60015, USA. Man 
accepterar inga kreditkort!

Vid korrespondens med forfattama el
ler Idiom Press skall sjalvadresserat ku
vert (business size, vilket torde vara A5 
eller C5?) tillsammans med tva IRC-ku- 
ponger bifogas.

Lars Olsson, SM3AVQ

buggen sager da till nar det ar dags for 
nasta ord genom att sanda bokstaven ”1” 
(di-ditt) och vantar sedan pa nasta ord. 
Det ar alltsa ingen bradska (som i Real- 
tidsmode) eftersom klockan stannar ef- 
ter varje ord sa att minnet inte pro- 
grammeras med pauser. Meddelanden 
som lagras i Teckenmode kan innehalla 
inbakade kom-mandon som ger storre 
operativ flexibilitet. Dessa kommandon 
inkluderar de for hastighetsandring, ut- 
sandning och dkning av serienummer, 
minskning av serienummer for repeti
tion mm. Ett minne kan starta ett annat 
vilket medger ihopskarvning av minne
na om sa onskas. Later man ett minne 
starta sig sjalvt sa far man en andlos 
loop.

Loopar ar anvandbara till fyrar, all- 
mant anrop (CQ), manstuds och mete- 
orscattertrafik samt testkoming. Loopar 
ar annu mer anvand-bara med inbakade 
paus- och breakfunktioner. Hastighetso- 
beroende pauser i steg av 0.1 sekund 
kan sattas varsomhelst och meddelan- 
det fortsatter automatiskt efler vald tid 
forlupit. Ett inbakat Break tillater dej 
att manuellt med paddeln satta in ett 
eller nagra ord. Minnesutmatningen 
fortsatter sa fort du gor en paus som ar 
langre an ett ordmellanrum.

Tryckknappsfunktioner
Som namndes tidigare utloser ett 

tryck pa en av knapparna det lagrade 
meddelande som Anns i detta minne och 
en samtidig nedtryckning av knapp 1 
och 2 gor buggen mottaglig for install- 
ning av funktioner med manipulatom. 
Av bekvamlighetsskal kan man med an- 
dra dubbelknapp tryckningar utfora an- 
dra kommandon. Trycker man ner 
knapparna 2 och 3 sa svarar buggen 
med ett ”D” vilket betyder att den mins- 
kat serienumret med ett. ”D” star for de
crement men man kan kanske oversatta 
det med ”dra ifran” sa stammer det aven 
med det svenska spraket. Trycker man 
ner 2 och 4 sa svarar buggen med ett 
”X” for Xmit d.v.s. den kvitterar att den 
gatt over i avstamningslage och sander 
kontinuerlig barvag. Detta avbryts med 
ett tryck pa manipulators Kombinatio- 
nen 1 och 3 ger ett svar ”H” for Hands- 
andning. Kan ocksa anvandas for av- 
stamning da i detta lage bade prick- och 
strecksidan pa manipulatom ger konti
nuerlig barvag. Avbryts med ytterligare 
ett tryck pa 1 och 3. Knappkombination 
3-4 har redan omtalats. Den ger ett ”?” 
till svar for att tala om att man kan fra
ga buggen om olika installda status. 
Trycker man ner 1 och 4 samtidigt sa 
staller man in manipulatom for en van- 
sterhant operator. Prick- och strecksida 
pa manipulatom byter plats och buggen 
svarar med ett ”RV” (Reverse). Till slut 
Anns aven tryckkombinationen med alia 
fyra knapparna 1,2,3 och 4 samtidigt.
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1700-2100

1300-1500

1700-2100

14 0500-0700

14 0900-1000

16 1700-2100

20-21 00-2400

21 0800-1100

21 1100-1300

23 1700-2100

APRIL

Dag UTC

SMOFSK, Peter Hall, Timotejvagen 15/67, 
191 77, SOLLENTUNA Tel: 08-7544788

Test

Aktivitetstest VHF 

RTTY Kvartalstest

Aktivitetstest UHF

Regler

12/90

3/91

12/90

SP Aktivitetstest UHF/SHF Nat. 

SP Aktivitetstest VHF Nat. 

Aktivitetstest MIKRO 12/90

REF international EME test 4/91

OK Aktivitetstest VHF Nat.

OK Aktivitetstest UHF/SHF Nat. 

Aktivitetstest 50 MHz 12/90

ill detta nummer av QTC 
har det inte kommit allt for 

mycket material. Vad jag har 
hort sa har det val inte varit allt 
for mycket pa gang, sa det blir 
ju av naturliga skal lite tunt.

Som sa manga andra har man 
lite synder pa sitt samvete. Nar 
det nya diplomprogrammet in- 
stiftades sa tog jag pa mig an- 
svaret for SLA och Mobilen. Det
ta ansvar har jag inte skott spe- 
ciellt bra, man kan till och med 
saga att jag skott det uruselt. Sa 
har nar man har facit i hand sa 
horde jag redan fran borjan ha 
sagt nej till att ta hand om 
dessa, men jag har lite svart att 
saga nej nar man her mig om na- 
got. Rollen som trafiksekretera- 
re, samt ett storre engagemang 
pa jobbet har gjort att tiden inte 
riktigt rackt till allt och som 
vanligt tenderar sadana saker 
som ’’man kan gora nar som 
heist” att bli liggande i stallet 
for att goras pa en gang. Fran 
och med nu kommer diplomen 
att fungera perfekt. Detta tack 
vare att Bengt, SM6DEC kom
mer att ta hand om hela diplom
programmet. De som (nastan 
forgaves) har fatt vanta pa sina 
diplom och QSL-kort har nar 
detta nummer kommit ut fatt 
sina diplom, tillsammans med en 
personlig ursakt.Dessutom sa 
her jag har alia som drabbats av 
min daliga hantering om ursakt.

Om spalten
For att vi i fortsattningen skall kunna 

behalla en bra VHF-spalt och kunna ut- 
veckla den vidare sa behovs det lite nytt 
blod till den, dvs. ytterligare medarbeta- 
re.

I dag Anns det i VHF-sektionen 3 st 
funktionarer forutom mig sjalv. Dessa ar 
Repeter- SM7LSZ, Fyr- SM5JXA och Sa- 
tellitfunktionar SM0DZL. Dessutom 
hjalper SM7LXV/SM7SCJ till med For- 
stagangs-QSO pa 144 MHz och uppat samt 
SM7FJE pa 50 MHz. Till dessa skulle det 
vara bra att fa ytterligare funktionarer. 
De funktioner som framst bdr besattas ar: 
Vice TraAksekreterare, Mikrovagsfunk- 
tionar, Topplistefunktionar, Funktionar 
for vagutbredningsstudier samt kanske 
pa sikt ocksa en separat Testfunktionar.

Alla som laser detta, tank over om du 
skulle kunna gora en insats for att forbatt- 
ra denna spalt. Det kan Annas funktio- 
narssysslor som jag inte har tankt pa. Hor 
av dig till mig per brev, telefon eller pa 
Packet (@SM0ETV), Jag kommer ocksa 
att Annas pa SSA’s arsmote sa dar kan du 
komma och diskutera dessa fragor.

Nasta fraga kommer upp med jamna 
mellanrum och det ar fragan om alia dessa 
langa listor i VHF-spalten. Jag personli- 
gen har mycket sallan fatt nagon kom- 
mentar om dessa. Nu med den ”nya” QTC 
kan det vara dags att kontrollera laget 
igen. Skall vi korta av resultatlistor, topp- 
listor, sa att dom omfattar de 25-50 forsta 
eller skall allt publiceras ? Passa pa och 
tyck till, for det duger inte att man far 3 st 
for och 2 st emot. Detta kan man inte 
avgora en sadan fraga pa.

MAJ

Dag UTC Test Regler

4-5 1400-1400 SSA’s Nordiska test 4/90

7 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/90

12 0500-0700 SP Aktivitetstest UHF/SHF Nat.

12 0900-1000 SP Aktivitetstest VHF Nat.

14 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/90

18 1800-2200 SM-OH landskamp CW 4/91

19 0600-1000 SM-OH landskamp FONI 4/91

19 0800-1100 OK Aktivitetstest VHF Nat.

19 1100-1300 OK Aktivitetstest UHF/SHF Nat.

21 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/90

28 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/90

AKTUELLA TESTER

SKANDINAVISKA VHF/UHF/
SHF MOTET 1991

Nu har inbjudan for det skandi- 
naviska VHF/UHF/SHF motet 
anlant. I ar blir det under tiden 
7 - 9 Juni i fritidsomradet Seljes, 
locator KP13SR i OH6. Seljes lig- 
ger i kustomradet i vastra Finland 
cirka 30 km sydvast fran Kokko
la.
Forlaggning: Det Anns stugor for 
2-6 personer och det Anns gott 
om plats for talt och husvagnar. 
Priset for stugor: FIM 100-290 
per stuga och dag, beroende pa 
storlek och kvalitet pa stugan. 
Program: Traditionellt VHF/ 
UHF/SHF motesprogram med 
foredrag och diskutioner.
Anmalningar och forfragningar: 
Ari Naappaa OH6CL, Lentoase- 
ma, SF-68500 Kruunupyy. Tel 
009358 68 29475.
Hur man kommer till Seljes: Fran 
Helsingfors med tag eller med 
Ayg, Aygplats Anns i narheten. 
Fran Sverige med bat. CEPT li- 
censen ar giltig i Finland fullt ut. 
Den basta VHF/UHF/SHF mo- 
bilstationen kommer att bli belo- 
nad av organisatorerna
Foredragshallare, Utstallare och 
matningskunniga ombetes an- 
mala sitt intresse senast den 1 
Maj 1991. Mer detaljer fran 
OH6CL.
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3-m-parabol for 1296 MHz, 10 m over 
marken, hos SM3EQY. Foto:
SM3STR.

REGLER FOR REF INTERNATIONAL 
EME COMPETITION

TID: Lordagen den 20:e April 0000 UTC 
- Sondagen den 21:a April 0000 UTC. 
FREKVENSER: 432 MHz och 2.3 GHz 
och uppat. MODE: Alla. SEKTIONER: 
QRP: 432 MHz 200 KW ERP max

2.3 GHz 800 KW ERP max
QRO: For hogre effekter an QRP Kom- 

mersiell utrustning. Parabol eller antenn 
tillhorande institution SWL (100 poang 
for vaije hord station) Singl-band, multi
band. TESTMEDDELANDE: TMO eller 
RSTsystemetPOANGBERAKNING: 100 
poang for random kontakt 50 poang for 
skedad kontakt. MULTIPLIER: Varje 
DXCC land kord via EME ger en multip
lier SLUTPOANG: Antalet QSO-poang x 
amtalet multiplier pa vaije band. LOG- 
GAR: Skall vara poststamplade senast 30 
dagar efter testen och skall innehalla 
kompletta log-data. Summeringsbladet 
skall ange totalt antal QSO pa vaije band, 
Multipliers per band och totalsumma. 
Dessutom skall antalet operatorer, detal- 
jer om utrustningen och Locator anges 
och om mbjligt aven foton och kommenta- 
rer. Loggama skickas till: REF to Michel 
Rousselet, F1FLN B.P. 2129 F-37021 
TOURS cedex FRANCE KOMMENTAR: 
Tyvarr kom inbjudan sa sent att den for- 
sta delen (50, 144 och 1296 MHz) inte 
kunde komma med i QTC.

REGLER FOR LANDS- 
KAMPEN SM-OH

TID: Lordagen den 18:e 
Maj 1800 - 2200 UTC Son- 
dagen den 19:a Maj 0600 - 
1000 UTC FREKVEN
SER: 144,432,1296 MHz. 
Repeater eller satelliter ej 
tillatna. MODER: Lorda
gen: ENDAST CW. Son- 
dagen: ENDAST FONI 
(SSB, AM, FM) TEST
MEDDELANDE: RS(T) + 
Lopnummer med bbijan 
pa 001 for vaije dag + LO
CATOR POANG QSO SM 
- OH = 3 poang per pabor- 
jad 10km.QSOSM-SM = 
2 poang per paboijad 10 
km. QSO SM - annat land 
= 1 poang per paboijad 10 
km OBS Avtand un
der 50 km raknas som 50 
km. Avstand over 2000 km 
raknas som 2000 km. 
MULTIPLIKATOR: QSO 
pa 432 MHz = poang x 2. 
QSO pa 1296 MHz = po
ang x 3. LOGGAR: Skall 
vara av REGION 1 Typ 
(Vanliga VHF loggar). Se
parata loggar for vaije dag. 
Loggarna skall vara post
stamplade senast 4 Juni 
for att raknas. 
Skickas till:

Veikko Pekola, OH 1 AWW
Elinante 4A58 SF-20540 Turku Fin

land

REGLER FOR SSA’s NORDISKA TEST
TID: Lordagen den 4:e Maj 1400 UTC - 

Sondagen den 5:e Maj 1400 UTC. FREK
VENSER: 144 MHz och uppat. MODE: 
CW, SSB, AM, FM. QSO via Repeater eller 
satellit ej tillatna. Crossbands QSO’n 
ar ej tillatna. DEFINITIONER: Single 
operator: Station opererad av en enda 
operator, utan assistans under testen, med 
privatagd utrustning och antenn. Multi 
operator: Alla ovriga. SEKTIONER: 144 
MHz Single operator. 144 MHz Multi ope
rator. 432 MHz Single operator. 432 MHz 
Multi operator. Mikrovagor Single opera
tor. Mikrovagor Multi operator. TEST
MEDDELANDE: RS(T) + lopnummer med 
bbijan pa 001 pa vaije band + LOCATOR. 
POANGBERAKNING: 144 MHz = 1 po
ang/km 432 MHz = 1 poang/km 1296 MHz 
= 1 poang/km 2.3 GHz = 2 poang/km 5.7 
GHz = 5 poang/km 10 GHz = 10 poang/km 
24 GHz = 24 poang/km o.s.v. BONUSPO
ANG: Vaije ny kord ruta (JO89) ger 500 
bonuspoang pa 144,300 pa 432 MHz samt 
100 bonuspoang pa Mikrovagor. SLUT
POANG: Antalet kilometer + antalet bo
nuspoang. LOGGAR: Separata loggar for 
vaije band. Region 1 Testloggar bor an- 
vandas och skall innehalla Dag, UTC, 
Call, Sand RST, Mottagen RST och Loca
tor, Frekvensband, poang och bonuspo
ang i namd ordning. Loggar skall vara 
poststamplade senast 8 dagar efter testen 
och skickas till: Peter Hall, SM0FSK Ti- 
motejvagen 15/67 191 77 SOLLEN- 
TUNA

50 MHz RAPPORTER
En del rapporter har ramlat ner i min brev- 

lada och vi kor val igang direkt med en kort 
rapport fran Gudmund, SM2BYA.

910216 1020 KG6UH/DU1 (oppning mellan 
1015-1040), F 910301SM7AED och SM7FJE pa 
MS Sa till Vastkusten och SM6DER:

910130 1340-1408 UT WA1OUB, NV1G, 
KITOL, VE3KKL, W1EJ, VE1YX, VE3CTT 
(FN07) 910205 1100-1103 VK3OT (QF12), 
VK3AKK9102091037 KE9A/DU3,1150 6W1QC

Horda: 910209 0930JH4IHO, JA4MBM. 1045 
KG6HU/DU1, KE0SC/DU3

Sa till Boris, SM6MNS som kommer med sin 
forsta rapport: Kom igang pa 50 MHz den 21/1- 
91 med FT767GX + transverter (home made) 
och med home made 2 el Quad 2W utp.

Har kort 30/1WA1OUB FN53, KITOL FN53, 
VE1YX FN74 31/1 PZ1AP GJ74, PZ1EL ?, 
VE1BVL FN74, E1YX FN74, K1DPP FN74, 
K3MLD FN10. 6/2 KG6UH/DU1 PK04 12/2 
3X1SG IK 23/2 6W1QC ? 25/2 TL8MB ? Horde 
5/2 VK3AMZ och VK5BC. Har kort 10 DXCC 
och 15 rutor

Sa till sodern och Kenth, SM7CMV: 910103 
1049 DK2ZF JO33, Ms. 1227 TR8CA JJ40, F2. 
1245 OT1CAK JO20, DJ5BV JO30, MS (1 min 
burstar). 2200 DL3YEL JO41 Ms (57 min) 
910104 0000-0130 Random Ms en burst QSO 
G4HBA, HB9DBM JN47, HB9SNR JN36, 
DK1PZ JO41, DL7QY, GW3MFY, DJ1UO, 
G1OIB. 1200 OT1AOI Ms sked. 910114 OZ1EUF 
T 910115 1536-1556 Es GJ3RAX IN89,12ADN 
JN45, FC1RG IN99, FC1AJD JN05, FC1GTU 
JN05, F6CCH IN96, FC1BJD JN08 910116 
1606-1724 Es FC1EYB JN23, FC1FNH IN96, 
F6DOK IN95, FC1MVG IN94, FC1BYM IN94, 
FC1HKS JN07, F6CQK JN13, F6GNP IN97, 
FD1NXU IN97. 910122 18-21 Nagra fa SM och 
OZ i testen, Tropo 910130 1049 DJ4SO JO44 T, 
1234 VO INA GN35 F2, VE1YX FN74, VE1XDX 
FN84, VE1BVL FN84, 9Y4VU FK90, KITOL, 
KP2A, W3EP, WA1OUB FN43. Oppningen va- 
rade 1230-1345. 910131 1156 PZ1AP GJ25, 
1203 PZ1EL, F210 min oppning mot PZ medans 
backscatter sigs hordes fran OH, SM6, ON PA 
och SV. 1047 Horde VO1MUN fyr 539. 1302 
GM3WOJ1077 599 Backscatter. 1308 VE 1BVL, 
VE1XDX, VE1ZZ FN84, VE1YX. Horde svaga 
W-stationer. 1416 stangde bandet. 9102011434 
TI2NA EJ79 910202 1105 3X1SG IK51 910209 
0945 KG6UH/DU1 PK04, 0947 KE9A/DU3 
PK05,0950 KE0SC/DU3 PK04, horde KJ6WO/ 
DU391021112273X1SGIK51MT, 13326W1QC 
IK14 hordes till 1403, horde 9L1US fyr. 910212 
1053 Horde 9L1US fyr max 579 1220, hordes 
fram till 1307.1057 Horde 3X1SG max 59 1230, 
hordes till 1303.1158 3X1SGIK51,1652 Horde 
W8RSW i 10 sek ropa G-stationer. 910215 0907 
VK8ZLX PG66, 0920 VK8GF PG66, horde 
JA4MBM, JH4EIY och JA3JW. 1252 Horde 
9L1US fyr, 1309 6W1QCD IK14, 1310 horde 
FY7THF fyr. 910216 0900 KG6UH/DU1 PK04, 
horde backscatter fran DL8FBD, OH2TI, 
OH2BC, ON4KST och DK2PR. 1000 Horde 
KG6UH/DU1 och VK8GF. 1011 DJ9KG JO42 
Backscatter. 1025 horde JH4IUO, 1044 horde 
KG6UH/DU1, LA2AB backscatter. 1151 horde 
9L1US fyr. 1155 horde 6W1QC IK14, 1201 
9L1US IJ38. 910217 0906 horde KG6UH/DU1. 
0937 korde VK8GF PG66 910223 0937 GM3 WO J 
1077 backscatter. 0940 Horde 6W1QC och 
9L1US fyr. 1043 horde 9L1US fyr. 1048 horde 
6W1QC till 1130. 1120 OH5NQ backscatter. 
910224 0943 korde TL8MB JJ94. Hordes 0839- 
1030 910225 1009 horde TL8MB svagt.
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(VHI - SPALTEN^)

Summa Forra
1718.34 (1)
1553.20 (2)
1436.75 (3)
1355.30 (6)
1329.04 (4)
1262.21 (9)
1168.48 (5)
973.61 (11)
830.42 (12)
739.30 (16)

Nr Call
1 SK70L
2 SK4KR
3 SK2AT
4 SK5DB
5 SK5BN
6 SK3AH
7 SK3LH
8 SK1BL
9 SK0CT
10 SK3BP

TIO I TOPP

VHF

KLUBBTAVLINGEN

Nr Call 4>nt Summa Forra
1 SK3AH 2 103165 (1)
2 SM5DCX 2 82996 (7)
3 SK5DB 2 75913(3)
4 SK70L 2 71501 (6)
5 SK4KR 2 67058 (4)
6 SK6HD 2 59497 (10)
7 SM5DFF 2 59172 (9)
8 SK0CT 2 54818 (16)
9 SMOELV 2 54317 (17)

10 SMONKZ 2 53111 (13)

UHF
Nr Call Ant Summa Forra

1 SM3BEI 2 29059 (3)
2 SM3AKW 2 27237 (1)
3 SM4KYN 2 21271 (2)
4 SM2DXH 2 15206 (4)
5 SK0CT 2 14378 (10)
6 SM6CWM 2 14350 (6)
7 SK5DB 2 12394 (8)
8 SM2PYN 2 11121 (13)
9 SM5QA111066 (-)

10 SM3TOM 2 10549 (9)

MIKRO 1296
Nr Call Ant Summa Forra

1 SM5QA 2 10058 (2)
2 SM7ECM 2 7861 (3)
3 SK5EW 1 5989 (1)
4 SM6ESG 2 5520 (5)
5SMOERR 1 4566 (4)
6 SM7SCJ 2 3981 (7)
7 SM7EA 2 3283 (8)
8 SM4KYN 1 3076 (6)
9 SM3BEI 1 2877 (-)

10 SK0CT 1 2603 (-)

MIKRO MULTI
Nr Call Ant Summa Forra

1 SM6ESG 2 19337(1)
2 SM7ECM 2 13628 (2)
3 SM5QA 2 10798 (3)
4 SK0CT 2 3183 (5)
5 SM0CPA 1 2562 (-)
6 SMOFZH 1 451 (4)

50 MHz
Nr Call Ant Summa Forra

1 SM7FJE 2 14485 (1)
2 SM6FZD 2 9289 (2)
3 SKOUX 2 7159 (6)
4 SM7NNJ 2 5962 (3)
5 SM6MNS 1 5670 (-)
6 SM7THS 1 4350 (4)
7 SM6ASD 1 3936 (5)
8 SMOKAK 2 2999 (7)
9 SMOMJE 2 2241 (8)

10 SMOLEI 2 2199 (9)

KLUBBTILLHORIGHET SAKNAS
Som vanligt vid arsskiftet sa kan det bli 

lite problem med klubbtavlingen. Detta 
beror pa att nagra har glomt att satta ut 
sin klubbtillhorighet pa testloggen. Upp- 
giften ar inte obligatorisk, men nog kan 
det val vara trevligt att gynna sin lokal- 
klubb i klubbtavlingen. For att hjalpa er 
pa traven sa raknar jag upp de signaler 
som ej har angett klubb pa sina loggar.

SMOBDS, SMOEJW, SMOERR, 
SMOFZH, SMONKZ, SMOOUG, SM1LPU, 
SM2OXB, SM3AKW, SM3BEI, SM3EQY, 
SM4BTF, SM5AHD, SM5BUZ, SM5DYC, 
SM5FDA, SM5REP, SM5SVC, SM6AHU, 
SM6ESG, SM6CEN, SM6JEH, SM6NFJ, 
SM6SII, SM7BYV, SM7ENC, SM7JUQ, 
SM7SCJ, SM7SHR, SM7THS

RESULTAT 
AKTIVITETSTESTERNA 
FEBRUARI

VHF
Nr Call QTH QSO
1 SK3AH JP82 142
2 SM5DCX JO89 120
3 SM5LRM/5 JO99 103
4 SM7JUQ JO65 113
5 SK7OU6 JO66 117
6 SK5DB JO89 104
7 SM3RLJ JP93 78
8 SK4KR JO79 99
9 SM3BEI JP81 76
10 SMOELV JO89 79
11 SK6HD JO68 80
12 SKOCT JO89 89
13 SM5DFF JO88 83
14 SM3KJO JP92 68
15SM7GWU JO78 59
16 SMONKZ JO99 64
17SM5CTV JO88 59
18 SM4RGD JO79 79
19SK3BP JP81 53
20 SK7JD JO87 58
21 SK5GQ JO89 64
22 SK1BL JO97 49
23 SK6QW JO68 72
24 SM3RL JP82 45
25 SK2AT KP03 46

26 SM3JGG 21211
27 SM3TOM 21163
28 SM2IZO 21059
29 SM3BP 20427
30 SM6JEH 20128
31 SK6AW 20092
32 SM7BYV 19965
33 SM7NNJ 19908
34 SM1NVW 19579
35 SM4KIB 19515
36 SM5PRE 18937
37 SM7KOJ 18538
38 SM5GHD/5 18144
39 SMOKCR 17881
40 SM2OKD 17664
41 SM2SUM/2 17222
42 SM2PYN 16738
43 SK7PI 16648
44 SM7THS 16581
45 SK3BG 16221
46 SM4PBL 15803
47 SK7CA 15690
48 SM4SJY 15117
49 SM2IVB 14970
50 SM6RTM 14799
51 SM5TNL 14718
52 SK4UH 14059
53 SM4JHK/4 13984
54 SMOEJW 13931
55 SM5MCZ 13727
56 SM6BWQ 13409
57 SM1CJV 12979
58 SM5AHD 12898
59 SM4RIK 12851
60 SM7SMF 12848
61 SM6DBZ 12404
62 SM7SYR/7 12400
63 SMOTSC 12239
64 SK7GC 11673
65 SM2OQP 11614
66 SM7SPG 11457
67 SM3RIU 11103
68 SM4CDA 10984
69 SK5JV 10870
70 SM5TGU 10778
71 SM6MFA 10152
72 SM4SCF 10119
73 SM4BTF 10103
74 SMOLYC 10047

POANG
63654
56138
51152
46361
43967
42881
40359
36814
35555
34379
33840
33225
32909
32355
30647
29207
28982
28800
26450
25329
24253
24166
23589
22910
22532

75 SM4SEF
76 SM6AHU
77 SM5RN
78 SK6IF
79 SM4KJN/4
80 SL6BK
81 SM5FDA
82 SM5TSP
83 SM4KBC
84 SMODZH
85 SMOBDS
86 SM7PIK
87 SM4SCL
88 SM2SXT
89 SM2JEB
90 SM5DYC
91 SK4UW/4
92 SM5KQS
93 SM4AMJ
94 SM6PEF
95 SM2ECL
96 SM1REI
97 SM4TLZ
98 SM4JEW
99 SM4FNK

100 SM2NLD
101 SM4HEJ
102 SM5REP
103 SK4RL
104 SM3JAW
105 SM4PKA
106 SM7ABO
107 SM4BRD
108 SM4RPP
109 SM4OBQ
110 SM7RRD
111 SM2BUW
112 SM4LLP
113 SM4RAI
114 SM6NFJ 
115SM5SVC
116 SM2MQL
117 SM4TMB
118 SM6AYV 

LANGSTA QSO: 
OH6QR 762 km
CHECKLOG: SK5SU, SL3ZZW, 
SM3RXC, SM3TTW. SM5RCR

9859
9832
9686
9669
9354 
8833
8825
8684 
8392
8262 
7828 
7647 
7588 
7377 
7210
7201
7139
7056
7038
6988
6341
6307 
6258
6008
5834
5777
5777
5673
5672 
5462
5144
4889
4092
3385
3241
3084
2712
2663
2565
2535
2490
1724

551
510 

SK6HD -

UHF
Nr Call
1 SM3BEI
2 SM3AKW

QTH QSO POANG
18327
13935

JP81
JP92

41
29

3 SM5QA JO89 21 11066
SM3BEI 24 10732

4 SKOCT JO89 23 9260
5 SM4KYN JO79 21 9217
6 SM2DXH KP03 35 8561
7 SM6CWM JO67 18 8047
8 SM6JEH JO68 16 7095
9 SK5DB JO89 15 6935

10 SM2PYN KP03 24 6920
11 SM7ECM JO65 21 6767
12 SM1NVW JO96 11 5788
13 SM3TOM JP93 20 5312
14 SM4SGC JO79 13 4997
15 SK1BL JO97 10 4770
16 SM7BOU JO66 14 4407
17 SM2OKD KP03 16 3436
18 SM7PAF/7 JO65 14 3336
19 SM3JAW JP93 10 3204
20 SM6CEN/4M JP71 6 3193
21 SM7BHM JO76 9 2374
22 SMODZH JO89 8 1328
23 SK7CA JO86 3 1311
24 SM2OQP JP93 6 1282
25 SM7NNJ JO86 2 1070
26 SMOLYC 1060
27 SM7MXP 914
28 SM5FDA 805
29 SM4RPP 357
30 SM4TLZ 340
31 SM4TMB 340
32 SM4RQF 307
33 SM6MFA 307
34 SM7SHR 307
LANGSTA QSO: SM4KYN - OH2AQ 608 km 
CHECKLOGG: SM5RCR

MIKROVAGOR 1296

MIKROVAGOR MULTI

Nr Call QTH QSO POANG
1 SM5QA JO89WJ 16 4668
2 SM7ECM JO65NQ 15 3179
3 SM3BEI JP81NF 11 2877
4 SKOCT JO89XK 12 2603
5 SMOCPA JO89XH 11 2362
6 SM6ESG JO67CC 9 2187
7 SM3EQY JP81FI 6 1539
8 SM7EA JO76UE 6 1320
9 SM5FHF JO89TV 8 1237

10 SM7SCJ JO65QJ 7 1140
11 SMODZH JO89VJ 6 303
12 SM7PAF JO65OR 1 107

Nr Call QTH QSO POANG
1 SM6ESG JO67CC 17 9112
2 SM7ECM JO65NQ 21 6741
3 SM5QA JO89WJ 19 5088
4 SKOCT JO89XK 14 2733
5 SMOCPA JO89XH 13 2562

LANGSTA QSO. 1296 SM5QA - 0Z7LX 575 km 2.3 
SM7ECM - OZ1DOQ 240 km 5.7SM6ESG
SM7ECM 167 km 10SM6ESG - SM7ECM 167 km

50 MHz
Nr Call QTH QSO POANG

1 SM6MNS JO67AT 13 5670
2 SM7FJE JO65ML 17 5650
3 SM6FZD JO57VR 8 4083
4 SKOUX JO99BM 7 3447
5 SM7NNJ JO86DQ 2 1297
6 SMOMJE JO89VG 4 1093
7 SMOKAK/0 JO99BM 3 1063
8 SMOLEI JO89WE 3 1056
9
LANGSTA QSO: SK0UX - OH3XA 371 KM

HORT OCH KORT 144 MHz
TROPO SM7LXV JO65 910116: Fin opp- 

ning mot SP, Y, SM1, OH. Korde sjalv foljande: 
SP7EBM JO91, SP3OCV JO82, SP3EFG 
JO93 + en massa Y + SP i JO74, JO93, JO62, 
JO61, JO71, OH3EX och OH2NNA KP20. 
910117: OH3MF och OH2AV KP20. 
OH5NOL, OH5TS och OH5NZO KP30.

432 MHz TROPO
SM7LXV JO65 910116: Forsokte for en 

g&ngs skull vara lite mer aktiv pa 432 MHz 
och foljande noterbart kordes: OH3OZ, 
OH2BWL, OH2TI, OH2BYJ och OH2LCQ 
KP20. Horde fyren OKOEP JO80 pa 432.885 
MHz 2W med 599+ men horde ingen OK- 
station. Konstigt! l&g fyren for hogt ? (1500 m 
ASL). 910117: SP6GZZ JO81 (569/599) med 
antenn mot OH. OH2BMB KP20, OH2DG, 
OH5NOL och OH5NR KP30. OH6MP KP12. 
Blev kanske inte sa m&nga QSO denna opp- 
ning men 2 nya rutor pa 70cm (KP12 + KP30)

TILLAGG OCH ANDRINGAR
Pa grund av min tidigare sjukskriv- 

ning sa blev nagra resultat liggande 
kvar pa mitt arbete. Dessutom blir det 
som vanligt justeringar i klubbtav
lingen sa har i bdijan av aret.

Foljande tillagg till UHF-testen: Pa 
plats 3 skall SM3BEI in med 24 QSO 
och 10732 poang

Foljande tillagg till Mikrovags-tes- 
ten Multi: Pa plats 5 skall SK0CT in 
med 3 QSO och 450 poang.

Foljande forandringar i Klubbtav
lingen:

4 ( 4) SK5BN 5 - - 69810 510.18
5 ( 5) SK3LH 3 1 - 56862 415.55
12(12) SK0CT 21140377 295.08 14 

(29) SKOUX 2 - - 34902 255.07 18 (34) 
SK2QG 3 - - 24646 180.11 47 (-) 
SK4YO 1 - - 3726 27.23

E<
CXJCXJC\1CXJCXIC\IC\JCM

C\JC\1
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Summa Kl.poangNr Klubb

(VHF - SPALTEN^—

KLUBBTAVLINGEN
VHF

Tja, varierande forallande verkar det 
som. Bast i mellannorrland och i sodra 
Sverige. Annars inte sa mycket att hetsa 
upp sig for.
UHF

Kondsen verkar ha varit mycket upp 
och ned, men det gick att kora hyfsat 
langt i vissa riktningar.
MIKROVAGOR

10 GHz aktiviteten ar pa sparlaga, 
dessutom verkar inte condsen vara pa 
topp pa denna frekvens. Verkar vara dags 
att lasa flygtidtabellerna !
50 MHz

Hoppsan var tog alia vagen !? Stock
holm hade visst sportlov ! I dvrigt var val 
condsen under all kritik. Vi lar oss val 
snart hur detta band uppfor sig, och da 
skall val QSO’na komma ? Var sjalv med 
som operator pa SK0UX och fick uppleva 
min forsta test pa detta band. Aterkom- 
mer fran eget QTH.
DELTAGARNAS KOMMENTARER

SM7BYV: Ett forsok till comeback ef- 
ter flera Ars uppehall. Trevligt att ater 
vara med i ganget. En nyinskaffad dator 
(opr=en av mina overtoner) gor att jag ar 
lite osaker pa loggen. Men hoppas det har 
fungerat.

SM4FNK: Hyfsade conds och aktivi- 
tet. Nagot”humorberoende” kanske. Dock 
arsbasta. Hoppas jag ger mig tid att fixa 
pre-ampen till nasta gang. Da kanske 
QSO-frekvensen okar oxo !? 73 de Lasse

SM3RXC: FB tropo-conds, men ’’litet 
hogtrycks-lock”! OH1-OH8 gick bra, plus 
SM0,3,4,5. Men inga SM2,6,7 es 1! Svag 
Au ett tag, men lyckades inte ens kora 
LA1K ! Korde inte hela tiden, men trots 
det ett skapligt resultat. God aktivitet, 
med atfAljande QRM ! HI! Fortfarande 
blygsamma 25/30 W es 12 ELY. 100 W ”pa 
gang”. TNXfortrevligsammvaro, hoppas 
pa fler fina avstressade 2 m-tester. Ar 
inte alls n&gon testfreak, tvartom, men 
aktivitetstesten ar en ”van-lik” tavling. = 
DX, GL, 91. 25 es frid de Br&kolle! CIL + 
@

SM4RGD: Vilka harliga konditioner 
under hela testperioden. Det ar inte ofta 
som det gar att kora med alia frannlan- 
derna pa sa kort tid. Fina konditioner 
aven norrut. Jag korde SM2OKD, SK2AT 
+ OH,LA och OZ. Hoppas pa lika bra tur 
med kondsen nasta testomgang. 73 de 
Charlie

SK7OL: Verkligen spannande kondi
tioner. Nagra sekunder efter att man 
givit 59 i rapport kunde man knappt lasa 
vederborande. Detta var kannenteck- 
nande under hela testtiden. I ovrigt 
marktes en klar avmattning i tropsfarre- 
flektionerna fran omkring kl 2100. Skul- 
le vara riktigt roligt med bra och stabila 
konditioner under en testkvall som om- 
vaxling ! 73 de SM7BOU ’’Kicke”

SK5SU: Testpremiar hade for signalen 
SK5SU och op SM5TMF. I och med att vi 
inte har f&tt upp nagon vettig 2m ant 

VHF och UHF eller UHF och MIK-

1 SK0CT 2 2 3 148470 1000.00
2 SK5DB 3 1 1 126332 850.89
3 SK3AH 3 - 118919 800.96
4 SK2AT 5 4 - 116323 783.48
5 SK4KR 11 6 - 115767 779.73
6 SK5BN 5 - - 103448 696.76
7 SK3LH 4 2 - 95119 640.66
8 SK7OL 5 1 - 90749 611.23
9SK1BL 4 2 - 84147 566.76
10 SK3BP 3 - 68088 458.60
11 SK4BX 3 - 61166 411.98
12 SK0UX 2 - 52260 351.99
13 SK7CA 3 2 - 48007 323.34
14 SK6QW 4 44496 299.70
15 SK7GC 2 - 42320 285.04
16 SK4IL 5 - 37450 252.24
17 SK0CW - 1 1 37396 251.88
18 SK2QG 3 - 33916 228.44
19 SK6HD 1 -• 33840 227.92
20 SK7CE - 1 1 33757 227.37
21 SK4UW 3 31242 210.43
22 SK4UH 2 - 29862 201.13
23 SK7UO 2 1 27076 182.37
24 SK7JD 1 25329 170.60
25 SK5GQ 1 24253 163.35
26 SK7PI 1 1 1 23641 159.23
27 SK6IF 2 22073 148 67
28 SK2AU 1 21059 141.84
29 SK6AW 1 20092 135.33
30 SK5AS 1 18937 127.55
31 SK3BG 1 - 16221 109.25
32 SK6DG 1 - 16094 108.40
33 SK4DM 1 - 15117 101.82
34 SK4RL 2 - 15026 101.21
35 SK6EI 1 14799 99.68
36 SK2VX 2 - 13551 91.26
37 SK0NN 1 - 12239 82.43
38 SK0QO 1 1 - 12167 81.95
39 SK0PR 1 1 1 11827 79.66
40 SK5JV 1 - 10870 73.21
41 SK5UM 1 - 10778 72.59
42 SK6SV 1 1 - 10766 72.51
43 SL6BK 1 - 8833 59.49
44 SK5RO 1 - 8684 58.49
45 SK5BE 1 - 7056 47.52
46 SK2VY 1 - 5777 38.91
47 SK7BQ - 1 - 4748 31.98
48 SK4YO 1 - 4092 27.56
49 SK7FK - 1 3960 26.67
50 SK2CI 1 - 2712 18.27
1 SK5DB 3 1 1 126332 1000.00
2 SK3AH 3 - 118919 941.32
3 SK2AT 5 4 - 116323 920.77
4 SK4KR 11 6 - 115767 916.37
5 SK5BN 5 103448 818.86
6 SK3LH 4 2 95119 752.93
7 SK7OL 5 1 90749 718.34
8SK1BL 4 2 84147 666.08
9 SK3BP 3 68088 538.96
1OSK0CT 1 1 2 67630 535.34
11 SK4BX 3 61166 484.17
12 SK0UX 2 - 52260 413.67
13SK7CA 3 2 - 48007 380.01
14 SK6QW 4 - 44496 352.21
15 SK7GC 2 - 42320 334.99
16 SK4IL 5 - 37450 296.44
17 SK0CW - 1 1 37396 296.01
18 SK2QG 3 33916 268.47
19 SK6HD 1 33840 267.87
20 SK7CE 1 1 33757 267.21
21 SK4UW 3 31242 247.30
22 SK4UH 2 29862 236.38
23 SK7UO 2 1 27076 214.32
24 SK7JD 1 - 25329 200.50
25 SK5GQ 1 - 24253 191.98
26 SK7PI 1 1 1 23641 187.13
27 SK6IF 2 - 22073 174.72
28 SK2AU 1 - 21059 166.70
29 SK6AW 1 - 20092 159.04
30 SK5AS 1 - 18937 149.90
31 SK3BG 1 - 16221 128.40
32 SK6DG - 1 - 16094 127.39
33 SK4DM 1 - 15117 119.66
34 SK4RL 2 - 15026 118.94
35 SK6EI 1 - 14799 117.14
36 SK2VX 2 - 13551 107.26
37 SK0NN 1 - 12239 96.88
38 SK0QO 1 1 12167 96.31
39 SK0PR 1 1 1 11827 93.62
40 SK5JV 1 10870 86.04
41 SK5UM 1 10778 85.31
42 SK6SV 1 1 10766 85.22
43 SL6BK 1 8833 69.92
44 SK5RO 1 - 8684 68.74
45 SK5BE 1 - 7056 55.85
46 SK2VY 1 - 5777 45.73
47 SK7BQ - 1 - 4748 37.58
48 SK4YO 1 - 4092 32.39
49 SK7FK - 1 3960 31.35
50 SK2CI 1 - 2712 21.47

KOMMENTARER TILL
februariomgAngen
TESTLEDAREN
ALLMANT

Kom i hag att loggarna skall vara post- 
stamplade senast 8 dagar efter testen. 
Detta gor att det gar att hinna med att fa 
tva intilligande tester i samma kuvert.

kordes testen pa en vertikalpolariserad 
mobilantenn uppstalld pa vinden. Kul att 
vara med fast QSO’na inte blev sa manga. 
Nasta test kor vi forhoppningsvis pa en 
vettig, horisontal pol ant. Har ej mojlighet 
att berakna poang.

SK5GQ: Som vanligt var uppslutning- 
en stor da vi skulle awerka manadstes- 
ten, nu skulle SK5GQ ’’vadras” ordentligt. 
Inledningen blev inte sa bra, men vi 
spurtade mot slutet av testen beroende pa 
AURORA + starkt KAFFE!! Resultatet 
vart val normalt men ’’LOOK OUT” nasta 
test ar vi ater med nya friska tag. 73 de 
SK5GQ/Peter

SM2ECL: Snalla, snalla froken AU
RORA ! Varfor ??? Vad ont har jag gjort 
DIG som sanker dina nastan ogenom- 
trangliga kjolar vid Umea alvdal ? Endast 
en kort stund, 10 min, innan testens slut 
lyfte DU pa kjolarna sa pass mycket att 
LA1K, SM3, SM4, SM5, SM0 behagades 
av DIG! Varfor ej SM2ECL.

SM3TTW: TOPPKONDITIONER! 
horde ett 20-tal stationer, men med 10W 
kommer man tydligen ingen vart. Trots 
detta var resultatet PERSONBASTA! 
Sundsvall ar det langsta jag natt hittills! 
Jag raknar inte repeter-trafik. I sa fall har 
jag OH. Konditionema l&g ocksa spora- 
diskt pa OH. Testen boijade med aurora. 
Ingen SSB pa den, men en del CW. Ett 
onskemal ar att det skulle forekomma 
mer trafik pa laga delen mellan testema. 
Men det tycks vara omojligt. Kanske vore 
idee att ha en bestamd tidpunkt? Jag 
menar att det ar skaplig fart nar det ar 
tester, men varfor inte? For mig ar det 
intressant i och med att jag joxar med 
antenner. Det ar ett elande att man skall 
behova bestalla QSO’n. 73 de Kias

SK0CT: Bra aktivitet i borjan fran alia 
hall. Nil QSO via auroran. Skont med 
bara 1 test/vecka !! 73 KAK
UHF

SK0CT: Forsta timmen urrk bla fy na 
va? Hjalp BOTTEN DALIG ! Horde inte 
ett pip utanfor SM0/SM5! Efter halva 
testen sa bdijade det horas OZ har i SM0, 
men fick bara komplett QSO med 2 st. 73 
+ vettiga conds nasta gang de KAK

SM7MXP: Snokoande pa vagama fran 
Stockholm, snopulsande fram till stugan, 
snopligt med bara 2 QSO pa de 25 minuter 
jag hann vara QRV. 73 fran Janne

SM7BOU: HURRA! Nu ar val i alia fall 
bottennappet avklarat vad galler condsen 
p& 73 under en test, eller kan det bli 
samre? QSO pa distanser over 130 km (ca) 
kunde i vissa fall inte genomforas under 
vare sig ett eller tva forsok beroende pa 
otrolig QSB. Det var som att aka jetplan i 
rote (tva flygplan) pa tradtoppshojd i 
orkanvindar. Man hade dalig koll pa var 
den andra fanns. 73 de ’’Kicke”

SM7ECM: Vilket bottennapp! Mitt 
samsta testresultat sen oktober -88. Ett 
enda QSO under sista timmen tyder pa 
att en del trottnade och stangde av innan 
testen var slut. 73/Anders

SM6CEN/4M: Denna gangen kom det 
bara lite sno, men -15 gr och ca 10 m/s 
utgjorde yttre hinder. Tyvarr inga som

< c □
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beamade harat, horde varken SM5 eller 
SM0 men 2 QSO’n med SMI blev det. 
QRV 2015-2300. QTH ca 500 mASL, 140w 
ut, 17el. Nu atergarjag till /6M under den 
narmaste tiden, men en eller annan over- 
raskning kan det val bli. 73 Hakan

MIKROVAGOR
SM7ECM: Mycket daliga konditioner. 

Tur att SAS trafikerar linjen Malmo- 
Stockholm. Det gar alltid att kora QSO 
med SM0 om man passar pa nar planen 
ar ungefar halwags. Man har ca 10-15 
minuter pa sig. Denna gangen blev det 
QSO med SM5QA och SK0CT. Jag blev 
aven hord av SK0CR pa 10 GHz via flyg- 
plan. Har ar reflektionstiden betydligt 
kortare, ca 15-30 sekunder. I DL- och HB- 
land ar det idag ganska vanligt med 10 
GHz QSO via flygplan. Dar ar det fler plan 
i luften sa det lar inte vara sa lang tid 
mellan reflektionema. Manga QSO pa 
23cm (och aven lagre band) som man trott 
varit tropoforbindelser har sakert varit 
via flygplan. 73/Anders

SM6ESG: Mandag kvall, underbara 
ledskikt over hela Kattegatt. 6 es 3 cm 
fyrama dundrade in fran Fredrikshamn. 
Tisdag kvall allt borta. l\piskt som van
ligt ! Forsta 1,5 timman 1 QSO. Sedan 
slappte det en del, trots botten conds. Fick 
i alia fall tvattat tva maskiner i doperio- 
dema. Alltid nagot! Hi ! 73 de Morgan.

SM7PAF: Forsta QSO’t avverkat pa 
1296. Mottagarconv klar men i brist pa 
sandarkonverter fick det bli 432 + over

toner. Nasta gang blir det troligen 1 W ut 
i nagon form av antenn. CU/Tommy

SK0CT: QRV igen pa 1296. Dock med 
frekvensdrift och halv uteffekt (25w). Bot- 
tennapp pa 10 GHz!. Under 1990 korde 
jag SM3BEI vaije gang. Tva forsok denna 
gang gav inte ens nastan QSO. Kvallens 
QL: SM7ECM hordes 20-30s pa 10 GHz. 
Troligen via flygplansreflektion. 73 de 
SM0KAK

SM7SCJ: Konds-bedrovliga, trots fb 
hogtryck tre veckor i strack. Klart att det 
skulle svikta dan innan testen. Pa den 
igen, aktiviteten urusel.

SM0IKR: QRT pga QTH byte. Kommer 
att sakna mitt ”fma” tak. Finns det nagon 
som vill overta det ? Vore synd om det inte 
kom amatorkaren till godo. 73 Goran

SM3BEI: Tyvarr misslyckades 10 GHz 
QSO med SK0CT. Flera OH QRV: OH 1CF, 
OH3TR o OH6HP. Fina sigs fran OH1 o 
OH3, nil fran OH6HP. Problem skicka 
loggar inom 8 dagar, blir 4 brev/manad for 
den som kor alia band - Dyrbart o krang- 
ligt - Andring ? / Lennart 50 MHz

SK0UX: Vad hande med alia i SM0 
som var QRV forra gangen ? Om 4 timmar 
kanns for langt for den har testen sa kan 
vi val i alia fal forsoka ha hog aktivitet 
forsta timmen ? OH 1CF berattade att han 
korde 8 st OH de forsta tva timmarna, sa 
SM0’or vand antennen ditat ! Vi korde 
OH3XA KP20, OH1YP KP10 och OH1CF 
KP00. Vi missade dock forsta 30 min pga 
dalig planering. Till de som jag (KAK) 
tidigare har forvirrat: FINLAND HAR 
TEST SAMTIDIGT MED OSS !!! Ops 
SM0KAK + SM0FSK

Referat o kopieringsservice
For fotokopior satt in 1,75 kr/sida + 

porto 5 kr , per forsandelse pa NSRA:s 
gostgiro 86 58 38-7. Ange Tidskr. namn, 
Argang o nummer, artikelns rubrik.

Testinstrument for kristaller
Lattbyggt instrument for berakning 

av kristallers F, Q och R-varde. Anslu- 
tes till en frekvensraknare. (QST 1/ 
90, sid 21-23)

Cirkularpolariserad ’QUAGI-antenn”
En hybridantenn sammansatt av 

QUAD- och LINJAR-element for cir- 
kular polarisation, speciellt lamplig for 
satellittrafik. Matt for bade 145 MHz 
och 435 MHz. (QST 1/90, sid 24-27)

QRP SSB/CW transceiver for 14 MHz
En liten enkel och trevlig rigg som 

skall vara bade lattbyggd och effektiv, 
utan svaranskaffade delar, sags det. 1 
- 10 W.(QST 12/89, sid 18-21 samt V 
90, sid 28-31)

QRP WATT-matare
Ett litet enkelt instrument for att 

mata effekt fran 5 mW till 10 W i bada 
riktningama, fran ca 1 MHz till 150 
MHz. (QST 2/90, SID 19-23

Signaln iva-konverter
Hur man enkelt kopplar samman 

alia olika signaler som behovs i en 
modem amatorradio-anlaggning. 
(QST 2/90, sid 24-27)

En baianserad antennkopplare
Multibands tradantenner och oppna 

matarledningar kommer tillbaka. Kor 
9 kortvagsband pa EN antenn med en 
bra antennkopplare! (QST2/90,sid28- 
32)

Battre och kortare TOPP-LOADED an- 
tenner

Hur liten kan t ex en vertikal 
kvartsvagsantenn bli? (QST 3/
90, sid 26-90)

MC2831A - en hel FM-sandare (nas
tan)

De nya "mangbeningama” innehal- 
ler MYCKET ien enda krets. Hararen 
som ar hjartat i manga FM-stationer. 
Prova en FM-exciter! (QST 3/ 
90, sid 31-33)

Batted BACK-UP
Lat batterier ta over nar strommen 

gar! Har ar HUR du gor!
(QST 3/90, sid 34-37 + 4/90, sid 32-35 

+ 5/90 sid 25-27)

Hand-fri mobiltrafik
Bagge handema pa ratten - och anda 

mobiltrafik fr&n bilen! Kanske snart 
lag aven i Sverige. Har ar ett forslag. 
(QST 4/90, sid 25-27)

Till minne

SM3GGN
Helt plotsligt och ovantat har vi natts av budet att Stig 

Jonsson, SM3GGN, har gatt bort.
Vi som kande Stig, bade som radioamator och som person- 

lig van, har drabbats av sorg och saknad. Han deltog i 
allehanda aktiviteter inom Jamtlands Radioamatbrer. Han 

o 

var aven deltagare nagra ar pa Astolagret med kamrater 
fran Ostersund.

Stigs valkanda rost hordes ofta mobilt pa 2 meter. Han 
upplevdes av alia som en reko kompis.

Vi saknar Stigs rost i etem och lyser frid over hans minne.

Ett sista 73 och 88 fran vannema JRA - Jamtlands 
Radioamatbrer
SM3GKQThure
SM3KJU Bjorn
SM3GHN Jan-Bertil
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FG-Jagare och likasinnade!
Ja, nu narmar sig hosten - jag, jag me- 

nar att nu ar det var och hosten ar inte 
sa langt avlagsen. Sommaren ar ju den 
tid pa aret som gar fortast, sa snart ar 
vi inne i September.

GLOM INTE ATT BOKA DEN 7 
OCH 8 SEPTEMBER 1991, for vart ar- 
liga FG-meeting.

kanske nagon anmarker att det inte 
ar sa mycket FG-jakt numera, men for 
den skull behover vi inte slopa vara 
meetings. Ett sadant gang som FG-ja- 

x^garna och likasinnade, far bara helt en- 

kelt inte skingras, det kan ju dyka upp 
nagot nytt under himlen.

I ar hade vi tankt att landa pa Stads- 
hotellet i Katrineholm. Sven och jag har 
varit dar for inspektion. Valdigt fint ho- 
tell och de lovade att det inte skulle bli 
dyrare an i Goteborg i fjol. Hotellet lig-
ger i narheten av jarnvagsstationen 
(100 m). Tag fran alia hall av Sverige 
anlander hit och fina bilvagar leder hit.
Nattgarage kan ordnas.

Priset for ovemattning med samtliga
maltider blir enligt foljande:

Dubbelrum 625:-
Enkelrum 710:-

kr/per person

Lunch 105:- ”-
Kaffe 30:- ”-
Supe 150:- ”-
Dagordningen blir densamma som ti- 

digare. Lunch kl 13.00, mote kl 14.00. 
Damerna aker som vanligt ut en runda 
med buss. I ar blir det ett trevligt res-

HAN BRAS PA FAR SIN
Carl-Johan Eriksson SM0NKZ i Pen- 

ninby ’’Callis kallad” gar i sin fas fot- 
spar.

Tester och prover gjorde han ’’Callis”
13 ar gammal.

Teknik gjorde han 89.11.07.
Telegrafi gjorde han 90.08.13.
Certifikat fick han 90.09.09 da hade 

han fyllt 14 ar. ’’Callis” har klarat certi
fikat och tillstand galant.

Hans storsta intresse ar telegrafi diir- 
efter VHF-trafik ex tisdagstester, och 
naturligtvis Packet-radio med sina tva 
datorer, numera aven som node mellan 
Aland och SM0ETV i Stockholm. 

’’Callis” tycker att det finns nastan 
inga begransningar for vad man kan 
gora med ’’Radio signaler”.

Alltsa vi signalerar lycka till bade till 
far och son.

SM0TKE

SK5SI1
Motala Sandareamatdrer

SK5SM
Inbjuder till SM5-mote sondagen 7 

april 1991 kl 1100 pa Motala Rundradi- 
omuseum, Motala. Sedvanliga motesfor- 
handlingar och QSL-information av
SM5CAK, visning av museet. kaffe med 
dopp finns att tillga.

Hjartligt valkomna halsar
Motala Sandareamatdrer och DL5 Claes 
SM5HQN

supe. Korn ocksa ihag att skriva din YL 
el XYL:s namn.

Vi aterkommer pa denna spalt lite 
langre fram. Tills dess 73 och 88 fran 4 
AXL/ Sven och 7HZZ/ Elvir

mal, namligen Harpsund. Kanske nagon
far ta en tur med Harpsundsekan. Kl 
16.00 dricker vi kaffe och kl 19.30 inta- 
ges aftonens supe. Darefter dans tills 
fotterna inte orkar mer.

Som vanligt har vi ett lotteri och de 
som ar intresserade kan satta in en 
summa pa postg 459 09 48-8. Lotterna 
kostar 10:- kr/st. Hosta vinsten ar annu 
inte bestamd, men den blir nog av sam- 
ma klass som de foregaende aren. Bl a 
finns det tva dykarur, matinstrument av 
olika slag, armbandsur och reseur.

Anmalningar till var fest gores ocksa 
pa pg 459 09 48-8 och glom inte satta ut 
om ni vill ha fisk el kbtt till lunch och 

Fran distrikt och klubbar

A
Vart varma tack till Fagersta Amator- 

radioklubb for vanligt deltagande vid 
var kare Sven Ringstrom SM5HSL bort
gang och for de vackra blommorna vid 
hans bar.

Barn och syskon
\>

VARAUKTION I VALBERG
Dax igen for det sakra vartecknet: den 

traditionella varauktionen pa SK4IL. 
Reservera tisdagen den 9 april for en 
resa till Alvenasrestaurangen i Valberg 
dar varens radiobegivenhet borjar kl
18.30.

Tag med det du vill salja och valj mel
lan att lamna varorna (markta med sig
nal och lagstapris) till auktionen eller 
hyr bord och ’’oppna eget”.

Ett foretag i branschen staller ut nyhe- 
ter. Naturligtvis aven servering och lot- 
terier. Inlotsning pa R7 och 145.250.

Alltsa: rensa shacket pa overskott, 
kom och fynda, kamma hem vinster och 
traffa mycket trevligt radiofolk!

Vi ses!
for styrelsen, SM4SEF Bosse

NRK AUKTION
Norrkopings Radioklubb inbjuder till 

auktion lordagen den 13 april 1991 mel
lan kl 1000 och 1500 i Folkets Hus 
Slottsgatan 118 Norrkoping. Inlotsning 
pa R-nollan. Lattaste infart via Norra 
Promenaden. Folj skyltama. Inom gang- 
avstand fran centralstationen. Kaffe,
lask, fika och brod kommer att Annas pa 
plats. Kom och fynda, mycket Ana saker 
Anns, instrument etc. Manga prylar for 
handiga HAMs.

Hjartligt valkomna

Manadstestvinnare SSB-90
Efter tolv manadstester stod det klart att vi Vastra Blekinge Sandareamatorer 

tog hem segem efter en jamn kamp mot Sundsvallama med SM3CER i spetsen. Vi 
som kort ar SM7FFI/Bengt, SM7MSP/Inge och SM7PERZPer och vi hoppas nu att 
Aer upptacker hur roligt det ar att kora MT. Vai mott pa banden onskar vi i VBSA.
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{^Fran distrikt och klubbar^)

’’AUKTION!”
Aven i ar blir det en auktion hos 

SK7HW, i Vaxjd
Lordagen den 20 april galler det att 

vara med, om man skall gora nagra
fynd.

/SK7HW

WEST COAST DIGITAL RADIO 
GROUP

WCDRG ar en sammanslutning av 
sandareamatorer pa vastkusten med in- 
riktning pa digital kommunikation och 
olika lanksystem. Egna digipitrar kom- 
mer att placeras ut och samarbete inle- 
das med ovriga foreningar med samma 
intresse i omradet och i grannlandema. 
SK6VH (Vastkustens Mikrovagsgrupp) 
har redan kommit igang med en station. 
Framfor allt kommer lankning att ske 
pa mikrovagor och med hogre hastighe- 
ter.

Vidare kommer ett samarbete provas 
med en klubb i USA med liknande in- 
riktning.
Styrelsen bestar av
SM6FMB (ORDF), SM6KXN, SM6KJX 
OCH SM6CMU.
Till SYSOP for BBS SK6YW har utsetts 
SM6GQW

gm SM6CMU sekr

SM3-mdte i Kramfors lordagen 
den 13 april

Det ar dags for SM3-mdte igen. I var 
ar det Adalens Sandare Amatdrer som 
star for vardskapet och vi samlas pa ho- 
tell KRAMM som ligger ett stenkast 
fran genomfartsleden i Kramfors.

Vi bdijar klo 11 och halier pa till kl 16 
med en paus kl 13, da vi ocksa loser 
TIPSTOLVAN med ett fint vandrings- 
pris till vinnaren.

Vi kommer att diskutera arets motio- 
ner och styrelseforslag, sa det ar bra om 
Du tar med QTC nr 3/91 till motet. 
Dessutom talar vi om SM3-angelagen- 
heter och forslag till valberedning. Efter 
motet kommer ASA att visa sin nya 
klubblokal.

Lyssna pa bullen sa far du veta det se- 
naste om SM3-mdtet.

Valkommen till Kramfors onskar ASA 
och DL3!

DL0MOTE
Lordagen den 6 april 1991 kl 10.00 
Plats: Tekniska Museet, Lilia horsa- 

len, Stockholm
Forslag till dagordning:
1. Motets oppnande
2. Faststallande av dagordning
3. Vai av ordforande for motet
4. Vai av sekreterare for motet
5. Vai av protokolljusterare
6. SSA:s tekniksekr SM0EPX (Mi

chael ) informerar om stomingsfunk- 
tionsverksamheten

7. SSA:s VHF trafiksekreterare 
SM0FSK (Peter) berattar bl a om erfa- 
renhetema gallande 50 MHz bandet

8. Ovriga fragor
9. Motets avslutning
SSA:s ordforande SM5BRW (Hans) 

kommer att narvara och tillfalle Anns 
da att stall a fragor om SSA:s verksam- 
het.

Valkomna till varens DLO mote hal- 
sar DLO SM5CAI Lars och V DLO 
SM0CSX Ulf

Lysekils Sandareamatorer har 
den 20:e januari avhallit arsmote i 
Raddningstjanstens lokaler i Lysekil. 
Ett 15-tal medlemmar var narvarande 
vid motet. Till styrelse for 1991 valdes: 
ordforande Sven-Gosta Sward SM6DBZ 
omval, sekreterare Kurs Nyqvist 
SM6KGK nyval, vice ordforande tillika 
kontaktman Bengt-Hugo Karlsson 
SM6UZ omval, klubbmastare Sven-Erik 
Simonsson SM6OPZ nyval, kassor Mats 
Ragnarsson SM6RCE omval, samt till 
revisorer Willy Thoroqvist SM6DUC 
och Anders Westgren SM6NZE bada 
omval.

LSA hade vid arets slut 40 medlem
mar.

Under aret har 7 manadsmoten av- 
hallits.

LSA driver repeatern SK6RIE pa ka- 
nal R0 samt digipeatern SK6IF pa frek- 
vensen 144.675 MC.

Medlemmar i LSA deltager i VHF-tes- 
ten och tavlar for SK6IF.

Den 29:e januari 1991 tecknade LSA 
avtal med Raddningstjansten i Lysekils 
kommun.

73 fran Lysekil genom LSA-styrelse
Sven-Gosta Sward/SM6DBZ

QSL-OMBUD INOM SM6
Adr call
Alingsas SK6DG
Angered SM6MNS
Billingsfors SK6CM
Falkenberg SM6FYU
Falkoping SM6FKF
Grabo SM6GVZ
Goteborg SM6RUK
Gotene SM6LJU
Habo SM6BGA
Halmstad SM6JHO
harplinge SM6EXW
Herrljunga SK6NP
Hjo SM6DNT
Hova SM6EZB
Hyltebruk SM6GZN
Hono SM6CET
Karlsborg SM6CTC
Kinna SM6MLI
Kungsbacka SM6FXW
Kungalv SK6NL
Laholm SM6CYZ
Landvetter SM6HCX
Lerum SM6GVZ
Lidkoping SM6MSG
Limmared SM6MVL
Lysekil SM6DBZ
Mariestad SK6QW
Mellerud SK6CM

namn
Radioklubben Vasa 
Boris Larsen 
Melleruds Radioklubb 
Jan-Erik Bengtsson 
Fredy Neuman 
Sven-Erik Timdahl 
Mats Jonsson 
Bjorn Karlsson 
Hans Johansson 
Mikael Aspenstrom 
Sune Malmberg 
Herrljunga Radioklubb
Harry Jonsson
Herman Bolt 
Bo Rosengren 
Lars Svensson 
Kurt Jansson 
Hans Thuresson 
Anita Elfving 
RF Kastella 
Gosta Bengtsson 
Lars Caspersson 
SVen-Erik Timdahl 
Kent Mattsson 
Conny Johansson 
Sven Sward 
Peter Aronsson 
Melleruds Radioklubb

Moholm SM6KT
Mullsjo SM6BGA
Molndal SM6GDL
Oskarstrom SM6AHN
Skara SM6LJU
Skene SM6MLI
Skottorp SM6FJY
Skovde SM6AHS
Stenungsund SM6HDY
Stromstad SM6CIX
S&tenas SM6BQL
Tanumshede SK6PB
Tibro SM6CVX
Tidaholm SM6BJT
Tidan SM6KT
Trollhattan SM6JY
Toreboda SM6FOV§
Uddevalla SK6GX
Ulricehamn SM6EDH
Varberg SK6DK
Vanersborg SK6SV
V Frolunda SM6RUK
Vargarda SK6NP
Vargarda SK6DG
Alvangen SM6AVD
Amal SM6CWK
Asarp SM6FKF

Gunnar Carlstrom
Hans Johansson 
Tage Nilsson 
Odd Lindow 
Bjorn Karlsson 
Hans Thuresson 
Jarl Lundstrom 
Roland Axelsson 
Leif Dahlgren 
Eide Hilmersson 
Folke Johansson 
Norra Bohuslans Radioklubb 
Hans Hjalmstrom 
Ivan Sundler
Gunnar Carlstrom 
Bror Rehndell 
John-Erik Sandgren 
Uddevalla Amatorradioklubb 
Carl-Gustaf Castmo
Varbergs Sandareamatorer 
Vanersborgs Radioklubb 
Mats Jonsson 
Herrljunga Radioklubb 
Radioklubben Vasa 
Hans Svennblad 
Sven Pettersson 
Fredy Neuman

BUSSRESA TILL 
HAMRADIO 

-91 
FRIEDRICHSHAFEN!

Arets Hamradioutstallning pa IBO- 
messe i Friedrichshafen ager rum hel- 
gen 28/6 - 30/6 och som vanligt planerar 
vi en gemensam resa dit.

For att de som taltar skall ha battre 
chans att fa bra platser, kommer vi i ar 
att aka en dag tidigare fran Sverige. Vi 
planerar ett par studiebesok och en 
langre dagsutfard nar vi val ar dar nere.

Avresan sker mandag 24/6 ca 1600 
fran Goteborg via Helsingborg/Helsingor 
till Tyskland.

Beraknad aterkomst till Goteborg tis- 
dag 2/7 pa eftermiddagen.

For mer information sand ett SASE 
till Kungsbacka Radioamatorer, Box 
10302, 434 24 KUNGSBACKA.

SM6GDU Bengt
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(^Fran distrikt och klubbar^}

Erland, SM7COS, presenterar lite
RADIONOSTALGI ur Worldradlo (utg N6WR) sept 

okt 1990
(i sammandrag och fri oversattning) - Ater- 

finnes mest i QCWA-spalten (Quarter Cen
tury Wireless Association)

Irving R Groves, K4HT, som nu har 
QTH Bend, Oregon, och ar QCWA:s stiftar- 
medlem nr 7, fick nyligen QCWA:s DiBlasi- 
pris. Han bbljade radiokarriaren med en 
Ford-tandspole och en galenadetektor Ar
1915 och "DXade” tvA kvarter bort. 1916 ”av- 
ancerade” han till en 2-tums-spole med fast 
gnistgap och Leyden-flaska (foregAngare till 
elektrolytkondensatorema), sA att hans 
rackvidd blev 1,5 sv mil. Forsta varldskriget 
innebar ett 3-arigt uppehAll i hobbyutovan- 
det, men i okt 1919, forsta dagen amatorli- 
censer blev tillgangliga efter kriget, stod Ir
ving i kb vid New York Citys tullhus, dar 
han klarade hamprovet och en mAnad sena- 
re blev "2DX".

Ar 1920 skaffade sig Irving ett lkW Thor- 
darson-Benwood roterande gnistgap, kopt av 
John DiBlasi, agare till Continental Electric 
Co. Han beskrev nu sin station som "Osc., 
Trans., Home made Condenser. Antenna 8 
wires on 20 ft spreaders 100 ft long 60 ft 
high”. Denna rig tillat 2DX att leva upp till 
callet. 1923 fick han forsta klass kommer- 
siell licens och gick till sjoss. Bland de 
mAnga fartyg han tjanstgjorde pa var S/S 
Reliance, det sista som var QRV med gnist- 
sandare.

Irving ar nu den ende kvarvarande av de 
fem kompisar, som under ett 97 minuter 
langt QSO den 14 nov 1947 startade QCWA. 
Efter 25 ar till sjoss reste Irving varlden 
runt som overingenjor vid CIA, dar han ar- 
betade vid propaganda-BC-stationer i Japan, 
Taiwan, Turkiet och Iran. Han gick i pension 
1964.

QCWA sdrjer sin stiftarmedlem nr 4, 
David Talley, W2PF, som dog av en hjart- 
attack. Som 13-Aring fick han licens ar 1917 
med callet ”2PF”, som han, med tillagt 
innehade i 73 (!) ar. Han var teleingenjor och 
tjanstgjorde i Armens signaltrupper i Euro
pa under andra varldskriget samt arbetade 
45 Ar hos olika telefonbolag i New York City. 
Vid sin pensionering 1980 flyttade han till 
Florida.

Nyborjare ar 1912, av Donald F Mea
dows, N6DM. 1912 hade amatorradion 
annu inte uppnatt myndighetsaldem 21 Ar, 
och verksamheten kallades ”Wire-less” - 
tank, signaler genom luften, utan tradar! Da 
var alia, aven s k ’’proffs”, noviser. En av 
dessa tidigare experimenterare var min fa
der, fodd 1897 - han anvande sina initialer, 
DCM, som call. ”The Radio Act of 1912” fore- 
skrev licenser for amatorema, men nagra 
prov kravdes inte. Radiokorandet bestamdes 
bara av vad man kunde fa att fungera! Ingen 
klagade pa tvanget att lara telegrafi, av ett 
enkelt skal: ingen CW=ingen kommunika- 
tion. DCM byggde en summer och en nyckel 
och satte sig ner att plugga CW. SAdar 3 
veckor senare kunde han lasa lAngsam CW, 

bara 25-takt, men det var nog for att ge sig 
ut i etem. Den grone novisen fick god hjalp 
av aldre, mera erfama kompisar i hemsta- 
den Orange, Sodra Kalifomien. ARRL-publi- 
kationer existerade inte annu, men det fanns 
litteratur for radioexperimenteraren, som ju 
dock kostade pengar, sA DCM investerade 
sina magra slantar i utrustning istallet. Han 
upptackte i sin Boy Scout Handbook 1912 ett 
kapitel betitlat ”Tracks, Trailing and 
Signaling”med en kort beskrivning av trAd- 
los telegrafi. Scouten/lasaren fick instruktio- 
ner om hur man satte upp en station, ”som 
kunde sanda meddelanden pA avstAnd mel- 
lan (ca) 1 och halvannan svensk mil”. Scout- 
instruktionerna inneholl an idag giltiga san- 
ningar, t ex ”den grundlaggande och vikti- 
gaste delen av en trAdlos telegrafi station ar 
antennen. Konstruktoren bor strava efter att 
fa den sA hog och sA lAng som mojligt - hoj- 
den ar den viktigaste”. DCM:s foraldrar sam- 
arbetade till en boijan, men nar sonens tak- 
klattrande medforde nerfallna takspAn, dA 
var tAlamodet slut. Dock kom en 6 m mast 
med stag upp. PA gArden sattes en stolpe ner 
i marken. SA fanns den bakre stodpunkten 
for en horisontal flat top-konstruktion ca 12 
m hogt. Byggaren kunde lasa i boken, hur 
han med latttillgangliga material kunde for- 
fardiga sandare och mottagare. TvA del ar 
mAste dock kopas: Blysulfid- eller Galen- 
kristaller till detektorn, och hortelefonerna, 
som var svAra (men inte omojliga) att gora 
hemma. Typen av hortelefoner berodde pa 
koparens borsinnehAll. DCM tog en van i 
trakten, ocksA trAdlosa-novis, pA en inkops- 
tur med spArvagn till Los Angeles for att 
kopa en enkel hortelefon och lite "silikon”, 
som han skulle anvanda till detektorn. Utom 
gnistspolen och batteriema var stationen 
hemgjord. Sandaren blev en Ford-tandspole, 
som fick kraft av fyra torrceller i serie, och 
det blev forstAs batterierna, som svarade for 
stationens huvudsakliga ”driftskostnad”. 
Gnistgapet och nyckeln gjorde DCM sjalv.

De fyra torrcellerna och Fordspolen kunde 
bara Astadkomma en 3 mm lAng gnista. 
Textboken beskrev dock tillverkning av en 
kondensator, men DCM gjorde ingen, dA 
’’old-timers” hade sagt, att hans grejor skulle 
fungera andA. Denna forenkling har skrivits 
med blyerts i bokens marginal. Sa stationen 
var enkelheten sjalv. Basta DXet blev van- 
nen CJL, som hade en liknande station tre 
hus darifrAn, men de hade svArt att hora 
varandra - aven med 6 torrceller blev det 
inte mycket till signal (for dAtida mottagar- 
kanslighet, eller snarare brist pA -).

De kommersiella sandarna, och regering- 
ens, i regionen gick dock bra. Nar de starta
de hordes forst ett lAngsamt brum runt 60 
cykler/sekund, som okade med varvtalet pa 
det roterande gnistgapet till ca 1kHz, och sA 
kunde nycklandet boija. De sande dock mes- 
tadels alltfor fort for de unga entusiastema, 
men det var roligt att hora pA andA.

En fantastisk upplevelse var det dagen dA 
DCM:s silikondetektor uppfAngade ljudet av 
musik - riktig musik! Horluren dallrade ut 

tonema av Oh, You Beautiful Doll, som Ater- 
kom gAng pA gAng, ibland avbrutna av en 
manlig rost. SAvitt man vet var detta en ex- 
perimentsandning frAn dr Lee DeForest i 
Kalifomien, som man visste dA arbetade 
med forsok att sanda musik per radio. Den 7 
maj 1912 fick DeForest patent nr 1025908, 
gallande en "TrAdlos musiksandare”.

Men vAra vanner DCM och CJL upptackte 
med tiden, att trAdkommunikation var mera 
pAlitlig, och sA kunde de "kora foni”. De drog 
trAd mellan sina hus, och vardera operato- 
ren anvande sin hortelefon bAde som mikro- 
fon och mottagare, dvs en privat telefon. Det 
var ju inte radio, men de kunde tala med 
varandra under radioexperimenterandet. 
DCM:s erfarenhet tyckte myndigheterna var 
vardefull, sA 6 Ar senare, under forsta 
varldskriget, sandes han till en signaltrupp 
vid Marinen - darfor att han kunde morse!

Charlie Stevens, W1HWG, hittade ett 
papper i sitt bankfack, daterat 21 okt 1927, 
frAn Radioovervakaren (blir det ung) i Bos
ton, Mass. Meddelandet lyder: "Sir; TillAtel- 
se lamnas er harmed att oka sandareffekten 
pA er amatorradiostation frAn 15W uteffekt 
till 75W. Anropssignalen 1BMG mAste an- 
vandas vid all sandning”. Charlies forsta li
cens ar daterad 4 mars 1926, och nuvarande 
call har han sedan 1934.

Chuck Schaden har vid en QCWA-sam- 
mankomst i Chicago svarat for ett omtyckt 
inslag om sin privatsamling av over 45.000 
gamla radioprogram (det stAr inte hur de ar 
bevarade). Han ar kand som en utomordent- 
lig auktoritet pA radio-nostalgia och har i 20 
Ar haft en Radio Classic-show pA tvA av Chi- 
cagos radiostationer.

The Digital Bus-spalten (W0LHS) hav- 
dar vad som setts i pressen forut, att forkort- 
ningen ”HAM” daterar sig frAn 1908 och 3 
medlemmar i Harvard Wireless Club, Albert 
Hyman, Bob Almy och Reggy Murray. De 
fann snart, att alia tre eftemamnen blev lite 
for mycket for CW, sA de borjade kalla sin 
station HY-AL-MU, men redan i boijan av 
1909 blev det forvaxlingar med det mexikan- 
ska fartyget Hyalmo, och det var dA de blev 
bara HAM. Amatorerna hade dAfortiden ofta 
battre signaler an de kommersiella, som 
heist ville bli av med de storande ”HAMsen”. 
Kongressen blev inblandad, och Hyman san
des efter. Infor ett fullt kommitterum talade 
han nastan grAtande om "den stackars lille 
HAMen” och hur denne inte skulle orka be
tala foreslagna licensavgifter. Det har finns i 
Kongressens arkiv.

(Ur nov-90) For sina utmarkelser for lAngt 
licensinnehav godkanner QCWA de av Mari
nen frAn 1910 utstallda "Certificates of Profi
ciency” ("Intyg om kunnighet”) - ca 250 mari
na operatorer fick dylikt. DA fanns annu inte 
amatorradiocertifikat.
73: Erland / SM7COS
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HAM-ANNONSER
Annonspris for medlemmar40:- for annons om hogst 200 tecken, darefter 5:- for vaije p&bdijad grupp om 40 tecken. For affarsmassig 
annonsering samt for icke-medlemmar ar grundpriset 100 for 200 tecken och tillagget 10:- per grupp om 40 tecken. Text och 
betalning i fbrskott sandes till SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.
Postgiro 27 388-8, bankgiro 370-1075. Sista inlamningsdag den 10:e i manaden fore inforandet.

KOPES
• Grundkurs i telegrafi for C-cert. 
SM0FMT (+YL) Janne 0758-387 13

• Yaesu FT-7/FT-7B aven defekt. Rotor 
for kraftigare antenner, G-1000 SDX, 1200 
FXX eller liknande. P-0 SM4YN 0586- 
545 78

• Extra VFO 101Z eller FV 901 DM 
samt flakt till FT 101ZD kopes.. Tel 0470- 
207 02, Tore SM7AML.

• Kraftig antenn-rotor, t ex YAESU G- 
1000 SDX, G-2000 RC gama med rnano- 
verkabel. 18 el Cuchkraft for 2 m mast 10- 
40 m. Fallbar med rotorhus, t ex Vargarda 
Versatowerel likn.. SM2OXB Henrik, 090- 
11 20 42.

• Antennmast 6-9 m, billig och lamplig 
for takmontage. Butternut Hf5B mini
beam. Ev mindre rotor och staglinor (ej 
wire). SM0NCT Tommy, tel 08-761 8956 
el 033-521 75 kvall.

Heil mikrofon eller HC-4 och HC-5 kaps- 
lar kopes. FP 757 GX, switchat natagg 
kopes eller bytes mot FP 430 natagg (Ken- 
woods). Ring Mats SM7FHJ efter 18,042- 
22 51 80.

SALJES
• Commodore 128 med diskdrive C1571, 
bandspelare, samt diverse amatorpro- 
gram, t ex Digicom, hembyggt packetmo
dem for Digicom. Bade HF, 300 baud och 
VHF, 1200 baud. Pris 3000 kr. SM0XJ 
Curt 0750-45311.

• Slutsteg  YAESU FL-2100 Z. Pris6500:- 
, 060-12 24 01.

• HY-GAIN 18 HT, Wersatower 80-10 
met inkl 160 met spole, fabriksny, ej upp- 
monterad. Priside 6000:-, SM2NEV/Tor- 
bjorn tel arb 0910-139 37 bost 0914-109 
81.

• Icom 260 E FM SSB CW + IC 2E. Bada 
i fint skick. Kvall 08-605 32 83 dag 010-75 
64 11, SM0LOU Christer.

• KENWOOD TS-811 E, inkopt 90, aid
rig anvand. Saljes till hogstbjudande eller 
bytes mot typ ICOM 725/735, Bjorn 
SM0TDS, 08-663 02 40 el 08- 667 89 24.

• Yaesu FT301D m PS FP301 och extra 
VFO FV301 (m inb bug). Pris 4900:-, 
SM5DYC-Ola 0224-120 65.

• Yaesu FT-301 D med nataggregat, ex
tra VFO, mikrofon, sladd med kontakt for 
inkoppling i bil, fint skick litet format; pris 
4500:-. Slutsteg 26-30 MHz, input 5-20 W, 

output 200 W; pris 700:-. SM4TSB Niclas, 
0586-528 96 e 18.00.

• Kenwood R-2000, mkt bra skick, pris 
3500:-. Pocket scanner Uniden Bearcat 
200 XLT, ny, endast 2500:-. SM67160 0511- 
516 37.

• VARSTADNING! Korklar rig: Yaesu 
FT-301D, FP-301, FV-301, mic, LP-filter, 
Daiwa korsv. SWR, W3DZZ inkl 23 m RG- 
58; pris 5000:-. Scanner Realistic PRO 
2005, 400 kanaler; pris 3000:-. Packet 
TNC Kantronics KPC-2 med power; pris 
750:-. KV-antenn Welz DP-CP5 1000:-. 
Vargarda 6 el 70 cm + 6 el 2 m, pris 250:- 
. SM7FGM Lasse, 0410-302 62 el 040-28 
11 86.

• Slutsteg Amp Supply, LK-500 1,8-28 
MHz ror 2x3-500Z. Versionen med extra 
kraftig trafo. Se QTC 7/8-84 sista sidan, 
8000:-, 0171-278 83 SM5INC Johnny.

• FT 707 KV-rig, alia band 10-80m + FP 
707 nataggr + FC 707 antennavst + bords- 
mikr + squeeze keyer, 4500:-. Butternut 
HF 6V KV-antenn 10-80m, 500:-. Allt i 
mkt gott skick. Avhamtas hos SM5LZF 
Sven, 021-35 74 53.

• Drake R4C mottagare, Sony ICF 
200ID, 0346-406 86.

• Kenwood TS940S/AT med inb auto
ant, tuner och CW-filter. Utmarkt skick. 
Sven 060-15 39 79.

• 450Mc slutstegsmoduler FM 50W ut 
12V. Drivpwr ca lOmW, fabr Johnson, 
UFB pa 70cm, innehaller swr-detector o 
pwr-control. Med kylflans: 300:-, utan: 
250:-. SM0FMT/Janne 0758-387 13 arb 
08-709 12 37.

• 1 st Yaesu FT901DM. SK70Z QRT, 1 
ST Yaesu FT7B, 1 st nataggregat till d:o, 1 
st mil 10W sandare M44,1 st mil mottaga
re M44A, 1 st mil cykelgenerator, 1 st rotor 
CDE, 1 st SWR-insrument, div antenn- 
och kabelmaterial. Ring SM7PGC Martin 
for information, 046-29 12 35.

• Diskett med register over tekniska 
artiklar i QTC 1/78 - 12/90 samt sokprog 
mm. Satt in 30:- pa pg 39 69 14-4 och skriv 
QTC-register, samt diskettstorlek (5,25", 
3,5") pa talongen. U-a Elektronik, Box 
676, 451 24 Uddevalla.

• Stagvire stal 6 mm och 8 mm valfri 
langd. Bra kavitetsfilter for 70 cm repeater. 
Ombyggnadsstn for 70 cm, nyskick. 
SM6NEM Rolf 0322-115 46.

• Antenner: 1st 5el CUE DEE Mono
bander for 10 m med gammamatch, 9dBd.

Vindyta 0,4 m2, 1100:-. 2 st 7el Flexayagi 
for 2 m med Teflon-Kabel-balun och vert 
stackningskablage med N-kontakter, 
12dBd. Vindlast vid 40 m/sek 50 kp/ant, 
600:- (2 st). Alla 3 for 1500:-. Hamtpriser. 
Antennema som har suttit uppe ca 2 1/2 
ar ar OK och monteringsbeskrivningar 
medfoljer. SM7RTB Leif 040-40 02 76.

• IC275E 144MHz all mode bas 25W 
nyskick 9000:-, IC490 432MHz all mode 
mobil/bas 10W ny 5000:-, KAM Packet
nod med BBS 2500:-, vertikalrotor KEN- 
PRO KR500 ny 1500:-, Algon 5/8 144 MHz 
fastbilant 100:-, 3 st 811A200:-/st. Hamt
priser. Kraftiga antenner GP och Yagi's 
for 70 cm (till repeatrar?). Ring for info. 
SM4DDY Rolf, arb 054-19 49 51 hem 054- 
718 81 e 18.00.

• For dodsbo SM0OSF saljes: 2 m 
handapp Yaesu FT-207R 500:-, 2 m 1/4- 
vagant 75:-, Tagra SWRmtr 3,5-150 MHz 
150:-, Svebry natagg 13,8 V/20A 900:-, 
CW-kurs 30-50-takt 11 kass i album 250:- 
. Hamtpriser. SM0DMD Esse, 0760-318 
68 kvallstid.

• IC 225 144-145 MHz 10W FM 1300:-, 
Kv-rcv Kenrad DX-500A 0,5-30 MHz 400:- 
, Kv-rcv Realistic DX-150A 0,5-30 MHz 
300:-, Eico 710 ror grid-dip 350:-, Heath
kit grid-dippa HD1250 300:-, kamera 
Olympus OM-1 800:-!! Monark testcykel 
500:-, Tandberg-64 7" 4-spar bandsp ste
reo, en klenod! 1500:-. SM0DMD Esse 
0760-318 68.

• Begagnade bildskarmsterminaler till 
fyndpris. Digital, Comex, Tandberg. 
Svenskt tangentbord. SM0FKG Kent, 08- 
712 5674 eller SM0PSN Magnus, 08-739 
3169.

• HEATHKIT uMATIC Memory Keyer 
SA-5010A. En suveran elbugg + bra mani
pulator pa tung platta. Anvant endast 2 
timmar. 1500:- (hamtpris). SM7CWF Bor- 
je, 040-15 11 58.

• C E N T U R Y/ 22. ”Den lilla” idealiska 
CW-riggen for sommarstugan eller ord 
QTH. Ca 20W out. Valbyggt nataggr och 
hembyggd matchbox. Mycket litet kort 
och i UFB skick. Du far allt for 3000:- 
(hamtpris). SM7CWF Borje, 040-15 1158.

• SAMLARE AV Q T C. 25 argangar 
1964 tom 1988, 7 ex saknas. Ring och ge 
mig ett bud, SM7C WF Boije, 040-151158.

• Signalgenerator FM/AM Boonton 
202H 54-216 MHz, 800:-. Signalgenerator 
HP620A7-11 GHz (klystron) 700:-. Svep/ 
signalgenerator Wavetek 100 2 0-500 MHz 
400:-. SM0OFO Olle, 0756-462 20.
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SM7TW0

SM7TWP
SM6TWQ
SM6TWR
SM6TWS
SM7TWT
SM1TWV 
SM7TWW 
SM7TWF
SM7TWG 
SM0TWH
SM7TWI
SM2TWJ 
SM0TWK 
SM0TWL
SM7TWM

Olle Svensson 
Lars Warnerbring 
Anders Nord 
Leif Hellqvist 
Per Granstrom 
Ki ell Bjork

SM2GRM
SM7FGM
SM0NTI
SM5SWA
SM0SYP
SM5MGW

Harry Goransson
Leif Johansson
Taisto Koukkanen
Hans Rundberg
Stefan Palerberg
Ulf Pettersson
Sven Bergstrom

SM4KAJ
SM6GZL
SM2SSV
SM7TUG
SM2TSF
SM7FDY
SM3JBS

SM6TWN A
SM7TWU T

Utfardade

Ny certifikatklass Nya tillstand

SM4MOL A Sture Palminger

Magnus Svensson 
Bo Tomqvist 
Dan Wicktorsson 
Roger Axelsson 
Henrik Svensson 
Petter Nordbeck 
Thim Povl 
Gunnar Johansson 
Thomas Pihl 
Mecki Granberg 
Goran Hallin 
Dan Lindgren 
Christer Simonsson
Peter Forsblom 
Johannes Pihlstrom
Helge Alvestad 
Ulla-Britt Hoffer 
Bill Stromberg

SPANSKA SYNSKADADE SOKER 
KONTAKT

Av nyfikenhet och for att battra pa 
min spanska bestallde jag Asociacion 
Radioaficionados Invidentes Espanoles' 
(ARIES) ’’Minidiccionario” pa tva kas- 
setter med en stor mangd elektronik- 
och amatoruttryck. En manlig rost sa- 
ger benamningen, varefter en kvinnlig 
lamnar en kortfattad forklaring.

Foreningen sysslar med kommunika- 
tionsmetoder samt information och tek- 
niska hjalpmedel for synskadade, och 
EA1EG, Alfredo, som jag samtidigt kom 
i brevkontakt med, betonar vikten av 
att hjalpa sarskilt nytillkommande syn
skadade ”med sadant som vi gamla 
knappast behover langre”, som han skri- 
ver (han tick licens 1950). Skriv gama 
(med svarsporto) till SR Alfredo Abella 
Martin, EA1EG, Paseo 2 de Mayo 6, E- 
05001 Avila, Spanien.

Skedtider for Rueda ARIES (ARIES- 
ringen) ar 1000 UTC mand-fred pa 
14.260 kHz. Dar kor man ocksa med 
Sydamerika mang, onsd och fred kl 
2145 UTC. ARIES’ adress ar Apartado 
de C n° 175, E05080 Avila, Spanien.

Lycka till och 73 de: Erland, SM7COS

• Slutror 2C39A 372:-, 3-400Z/8163 
1375:-, 3-500Z 1500:-, 4CX250B 883:-, 
6HF5 139:-, 6JB6A 140:-, 6JE6C/6LQ6 
167:-, 6JS6C 167:-, 12JB6A 140:-, 572B 
975:-, 811A225:-, 6146B 195:-. Moms in- 
gar men frakt tillkommer. Ring eller skriv 
for ny lista med over 2000 ror. Saljer nu 
aven rorhallare till de fiesta rortyper. 
TEKMAR, Briljantgatan 8,42149 Vastra 
Frolunda. 031-49 52 60 (aven kvallstid).

• Bocker for dig som sysslar med radio. 
Titlar som ’Vintage radio”, ’’All about 
crystal sets”, ’’The golden age of radio in 
the home”, ”70 years of radio tubes and 
valves”, ’’Saga of the vacuum tube”, ’’Ra
dio, a blast from the past”, ’’Radio enters 
the home”, ”mm, mm. Ring eller skriv for 
komplett lista pa over 90 bocker. TEK
MAR, Briljantgatan 8, 421 49 Vastra 
Frolunda. 031-49 52 60 (aven kvallstid).

• Kortvagsmottagare MT-600 General 
Electric 0,5-30 MHz for rackmontering 
250:-. Leif SM7NCI, 040-94 36 34.

• HF-RIG: Ten-Tec PARAGON med Ten- 
Tec natagg med hogt, handmik och origi
nalfilter for 6.0, 2.4, 1.8, och 0.5 KHz. 2m 
handapparat: ICOM IC-02E plus bl a tva 
accar och bordsladdare BC-30. Hakan 
SM6EQO, -tel/fax 031-27 02 89.

• Drake C-line med Sherwood filter C W/ 
SSB CW-filter 250,500,1500 Hz. NB + PS 
+ hogtalare, 4500 kr. 3 El Yagi CL-33 10/ 
15/20,1300 kr. Vertikal HF2V Butternut, 
ny i kartong, 1300 kr. Hakan AQD, 0155- 
193 16.

• Kenwood TS 940S med AT och alia 
filter 16.500:-, Kenwood TS 140S med 
filter 5.900:-,bada i nyskick. PS 4301.200:- 
, ny MC 60 Mik 550:-, litet Heath skap 
toppen for RTTY (6.5cm) 300:-, Eimac 3- 
500Z 1.200:-. Sla en signal till SM7FHJ 
Mats, 042-22 51 80 efter 18.

• QTC arg 59-63, 42 spridda nr 150:-, 
QTC arg 64-88, tot 260 ex 50:-/arg eller 
1000:- for rubbet. Ror: 813 250:-, 4x500A 
350:-, QB3/200 250:-, TH338 300:-, 3E27 
50:-, QQEO6/40 150:-, 2C39 80:-. ALPHA- 
scope i delar f RTTY-ASCII-CW 500:-. 
Oscilloscope TELEEQUIPMENT S32A 
max 10 MHz m manual 650:-. Alla priser 
exkl frakt. Upplysningar 0670-300 97 
kvallar, Basse SM3BIU.

• Kenwood TS 940 S/AT 17.000:-, an- 
tenn FB33 med rotor CDE44 3.000:-, ver- 
tikalantenn HS-VK5 1.500:-, 2M handap
parat FT209R + bordsladdare NC-15 + 
headset YH-2 2.000:-, modem Elector 300 
o 75/1250 baud 400:-, rotor HAM-IV + 
faste, lager och 30 m manoverkabel 2.000:- 
, Kantronics KAM ver 2.85 med Mailbox 
2.000:-, dator Jet-80 2x800 kb floppy, ter
minal Ampex 210 och skrivare Epson 
MX80 4.500:-, dator Ericsson PC/XT med 
skrivare liggande A4 6.500:-, 3 st natag- 
gregat 5V, 40A lampligt for 13,8V, 40A 
900:-, 2M mobil IC-28H 3.000:-, 5/8 vippa 
med magnetfot 300:-, antenn 2M stackad 
5/8 for mastmontage 400:-, AEA Morse 
Machine MM3 1.500:-, manipulator Vi- 
broplex 475:-. Hamtpriser. SM7FON Bor- 
je, 036-14 11 97 efter 1700.

• Lappdator typ Zenith 181, 2x720 KB 
31/2" + fristaende diskettstation 360 KB 
51/2" samt skrivare BMC, nio nalars, allt 
i ufb skick. Bytesobjekt t ex mobil rigg for 
HF eller UHF, andra bytesobjekt kan dis- 
kuteras. Prisforslag 8000:-. SM0ASA 
Arne, 0760-527 56.

• Kenwood TS-120V m nataggr, s ny 
4.000:-, Swan 350, 400 W m nataggr + 
hogt 2.000:-, Swan 270B, 260 W, inbyggt 
nataggr 12+220 V 2.000:-, Heath-kit sta
tion TX: DX-60B 90 W + extra VFO HG- 
10, RX HR-10, 10-80 M. Allt 1.500:-. 
SM5BFA 08-39 18 37

’’LAGENHETSBYTE, FERIEHUS”
• Jag skall byta ner mig. -vill Du bo pa 
G:a Tullingeberg? Fracha 57 kvm i 2 rok 
och balkong med milsvid utsikt pa G:a 
Tullingeberg. Antennmast 110 m.6.h. med 
fri horisont. Televerket Kabel-TV nar kon- 
dsen ar daliga. Ring sa far Du veta mer. 
Pris 370.000, manadsavg 1750:-. P-plats 
ingar. Goran Bjork SM0IKR, 08-604 8488, 
010-10 66 36.

• Feriehus utleies pa Fjprtoft, en 0y ved 
Alesund. Der er muligheter for fiske og 
jakt og turer i lett terreng. Huset er ut- 
styrt med alle faciliteter. Der er oppsatt hf 
antenner, og plass til flere. LA3JM, Per 
Blindheim, Kirkegata 8, N-6004 Alesund. 

(En folder som beskriver huset samt en 
del om trakten finns hos SSA).

H H H 
C
Q

< 
< 

m

> > 
>

> > 
>

52 Nr 4*91



•' ■’'

Produkter AB
Box 10
S-915 00 ROBERTSFORS
SWEDEN
Phone +46-93415310 Fax +46-93415072

SRS AKTUELLT
A'/? 4 1990 L

TRANSCEVRM , MOTTAGARE, SCAN KOS, MOtll/RASANTENNER , SLUT5TEG, PACKET, 
RTTY/CWDATORER, AKT1VA ANTENNER, INSTRUMENT,IOTORER,MAMRJLATORER.TEIE-
GRAT WYCXLAR, MATCHROXAR. B&CXER, KONT AKTER, TMIMHOR. MM

SWEDISH RADIO SUPPLY AB

Pns 495:- inkl moms

An effective analysis program for Yagi antennas
with up to 40 elements using single, dual, trippel or 
triagonal reflector. Given the radius, length and 

spacing of the elements, the program will calculate 
the gain, impedance and radiation pattern for both the E and H planes.

Element data may be entered in either mm, in., or wavelengths. After calculating the 
results, several output alternatives are available: Save results to disk. Display the 
radiation pattern on screen (polar or rectangular plot, supports EGA, CGA and 

Hercules). Print the pattern in table form. Plot the pattern on a HP 7475 compatible 
plotter. Print element data and calculated results. Return to input menu to change 

element data, etc.

The program uses complicated integral calculations, avoiding the simplifications and 

assumptions common in most other analysis programs. This makes the Yagi Analysis 

program superior in accuracy to other analysis programs.

Yagi Analysis is made for IBM PC, XT and AT or compatibles with 640 K RAM 

Specify 5.25” or 3.5" disk.

YAGI
ANALYSIS
ver 2.3

SKANDINAVIENS STORSTA AMATORRADIOVARUHUS

KONKURSUTFORSALJNING
Analog elektronikkurs med 29teorihaften, 

6 praktikhaften och 6 materialsatser.
Materialsatsema innehaller bla en komplett 

byggsats till ett modernt halvledarbestyckat 
6 mhz oscilloskop samt ett analogt univer
salinstrument bestyckat med falteffekttran- 
sistorer. Kursen ger dig en kvalificerad ut- 
bildning i elektronik.

Den har kostat over 14 000
Utforsaljes for endast 2000

Nagra kurser saknar 3 st mindre viktiga 
kursbrev. Dessa saljes for endast 1495:-. 
Frakt och postforskottsavgift tillkommer.

Hakan Lundberg / SM2EVH
Haradshovdingegatan 16a

902 45 UMEA
Tel 090-12 50 60

SRS-AKTUELLT NU UTE.
Bestall dirt ex. KOSTNADSFRITT.
Bestalles per lelefon i vaxeln 054-10 03 40 eller per brev: 
Swedish Radio Supply AB, Box 208, 651 06 Karlstad

DELBAR DUOBANDER VHF/UHF 
ALINCO DR-590E

6450:-

• Dubbla mottagare gdr det mojligt att lyssna pa bada banden 
samtidigt.

• Full duplex for telefonlika QSO.
• Delbar for enklare montering. (Delningskit 319:-)
• Uteffekt 45 W (VHF), 35 W (UHF), 3 effektlagen. 
•38 minnen.
• Flera olika scanningmoder.
• DTMF squelch. Endast stationer som kanner din 3-siffriga 

kod kan oppna brussparren. (Tillbehor)
• Subton. (Tillbehor)
• Matt: 150 (B) x 50 (H) x 178 (D) mm. 
INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

De tre forsta stationerna ievereras med DTMF-mikrofon utan 
extra kostnad. (Varde 495:-)

Ring eller skriv for datablad och prislista!

Teratronix Import
Box 159, 438 01 LANDVETTER

Telefon/Fax 0301-32515, sakrast e 17 vardagar, 9 -18 helg.

L_i A
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QSL-kort
i 4-farg

3000 ex for 1.795
inkl. moms

o

Ring och tala med Kent Akerberg.

Akerberg’s
TRYCKERIAKTIEBOLAG MBBV

MAGASINSGATAN 12 • 434 37 KUNGSBACKA

Telefon 0300-71303 eller 11000. Fax 0300-71403

GO WITH THE WORLD LEADER!

The WB20PA Log Master
HF Loggnings system

NU K1EA
Compatibel !!

• Log statistik utan motstycke
• Automatisk QSO larm indikator
• Automatisk inriktning av Beam riktning
• Automatisk Land, Prefix och Zon valjande
• Skriver ut Log-bok, QSL-kort och QSL-etikett.

• Anvandare konfigurabelt.
• Soker och sorterar pa Call sign, Datum, Prefix, Land, 

Stat, CQ-zon eller valda definierade fait.
• IBM, PC, XT, AT-kompatibelt.
• Och MYCKET MYCKET MERA!

• Dubbel klocka och kalender.
JUST NU 795:- inkl moms, porto, och emballage. KOMPLETT! 

30-dagar tillbaka - pengarna GARANTI!

GRATIS DEMO DISKETT (Porto, emballage 10:-. Aterbetalas vid kop av program).

SAND DIN SIGNAL OCH DISKETTSTORLEK (5.25 ELLER 3.5") till:
LE REIMERS TRADING (SM7DDT)

Box 213
261 23 LANDSKRONA

Telefon 0418-13 926. Fax 0418-588 79
"Professionella Software for Den Aktive Radioamatdren"

• Nr 4*91



aircom HAR DU TROTTNAT PA 
REPEATER DX ?

Kom igang pa "lagadelen"
Proffsprylar fran SSB Electronic 
till VHF-, UHF-, SHF-amatdren
- Transverters fran 6 meter till 3 cm. 

For 144 MHz, 432 MHz och 1296 MHz 
finns oxa i byggsats.

- Preamplifiers for 6 M, 2 M, 70 cm, 23 cm 
och 13 cm.

- Slutsteg fran 100mW/10 GHz till 2000 
W/144 MHz (och byggsatser)

- Koaxrelaer och effektmatare fran 
milliwatt till "megawatt"

TEKNISKA DATA:
Dampning dB/100 AIRCOM RG213
10 MHz 0,9 2,2
100 MHz 3,3 7,2
145 MHz 4,5 8,5
400 MHz 7,2 15,1
432 MHz 7,5 15,8
1000 MHz 12,9 25,5
1296 MHz 14,5 27,5
2320 MHz 21,5 41,0
3000 MHz 25,0 62,30
5000 MHz 34,1
10000 MHz 49.0
Innerledare, massiv koppar diameter 2,7 mm
Ytterdiameter 10,3 mm
Min. bojningsradie 55 mm

Pris 19,50/meter
RG213 8,50/meter

JEH TRADING BOX 99, 460 64 FRANDEFORS
Tel 0521-543 08 sakr efter kll 7

MICROWAVE SCANDINAVIA CONSULT AB 
(F.D. LEIWERTS ELEKTRONIKCENTER) 

SATELLIT-TV OCH AMATORRADIOSPECIALISTEN
NYTTOCH BEGAGNAT

✓ USB/LSB/CW sandning/mottogning. AM mottagning. 
FM/AM sandning UI-7 tillbehor.

✓ Fantasriskdynamikpa 105dB. Kanslighet O.lSpVvid 
lOdB S/N (1.8-30MHz preamp pa).

✓ AGC, noiseblanker, forforstarkare 10dB, dampsats 
20dB, RIT, inbyggd hog fa I a re, dubbla VFO:er, in 
byggd flakt och kraftig mekanisk konstrukrion.

✓ Bandstackningsregisler (identisk med den i IC-781) en 
liten finess som minns sist anvanda frekvensen pa 
varje band.

✓ Kompatibel med AH-3 automa risk antennavstdm- 
mningsenhet(AH-3 dr identisk med tunerdelen i 
AH-2a, styrenheten dr inbyggd i IC-725).

✓ Semi-break-in med variabel ford roping och sidton for 
CW.

✓ DDS (Direct Digital Synthesizer) system for snabb och 
fdljsam VFO, uppiosning 10Hz.

✓ Tre seanningfunkrioner. programmerad/minne och 
selekterad scanning.

✓ Totalt 26 minnen. Minne 23 & 24 for "split" trafik. 
Cl-V system for datorstyming(tillbehdr).

✓ Rx 30kHz—33MHz (0.5—30MHz garanterade
data).Tx 160/80/40/30/20/17/15/12/10m.

✓ Uteffekt SSB/CW/FM 10—100W, AM 1G-40W.
Spanning 13.8VDC 20A (rx 1.5 Am ax).

✓ Stodek endast 241B94H239D mm.

IC-725 .
HF TRANSCEIVER MED HELTACKANDE RX

PRIS 8090:- inkl TVA ARS ICOM-GARANTI
Vi staller ut i Sundsvall pa SSA:s arsmdte i rum 5. 
Bestall fdrhandsex av var specialprislista. 
Boka order nu. levererar pa arsmotet.

Telefon : 0753/323 90 (Sakrast em + kvall) Mandag - Lordag. Telefax: 0753/686 15 
Postadress: Box 49.147 06 UTTRAN



CflTF PPiJflT
Box 9019
291 09 KRI5TI71N5TfiD 
Telefon 044 - 22 92 82

-Varldens forsta Fick-PC
Nu Finns den , "dveralltdatom” som du har nytta av aven utanfdr 

kontoret. Den har flera inbyggda program, som ar enkla att anvanda Sven 
fdr en datomovis. Du fAr program fOr budget och kalkyler (samma format 
som Lotus 1-2-3), kalender med mOtestider och alarmfunktion, ordbe- 
handlingsprogram, adressregister med automatisk telefonuppringning, 
miniraknare mm.

Du kan mycket enkelt fOra Over Dina kalkyler eller fOrsaljningssiffror/ 
rapporter och brev mellan Din PC och Portofolio innan Du Aker, eller nar 
Du kommer tillbaka till kontoret.

Portofolion kan aven anslutas till skrivare och modem. Den fungcrar p& 
samma s£tt som en vanlig bords-PC med MS-DOS som operativsystem. 
SjMlvklart £r den fOrsedd med ett riktigt tangentbord dar alia tecken ar 
placerade enligt svensk standard.

Hopfalld har Portofolion en storlek ungefar som en valfylld pl^nbok. 
Uppfdlld Sr den inte stOrre an att den kan hailas i ena handflatan. Vager 
gOr den inte mer an ett halvt kilo.

Pris: 2 395: - inkl moms
ATARI PORTOFOLIO har 128 Kb RAM och levereras med svensk handbok 

Gratis Disk med Basic, Pascal samt seriellt
kommunikationsprogram for packet Lev pA 51/4" disk vid kop.

cuE D E E (Vartider = Antenntiderl)

Vi refererar till QTC nr 3 sid 28 vanstra spalten!

4 el 28 MHz 3900:- 5 el 28 MHz 4900:-
4 el 21 MHz 5250:- 5 el 21 MHz 7450:-
4 el 14 MHz 7650:- 5 el 14 MHz 10200:-

Priserna inkluderar moms. Frakt tillkommer.
Dyra? Javisst, men anda prisvarda - Detta ar 
VARLDENS BASTA M0N0BAN0SYAGI!!
Andra antennlosningar sasom Duobanders, WARC-yagis 
samt vertikaler for 80 och 40m: Pris pa begaran. 
AVBETALNING om Du sa onskar!

STALL BERG AB (SM3DMP)
0612-138 75 (Dagt) 0612-503 55 (Kvall o Helg)

COMTRONIC OVREVATTUGATAN 25
831 45 OSTERSUND TEL 063/10 66 37 FAX 063/13 19 05

AMATORSPECIAL
Har du svart att loda?
Passa pa att kopa en SUPERTEMP sa gar det battre!

Sista lodstationerna utforsaljes till superpris och endast till 
lodsugan radioamatorer.

SUPERTEMP dr en lodstation med variabel temp 
mellan 100-470 grader, 60w effekt.

SNABBA RYCK.... sa dr du QRV pa lodning!

PRIS 757KR
moms & frakt ingar!

PS. POSTORDERLISTA FINNS UTE STARX.

SA KLAR JAG VILL BLI QRV PA LODNING, 
SAND MIG GENAST EN LODSTATION!

SIGNAL

NAMN

ADRESS

POSTNR-ORT

Auktorlsotad ATARI itorforsaljaro



MANADERS GARANTI!!
- Olle
0BVG

comwnic ovKvmKsnM zs 
m IS MS» E Mil Siltu wins

Ring oss pa 08/76 070 90 eller skriv till 
Karrgrand 146,162 46 STOCKHOLM

ELEKTRONIKFYND LADA!

ADRESS

POSTNR-ORT

SPECIALIST PA
SERVICE — TRIMNING 

MODIFIERING
ALLA MARKEN

INSTRUMENT
Bandygr. 12 ------------- TJANST
178 00 Ekerd T

Telefontid: 1100-1400 1800 - 2000 0756/34450

ALLT I ELEKTRONROR 
FOR SANDARAMATORER

OVERSKOTTSFORSALJNING 
frAn RADIOSTATIONEN

I ENKOPING
Nedan angivna utrustningar utbjudes till forsalj- 
ning genom anbud. Foljande villkor galler:
- All utrustning saljes i befintligt skick fritt Enkd-
ping. Reservdelar, t ex ror, ingar ej i kop. Viss doku- 
mentation kan inga.
- Anbud med angivande av positionsnummer skall 
vara oss tillhanda senast den 2 maj 1991.
-1 samband med anbudsgivning kan ytterligare 
teknisk information erhallas genom att frankerat 
SAE insandes. lyvarr kan ingen information 1am- 
nas per telefon.
- Inlamnare av antagna anbud kommer att infor- 
meras senast under v 19.
- All utrustning skall vara avhamtad senast 
den 1 juni 1991.

Pos Antal
1. 1 st Bandspelare, Tandberg modell 64.
2. 1 st Bandspelare, Tandberg modell 84.
3. 2 st Freq meter BC 221.
4. 3 st IGO oscillatorer Philips Typ 9.
5. 2 st Creed CTK 7B printerskrivare.
6. 2 st Mottagare Wells Gardner LV RBL-3, inkl

goniometer/stativ 15-600 kHz
7. 5 st Marconi LV mod -37 stativ 15-150 kHz.
8. 6 st Mottagare Hammarlund SP-600 540 kHz -

54 MHz.
9. 2 st Mottagare Siemens Funk 135E 103b 2-30

MHz.
10.2 st Mottagare Siemens KW 2/6 4-28 MHz.
11.1 st Pejl Plath SPF500 F3, stativ + fjarrstyrning,

utan antennsystem.
12.1 st Collins Sel-Call utrustning.
13. 2 st Signalgenerator GR1001A 5 kHz - 50 MHz.
14.1 st Terminalstativ Lincompex.
15.4 st Terminalstativ Siemens REL13E.
16.7 st Twinplexutrustning Mackay Radio.
17.1 st Mottagare Plessey PR155 60 kHz - 30

MHz.
18.10 st Easterline-Angus biackskrivare modell AW.
19. 2 st Rohde & Schwartz ESU 26-230 MHz.
20.1 st Rohde & Schwartz ESU 460-900 MHz.
21.1 st Frekvensskrivare Huber FBS.
22.1 st Raknare TSI modell 361.
23.3 st Microfichlasare Copex LF101.
24.1 st Rorprovare Precise modell 111 (127 volt)

Televerkets Radiokontrollstation,
Box 80,199 22 ENKOPING

C
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ICOM IC-2SET
Den lilla skjortficksradion for 144 MHz. Otroligt 
liten, men till funktionen fulQadrad. Hog output, 
latthanterlig. 48 minneskanaler. Vikt endast 
350 g, storlek: 49x123x33 mm.
Pris: 3.540,- (IC2SE - utan DTMF: 3.010,-)

Den mobila FM-transceivem med forenklat hand- 
havande, men med mangder av programmerings- 
bara finesser - for den som vill ha sAdana. Stabilt 
aluminiumchassi, flexibel montering. 25w 
Pris: 3.437,-

:::: .....

AMR 1000/SNavico

CAB

Kenwood TS-440S AT
KortvAgstransceiver med inbyggd antenntuner, 
heltackande mottagare, dubbla vfo-er, 100 min- 
nen i 10 banker, USB/LSB/AM/AFSK/FM/CW. 
Forbereddd for datorstyrning.
Pris: 14.950,-

ICOM IC-781
Transceivern som har allt. CRT-display, som 
visar trafiksatt, minnesfrekvenser, filterband- 
bredder, spektrumanalys. Dubbla passbandtu
ningsystem, notch, peakfilter, dubbla vfo:er, etc. 
Pris: 47.080,-

Kenwood TS-850S/AT
Ny HF-transceiver. SSB/CW/AM/FM/FSK, 160- 
10 m. Heltackande mottagare 100 kHz - 30 MHz. 
Inbyggd antenntuner, elbug. DynamikomrAde 
pA 108 dB. 100 minneskanaler.
Pris: 17.215,-

Detta ar nagra exempel pa produkter - i CAB-katalogen Finns allt for radioamatdren

Box 4045, 550 04 JONKOPING 
tel. 036-165760 Nils (SM7CAB)

036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

I ten-tec Paragon
g HF-transceivern man talar om. Lugn mottagare 
g med maximal kanslighet. Perfekt QSK. Extra- 
i branta filter. Heltackande mottagare med 
f mangder av finesser.
| Pris: 19.950,-

|
(

!

Yaesu FT-470
Handapparat for FM, 144 MHz och 432 MHz med 
upp till 5 watt ut pA bAda banden. Dubbla motta
gare, som ger avlyssning pA bAda banden samti- 
digt mojlig. Med DTMF. Stromsparsystem. 
Pris: 5.830,-

1 ICOM IC-725E
| HF-transceiver till ekonomipris - utan att man 
| behover gora avkall pA funktionema. Dynamik 
g 105 dB. USB/LSB/CW (FM/AM som tillbehor). 
| Totalt 26 minnen. Heltackande rx. 
| Pris: 8.090,-

Kenwood TH-751E
Har finns stationen for dig som vill ha en kraft
full SSB/CW/FM-station i litet, mobilt format. 
Den ger 25 watt ut och har en verkligt fornamlig, 
kanslig mottagare.
Pris: 7.619,-

ICOM IC-970 E/H
Multiband transceiver for alia trafiksatt. 144/ 
432 MHz (1200 MHz som tbh). Extrastor multi
LCD ger enkel och saker avlasning. Samtidigav- 
lyssning av tvA frekvenser. 99 minnen per band. 
Pris: IC-970 E (25 w) 25.815, H (45 w) 28.250,-

CAB-loggbok
med prefixlista, repeaterfor- 
teckning. Logisk, praktisk, 

omtyckt. 30:-

CAB-kredit
Kopkort, Master Charge, Eurocard 

Sparbankskort, Finax, VISA. 
Avbet. 12, 24 eller 36 mAn.

Finansieringsproblemet loser vi at dig!

Se hit... Drommen kan bli din



- VARLDSMARKET YAESU

V

BANKGIRO POSTGIRO
894-9794 492734-9

NYA HANDAPPARATER FOR 
VHF OCH UHF

VHF FT-26 UHF FT-76
Generellt:
53 minnen, 4 effektlagen med max uteffekt 5W, automa
ta sk/programmerbar stromsparare som rattar sig efter 
batteriets kapacitet och strdm&tgAng, inkopplingsbar 
automatisk POWER-OFF, inbyggd VOX, inbyggd 
personsokare (DTMF 1000 variabler) med tyst RX och 
alert-signal vid anrop. ”Modema” versioner av
FT-23/73R.

Vargarcfa--------
___Radio AB
POSTADRESS BESOKSADRESS TELEFON TELEX
Box 27
447 00 Vargarda

Kungsgatan 54
Vargarda

0322-205 00 28068 VRAB 
TELEFAX 0322-209 10

OPPETTIDER 
9-17 vardagar
9-19 Torsdagar
8-17 Telefon

VARENS KOMMANDE NYHETER

NY KORTVAGSTRANSCEIVER FT-990
Konstruerad efter FT-1000 som f&tt idel lovord. Du har vfil last testresultatet i QST mars -91, som gjordes av 
James W Healy, NJ2L, som bland annat skriver: ” this rig has a very strong receiver; it has the best overall 
performance (in terms of sensivity and dynamic range) and the highest third-order input intercept of any 
commercial radio ever tested in the ARRL Lab.”
Och....FT-990 har likadan mottagare. FT-990 skiljer sig frAn sin storebror bl a genom att den har endast en 
mottagare, 100 W uteffekt och vikten 13 kg. FT-990 har liksom FT-1000 inbyggt nataggregat och antenn-tuner. 
FT-990 ger samma ”kfinsla” som man f&r med FT-1000.

Bril
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TEAM SCANDINAVIA
Danmark: NORAD A/S, Frederikshavnavej 74, DK-9800 Hjarring,

Tel. 98 - 90 99 99, Telefax. 98 - 90 99 88
Norge: VHF Communication A/S, Postboks 16, BRYN, N-0611 Oslo 6,

Tel. 02- 63 09 30, Telefax. 02 - 63 11 11
Finland: Televisioapu OY, Box 837, SF-00101 Helsingfors 10,

Tel. 0 - 730 970/ 766 330, Telefax. 0 - 730 907
Finland: Uranus Tuonti OY, Box 15, SF-Lapua KP-10,

Tel. 64 - 38 73 13 Telefax. 964 - 33 10 49

INBYGGD 24-TlMMARS KLOCKA & TIMER
Genom att kombinera timer pA/av funktionen, kan W2 automa- 
tiskt kopplas in/ur. Du missar aldrig en kontakt. Du kan halla 
oga pa tiden samtidigt som frekvensen.
DTMFMINNEN
Fyra olika DTMF-minnen med upp till 15 siffror i varje minne. 

INBYGGD DTMF OCH SUBTON
For selektivt eller gruppanrop. Subton for repeatrar.

FREKVENSINSTALLNING
Tre olika val VFO-ratt, tangentbord eller upp/ner tangent.

OVRIGA FORDELAR

✓ Batterivarnare, ljudsignal for batteribyte.
✓ Stanksakert utforande.
✓ Standardutforande S-markt laddare. batteri BP-83 

600mAH, gummiantenn, baltesclips och manual.
✓ Stort utbud av tillbehor. De fiesta tillbehor

for IC-2SE/SET, 4SE/SET, 24ET och Bl passar.
✓ Uttag for yttre DC 6-16V, 1750Hz ton call, 

programmerbart duplexavstand, vakthund, steglangd 
5/10/12.5/15/20/25/30/50/100kHz & 1MHz.

✓ Storlek 54B154H36D mm, vikt 450g med BP-83
✓ Greppvanligt utforande. Monobandsfunktion. 
TILLBEHOR:
bordaladda.e, vaakor, dc-kablar, monofoner, headset, tomkaaaett, batterier
(upp till lOOOmAH) m.m.

Subton tx inbyggt, rx tillbehor (UT-63).
UT-63 Tone squelch = subton(CTCSS) rx 
DTMF = Code squelch

BESTALL GARNA KOSTNADSFRI 4-SEDIG FARGBROSCHYR.

En av marknadens mest avancerade och kompletta handappa- 
rater. Samtidig avlyssning av bada banden, 60 minnen, dubbel 
frekvensvisning dr nagra av nyheterna. Kolla priset 4450:-

TVA BANDS ANVANDNING
Dubbla volymkontroller och brusspar.

OBEROENDE HOGTALARUTGANGAR
En hogtalarutgang for varje band, obe- 
roende av varandra. Ex. lyssna pa VHF 
via den inbyggda och UHF via orontele- 
fon.

UTEFFEKT 5W
Via yttre spanning 13.5-16VDC ger W2 
upp till 5W uteffekt pa bade VHF och 
UHF. For langre drifttid kan 3.5/1.5 och 
0.5W valjas.

TOTALT 60 MINNEN OCH 2 CALLMINNEN
Vaije band har 30 minnen och 1 callmin- 
ne. I dessa kan frekvens, offset riktning, 
duplexavstand och subton (UT-63 tillbe
hor) lagras. VHF och UHF har separata 
bandscanminnen for programmerad scan
ning.

SNABB SCANNING OCH PRIORITET
Minnes-, programmerad- och fullscanning 
samt prioritet. Oonskade frekvenser kan 
hoppas over. Dessa funktioner fungerar 
separat pa bada banden. Scanning av 
VHF/UHF samtidigt.

w« DUOBANDS FM HANDAPPARAT
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