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- Vindbruset gor aft /ag bar
svdrt att bora dig,
- Vanta eft tag fills jag faff
ut skdrmen, ad hors du
bdttre. Koooom!
SM7FBJ/Bjarne on the air
in the air 4000 meter over
Skdnesldtten,
Sidan 33

'c-

&
-VARLDSMARKE7

Vi vet att DU vardesatter hog kvalitet
# men inte vill betala ett overpris!
------ -yAESU hososs!
Det tjanar du pa.
# Kontakta oss
redan idag! #
I
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FT-5100 ar en utmarkt julklapp! 2/70 med 50/
35W i absolut miniatyrformat. Dubbla RX och

EME

inbyggd crossband-repeater. Dessutom separat PACKET anslutning. Mikrofon (ej DTMF),

mobilfaste, DC-kabel och engelsk instruktion
ingar. Priset ar oslagbart. Endast 7121 kr!

MS

Marknadens mest kompletta handapparat?
-Vi

DX

5w

I

aid

sager JA! Var n^gonstaris
kan du for endast 6100kr

nil

hitta en liknande som kan
allt detta..
■o

i Hi i

FT-736R - 2m/70cm standard samt 6m och 23cm som tillbehor! Satellitkorning har aidrig
varit enklare. Normal och omvand tracking for olika satellitmode och dessutom oberoende upp- och ner-link kontroll for kompensering av dopplereffekt. Separata VFO'er och
10 speciella satellitminnen. Formodligen marknadens basta alternativ. Inbyggd autokontroll for din mastmonterade pre-amp. Du f£r inbyggd VOX, talkompressor, DTMF,
noise blanker. En effektiv Notch och IF shift tar bort dina storningar. Vill du ha inbyggd
keyer s& finns optionen E-736K (392kr). Talsyntes f£s med optionen FVS-1 (962kr). FT736R drivs fran 13.8VDC och drar maximalt 8A TX och 1.5A RX. Priset ar endast 18.590kr.

DUO-

SAT

I priset ingar givetvis laddbart batteri som gerTX mer
an 2W och har 700mAh ka-

pacitet!

Bestall kostnadsfrittfargprospekt!

BRA RADIO 'nJL BRA prisi
SATELLIT-antenn?
~| varg£rda-Antennen - en antenn av hogsta kvalitet
med rostfria skruvar, brickor och muttrar. Helt
optimerad for basta elektriska egenskaper. Hog forstarkning kombinerad med stor bandbredd. Det ar en
helt oslagbar kombination och du f&r den till ett bra
pris! Bestall v£r antennkatalog nu!

h provkor 8x19EL70!
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Nya grejor? - handla hos oss.
Du f&r garanterat mest for dina pengar.
Vi kan nu aven erbjuda snabbkredit!

Postadress:
Box 27
447 21 V£rg£rda

Besoksadress:
Hjultorps Ind.omr.
Skatteg&rdsgatan 5

Telefon:
0322-20500

Telefax::
0322-20910

Postgiro:
492734-9

Bankgiro:
894-9794

[ Oppet: vardagar 08-17, lunchstangt 13-14

J

Kor cirkulart pa ratt satt med
linjart polariserade antenner.
Detta kan du lasa om pa sidan 13 i QTC nr 9-94.
Eller ocksS kan du kontakta
oss for ytterligare informa
tion. Se aven vSr katalog!
Samtliga priser i annonsen
inkluderar 25% moms.

Atgarder
mot
storningar!

Medlemstidskrift och
organ for foreningen
Sveriges Sandareamatdrer.
Argang 66 Nr 12 1994

SSA kansli
Kanslichef:
SM0CWC/Stig Johansson
Kanslist: Ulla Ekblom
Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07
Se vidare inf. sid 4

QTC Redaktor
SM0RGP/Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekerd
Tel/Fax 08-560 306 48
Packetradio: @SK0MK
E-mail: 2158079@comnet.edvina.se

SSA QTC-ansvarig
SM2CTF/Gunnar Jonsson
Flintavagen 2, 940 28 Rosvik
Tel/Fax 0911-567 52
Ansvarig utgivare - SSA ordforande
SM0COP/Rune Wande
Frejavagen 10, 155 34 Nykvarn
Tel 08-552 482 70
Fax 08-552 471 37
@ SK0MK

Eftertryck med angivande av kalian ar tillatet. For
ej bestallt material insant till redaktoren, spaltredaktor eller SS Aansvaras ej. Redaktionenforbehaller sig ratten att korta ner och redigera insant
material. Arvode utgar ej.
Om foton eller eventuellt annat material onskas
ater, skall detta tydligt anges. For eventuella
felaktigheter i tidskriften ansvaras ej.

HQ-Natet
SSA HQ-Nat kors varannan
lordag, jamna veckor.
Frekvens: 3705 kHz + - QRM
Mode: SSB
Tid: 0900 Svensk tid.

^Ivande

oq C4 (N

Innehall
Ungdomsstyrelsen
Med Kulla pa varldsomsegling
DAB Digital Audio Broadcasting
Antenn 94 (FMV) SM5JXA
CEPT-nytt
DX
Di-tt-Da-tt. Telegrafi/samband
Diplom
SWL for lyssnaramatorer
VHF

o
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lagen omradiokommunikation, SFS 1993:599,16 §” foreskrivs: ’’Omenradiosandare stor anvandningen av en annan radioanlaggning skall den som har tillstand
till att inneha och anvanda radiosandaren ombesorja att storningen upphor eller i gorligaste man minskas....” Hur denna del av lagparagrafen skall tillampas har varit fdremal
for en hel del fragor. PTS (Post & Telestyrelsen) har nu utfardat ’’Riktlinjer for tillsynsarbetet under provperioden okt 1994 - mars 1995” som framst handlar om att PTS skall
tillse att enskilda och myndigheter i Sverige har rimligt storningsfri radiokommunika
tion och att utrustning som tillhandahalls pa marknaden uppfyller foreskrivna krav. Storningar dar vi radioamatorer ar inblandade hor naturligtvis ocksa hit.
Forst kan konstateras att anmalan om storningar pa amatorradio tar man inte emot.
Har far vi klara oss helt sjalva. Vid prioritering for lokalisering av storningar skall PTS i
forsta hand behandla storningar pa radionat som kan paverka liv, halsa, sakerhet och
egendom. Hit hor bl a radionat for polis, raddningstjanster, larmsandare och nodfrekvenser
for luff- och sjofart.
For FM mottagning noteras att manga apparater saknar anslutning till yttre an
tenn eller ar daligapa att selektera narliggande radiostationer. Detta har blivit ett problem
i storstaderna med manga lokalradiostationer. Har rekommenderas utbyte till battre radiomottagare. For TV-mottagning kraver man en rimlig utomhusantenn. For de olika
TV-banden Finns angiven skyddad faltstyrka. Underskrids dessa varden bor PTS informera den storda utrustningens agare om dessa forutsattningar och avsta fran vidare atgarder. Om LF-detektering konstateras eller misstanks hanvisas till leverantor eller serviceforetag for utrustningen i fraga. Vid overstyrning av bredbandiga antennforstarkare re
kommenderas att byta ut den till forstarkare med bandpassingangar eller kanalforstarkare,
alternativt avsta fran forstarkare.
Om den storande sandaren ar en amatorradiosandare rekommenderar man att flytta
antennerna bort fran hemelektroniken eller centralantennanlaggningar. Vid svarartade
storningar kan effektbegransning forelaggas. En sandaramator skall i forsta hand sjalv
vidta atgarder for att undvika storningar, och gora eventuella kontroller och atgarder for
att eliminera storningar i overenskommelse med agaren till den storda utrustningen. PTS
kan enligt lag anmoda tillstandsinnehavaren att se till att storning upphor. Gor man inte
det kan PTS komma att utfarda ett vitesforelaggande eller anmala saken for polisen sasom
ett brott mot lagen om radiokommunikation.
Hur tillampningen av ovanstaende kommer att ske i praktiken far framtiden utvisa. Savitt jag forstar ar detta i praktiken inte nagon storre skillnad mot tidigare. Vi
radioamatorer maste forsoka samsas med andra intressen i var narmaste omgivning och
drabbas vi av klagomal om storningar far vi vara aktiva med att forsoka avhjalpa dessa.
Ett gott forhallande till tillsynsenheterna hos PTS ar vardefullt och dessutom maste vi
bygga ut SSA:s service i avstorningfragor.

Contest
Satellitnytt
Fax/SSTV
Fran distrikt o klubbar
Almanackan
Allmant
Ham-annonser o HamShop
Teknik
Avstoming, tips
Rogerbeep/tongenerator
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Information fran styrelsen

SSA
Kansli

Amateur
Radio

MIKROb

OF3F

Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta
Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07

Besoksadrcss:
Baksidan av fastigheten Ostmarksg 41

Postgiro 5 22 77-1

Bankgiro 370-1075

Expcditionstid
Tis-Tor 10.00-12.00, 13.00-15.00
Telefontid
Tis-Fre 09.00-12.00, 13.00-15.00
Ovrig tid telefonsvarare

Hamannonser SSA
Postgiro 27388-8
Bankgiro 370-1075

Medlemsavgift 1994 och 1995
Avgiftcrna galler helar inom Sverige
och ar oforandrade 1995. Rcduccrad avgift kan crhallas for rcstcrande antal
kvartal fram till nasta arsskifte. Kontakta kansliet for ytterligare upplysningar om delta och om avgifter utanfor
Sverige.

17arochaldre
350 kr
Till och med 16 ar 175 kr
Familjeavgift
210 kr
Ungdomsavgift galler till och med det
ar man fy1 ler 16 ar. Familjeavgift galler
da flera i familjen pa samma adrcss ar
mcdlemmar. En familjemcdlem betalar
all tid full avgift och erhaller QTC. Ovriga i familjen betalar familjeavgift och
fur ingen egcn QTC. QTC till medlemmar ar momsbefriadc.
Prenumeration
Prcnumerationsavgift 1994, (1995), endast helar:
Inom Sverige, inklusive moms 25%
Hclarsprenumeration 414 kr(430 kr)
Losnummer inkl porto 46 kr/styck
Over disk/hamtpris
35 kr
Betraffande prenumerationsavgiftcr utanfor Sverige, kontakta kansliet.
QTC till prenumeranter utanfor Sverige
ar momsbefriade.

SSA-Bulletinen
Bidrag till bulletincn skall vara redaktoren tillhanda senast tisdagar kl 19.30
Som privatbrev, tel cller fax till
SM6LBT
Anders Schannong
Basenvagen 30, 440 60 Skarhamn
Tel/Fax 0304-67 44 77 (ej efter
kl. 21.30).
Sandningsschema: Se QTC 94/8 sid 31
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Martti Ahtisaari, Finland s/o Calling JY1!
From left: President of the Republic of Finland, Mr. Martti Ahtisaari, Dr. Seppo
Sisatto OHIVR (Past President ofSRAL), Mr Kari Leino 0H2BC and Mr. Raino
Hassinen OH2LYJ. ’Calling.JY1 ’ happened in Tampere on September 6th in
connection of the Opening Ceremony of the 25th Annual Conference ofInternational
Institute of Communications.
Best regards from Seppo Sisatto OH I VR
(Past President ofSRAL)

Arsmotesarrangor
SSA:s arsmote 1995 arrangeras av
Sodra Vatterbygdens Amatorradioklubb,
SVARK, den 22 - 23 april i Jonkoping.
En av punkterna pa dagordningen under
arsmotesdagen ar att utse arrangerandc
klubb for arsmotet 1996.
Vi ser garna att klubbar som ar intresseradc
av arsmotesarrangemanget 1996 senast den
31 januari 1995 inkommer med anmalan
till SSA:s kansli.
En presentation av armoteskandidaterna
kommer att ske i QTC nr 3 1995.
SSA.s styre Ise

Vi amatorer i ESA, Eskilstuna har under
en langre tid haft i tankarna att arrangera
ett SSA arsmote pa ’’hemmaplan”. Amnet
har friskt debatterats.
Mycket skall klaffa, samtidigt som de
frivilliga krafterna aidrig har tid nar de
bchovs som bast.
Pa manadsmotet i oktobcr togs ett enhalligt
beslut pa att vi tanker kandidera till SSAs
arsmote 1997.
Vi vill pa detta salt informera om vara
planer i god tid for att vi inte ska fa en
upprepning av vad som skedde pa arsmotet
i Falun da flera klubbar inte visste av
varandras ideer.
ESA firar aven sitt 20-arskalas 7997vilket
bor tas med i berakningen cller . . .
E£4, Eskilstuna Sandare Amatorer
genom SM5RYP/Stefan

SSA 95
Arsmote
Arsmotet 1995 blir i Jonkoping. Lordagen
den 22 april kl 10.00 oppnar elektronik/
radiomassan. Evcnemanget halles i EDgymnasiets/tekniska hogskolans lokaler.
Det blir en mangd utstallare tror vi. Ett
antal seminarier utlovar vi ocksa.
Mottot for massan ar ’’tekniken i centrum”.
Vi
raknar
med
medverkan
av
elcktronikforetag samt och andra foretag.
Vi raknar ocksa med deltagande fran
gymnasiet/hogskolan.
Pa kvallen avhalls bankett pa Stora
Hotellet.
SSA arsmote ager rum sondagen den 23
april.
Du vill vara med som utstallare bor hora
av dig och boka plats. Aven mindre foretag/
privata utstallare ar givetvis valkomna.
Kostnaden for utstallarplats ar lag. Du ar
ocksa valkommcn med tips om seminarier
och andra aktiviteter.
Kontaktpersoner:
Utstallningen: SM7RIN/Ingemar
036-30 25 05
Seminarier: SM7FDO/Lasse
036-12 40 19, 0380-440 30
Eller skriv till SVARK,
Box 2035, 561 02 Huskvarna
SVARK gm
SM7FDO/Lasse

Ytterligare information med program
kommer i QTC mars/april 95
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Information fran styrelsen-----

Ungdomsstyrelsen
Ny myndighet

Ur Ungdomsstyrelsens tidskrift
nya perspektiv 2/94)

’’Ganska obemarkt tog Statens
ungdomsrad klivet over till etable
rad myndighet, Ungdomsstyrelsen,
med en generaldirektor och en
styrelse i ledningen. Ny generaldirektor ar fran 15 oktober Kerstin
Wigzell. Hon har tidigare varit
overdirektor pa Socialstyrelsen.
Att inratta en ungdomsmyndighet ar ett
rcsultat av en lang utvecklingsprocess dar
ungdomsfragorna fatt al It storre bctydclsc
i samhallet.
I den ungdomsproposition (1993/94:135)
som regeringen lade fram i varas forcslog
man att den nyinrattadc ungdomsmyndigheten into enbart ska vara inriklad
pa fritidsfragor och kultur utan ha ett mer
dvergripande och samordnandc ansvar for
ungdomspolitikens genomforandc.
Ungdomsfragor finns inom manga olika
samhallsomraden. Skolan. polisen, fritiden, sociala sektorn, arbetsmarknadsscktorn m fl. har alia ansvar for sina spcciclla omraden.
En av Ungdomsstyrelsens
nya uppgiftcr ar att forsoka
samordna fragor som har
gcmcnsam karaktar inom
dcssa omraden. Malet ar att
statliga atgardcr i framtiden
ska fattas utifran ett tydligarc hclhctsperspektiv pa
ungdomars situation och
villkor.
Ungdomsstyrelsens styrelse
bestar av foljandc personcr.
Kerstin Wigzell, ordforandc
Stefan Attefall, riksdagsman
(kds),
Ola Fribcrg. Jonkopings
kommun,
Ulrica Messing, riksdagsman (s)
Mats Vangstad. Rikspolisstyrelsen,
Anne-Marie Qvarfordt, Arbetsmarknadsstyrclsen
och Lage Astrom, Skolverkct.”
Nya projekt
(ur Ungdomsstyrelsens tidskrift nya per
spektiv 2/94)

”Nya projektstod finns nu att soka fran
Ungdomsstyrelsen.
Sju miljoncr kronor ar avsatta till utveckling av ungdomars inflytandc i lokalsamhallet. Stod kan ga till nyskapande
verksamheter som bidrar till att starka

QTC Nr 12 1994

ungdomars mojligheter att paverka lokalsamhallets utveckling. Det kan rora sig om
ungdomssty rda traffpunkter, informationskanaler, reell paverkan inom till exempcl
skola och fritidsverksamhet eller nya fo
rum for dialog mellan ungdomar och beslutsfattarc. Handlaggare ar Hasse Lars
son.
Dessutom finns atta miljoner kronor av
satta till lokala projekt med arbetslosa ung
domar. Syftet ar att stodja nyskapande verk
samheter som ger moj lighet till kompetensutveckling
utanfor
de
reguljara
arbetsmarknads- och utbildningspolitiska
atgarderna. Stod kan ges till olika former
av kreativa utbildningar i projektarbete,
ide- och utvccklingscentrum, projekt inriktade pa ny teknik eller miljovard. Hand
laggare ar Hans-Ake Antonsson.
Projekten ska bygga pa ungdomars eget
engagemang och vara lokalt forankrade i
kommuncn. Ansokningshandlingar kan be
stalias fran Ungdomsstyrelsen.”

Projekthandbok
Ungdomsstyrelsen ger ut ett trevligt upplagt hafte om 14 sidor kallat ’’Projekthandboken - en liten lathund att planera,
genomfora och utvardera ett foreningsprojekt”
Ur forordet:... Den har boken vill ge tips och inspira
tion alt planera, starta, genomfora, avsluta och ut
vardera ett foreningsprojekt. Forhoppningsvis
kan den ocksa vara till hjalp
nar din forening ska utbilda projektledare. Boken
ar tankt for dig som arbetar
i en forening.
Vi hoppas att du har ska
hitta uppslag som hjalper
dig i det konkreta projektarbetet. Det ar du med din
erfarenhet, inspiration och
skaparformaga som formar och satter farg
pa projektet.”

Kommentarer fran SM7KHF/Lennart
Ungdomsstyrelsens verksamhet regleras i
en nyforfattning, som ingar i serien SKOLFS 1994:38.
Handlingen dr under tryckning.
Bestalls 10 ex. eller fler av Projekthandboken kostar den 5:-/st, men dr gratis
for farre.
Adressen dr:
Ungdomsstyrelsen,
Box 6885, 113 86 Stockholm.
Tel: 08-736 01 70. Fax 08-30 27 27

STELAR
Intemationellt samarbete for
att framja amatorradion inom
skola och utbildning
Forkortningcn STELAR star for Science
and Technology through Educational Links
with Amateur Radio.
Gruppcn STELAR bildades 1993 av
G3XWH/Richard Horton, som ar dess
nuvarande ordforande.

Gnippens malsattning ar att:
- 1. Stodja amatorradio inom utbildning
genom support av praktisk tillampning
och och utbildning inom vetenskap och
teknologi.
- 2. Koordinera och sprida information
om vad som gors inom utbildningen i
skolor da det galler amatorradio.
- 3. Att sammnfora huvudansvariga/initiativtagare for erfarenhetsutbyte och stodja
sadan verksamhet.
- 4. Erbjuda support for larare inom skolor
som annu inte tagit upp amnet inom ut
bildningen.
- 5. Stotta larare sa att dessa kan na licens
och amatorradiocertifikat.
- 6. Framja publicering av en reglbundet
utkommande tidskrift ’’AMRED”, som
skall ge diverse tips och rad om amatorradio. Informationen riktar sig till larare
inom utbildning och ger bakgrundsinformation.
- 7. Soka intemationellt samarbete med
systerorganisationer.

STELAR-gruppen ar associerad med
RSGB. Over 120 skolor finns nu med som
medlemmar och halva antalet av dessa
skolor har egna stationer.
En internationell konferens ar planerad
att aga rum under perioden 12-15 juli
1995; ICARE (International Conference
om Amateur Radio in Education) i Lon
don.
Du som ar intresserad av ytterligare in
formation om konferensen kan vanda dig
till konferensansvarige. G4JKS/Hilary
Claytonsmith, 115 Marshalswik Lane, St.
Albans, Herts, AL 1 4UU. Tel 00944-1727
859318.
Du som vill ha ytterligare information
om STELAR och tidskriften ”AMRED”
kan vanda dig till G3XWH.
Oversattning SMORGP/Ernst
QTC-red.
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Allmiint

Fran Allmiinhetens pressombudsman
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1994-10-25
Dnr 337/94
Rune Wande
Foreningen Sveriges
amatorer
Ostmarksgatan 43
12 3 42 FARSTA

Sandare-

Med anledning av Er anmalan mot
Expressen vill jag framfora folj ande.

PO skall enligt sin instruktion
behandla anmalningar fran organisationer och foreningar framst
med avseende pa rattelse eller
genmale .

IWRIWX
Dodskampen
pa 'Estonia'

UE
ORD

Okdnd radioamator
stoppade nodropon

IWIW4!l!«a
z--------------------------------------------------------------------------

Un drar bara varfor man
ska skriva insandare ndr
man blivit lovad ett
tillrdttaldggan de ?
SM5BF/Calle

Det ar enligt min mening beklagligt att tidningen inte omedelbart inforde ett rejalt tillrattalaggande. Expressen har emellertid under en foljd av dagar
publicerat kompletterande uppgifter vilka inneburit att de
ursprungliga uppgifterna tillrattalagts.
Ingen enskild radioamator har
utpekats; av artikeln den 14
oktober att doma ar det osannolikt att det ens var en svensk
radioamator som asyftades.

Mot denna bakgrund finner jag att
det inte foreligger tillrackl 1 ga
skal for att ta upp fragan om
klander mot Expressen i detta
fall.
Lat mig avslutningsvis peka pa
att i ett fall som detta kan det
vara mer andamalsenligt att framfora kritiken direkt till tidningen eller via en annan tidning. Som exempel pa detta bifogar jag en insandare ur Svenska
Dagbladet.
Med vanliga halsningar

PS Tack SMOBTS/Rune
Winter for en fin insdndare! DS

Per-Arne Jigenius
Allmanhetens pressombudsman

Expressen her om ursakt

Till Rune Winter
Forridargrand 20
165 57 HASSELBY
Tack for brev! Vi ar ledsna att vi gjort
Er och alia Sveriges radioamatorer
ledsna och upprorda genom en felaktig
rubrik pa forstasidan den 14 oktober. Vi
gjorde fel och vi har forsokt ratta till det
i tidingen de tva eferfoljande dagarna.
Vi ber an en gang om ursakt och lovar
att vi lari oss till nasta gang vad en
radioamator ar.
Med vanlig halsning
Bengt Bengtzon, Expressen
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De vore pa sin plats att man upplyste
lasekretsen om sitt misstag pa ett mer
konkret satt an det minstsagt halvhjartade ochflummiga forsoktill rattelse ”
som man sager sig ha gjort av de tva
efterfoljande numren.
Manga laser endast lopsedlarna och
far pa detta satt en fullstandigtfelaktig
bild av amatorradioverksamheten.
SMOBTS/Rune Winter

Skamligt overgrepp
mot en stor, serios och ovanligt kunnig
hobbygrupp med samhallsansvar.
Tidningen Expressen ar utan tvekan den
storsta skammen inom svensk massmedia.
Alla overtramp som exempelvis lopsedelsforfattaren i sin skyddade anonyma tillvaro kan gora ar medvetet gjorda, och har
naturligtvis ett kommersiellt syfte
Ursakten som SSA tydligen erhallit var
vantad och hade planerats av tidningen.
Forst gor man ett medvetet overtramp som
skall locka ldsnummerkoparna, alltsa alia,
men samtidigt installer man sig pa att be
om ursakt.
Det ar troligtvis tabloidpresscn i Storbritannien som ar forebilden. Det ar bara att
bcklaga att det natt oss.
Expressen valdsamma overtramp i sara
band med den stora katastrofen pa Ostersjon innehar rekordet. Jag tanker pa hur
man behandlat de anhoriga. Men tidningens skamliga slag under baltet mot oss
sandareamatdrer/radioamatdrer ardet varsta i silt slag under min 42-ariga radioamatorverksamhet.
SSA:s anmalan till PO kommer att sluta
med hogst en liten notis i tidningen, och
leder ingen vart. Det basta man kangora ar
att bojkotta tidningen, men man kan tyvarr inte undvika de fula och cyniska lopscdlarna.
73 de SM3BSF/Stig Ostlund,
Sundsvall

Vi ar inga amatorer
Del maste nu bli ett slut pa detta cvinncrliga
tjat om "radioamatorer”. Sa snart det laggs
ut en barvag i ctern sa ar det en Radioamator som varit framme, om man far tro
massmedia, radio, TV och tidningarna.
Om man till exempel hittar nagonsom ar
styckmordad sager man da att det ar en
amatorkirurg som varit framme? Vi maste
sluta se pa oss sjalva som amatorer for vi ar
proffs! Vi maste inse vad resten av Sveri
ges folk lagger for innebord i ordet amator.
Amator ar inget som overhuvudtaget passar in pa oss som blivit godkanda av statlig
myndighet att inneha radiosandarc. Vi har
en avsevard kunskapsmassa vad galler
regler, bestammelser, lagar och god ton.
Det ar endast vi sjalva som kan andra pa
detta trakiga faktum. Det blir till att byta
manga invanda monster och det maste ske
omgaende och med kraft om vi skall tas pa
allvar.
Till att borja med maste SSA byta namn
till t.ex. Sveriges sandar operatorer SSO.
Vi maste fa detta land att inse vilken
tillgang vi ar nar det galler kommunikation bade i krig och fred. Vi bade agerar
och upptrader som proffs lat oss nu aven
tala om for folk att vi ar proffs och sluta
upp med att kalla oss for amatorer.
73 de SM7BCH

A
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Programvaror for amatdrradio
IQTC nr 21995 kommer vi att publicera en forteckning
over tillgangliga programvaror med anknytning till amatorradio.
Det galler bide kommersiella programvaror och sk
shareware-program.
Du som har tiHging till program eller vill rekommendera
ett speciellt program ar valkommen att sanda informa
tion till QTC-redaktionen. Av administrativa skal kan vi
endast ta in skriftliga uppgifter. Dessa skall innehAlla:
1. Programnamn.
2. Programutgivare.
3. Leverantor altemativt varifrAn det kan hamtas.
4. Kostnad
5. Uppgiftslamnare.
En fordel arom du kan lamna en kortfattad bedomning
av programme^ men det ar inte nodvandigt.
Sand uppgiftema till
SMORGP/Emst Wingborg
QTC-redaktionen
Trakvista Bygata 36, 178 37 EkerO

Vad ar DX?
DX, ett magiskt uttryck for manga. Vad
betyder egentligen DX?
Bcgrcppet DX betyder distans, inte lang
distans utan endast distans.
Begreppet anvandes forst av amerikanska amatorer och beskrivs av ARRL som
en foreteelse for nordamerikanska amatorer - USA och Canada - da dessa skulle ha
forbindelse med ’’utlanningar”!
Det var i borjan en bedrift som uppmarksammades, och begreppet spred sig.
Till en borjan hade det ingen betydelse
hur man anvande DX, darfor att i huvudsak alia amatorer var aktiva endast pa HFbanden.
Nar jag tog mitt forsta certifikat, ar 1948
(-ANJ), var den allmanna uppfattningen
att for alt betraktas som DX skulle forbindclsen stracka sig over zongranserna. Detta
har ocksa angivits pa manga kartor.
Den forsta uppfattningen var darmed
overgiven. Nu kunde man ha DX inom
USA. Det svara ar att den senare forstaelsen inte heller ar sarskilt relevant. Det
finns t.ex. platser dar flera ”DX-zoner”
mots.
Det finns flera platser i Asien, dar fyra
zoner mots. Inte kan det betraktas som
nagon bedrift att ha kontakt med en amator ett par kilometer bort? Pa HF till pa
kopet. . .
Likaval ar det distansen som ar viktig ...
Jag minns den dag da SM5MN kom
utrusande (vi bodde grannar i Linkoping)
och viftade med ett papper och med andan
i halsen berattade han att han hade haft
kontakt med Norrkoping pa 2 meter.
Det var ett Dx-rekord som genljod i QST
och flera dagstidningar.

DX har inget att gora med typ av certifi
kat. En lyssnaramator kor lika mycket DX
som vilken annan licenserad amator som
heist, oavsett certifikat.
SM5PHT/Bertil
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Rapportering vid radiotrafik
OZ7BUL
DANSK BULLETIN-STATION
Fran OZ9DC/Hans har undertecknad
fatt foljande information.:
EDR har en bulletin, OZ7BUL, som
sander varje forsta sondag i manaden.
Frekvensen ar 3700 kHz och tiden ar
1110UTC.
Sandningstiden ar normalt 30-35
minuter och nasta bulletin kommer
alltsa den 4 december.

Nar bulletinen ar slut sa tar man emot
incheckningar. Forst fran danska
lyssnare, men darefter ocksa garna fran
andra nordiska sandaramatorer. Det
hander faktiskt da och da att amatorer i
LA och SM checkar in.
Hans hoppas genom denna information
att flera kommer att lyssna pa EDRbulletinen.
SM3AVQ/Lars
Manadens presentation
Att manga sandaramatorer finns i frontlinjen nar det galler kommande teknik
inom radio/tele/datakommunikation dr
otvetydigt.
Har du tips om nagon du vill presentera
ar du valkommen med bidrag till QTCredaktoren.
SMOFAS/Lykke Olesen

SMOFAS/Lykke fanns pa Alvsjo-massan
dar han visade sin nykonstruerade central mottagare H2000 for distribution och fordelning av satellitprogram till gruppabonnenter.
Kodade program kan delas i en dekoder
oavsett programbolagens forandringar
betraffande sandningsstandard.
Kompletterande paraboler kan riktas in
mot nya satelliter och anslutas till centralen.
Om sa onskas kan diagnos och service
central overvaka anlaggningen via telefon.

Lycka till med den nya
konstruktionen.
QTC-red. SMORGP/Ernst

I specifikationentill mm radiostation, en TEN—TEC Argosy,
star betr. mottagaren att S-metem ar kalibrerad pa 14 MHz sa
att nar man ansluter en signalgenerator till ingangen och
generatom ger 50 uV over 50 ohm, sa pekar S-metem pa S =
9. Vidare ar mottagaren av den kvaliten, att den ger en signal
10 dB over bakgrunden vid 0,35 uV. Vaije S-enhet svarar mot
10 dB andring. 2 S-enheter svarar mot 20 dB andring eller en
andring med en faktor 10 i insignal.
En signal pa S 7 betyder en insignal pa 5 uV, och, en signal
pa S5 pa 0,5 uV. Vi narmar oss nu brusnivan for mottagaren.
Vid S 4ar den onskade signalenunder 0.2uV. Mottagarenkan
ge en lasbar signal (10 dB sinad) pa 0,35 uV. Att ge en
motstation en rapport pa mindre an S 4 ar meningslost. Man
kan inte kombinera rapporten laslighet femma med en signalstyrka under S 4.
Detta ar forhallandet pa 14 MHz, pa t ex. 3.5 MHz ar det
annorlunda. Det atmosfariska bakgrundsbruset ar mycket starkare. Vid trafik pa 3,7 MHz ligger bakgrunden hos mig pa
mellan S 4 och S 8. Kalibreringen av S-metem galler bara pa
14 MHz. Pa de ovriga blir det som det blir.
Trovardig rapport?

Hur fungerar en sadan mottagare i praktiken och vad kan en
rapport baserad pa signalstyrkemeterns utslag vara vart? Kommer en rapport enligt den att bli trovardig?
Jag tick min sandarlicenstillpingsten 1939, och min aktivitet
var maximal 1947.. Man byggde sin egen mottagare, och pa Smeter var inte att tanka. De rapporter man gav var subjektiva.
Amerikanema byggde pa S-skalan pa sitt satt. De svaga signalema fanns redan definierade, de starka, foranledda av den
kontinentens trangsel geografiskt och i frekvens gav sadant
som:
enormously strong, terribly strong, fabulously strong,
unbelievably strong, something out of this world . . . nar lurama akte av huvudet.
Vilken nytta har man med dagens utrustningsstandard av en
rapport? Lasligheten R i fem steg ger foljande rapportmojligheter:
R 5 felfri laslighet.
R 4 vissa luckor, som inte paverkar forstaeligheten.
R 3 bortfall som paverkar lasligheten men inte forstor den.
R2 signalen svarforstaelig med stora luckor.
R 1 signalen later sig icke tolkas, men den finns dar.
I mo dema dubbelsuprar kan man ha tva efler varann folj ande
styrkereglerande kretsar, som ger en nara konstant niva till
detektom. Or at marker ingen skillnadi niva. Alla signaler later
lika starkt men med olika storinnehall, dvs olika lasbarhet.
Rapporten behover bara ge lasbarher ja eller nej
Modema radiostationer later bra. Tonen och nycklingen ar
oklanderliga. En rapport pa tonen ar med ett par undantag pa
hundra en nia. Ni vet vilka jag menar.
Nar man lyssnar runt pa DX-banden ges rapporten 599 nastan
utan undantag, framfor allt vid tester. Det later snurren pa
nagot satt tills man firmer att det egentligen ar ganska vettigt.
Jaghor en station som jag gamavill kora. Jag hor den tillrack
ligt bra. Rapporten 599 betyder egentligen: tillrackligt bra for
ett QSO. Sedan ar resten egentligen ointressant. Ar signalen
stord, kor jag inte stationen. Rapporten skiljer ut sig ur bak
grunden. Rapporten 599 star som en kod for en tillrackligt
lasbar signal. Signalstyrkemetem ar till lite nytta, och man bor
bara forlita sig pa sin subjektiva bedomning. Jag har kort
manga forbindelser pa 14 MHz och hogre med goda rapperter
dar S—metem overhuvud taget inte har rort sig. Att ge rappor
ten lasbarheten 5:a och styrkan 0:a ar rent nonsens. Motstationen maste tro att jag ar knapp.
Rapporteringen ar ingen djupsinnighistoria, den arrent binar.
Som Hamlet inte sa, att kora eller inte kora, det ar fragan.

SM5IF, Arne Pramberg
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Allmdnt

Med s/y Kulla II
pd vdrldsomsegling
Sedan juli 1992 har SM4TQO haft
ett flytande QTH, namligen ombord pa segelbaten s/y Kulla II.
Inte forran tidigast 1997 atervander den fran sin varldsomsegling
och pappa Gunnar kan da flytta
iland sin amatorradiostation - for
en tid i alia fall.
I borjan pa 8O-taIet skaffade Karin och jag en
liten trasegelbat. Vi seglade med den till Afrika, Sydamerika, Karibien, USA, och nar vi sa
smaningom kom hem hade vi blodad tand. Vi
borjade direkt planera for nasta langtur och
besattningen utokades med tva sma flickor,
Sara och Johanna.
Att jag blev radioamator har for mig och min
familj haft en mycket stor betydelse under de
har aren till sjoss. I forsta hand innebar denna
mojlighet till kontakt, en stor trygghet nar vi
befinner oss langt ute till havs. For det andra
kan vara foriildrar hemma i Sverige kanna sig
lugnare da de nu, nar de vill, kan tala med oss.
Till sist vill jag ocksa namna min bror Lasse,
var allt i allo dar hemma, som genom amatorradion kan halla oss ajour om det som hander
och sker i var postbox.

Gunnar Lundgren
SM4TQO/mm
41 ar
Fru Karin och dottrarna
Sara 7 1/2 ar, Johanna 9 ar
Yrke: F n Jordenruntseglare
Bostad:
s/y Ku 11a II
Intressen:
Kommunikation!?
Uppvuxen; i trakterna av Borlange i Dalarna.
Fram till 25 ars alder var jag mycket aktiv inom
scoutrorelsen, en helt fantastisk mojlighet till
gemenskap och kommunikation med alia slags
manniskor i alia aldrar. Det var ocksa genom
scouting jag sa smaningom kom i kontakt med
amatorradio.

Namn:
Signal:
Alder
Famil:

SM4 TQO/mm Gunnar Lundgren
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Varldsomseglingen kan borja
I juli 1992 bar det av igen. Var plan var att
under 4-6 ar fbrsoka ta oss runt jorden . Vis av
erfarenheter fran var tidigare segling och med
pabackning fran var gamle scoutkamrat Bosse,
SM4MJR, kunde jag varen 1990 hamta ut min
amatorradiolicens.
Vargarda Radio hjalpte mig med radioutrustningen och strax innan avsegling fanns en
YAESU FT-890 och en FC-800 antennatuner
monterade ombord pa Kulla II. Ett av akterstagen isolerades och fick fungera som antenn och
detta tillsammans med batens stalskrov gav
oss en mycket brukbar signal.
Hans, SM4NLL, var under den har tiden min
’’expert” i alia radiofragor oeh han erbjdd sig
ocksa att fungera som min manager under var
langa resa. En amator till som ”ddk upp” strax
fore avfard var Gustav, SM4DLS. Jag visste
inte da att dessa tva radioamatdrer, skulle bli
vara nastan dagliga kontaktlankar med vara
anhoriga dar hemma. Haromdagen tirade jag
och Gustav vart 500:de QSO.

Nekades tillstand
Vi hamnade i deeember 92 i Algeriet och sedan
under fem manader i Tunisien. Jag hade hort
att det var manga som ville ha kontakt med en
3V8-station sa jag tog tjuren i hornen. Ett
besok strax efter jul hos de tunisiska telemyndigheterna resulterade i min forsta ansokan om en utlandsk radiosignal. Bemotandet
var mycket positivt och jag lovades svar per
brev till var adress langre soderut i landet. Tre
manader senare kom svaret, avslag. Naja, for
mig hade det bara varit en trevlig erfarenhet
och det skulle komma tier lander.
Efter att ha besokt bl a Grekland passerade vi
ater Gibraltarklippan och seglade via Casa
blanca i Marocko till Kanariedarna. Jag hade
nu fatt klart for mig hur omfattande och infor
mal v den maritima amatorradiotrafiken var.
Jag ropade regelbundet in pa olika MM-nat
och utbytte information om hamnar, vader och
QTH:n for alia de langfardsseglare som hade
amatorradiostation ombord.
C56/SM4TQO och flodhastar
I slutet av november hissade vi ater segel och
styrde mot Gambia i Vastafrika. Planerna var
att ta oss upp i Gambiafloden sa langt det var
mojligt och att fa uppleva en liten bit av det
afrikanska landskapet. Direkt efter att vi ordnat alia formaliteter i huvudstaden Banjul
styrde jag stegen mot Gamtel. Till en kostnad
av 30 SEK och ett par timmars vantan hade jag
nu fatt signalen C56 att satta framfor min
callsign.
Samma eftermiddag pa var sedvanliga skedtid trycker jag stolt in PTT-knappen och sager,
’’This is C56/SM4TQO calling for SM4...”
SM4DLS och SM4NLL svarar nastan unisont
pa mitt anrop och givetvis gratulerar de mig till
mitt forsta utlandska callsign Jag upptacker
for forsta gangen den ’’negativa” bieffekten av
att ha vissa callsigns. I vanliga fall brukar det
finnas nagra ytterligare stationer med pa vara
SKED:ar. Nu boijar plotsligt allt fler vilja vara
med och det blir svart for oss att kunna slutfora
vart ”QSO”.
Den fortsatta turen uppfor floden bjuder pa
mote med flodhastar krokodiler, apor och flod
hastar, krokodiler, apor och mangder av andra
djur. Vid jultid har vi natt nastan 300 km in i

landet och vi firar jul ankrade utanfortn liten
afrikansk by. Jultomten, som aret innin i Tu
nisien kommit pa kamel, dyker dennajul upp
i stockkanot. Sara och Johanna koiistaterar
med en snabb blick att det aven tyck finnas
svarta tomtar pa var jord. Nyaret firaivi med
vildsvinsstek fran trakten, i en flodcamp som
heter Tamba.
Nar vi i mitten av januari 94 lamnar&ambia
kan jag konstatera att det blivit manga QSO:n
med min C56 signal. Det sista jag gormnan vi
avseglar ar att posta en diskett med lcggboksutdrag till Hans, SM4NLL.

QTH pa ekvatorn
Den 22 januari, efter tva veckors segling fran
Afrika, passerar vi ekvatorn och det blir sedvanligt dop av Kung Neptun. Vi ar nu nere i
Sydatlanten och beraknar att anlandatill Salvador/Bahia i Brasilien om ytterligare en vecka.
Vi har dagliga kontakter med Sverige och med
amatdrer i andra lander. Upptacker att manga
av dem vill ha var ’’exakta” position i longitud
och latitud och det racker tydligen inte att saga,
”QTH strax soder om ekvatorn”. Far besked
fran min bror att vi har en hel del post som
vantar i Brasilien och det viktiga av allt, Sara
har ett 7-arspaket i antagande.

Drogad i Brasilien
En helt fantastisk brasiliansk karneval inleder
vara tva manader i den underbara Bahiabukten.
Stackars Hans, Gustav och Lasse dar hemma
som nastan dagligen far vara rapporter hem till
det kalla och morka Sverige. Kontringarna
hemifran bestar av sill, nubbe, hastkorv, knackebrod, kaviar och mycket annat sa vi konstate
rar att det ar ’’deuce”.
Vi styr norrut och i staden Recife gar jag i
narkamp med myndigheterna om callsign till
Fernando de Noronha och Atol das Rocas. Med
en lanseglares rikedom pa tid, talamod och
fantasi begransar jag byrakratin och kan utan
kostnad, efter fyra dagar, aterkomma till Kulla
II med de eftertraktade signalerna.
Kvallen innan avfard ’’slapper” Karin ut mig
tillsammans med en annan langseglare for en
liten krogrunda i staden. Vi aterkommer nasta
dag vid tiotiden vingliga ben och jag mots av en
mycket orolig familj ombord. Trots mina erfa
renheter fran manga hamnstader och trots stor
forsiktighet var jag mycket nara under natten
att bli en ’’Silent Key”. Vid midnatt satt vi pa
den tredje krogen for kvallen och lyssnade till
musik. Pa nagot satt lyckades nagon att halla i
droger i vara glas och vi vaknade pa formiddagen upp nere vid stranden. Vara fickor var
tomda men vi var atminstone helskinande.

ZYOZFM
Anlander den 22 april efter tre dygn segling till
ogruppen Fernando de Noronha. Nedanfor den
karakteristiska ’’sockertoppen” faller vi ankaret . Vi besoker ons radioamator Andre,
PYOFF, och hans familj. Jag blir imponerad
nar jag far se all radioutrustning och den
antennpark han har, mitt pa on. Vi blir bjudna
pa kali dl medan Andre berattar om ogruppen
och dess manniskor.
De kommande dagarna blir det radio for hel a
slanten. Jag grips nastan av panik forsta gangen
jag anropar Sverige med min i>ya signal
ZYOZFM. Efter bara nagon minut surrar luften av stationer. Det ar i stort sett omojligt att
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genomfora det dagliga QSO:et med SM4DLS.
Du har en ’’Pile Up”, sager Gustav. Jag har
’’vadfornagonting” tanker jag, medanjag snallt
forsoker fa alia de ovriga stationerna att lamna
oss ifred en stund.
Jag provar under de kommande dagarna metoder som ”by number”, ’’only 7-stations”.
’’split frekvensen” mm och jag kor omvaxlande 40, 20, 18, 15 och 10 meter. Vid manga
av QSO:na tar jag mig tid att prata en liten
stund med den jag har kontakt med trots att det
alltid ar ’’Pile Ups”. Det skulle kanns mycket
omanskligt att bara avbryta nagon som vill
vaxla nagra ord med mig. Kanske ar det just
detta som gor att jag nagra minuter senare blir
forarad ctt ’’Slow Fox Diploma” fran USA.
Mots ibland av otaliga, till och med otrevliga
amatdrer, framst da vid foljande situationer:
- De 3-5 min langa vatskepauserna varje timme
med vidkommande avtorkning av en helsvettig
operator.
- Om ett QS0 innehaller mer an callsign och
signalrapport.
- Om jag inte genast slapper in den station som
med hog effekt overrostar de som vantat liinge
pa sin tur.
- Da klockan ar tre pa natten och jag vill ga
QRT efter manga timmars radioprat.
Jag antar llera erbjudanden att delta i olika
DX-niit badc i Sydamerika och i USA. Denna
form av DX-ing ar nog effektiv for att kora
manga QSO:n men ack sa opersonlig. Jag
pratar flera ganger med DX-expeditionen pa
Trinidade och operatdren Mendoza, PY0TUP.
Konstist nog respekteras det da att vi pratar
upp till 15 minuter varje gang med varandra.
Vi blir faktiskt riktigt goda vanner under de
har dagarna.
Under vara dagliga SKED:ar med Sverige
blir jag tvungen att anvanda min MM signal
for att over huvud taget kunna genomfora
dessa QSO:n. Nar jag dagen innan avfard gor
ett loggboksutdrag till Hans tycker jag synd om
honom for al It extra merarbete han nu tar.

I

basen i Kourou seglar vi ut till Papillons
Djavulsdar, Illes de Salut. Vackert men skrammande tycker vi alia nar vi provar isoleringscellerna. For forsta gangen i historien far nu
Arorna, Agoutina och alia de andra dinnevanarna se tva flickor i kulldrakter, dansa
hedniska midsommardanser kring Kullas egen
lilla majjstang. Hundra meter bort slar branningarna mot den fruktade Djavulson, Pa midsommardagen trotsar vi de starka stromvirvlarna och hajarna for ett besok pa den beryktade
on.
I borjan av juni anlander vi till Surinam. Har
traffar jag ordforanden i landets enda amatorradioklubb. Eftersom vart besok ar tankt att bli
kort, avstar jag fran att ta emot den callsign han
vill ge till mig.
Jag kanner inte for stunden att hamna i hetluften igen.

Framtida QTH:n
Har nu tillbringat drygt tva manader pa Tobago
i sodra Karibien. Vara planer for framtiden ser
ut ungefar sa har:
Innan jul besoker vi Trinidad, Venezuela
med alia oar, ABC-oarna. San Blasoarna och
sedan Panoma. Slussar igenom Panamakanalen
strax fore jul och ankrar upp ett par manader i
Costa Rica.
I mars april seglar vi till Cocoson, Galapagos
och sedan ut i det maktiga Stilla Havet. Tillbringar resten av 1995 och fram till hosten
1996 pa nagra av de tusentals oar som finns i
Soderhavet. Hosten 1996 gar vi vasterut och ut
pa Indiska Oceanen. Beraknar na Sydafrika
strax fore jul.
Hemfarden till Sverige sker nu via St Helena,
Accension. Sydamerika, Karibien och Ber
muda. Dagarna fore midsommar 1997 passerar vi troligen slussen i Sodertalje och hissar
segel for den sista etappen over Malaren, till
hemmahamnen i Vasteras. Vi har da seglat
mer an 50.000 nautiska mil sedan vi lamnade
Sverige 1992.

—

S'A

Ob servera anropssignalen i seglet!

SM4TOO Gunnar Lundgren
Radiovanner och lekkamrater
Ett dygn fran Fernando ligger den vackra Atol
des Rocas. Jag har faktiskt med mig ett speciellt callsign, ZYOZRM. aven till den on sa vi
styr ditat. Pa morgonen dyker on upp framfor
Kulla. Vid familjens radslag under frukosten
beslutar vi att avsta fran forsok till landning
och styr mot Fortaleza, tre dygn bort. Vara
flickor langtar efter sina kompisar pa den
sydafrikanska segelbaten ”Domani”.
Veckorna i Fortaleza bjuder pa mer radiokontakter. Jag slar numret till en amator jag pratat
med tidigare och ratt vad det ar har vi baten full
av radiofolk. Dar finns PT7CQ, PT7WA,
PT7BZ och eftermiddagen och de kommande
dagarna blir fyllda av berattelser om expeditioner till bl a Peter and Paul Rock, och Atol
des Rocas.
Isoleringsceller
Cayenne i Franska Guyann blir nasta hamn. Vi
blir har liggande flera veckor i floden Mahory
med kranglande motor och elverk. Passar pa
att uppleva Amazondjungeln i sin fulla prakt
med apor, kajmaner, sengangare och papegojor.
Lyckas ocksa fa se nar varldens stdrsta skoldpadda, lader-skoldpaddan, med sin over 2 meter
langa och ett ton tunga kropp lagger sina agg.
Efter uppskjutningen av Ariane 64 fran raket-
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PY0FF:s hemma-QTH nara Sockertoppen ” pa Fernando de Noronha.
Information:

Box 5047, S-781 05 Borlange
SKED tider Onsdagar/Sondagar
20.00 UTCpa 14295kHz
Manager:
SM4NLL
Kontaktpersoner radio:
SM4DLS och SM4NLL
Kontaktperson dvrigt:
Lars Lundgren
Tel 0243/82695
Radio:
Yaesu FT890
Loggprogram: LOGGEN fran Soft Advice.
Info; SM4NLL

Hemadress:
Nuvarande

Ett stort Tack till alia som pa olika satt
staller upp for oss under var resa. Ett
speciellt tack till Vargarda Radio som
ordnat den suverana radioutrustningen med
YAESU FT690 med tillbehdr.
SM4TQO/Gunnar
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DAB
Digital Audio
Broadtasting
■ nytt sdtt att
sanda radio
Hogre ljudkvalitet och fler
kanaler att viilja mellan.

FM-bandets svagheter dr bl a att
radiovagorna tar inte raka vagen fran
sandare till rnottagare utan studsar pa
bergvaggar, bus och andra foremal
vilket ger storningar.

Sveriges Radio kommer att anvanda sig av
DAB Digital Audio Broadcasting som ger
helt nya kanaler och programtjanster.
DAB ar det nya utsandningssystemet som
ersatter den snart 50 ar gamla FM-tekniken hos Sveriges Radio.
En svaghet med FM-bandet ar att det ar
’’overbefolkat”. Den utvidgade etableringsratten har gjort det al It trangre i etern och
numera Finns det fler radiostationer an
frekvenser.
En annan av FM-bandets svagheter ar
tydlig nar vi lyssnar pa bilradion. FMsystemet ar inte avsett for s k mobil avlyssning. Radiovagorna tar inte raka vagen
fran sandare till rnottagare utan studsar pa
bergvaggar, hus och andra foremal vilket
ger storningar.

Ett nytt rundradiosystem
Uppbyggnaden av DAB har skett inom ett
sam-europeiskt projekt, Eureka 147.1 det
arbetet har Sveriges Radios tekniska utvecklingsavdelning varit mycket aktiv.
Tekniken att gora digitalt ljud har fun
nits lange. Daremot har det varit svart att
sanda ljud som ettor och nollor, s k bitar.
For att fa ett digitalt ljud av god stereokvalitet delar man upp det i 1,5 miljoner
bitar/per sekund. Eller sa har: for att fa en
sekund ljud fran t ex en CD maste den
lamna ifran sig 1,5 miljoner ettor och
nollor. Sa manga bitar tar orimligt stor
plats. Men med DAB-tekniken blir det
mojligt, eftersom man har utnyttjar kunskapen om hur det manskliga drat handskas med ljud. Anda upp till 80 procent av
bitarna kan namligen tas bort, utan att
ljudkvaliteten blir samre. Det som drat
inte uppfattar’’skalas ” bort och i stallet for
1,5 miljoner bitar far vi 256.000 ettor och
nollor.
Genom att flera olika program sammanfors till ett s k frekvensblock minskas
risken for storningar Det ar en stor fordel
framfor FM dar varje program pa varje
plats har sin egen frekvens. I DAB sands
en grupp program over en frekvens. Anta
let program per frekvens beror pa vilken
ljudkvalitet man onskar Med 5 eller 6
program uppnas samma ljudkvalitet som
fran en CD, d v s helt brusfritt.
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En frekvens over hela landet
Varje land tilldelats sin plats pa FM-bandet, 87,5-108 MHz. Inom det omradet
sander Sveriges Radio Pl, P2, P3 och P4.
Ovrigt utrymme har staten auktionerat ut
till den kommersiella radion.
Forflyttar man sig i Sverige maste man i
dag bvta frekvens om man vill lyssna pa
samma program. Det beror pa att varje.
FM-sandare har sin egen frekvens. Idag,
kan en modern bilradio med s k RDS
(Radio Data System) leta upp den sandare
som ar starkast. Med DAB blir sokandet
overflodigt. En och samma frekvens kommer att anvandas i hela landet.
Tekniska finesser
Ett olympiskt spel t ex kan sandas dag efter
dag i en egen kanal utan att stora det
ordinarie utbudet. En rattegang eller en
riksdagsdebatt kan sandas i sin helhet utan
att nagot annat program bchover utga. Det
gar ocksa att dela en kanal - att sanda t ex
en landskamp i ena halvan och lokala
nyheter i den andra. Man kan vidare sanda
samiska och olika invandrarprogram samtidigt. Mottagaren staller sjalv in sin apparat pa den programtyp hon eller han vill
lyssna pa.

Programtyper
Redan i dag Finns markning for 16
standardtyper i Europa. 1 DAB-systemet
kommer det att finnas 64 standardtyper,
som sedan finsorteras i ytterligare 256
typer. Sport t ex,arenstandardtyp. Bandy,
ishockey eller fotboll ar finsortering.
Display visar stationens namn
Inom DAB-systemet finns datatjanster dar
bild, data och ljud kan kombineras. T ex
blir det mojligt att forprogrammera radion
sa att den satts pa vid nyheter eller barockmusik.
Displayen visar inte bara stationens namn,
utan kan ocksa tala om vem som ar programledare, vilken musik som spelas och
kan uppge telefonnummer eller postgironumret till Radiohjalpen.

Dynamiken forsvinner
En annan fordel med DAB ar att problemet med dynamiken forsvinner, d v s
skillnaden mellan det som later starkast
och svagast och som gor att manga av oss
kastar sig over volymknappen nar musiken upplevs som starkare an det foregacnde talet. Med DAB kan man sjalv pro
grammer in den niva man tycker ar mest
njutbar. I bilradion staller man in dynami
ken sa att det lagsta ljudet lyfts over bi lens
bullerniva, medan man hemma kan bevara dynamikens hela bredd.
Fordelama jamfort med FM ar foljande:
- Kanalbristen minskar.
- Individuell dynamikkontroll i mottagarna.
- Stor tillgang till datatjanster - ’’Text
radio” .
- Hogre ljudkvalitet. Mindre storningar.
- Antalet kanaler varieras efter behov.
- Lagre energiatgang i det nya sandarnatet.

Tidsperspektiv
I slutet av 1994 antas en gemensam europeisk standard for DAB. Sverige kommer
lite efter England, Tyskland och Frankrike med den nya tckniken vilket beror pa
svenska politiker har varit sena med att ta
beslut om den nya tckniken.
For att sanda program med den nya tekniken kravs ett helt nytt sandarnat over
hela landet. Det kostar pengar. Inte heller
gar det att infora helt ny teknik over en
natt. Bada naten maste sanda parallellt i
10- 15 ar. Hur lang overgangstidcn blir
beror pa i vilken takt lyssnarna koper de
nya DAB-apparaterna, men efter ar 2010
finns den gamla FM-tekniken troligen inte
kvar.
Nya mottagarc
Under hosten -95 kommer apparaterna.
Det ar europeiska Philips, Grundig och
Blaupunkt som legat framst nar det galler
apparater for DAB-teniken. Nya apparater
kommer ocksa fran finska Nokia och den
japanska radioindustrin.
Tidsplan
- 1992 Sveriges Radio och Teracom,
Svensk Rundradio genomfordc de forsta
forsoken med den nya DAB-tekniken.
- 1994 Den europeiska specifikationen fast
stalls. Tester och faltprov fortsatter
- 1995-96 Reguljara sandningar inleds i
storstaderna.
- 1997-98 Rikskanaler Finns i hela Sverige.
Utbyggnad av lokala kanaler paborjas.
- 2000 Samtliga Sveriges Radios kanaler
Finns pa DAB.
- 2000 FM-tekniken laggs ned?

Informationen dr hamtadfran publikationen: Public Service fran Sveriges
Radio, nr 2. ”Den nya radiotekniken
Med tilIstandfran redaktor Christina
Ruhnbro. Illustration Magnus Andersson/Hera, Uppsala 1994. SM0RGP
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Antenn 94

Av
SM5JXA/Christer
Streiffert

Vart 3:e ar arrangerar Forsvarets
Materielverk (FMV) en antennkonferens dar forskare halier
foredrag om senaste nytt om
antenner och dar fabrikanter av
radio- och antennmateriel staller
ut. Naturligtvis har evenemanget
militar pragel och diskussionerna
kretsar kring militara system men
aven for en radioamator finns en
hel del ’’matnyttigheter” att taga
till vara

I manadsskiftet maj-juni i ar var det dags
igen. Konferensen ’’ANTENN 94” pagick
under fyra dagar pa Sundbyholms slott,
vid Malarens strand, utanfor Eskilstuna.
Jag hade nojet att fa deltaga pa den
stipcndialplats som star till SSA:s forfogande vid dessa konfcrcnser.
Calle SM5BF holl oppningsanforandct i
cgenskap av chef for arrangdrskommitten.
Darcftcr fick auditoriet, under nagra da
gar, avnjuta en mangd tckniska foredrag
pa mycket hog niva, framforda av professorcr och forskare fran saval Sverige som
fran vara nordiska grannlander.
Radarantenner
Huvudtemat var radarantenner, i huvudsak antenner for mycket hoga frekvenser.
Olika bcrakningar och praktiska losningar
paantcnnproblemenprcsenterades. I radarsammanhang handlar det om att stacka
ihop massor av ytterst sma antennelement
pa en viss yta for att fa maximal antennforstarkning och noggrann kontroll pa
vart antennloben tar vagen. Detta ar inte
helt cnkelt eftersom monteringssattet starkt
paverkar antcnncrnas funktion och efter
som antennelement som sitter pa olika
stallen i stackningen beter sig olika. I
militara sammanhang kallas alia dessa
stackadc antennsystcm for ’’gruppantenner”.
Excmpelvis ar det skillnad pa ett enskilt
antcnnelements stralningsdiagram och
impcdans beroende pa om det sitter mitt
inne i resp. i utkanten av stackningen.
Vissa odnskadc bieffekter av detta slag
kan losas genom inplacering av helt passiva antennelement, sk dummys. Materialct som halier ihop alia de ytterst sma
antcnnelementen ar ocksa en kritisk faktor. Bl a kan antennelementen etsas direkt
pa dielektrikum och matas fran baksidan
av dielektrikumet.
Tva vanliga typer av radar/radarantenner
som bcskrevs var monostatisk radar och
multistatisk radar. Monostatisk radar har
en bred sandlob och manga smala mottagningslober medan multistatisk radar ar
manga samtidiga sand- och mottagningslobcr. Loberna kan formas och hanteras pa
tva olika satt, analogt eller digitalt. For
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Utstallning av portabla antenner for kortvag och VHF. En utflykt till Arboga och
FFV:s antennmatplats ”AMPA ” (=antennmatplats Arboga) ingick ocksa i ANTENN
94-konferensen. Flygfaltet tillhor idag FFV och anvands for bl a antennmatningar i
full skala. Med "full skala” innebar att antennerna sitter monterade pa batar och
flygpIan nar matningarna gors. Alltsa transporteras hela farkosterna hit till AMPAfaltet.
Detta har mojliggjorts genom att en mycket speciell och nastan unik bat- och
flygplanshiss har konstruerats. Forsankt i
marken finns en stor hall i vars mitt en
mycket kraftig hissbar mast dr monterad.
Pa masten placeras matobjektet som sedan
hissas upp over markytan till onskad hojd
och sedan vrides och lutas till onskade
vinklar. Sjalva matutrustningen finns
nagra hundra meter bort pa faltet. Pa detta
vis kan antennernas placering pa farkosten
utprovas. Dessutom gors aven matningar
for att undersoka vilka radarreflexer som
erhalles fran farkoster av varierande typ, i
olika vinklar.
och nackdelar med dessa tva metoder behandlades. Den digitala varianten ar visserligen mera komplicerad och dyrare men
ger storre flexibilitet och battre upplosning. Det finns ocksa kompromisser, sk
partiell digital lobformning, dar man later
ett digitalt producerat, smalt lobknippe
(lobcluster) svepa fram och tillbaka med
mekanisk styrning. Ofta ar det kostanderna som far avgora vilken variant som
anvands.

Smygteknik
Mycket forskning har lagts ned pa meto
der att begransa icke onskade sidolober.
Manga olika varianter av matade antenn
element och reflektorer harprovats. Sidoloberna maste hallas borta sa langt det ar
mojligt for att inte ge missvisande radarbilder. Man har lyckats ta fram radarsys
tem med sa hog precision och sadan ’’intelligens” att radarutrustningen sjalv kan
’’kanna igen” t. ex. olika flygplanstyper.
I radarsammanhang talar man ocksa om
”smyg”-teknikellerpaengelska”stealth”teknik vilket innebar att man forsoker
undga att upptackas av radar. Detta kan
ske genom speciell formgivning av far
kosterna med val beraknade vinklade ytor
pa ytterholjet. Den s k radarmalytan
minimeras da sa att farkosten blir svardetekterad med radar. For att maximalt
effektivt smyga undan fran radarsignalerna
maste aven radarskuggan efter farkosten
tagas bort pa konstgjord vag. Detta kan ske
genom att ytterholjet, forrutom de vink
lade ytorna, beklades med speciella mate
rial som paverkar radarsignalerna. Den
sistnamnda teknikenkallas’’superstealth”.
Med anknytning till radarsystem och
radarantenner berattades om nagra rymdprojekt som ar pa gang. Det kommande
Odin-teleskopet, som ar ett internationellt
radioteleskoprojekt, ska placeras pa 600
km hojd. Sverige utvecklar antennerna.
Odin ska ga i tva olika moden. Mode 1
tittar langs jordskorpan i tangentens riktning och kan pa savis kartlagga atmosfarens sammansattning. Mode 2 tittar ut mot
stjarnhimlcn.

Dansk satellitprojckt
Ett annat satellitprojekt med avancerade
antenner ar det danska Orsted-projektet.
En liten s k micro-satellit ska skjutas upp
1995 for att mata magnetiska fait och
hogenergipartiklar i den ovre atmosfaren.
Antennerna ska anvandas dels for span
ning av och dels for kommunikation med
satellites
Matning av landhojning
Med en ny teknik som kallas ’’Very long
base line interferometry” (VLBI) kan
manga andra intressanta matningar goras.
Exempelvis kan landhojning, havsniva,
jordskorpans deformation m.m. kontrolleras. Man talar har om millimeternoggrannhet - globalt!. VLBI-antennerna
som ar relativt stora, 6-7 meter i diameter,
maste vara extremt lagbrusiga. Beroende
pa vinkeln mot atmosfaren behover olika
frekvenser anvandas.

Adaptiva antenner
Mera ’’jordnara” teknik som avhandlades
var de adaptiva VHF-antenner som bc
skrevs. Har handlar det om att genom
automatisk fasning av elementen i ett
antcnnpaket kunna reducera paverkan fran
en avsiktlig storare s.k. jammer. Vid framtagning av sadana antennsystem maste
hansyn tagas bade till jammems karaktar
och till det radiosystem som anvander de
adaptiva antennerna. Jammern kan vara
smal-eller bredbandig, haenvagform som
ar mer eller mindre lik storobjektets vagform, vara fast placerad eller rorlig, etc.
Anvandaren av de adaptiva antennerna
kan anvanda fast frekvens eller vara
frekvenshoppande osv. I det senare fallet,
frekvenshoppande, stalls extra stora krav
pa de adaptiva antennerna att hinna ’’hoppa
med” i samma fart och samtidigt hinna
fasa ut storningen.
I foredragen beskrevs olika forskningsoch utvecklingsprojekt som genomforts
internationellt resp. lokalt inom enskilda
foretag. Svarigheter i forskningssamarbetet
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Allmant —

CEPT-nytt
SM5KG Klas-Goran Dahlberg
Vardkasevagen 14B, 175 61 Jarfalla
Foljande lander tillampar nu CEPT-rekommendationen T/R 61-01 vilket betyder att du
kan kora radio fran dessa lander utan speciella formaliteter:

Iforelasmngssalen med kristallkronor i
taket var ca 130 personer forsamlade.
Calle SM5BF holl oppningsanforandet i
egenskap av cheffor arrangorskommitten. Darefter fick auditoriet, under
nagra dagar, avnjuta en mangd tekniska
foredrag pa mycket hog niva.

som beror pa politiska eller militara hin
der, landerna emellan, papekades ocksa. I
manga fall redovisades de matematiska
berakningsmodellerna som anvants i projekten. Mitt intryck av forelasarna var att
de var mycket kunniga inom sina resp.
specialomraden och redovisningen holl
mycket hog klass. Jag maste mcdge att jag
hade sv^rt att hanga med nar det blev
alltfor mycket matematiska formler pa
overheadduken.
Forelasningarna varvades, pa kvallstid,
med utstallning av radioapparatur (gronlackad) och antenner. Flera fabrikanter
fanns representerade: FFV, Telub, Erics
son, Teracom m fl. For den kvallshungrige
bjods det pa ’’munsbitar” och dryck, medan
de utstallda foremalen beskadades. Bl a
visades antenner for kortvag, kontaktdon
for koaxialkabel.

Efter lunchservering i provisoriskt
uppstallda partytalt pa faltet demonstrerades ovannamnda utrustning for en
imponerad publik.
Sen are gjordes en battur pa Arbogaan,
via Kungsor, ut
pa Malaren och
under Kvicksundsbron
serverades fika
ombord. Vid
aterkomsten till
Sundbyholms
brygga mottes
sallskapet av salutskjutning med minikanoner pa stranden. Pampigt varre!
Men inte nog med detta. Strax senare
pa kvallen serverades helstekt vildsvin i
slottsparken och den gemytliga samvaron kunde fortsatta. Jag konstaterade
att atskilliga radioamatdrer var narvarande, beroende pa att de dr yrkesmassigt aktiva inom den aktuella branchen.
BiIden: Har serveras SM5HQN/Vlasse
helstekt vildsvin.
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Bulgarien. Dockt v endast CEPT-klass II.

Prefix: LZ/Egen anropssignal.

Kroatien. EtadaCEPT-Hassema.

Prefix: 9A/

Rumanien

Prefix YO/

Turkiet

Prefix TA/

Island

Prefix TF/

Israel

CEPT-klass 1:4X eller 4Z/egen anropssignal.

CEPT-klass II: 4Z7/ eller 4Z9/egen anropssignal dar 4Z7 ar som vAr T-klass

och 4Z9 ar en nyborjarklass med 30-takt pi CW pi 7 och 21 MHz plus alia
privilegier over 30 MHz. Denna klass ar alltfor begransad for att kunna

bli klassad som CEPT I (Precis som vir C-klass).
Peru dockt v endast CEPT-klass I.

Prefix: egen anropssignal plus distriktsiffra.

Monaco - tillagg

Innan du borjar sanda frin Monaco skall du informera deras PTT och heist aven deras
sandaramatorforening ARM pi grund av den geografiska situationen, si att du ar saker pi att

du verkligen ar i Monaco och ej i Frankrike. Skillnaden ar endast nigra meter och oftast finns

inga gransmarkeringar. (Har sjalv rikat ut for detta).

Allmant
Fortfarande inget nytt om Portugal,
Andorra, San Marino och Vatikanstaten.
Viss information sager att Portugal kommer att tillampa T/R 61-01 under detta ar.
Andorra och San Marino verkar ej vara
intresserade av CEPT-systemet. De anser,
pastas det, att om de skuile tillampa T/R 61
-01 kommer ’’everybody” att klattra omkring i deras berg och organisera DXexpeditioner. Rcsultatet blir forstord miljo
och en massa skrap kvarlamnat. Som vanligt far de bra lida for de daliga.
Estland Den estniska amatorradioforeningen ERAU har sant en sida med infor
mation om hur de estniska myndigheterna
vill ha det bl a betraffande tullhandlingar.
Kan crhallas fran mig med vandande post
mot S ASE (adresscrat och frankerat svarskuvert).
USA. Ryktet sager att ocksa USA snart
kommer att ansluta sig till CEPT T/R 61 01. Aven Polen kommer att gora detsamma.

Senaste listan over lander som tillampar
ovannamnda bestammelser kan erhallas
fran mig mot adresserat och frankerat
svarskuvert.

Klas-Goran Dahlberg
SM5KG
SSA-funktionar for reciproka
arenden.

Nya medlemmar i
IARU
Vi valkomnar foljande tre nya medlem
mar i IARU (Internaional Amateur
Radio Union):
-1 ARC. The Iraqi Amateur Radio Club.
- UARL. The Ukrainian Amateur Ra
dio Legague.
- URR. The Union of Radioamateurs of
Russia.
IARU Region 1 har nu 74 medlemsforeningar. Foreningarna i Belarus (Vitryssland), Lettland och Turkmenistan
har ansokt om medlemskap i IARU. De
beraknas bli medlemmar i borjan av
1995.

Cept-licens
Estland
CEPT-licensen galler sedan 1 januari
1994 i Estland. Vid in- och utforsel av
amatorradioutrustning skall denna dokumenteras hos tullen i Estland. Innan
du reser, kontakta SM5KG for fullstandig information.

SAYOSMK/Gunn ar
Utrikessektion en
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DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9, 546 00 Karlsborg.
Tel/Fax 0505-120 00
MSnadens DX:are: SM60LL Roland
DXCC-information: SM5DQC Osten
QSL-information: SM5CAK Lars

samt SM6FKF Fredy

Pa hogre frekvens fortsatter det att vara
daliga konditioner och manga rapporter
denna manaden handlar om aktivitet pa
160, 80 och 40M.
Manadens aktivitet
S92SS Sao Tome. Hors ofta veckoslut runt 1834-

1836, 23-0030z. Ofta lyssnar han efter svar 1 KHz
upp.
ZL.. New Zealand. Vid deras sunrise runt 17zbdrjar
nu ZL-stationerhoras. I novemberhdrdeshl.a. ZL4WA
och ZL2SQ aktiva.
KH6CC Hawaii. Nu borjar det bli tid att lyssna efter
Hawaii pa 160M. Flera stationer i Europa rapporterar
att han horts runt 05-06z.
9X/SM5DIC Rwanda. Ragge har nu antenn tor
160M och rapporteras horbar runt 22z. QSL via
SM5BFJ.
VP9MZ Bermuda. Larry som toredrar aktivitet pa
WARC-banden, blir nu aven aktiv pa 80 och 40M.
QSL via WB2 YQH. VP9NC ar den nya anropssignalen for Jeff ex KA3CAA/VP9. Tidigare har vi endast
hort Jeffaktiv pa CW, men efter 500 CW QSO far han
aven kora SSB. QSL via WB2YQH. I november
hordes ocksa K3DI/VP9 aktiv.
A5.. Bhutan. Jim, VK9NS och Kan, JA1BK har
besokt Bhutan. Man har gjort vissa framsteg och ett
tillstand for aktiviet kan komma inom en snar framtid.
Vid besoket i november var Kan JA1BK aktiv for att
visa amatorradio och man horde aven 2 stycken inhemska radioamatdrer prova pa att kora QSO. Anropssignalen var A51MOC som star for Ministry of
Communications.
ZB2 Gibraltar. Dave, N7RK ar aktiv pa 80 och 40M
CW och SSB. QSL skall sandas till Dave Hollander,
2313 E Ocotillo Road, Phoenix AZ 85016 USA.
KH2 Guam. Yuichi, JK1ZHW ar aktiv som KH2/
JK1ZHW. QSL via K7JA.
BV/WB4IUX Taiwan. Det blirnagra dagars aktivi
tet i borjan av december med prioritet pa 40 och 80M
CW. QSL via WB4IUX.
7Z5OO Algeria. Mike Manafo var mycket aktiv i
november. Det ar oklart hur lange han stannar. QSL
via W1AF.
T32 E. Kiribati. Paul ar aktiv med anropssignalen
T32BE och han stannar till i borjan av december. Den
20-27 november hordes aven T32BI aktiv.
YKOA Syria. Det blir en stor satsning i CQ WW CW
Contest men fore och efter testen kommer vi att hora
dom aktiva. Bland operatdrerna namns: WA2TMP,
K3NA, K6ANP, NW6P, W6OAT, W6OTC och
W0YK. Man utlovar aktivitet pa 160, 80 och 40M
samt RTTY pa 20 och 15M. Detta ar den forsta
utlandska aktiviteten fran landet och det ar givetvis
Omar YK1 AO som ligger bakom dessa tillstand.
P40F Aruba. Var aktiv i CQ WW CW Contest.
Operator var KR0Y och du kan sanda QSL via W0byran.
IIC8N Galapagos. Blir ater aktiv. Operator ar
WN4KKN . QSL via AA5BT.
9G5AA Ghana. I arets CQ WW CW Contest blir ett
FOC team aktiva. Vi far hoppas dom stannar nagra
dagar efter testen. Roger, G3SXW (Bekant fran DX-

Tack Jan Petersson, SM0EU
som under manga dr hjalpt oss med
aktuell radioprognos.

En lugn och fin Jul!
onskar SM6CTQ/Kjell
QTC Nr 12 94

motet i Karlsborg) ar bland operatdrerna. Efter testen
kommer manga att anvanda sina egna anropssignaler
ochnar detta skrives kanner jag till foljande: G3SXW/
9G5SX, G4FAM/9G5CH, GM3 YTS/9G5RF, K7GE/
9G5JL, N7BG/9G5AR ochKC7V/9G5MF. Det blir i
huvudsak CW och RTTY. QSL via respektive hemma
call. For test QSO med 9G5 AA skall QSL sandas via
G3SXW.
KHOAM Mariana Island. Ett team fran USA och
Japan blir aktiva med start i CQ WW CW Contest.
Efter testen blir det aktivitet pa WARC-banden och
RTTY. QSL skall sandas till Tack Kumagai, JE1CKA,
P.O. Box 22, Mitaka, Tokyo 181, Japan.
FOO.. Moorea Island (00-046) Det ar John
KI VWL som blir aktiv. Efter testen utlovas aktivitet
pa 160 och 80M John namner frekvenserna 1832 och
3523 KHz.
XF3/K7DBV Cozumel Island. (NA-090) Efter CQ
WW CW Contest blir det endast aktivitet pa IOTAfrekvenser. QSL skall sandas till Gene Williamson,
2160 Fairway Loop, Eugene OR 97401 USA. Gene
namner att dom som har bradis med QSL kan sanda
direkt, men han sander aven QSL via byran.
VP8CMR Antarctica. Nigel befinner sig pa Halley
Basen. Senast ar han hord pa 14260 KHz SSB. Han lar
aven vara aktiv pa 17 meter.
A35RK Tonga. Paul KK6H ar aktiv till den 7 februari. Han utlovar storCW aktivitet pa lagre frekvens
och det finns mojligheter for sked pa 160M. Det blir en
stor satsning for aktivitet i CQ WW 160 meter Contest
som gar pa CW 1 januari -95.
J8.. St Vincent. Hans DL7CO och Frank DL7FT
blir aktiva i borjan av december. Det blir aktivitet fran
tva olika oar St Vincent (IOTA NA-109) och The
Grenadines (IOTA NA-025). Anropssignaler blir for
Hans J78CO och Frank J78FT. Foljande frekvenser
namnsCW: 3525,7025,10105,14025,18075,21025,
24893 och 28025 KHz. SSB: 3802 dar man lyssnar
runt 3790-3795 KHz. Pa 40M sander man pa 7175
och lyssnar for Europa runt 7050-060 KHz
FR/G Glorioso Island. Jacques, FR5ZU blir i de
cember aktiv som FR5ZU/G. QSL via VE2NW.

XF4M Opera ti on en
Det var nog inte manga som lyckades fa
QSO med denna expedition. Det var urusla konditioner mot Europa och man
rapporterar mycket fa QSO. Pa hemresan
holl det pa att ga riktigt ilia. Foljande
meddelande ar mottagit fran AH0W som
var en av operatdrerna: We were returning
on Sunday night on this boat, Felipe Ang
eles, when the engines burned up. Listing
and drifting, about 20 hours later after the
U.S. Coast Guard called Revilla s Commandancia we were rescued by small
Mexican Marina patrol boats and returned
to the Island. It was a very terrifying
situation to be on this very poorly equipped
boat in the middle of the ocean surrounded
by total darkness for hours on end and not
having any control over the situation. After
being returned to the island, hams in La
Paz by the dozens starting contacting
aircraft pilots all over Mexico in an attempt
to get us off the island.
After dozens of failed attempts at this,
the Mexican Army people requested
military assistance. After approval of the
request in Mexico City by the Ministry of
Defence, we were evacuated by one oftheir
aircraft and flown to La Paz. Hams from
La Paz and their families came to the
tarmac to greet us. Very humbling to get
help and support from these people.
Frank, AHOW/OH2LVG

SM0EU Jan Petersson
Radioprognos Dot. 94
Solfldtkstal (S1DC) 21
Dest. \ GMT
EL
5H
F
JA
KH6 Kort
KH6 Lang
LU
A4
OA
OD
PY
UA1
YB
VK Kort
VK Lang

vu
W2
W6
XE
FG
ZL Kort
Z L Lang

zs
Antarktis
SM < 250 km

SM
SM

500 km

SM

1000 km

750 km

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

9
7
6
7
9
15
8
8
8
8
8
5
10
—
12
8
7
7
7
8
—
13
9
10
2,1
2,3
2,7
3,1

8
9
5
8
7
14
8
9
8
8
8
5
12
—
12
12
7
6
7
9
—
12
8

8
15
5
9
6
18
7
15
7
12
7
6
16
14
9
17
6
6
6
7
12
10
13
13
2,0
2,3
2,7
3,1

16
19
8
10
6
24
11
20
9
17
11
9
20
18
11
20
7
6
7
9
12
14
19
21
3,3
3,9
4,7
5,5

20
19
11
9
8
24
19
20
11
19
19
11
20
15
14
21
8
8
10
17
12
19
22
22
4,6
5,4
6,6
7,9

20
20
11
8
9
21
21
18
19
18
19
11
15
12
20
18
13
7
12
20
11
18
22
21
4,7
5,6
6,8
8,1

20
18
10
7
9
19
21
13
20
14
19
8
11
9
18
12
16
8
17
20
8
17
20
20
4,0
4,7
5,6
6,8

17
10
7
6
9
17
18
9
17
10
18
6
8
7
17
9
14
9
15
18
6
18
16
18
2,8
3,2
3,8
4,5

10
8
6
6
11
14
13
8
14
8
12
5
8
7
16
8
11
10
12
13
7
17
10
12
1,9
2,1
2,5
2,9

9
8
5
7
10
14
10
8
10
8
9
5
8
8
—
8
7
9
9
10
9
15
9
9
1,8
2,0
2,4
2,8

8
8
5
7
—
14
8
9
8
8
8
6
9
10
—
9
6
8
8
8
10
13
8
9
2,0
2,3
2,7
3,1

9
9
6
7
10
15
8
9
8
9
8
6
9
10
12
8
7
7
7
8
—
13
9
9
2,2
2,5
2,9
3,3

9
1,7
2,0
2,3
2,6

For SM-land finns for manaden ingen prognostiserad utbredning via E-skikt. Enbart med 1 hopp via F-skikt
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DX-Motet
Totalt 154 radioamatdrer motte upp forsta
dagen vid DX-motet i oktober och det var
formodligen nytt rekord. Arets program
var intressant och manga var spanda pa
Baldur, DJ6SI, som formodligen for forsta
gangen var foredragshal lare utanfor Ty skland.
En mycket lugn och avspand Baldur,
ankom efter problem med flyg och
anslutningsresor, ett helt dygn forsenad.
En programandring blev darfor nodvandig och forste foredragshallare blev hastigt Peter, SM7CMY, som nu berattade
avslutningen om Orats formaga” att uppfatta telegrafisignalcr. Efter motet har det
kommit manga spontana reaklioner dar
Peters foredrag var mycket uppskattat och
intressant. Manga kandc igen Peters iakttagelser. Peter ar mastare pa att beratta, sa
att alia forstar och till sin hjalp hade han
mycket proffsigt framtagna bilder.
Bonden fran skanska slatten Kjell Rasmusson, SM7B AE, slog alia med hapnad.
DXarna pa kortvag ar ju vana vid stora
antenner, men det Kjell visade slar alia
rekord. Manga hade kommit till motet for
att just fa hora Kjell beratta om detta nagot
annorlunda satt att kora ihop DXCC. Ett
langt arbete ligger givetvis bakom denna
satsning och skall nagon kopiera Kjells
bedrift, maste det nog bli pa klubbniva dar
manga kan hjalpas at i uppbyggnaden.
Bengt, SM7EQL, hade gjort en video till
vilken Kjell berattade. Manga sa efter
foredraget: ’’Helt otroligt”. Det ar inte
bara att bygga upp en sadan anlaggning,
det galler aven att underhalla allt, sa det
halier till ett DXCC pa 2M, for det grejar
man inte pa en vecka. Ett uppskattat fore
drag som gav mersmak. Vi hoppas Kjell
kommer tillbaka och berattar mer!
G3SXW, Roger, var motets gigant. Han
var en mycket skicklig foredragshallare
och berattade med mycket stor inlevelse
om sin resa till den lilla on Tristan da
Cunha. Vi som horde honom aktiv darifran forvanades av hur han timme efter
timme korde radio, men tydligen hann han
med att fotografera och aven se sig om pa
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on. Tidigare har namnts att detta formodligen ar varldens baste operator och det var
med stor beundran vi Tick folja Roger pa en
avslutande video och dar se hur han
bemastrade den “pileup44 som blev, nar
han var aktiv. Nagra har undrat vad det var
for elbugg han anvande? - Det ar en ETM
8C och det ar DJ2BW som ar konstruktor
till den.
Baldur DJ6SI visade video och berattade
om Uganda och Mt Athos. Baldur foredrog att beratta pa tyska och en direkt
oversattning fixades snabbt av Peter
SM7CMY.
Efter en stunds vila, dar manga passade
pa att besoka baren, var det sedan dags for
middag. I ar disponerades en rymlig matsal och alia tycktes vara ndjda med det som
bjods.
Efter middagen kom kvallens stora overraskning nar Tom-Viktor, LA4LN, undrade om vi inte skulle sjunga Karlsborgsvisan nu nar vi var i Karlsborg? Tom
Viktor sjong: “En visa vill jag sjunga den
handlar om Karlsborg“. Det var manga
som kunde texten och stamde in tillsammans med Tom-Viktor, som kompade pa
gitarr. Nu borjadc stamningen stiga! Efter
denna overraskning (helt utanfor planerat
program) tog komikern Owe Hellstrom
vid och underholl. Det blev vitsar bade
ovanfor och under, ja mest under, som
varvades med musik och sang!
Langt senare bjods pa nattvickning och
ol. Under hela kvallen kunde man rora sig
och traffa dom man tidigare endast pratat
med pa radio.
Det blev aven dragning i lotterierna dar
vi i ar hade fina priser: Forsta pris var ett
modem KPC-3, som togs hem av Lars,
SM5CAK. Nu kanske han ansluter sig till
den lokala clustern? Vinstema hade
skankts av Firma Svebry, Pryltonic, K3,
LBC Sweden AB i Tibro och Lake Wettem
DX Group. Nattvickningen sponsrades av
Scanfood i Skara.
Det blev for manga en sen tillstallning
och det pratades antenner och olika DXaktiviteter till langt fram pa smatimmarna.

Sondagen inleddes med en sammanslagen frukost och darefter berattar TomViktor om Svalbard och Kung Karls land.
Tom-Viktor var en trevlig bekantskap och
han berattade medryckande om sina upplevelser. Darefter var det Mats, SM7PKK,
som berattade om den lilla on Banaba i
stilla havet vilken han tillsammans med
SM6CAS besokte i varas. Mats hade
mycket fina bilder och framstar mer och
mer som Sveriges flitigaste resandc DXoperator. Roger, G3SXW, berattade dar
efter om opcrationsteknik. Roger hade ideer
om hur man skall anropa en DX-station,
men det foljer inte riktigt vara nya bestammelser. Jag tanker pa § 18 dar en forbindelse skall inledas med fullstandiga anropssignaler och avslutas pa samma satt.
Anders Weiss, SM4GT informerade om
raddningsverkets behov av duktig radio
personal for internationella hjalpinsatser.
Anders namnde att det ar just inom SSA
och FRO det Finns radiooperatorer med
hog teknisk kompetens och god improvisationsformaga. Manga av de narvarandc
visade stort intresse. Pa motet fanns aven
Sven-Olof, SM6RZO, som just kommit
hem fran tjanstgoring i Rwanda och han
fick spontant beratta om sina farska upplevelser.
Slutligen informerar SSA utrikessekreterare SMOSMK, Gunnar, om de nya
bestammelserna fran Post- och Telestyrelsen. Det framkom manga oklarheter och
tolkningssaker som de narvarande hade
synpunkter pa.
Motet avslutades med ett tack till den
antenngrupp som hade satt upp de anten
ner som en langre tid gatt som en foljetong
har i spalten. Alla antenner och master
hade lanats av Svebry Electronics i Skovde,
CUE DEE i Robertsfors samt Data Print i
Kristianstad.
Det som gor det roligt att arrangera denna
typ av mote ar den entusiasm som visas
bl a fran grabbarna i SM3 och de standigt
aterkommande norska radioamatorerna.
Kjell/SM6CTQ
QTCNr12 94

Vid middagen: Fr v. Peter SM7CMY, Baldur DJ6SI, Curt
SM5AHK och LeifSMOAJU.

Lottdragning: Fr. v. Roland SM60LL, Kjell
SM6CTQ och Curt SM5AHK.

LW-tjejerna som "sorvade” med mat
och dryck

Medlemmar i FOC (First Operator Club)

Anders Weiss, SM4GT sokte
personal for internationella
hjalpinsatser.

Peter, SM7CMY.

Grabbarna/ran Skane: Fr.v. Kjell, SM7BAE, Bengt
SM7EQL, Mats SM7PKK och Peter SM7CMY.

Foto: bl a Gunnar, SM7QY

Baldur DJ6SI besvarade fragor och Sten SM7WT
oversatter.

Tom-Viktor, LA.4LN berattade om
Svalbard och overraskade oss alia
med att sjunga Karlsborgsvisan.
SCAG-Gruppen hade ett styrelsemote och en
MH) IHH.RAH
(>\K 1)1 I H\M-'

r

miiiMi ii

SC\<» Diplom

S.K.D.

QTC Nr 12 94
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QSL-information
Vissa lander har ingen fungerande QSL-byra och
darmed blir man tvingad att anvanda en manager
som kan ta emot och sanda ut QSL-korten.
Via:
Call:
1Z9B
AA6BB
3/VF1IXQ F1JRT
3A/F1RWD F1JRT
3D2/SP2JYXSP2JYX
3D2PM
N6DQN
WOTMZ
3D2TM
ZS6EZ
3DA0Z
3V8W
DK2WV
RW3DX
3W4DX
RW3DX
3W4VL
4K1/XE1L WA3HUP
UZ1PWA
4K1D
4K2PGO RA9LA
UL7LS
4K3DFS
JA3AFR
4K3OLL
4K4/RK0QXYUAOKCL
UD6DC
4K49V
U06DC
4K500C
4K500CW UD6DC
4K500DJ UD6DJ
4K500GF UD6GF
GW3CDP
4K500R
UD6DF
4K5D
4K6CP
UD6DCP
4K7FA
0E3SGU
UA9AB
4K8F
RF6FM
4L0G
JP1BJR
4L0JA
CT1CJJ
4L1AA
UF6AB
4L1AB
UF6FFF
4L1BR
4L1FL
4X6UF
IK2MRZ
4L1HX
YU1MW
4L4KK
4L4MM
DL8AAM
0Z1HPS
4L8A
4N70AL
YU7AL
4N70AT
DC3SZ
4N70AV
YU7AV
4N70BB
YU1NUF
4N70DW YU7BJ
YU1DX
4N70DX
F2VX
4U9U
DK9MA
5H3JD
JH8YZB
5R8DL
5R8DM
JE8XRF
5U7Y
JG3UPM
5V7DB
DJ6SI
5V7MD
N7VEW
5W0BY
JA2FBY
5W0JA
JF2RZJ
5W1MM
JE6IBJ
6W6JX
F6FNU
707XT
0N5NT
8Q7AB
DK1RP
8Q7EA
DL2SEZ
8Q7ZL
DK3ZL
8R1/N4VA N4VA
8R1K
OH6DO
9J2CW
JF2XTZ
9J2FR
I2ZZU
9J2P1
KBOKVA
9J2SZ
SP8DIP
9M2XC
JA2DLM
N5FTR
9M8BT
JG1GDB
9N1DB
9Q5AGD
SMOAGD
0E7SHJ
905PL
9Q5TE
SMOBFJ
9X5/VE3MJQ
VE2PR
A35SS
AA6BB
A35XC
JE1DXC
DJ4ZB
A35ZB
A47RS
KD2OM
AHOI
JF1IRW
JF2PZH
AHOK
AH9BA/51 WA2FIJ
AX2ITU
VK2WI
C21/JA3IG JA3IG
C21/VK2BEX
VK2BEX
F5MXH
C53GB
C56/G0MRF
G8P0W
C98AI
CT1DGZ
CN2VA
IK4JQ0
N2TT
CN2VV
CN8ET
CN8MC
CN8HC
F50J0
CN8ST
K8EFS
CU1AC
W2FXA
CU1CB
KN6BT

Cail:
Via:
KA1HFL
CU2AA
CU2DX
KB5RA
CU2YA
AA1FI
CU3BK
KC6DPT
D68TA
JA1IDY
DL3LAB/TFDL3LAB
EJ1D
EI5HD
EI4GK
EJ4GK
EJ4GRC
EI4GRC
ES1AX
ES1WN
ES2RIQ
ES2RW
ES5RF/0 0H2LVA
DJ5I0
ET3IJ
EW/R3AN GW3CDP
EW/R3AW GW3CDP
F6AML
EW1AAA
EW1CZ
DL10Y
EW1MM
SM60EW
EW2CR
NF2K
W3HNK
EW3LB
GW3CDP
EW6WR
F5LGF/TT8
F5LGF
FK8FU
NA5U
FK8GT
F6GZA
FOOJO
W6G0
FOOOJ
K6HHD
FR5HG/E F6FNU
G3MRC/9U5
G3MRC
GM0FQV/9G1
G4XTA
GU/F5SHQ F5SHQ
GU/F6FGN F6FGN
H44/JA1OEM
JA10EM
H44/VK7VH
VK4CRR
K2PF
H44KA
N4TMW
HSOZAL
HSOZAR
N4TMW
HSOZX
N4VA
HS7CDI
7L1MFS
HS8EFF
HS1HSJ
I1A/1P0
I1RBJ
J28BS
F5PHW
J28FD
F5LBM
J68AC
WA2USA
J68AE
WB8ENR
J68AH
ACOS
J68AI
N8BJQ
W8QID
J68AK
K9BQL
J68AR
KU8E
J68BS
W8KTQ
J68BT
W9UI
J68ER
W80K
J68OK
J68TA
JA1IDY
J68WX
WX9E
KBOJSU/ZLNOOFR
KC60K
N5OK
KC6SD
K7ZSD
KC6SS
WV5S
KF7UO/KH4
K7IHI
KHOAM
JE1CKA
KH3AC
AH3AC
KH8AF
WB4AKH
N0AFW/V51
WA2FIJ
N2PQE/KH0
JE2HCJ
N6V1/KH6 N6VI
N9NS/V51 WA2FIJ
NH6UY/V51
WA2FIJ
NJ1W/DU9 N1RW
P29NHT
AA8EX
P29TH
AA8EX
S21ZX
JA4ENL
STOK
WB2RAJ
ST2AA
WW1V
T30BH
ZL1AM0
T30GI
JA3IG
T30JH
VK2GJH
T32Z
N7YL
T72EB
T70A
T77GM
I0MWI
TL8BS
SP8TK
TT8T5IXR F5MXH
TT9PS
F10IJ
TZ6W
AAOGL
V51/DL6OBS
DL60BS
V51C
ZS1IS

Call:
Via:
V51E
K8EFS
V51HK
DL60BS
V51WL
ZS6WLN
V59PI
DJ6SI
V5JC
DJ6JC
DJ6SI
V5SI
V63BD
JA3HRV
V63BJ
JA3DAU
JR6IQI
V63KT
JG2EBN
V63ME
SM6FJY
V63OM
K7ZSD
V63SD
JQ3EEL
V63SM
G4IUF
V63UF
V63YI
JA3IG
JA3IG
V73BH
V73AX
V73BU
AH9C
V73C
WA4WTG
V73Y
VK2KFS
V85BJ
JH1QQN
V85CQ
JA4ENL
V85NL
V85SS
JA4ENL
VI4VHF/P VK4CY
VI5AGP
VK5RQ
VK6ZX
VI6CKB
W5KNE
V19XN
WB2FFY
VK1FF
VK2CWG W6FGD
VK3FBL/P HB9AFI
VK4ANU
DL8NU
VK4FSV/4 JP1UEE
DL1VJ
VK4SUN
VK4NGH
VK4YI
VK6LC
VK6CHI
AB4ZD
VK6DX
JA1SDV
VK9CI
VK9KNB/2 JE1LET
KF7TA
VQ9GB
KC60HE
VQ9HE
N1BIE
VQ9HJ
VQ9LW
WA2ALY
K7ZX
VQ9ZX
JA1KGY
VR2HB
AA6BB
VS6CT
WA0PUJ/V51
WA2FIJ
WR6R/KH6N2AU
XT2MV
F5JFT
JA1JTU
XU1MF
XX9TSX
G3SXW
WA4FVT
YBOASI
YJOAAY
W6YA
Y06KAF
YP6F
YP700BV Y06EZ
YT70W
YU7AU
YT70X
YU7KMN
YU70AU
YU7AU
YU1FJK
YU70F
YU70GMN YU7GMN
YU70GW YU7GW
YU70K
YU1AAV
YU70KN
YU1KN
YZ70TY
YU7AM
Z21BA
N5FTR
Z28GG
F6DYE
ZD7BJ
W4FRU
WF5T
ZD7GT
ZS4FG
ZD7HG
GOFXQ
ZD8KJ
ZD80K
N8ABW
ZD8VJ
G4ZVJ
ZD8ZXR
GOFNF
ZD9BV
W4FRU
ZD9CR
WF5T
ZK1APN
KB7TW
ZK1CRK
GOCRK
ZK1MUE
W7QMU
DL6NA
ZK1NA
ZK10EM K6WC
ZK10FM W7QMU
DJ1RL
ZK1RLL
ZK2ZE
LA9GY
VK9NS
ZL1BAI
ZL2IR
ZL2K
ZL3AFT
AA5GS
ZL7FD
DK8FD
ZS94A
WA3HUP
ZS94E
ZS6SA
ZS94F
ZS6YA

RTTY-aktivitet
november
I november var det mycket fa oppningar
pa 15 meter. Roligt att hora VK6HD aktiv.
Nu saknar DXred honom endast pa satellite
mode. Foljande hordes i november: J28JJ
14087 19z,Z21HD 14087 18-19z, A41KT
14089 17-18z, VQ9TN 14085 14z,
VK6HD 14084 llz, A35AP 14085 09z,
BV7WB 14085 lOz, ZD8X 21087 14z.
Man raknar med att HFOPOL blir aktiv
snart. QTH ar den Polska Antarctic Basen
pa King George Island.
Skriv nagra rader och b eratta vad du
kort!

DXCC
Intresset for DXCC fortsatter. I oktober
erholl man 385 ansokningar med totalt
39546 QSL-kort. ARRL meddelar att san
der du in en ansokan, sa kan det droja upp
till en manad innan du fatt dina kort
granskade.

Mottagna QSL
Via Manager: 3D2EW via ZL1AM0,9J2FR via
I2ZZU, A47RS via N7ZWA, AH8F via G4ZVJ,
BOOM via BV2KI, C21/IG via JA3IG, C53HG
via W3HCW, CQ2I via WA1ECA, EA8AH via
OH1 RY, EW1WZ via DL10Y, FH/DJ2BW via
DJ2BW, FOOAKI via NX1L, HH2LQviaKM6ON,
T30GI via JA3IG, TA2DS via WA3HUP,
UC1AWZ via DL10Y, VP2EJA via JA1VP0,
WN7S/DU1 via WN7S, XU7VK via HAOHW,
XX9TZ via KU9C, Z32JA via YU5XTC, 1AOKM
via IKOFVC, 3XY0A via YU1FW, 4K1F via
KF2KT,4U1UNviaW8CZN,9D2UUviaLZ2UU,
9G1RZ via K8JP, 9K2MU via WA4JTK, 9Y4SF
via WA4JTK, D2EGH via CT1EGH, T31 BA via
DL6FK och ZS8MI via ZS1CDK.
FrAn SMOCNS Till SMORGP
Avsant 10 Nov 03:22

Mottaget 17 Nov 16:24
Rubrik: Adresse Path: ISMOETVISMOGJKISK
3JPISM3! ESS! SK3BG! SM3IGSJISK3 EK!

SKLHISK2ATIOH6RBG!
OH6RBIIOH6SATIJA6FTLIJA6FTLINOJN!

Adresser
5R8DY

Marian, P. 0. Box 404, Tananarive,

Madagaskar

6W1AE

P. 0. Box 3013, Dakar, Senegal (eller

F5THR)

9J2GA

56 Datura Avenue, Luanshya, Zambia

D44AB

P. 0. Box 166, Praia, Cape Verde

ET5BN

P. 0. Box 150194, Addis Ababa,

Etiopien

H44NC

P. 0. Box 168, Munda, New Georgia,

Solomon Islands

J28FD

Pat, 38 Chemin du Plateau, F-67500

Haguenau, Frankrike

J28FX

Ozmen Mehmet, B. P. 1076, Djibouti,

Republiken Djibouti

S92SS

C. Lewis, C. Postal 522, SaoTome

DRSTP, Portugal
DRSTP, Portugal

S92YL

Leslie Lewis, C. Postal 522, SaoTome

TJ1AD

P. 0. Box 13062, Yaounde, Kamerun

TJ1 MS

P. 0. Box 38, Mokolo, Kamerun

TR8DF

P. 0. Box 8000, Libreville, Gabon

V50CM

Box 1500, Tsumeb, Namibia

V85PB

Peter Bacon, P. 0. Box 715, Seria,

Brunei (eller G3ZSS)

VR2GO

Tom Ewing, GPO Box 9887, Hong

Kong

VR6PAC

Pitcairn Am Club, Box 73, Pitcairn

XT2DX

P. 0. Box 108, NL-5360 Graves AC,

Nederianderna

Z21HS

Ralph Karhammar, Box 4110, Harare,

Zimbabwe
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Island, Nya Zeeland

MAnga onskar QSL direkt. Har ar min
filippinska adress:
Thomas Bevenheim SM0CNS/DU7
Ronda, CEBU 6034
Philippines.
73 Thomas

DX-januari:
Presentation av
Clustersystemen
i Sverige

Scarborough Reef

En foljetong
I bulletinen QRZ DX 94-43 har KJ4VH
gjort ett inlagg betraffande rubricerade
skar. Han refererar bl.a. till K7JA som
skrivit en artikel om hur radioamatorhobbyn uppstatt och expanderat i Kina
samt deras intresse for omvarlden och bl. a.
ovannamnda skar. K7JA/Chip ar tydligen
ledande i stravanden att fa DXCC status
for on och det har varit debatter via
Internet och ett antal amatorer har rostat
om huruvida on ska erkannas. 56 % anser
att den ska bedomas enligt nuvarande regler, 9% att den ska inte tas upp for bedomning.
I resonemanget har fragan om minsta
storlek for att kunna godkannas tagits upp.
DXAC har haft fragan om minimimatt
uppe for rostning men fragan ar inte slutgiltigt avgjord. Vad som framkommit ar
emellertid att den bild som visats i flera
internationella organ, aven QTC nr 10,
inte ger rattvisa at verkliga forhallandct
enligt KJ4VH. Han fortsatter:
- Scarborough Reef ar betydligt storre an
en liten klippa, den ar triangular ca 21 km
ost-vast och 15 km nord-syd. Detta ar
enligt officiella sjokort. Det ar salunda
inte sant att on endast bestar av det skar
som publicerade fotot visar.
Dxpeditionen BS7H intraffade som bckant i samband med en kraftig storm och
de hade inte tid och mojlighet att utforska
on i sin helhet. Den klippa de upprattadc
stationen pa, enligt bilden, var den som lag
bast till ur vindsynpunkt, d.v.s. nagorlunda i la. For ovrigt spelar ju storleken
inte nagon roll da DXCC-statuterna inte
anger nagot minsta matt. Det ar ju mojligheten att overhuvudtagct kunna kora radio
fran platsen som galler, samt naturligtvis
ovriga kriteria.
Jag ar overtygad om, fortsatter KJ4VH,
att det ar fullt mojligt att kora dx-operation
i full skala darifran. Vi planera att snart
atervanda for att kora radio darifran sa att
alia ska ha en chans att kora Scarborough
Reef pa sitt favoritband/mode. Det ar ett
friskhetstecken att sa manga radioamatorer pa olika satt reagerat nar det galler
detta arende. Lat oss emellertid utga fran
fakta och gallande bestammelser. Det ar
fullt mojligt att Scarborough Reef kan bli
ett nytt land aven om BS7H ej godkannes,
slutar KJ4VH/Tom Totten.
Fritt oversatt av artikel fran KJ4H/Tom.
SM6OLL
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— Telegrafi och samband
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STATISTIK
RADIOSAMBAND 1994
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TID FOR SKD!

Hans, SM7SWD,
SCA G SKD-manager

r-

SKD, som atcrkommer varje nyars- och
midsommardag, ar ingen contest i vanlig
mening, utan en aktivitet for att kora QSO
med vanlig ’’handpump”.
Den som kor minst 5 QSO far 3 roster att
fordcla till tre stationer som har bast handstil pa nyckcln, dock hogst en rost per
station.
Kombinationengodhandstil och manga
korda stationer ar alltsa reccptct for att fa
manga roster. Ett diplom ’’Straight Key
Award” lilldclas den som erhaller tva eller
fler roster.
Dessutom erhaller vinnaren pa nyars
dagen vandringspriset SCAG
HONOUR KEY, att behallas ett ar.
Vi traffas alltsa pa nyarsdagen och kor
rag-chew i lugn takt - endast med nyckel!
Skriv logg pa korda stationer och skicka,
fore den 19/1 1995, loggbladet till
SM7SWD Hans Nottehed, Tcssins v’g
17A, 217 58 MALMO. Ge samtidigt dina
tre roster pa ’’stationer med basta handstilen”. Lycka till, alia valkomna!

Distrikt:

o

SCAG Straighty Key Day (SKD) avhalles
som vanligt nyarsdagen
kl 0600-1800 UTC.
Frekvcnser:
3540-3570 kHz, 7020-7040 kHz,
14050-14070 kHz samt vart 10 MHz-band.

Manad: Antal:
7
Januari
Februari
19
Mars
7
5
April
17
Maj
Juni
11
15
Juli
13
Augusti
September 14

Antal:
12
7
14
17
18
21
19

Statistik: arets forsta mo manader.
Fr.o.m. 1 oktobergallernyabestammelser
fran Post- och Telestyrelsen (PTSFS
1994:5) som innebar att man inte langre
bchover soka sarskilt tillstand for Radiosamband. Darmed upphor aven var mojlighet att fa underlag fran PTS for statistiken. Den byggerju pa att jag fatt kopior pa
samtliga tillstand som utfardats for radiosamband.
Totalt antal uppdrag 108 st. fordelade
over landet enligt tabellen ovan.
Arets statistik visar en klar forskjutning
mot fler motortavlingar. Detta kan bero pa
att den gangna vintern med kyla och sno
gjorde det mojligt for motororganisationerna att genomfora fler tavlingar an foregaende vintrar.
Det nordligaste evenemanget var en Rallycross-tavling i Alvsbyn den 9-10/7 som
samtidigt var det minsta med 2 stationer.
Det sydligaste var karnevalen i Lund 2023/5 som samtidigt var ett av de storsta
med 35 stationer. Ett bilrally i Horby och

Evenemang:
Antal:
Motortavlingar
54
Orienteringar
11
Loptavlingar
7
Cykeltavlingar
11
Batsport
3
Hastsport
5
Skidtavlingar
1
Triathlon
4
Simning
2
7
Diverse
Malarrallyt i Enkoping var ocksa stora
arrangemang med 35 stationer i bada.
Arets forsta Radiosamband var ett bil
rally i Tierp den 2/1 med 7 stationer. Det
sista Radiosambandet som fick tillstand
enligt de gamla bestammelserna var ett
bilrally i Jarlasa i Uppland den 24/9.
Till Post- och Telestyrelsen onskar jag
framfora SSA:s tack for att vi under fl era
ar fatt ta del av de tillstand for radio
samband som utfardats under aren. De
har varit ett vardefullt underlag for den
statistik som utarbetats efter varje verksamhetsar. En statistik som nu kommer
att bli avsevart svarare att astadkomma.
Ett personligt tack och en halsning till
Ulla-Britt Taxen, Eva-Lisa Johansson
och Margareta Person for gott samarbete.

Halsningar de SMOHEB,
Harry Lundstedt,
Samhandsfunktionar i SSA

LOKALA FM-NAT
Dag Tid SvT

Frekv.

Nat.

Klubb

Sond. 0930

R6 SK3RYK FAXE-natet

SK3BP

Sond. 1915

R7SK5RHQ INFO-nAt

SK5AA/5

Sond. 2030

R0SK6RAB MARK-natet

SK6BA

Sond. 2100

R0 SK7RFL INFO-nAt

SK7CA

Sond. 2100

R0 SK3RKK OdmSrdsnat 1 SK3SSK

Sond. 2130

R7SK3RHU Odm£rdsnat2 SK3SSK

SKOMT

Sond. 2130

145.525

M&nd. 2100

R2 SK4RGN Trafiknat

Onsd. 2130

R6 SK3RIA Jamtamotnatet SK3JR

Lokalnat

SK4BX

MANUSS70P?

NR 1 JANUARI
12 DEC
SISTA MINUTEN: 14 DEC
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Efterlysning
UA4WRX/Vlad vill garna komma till
Sverige i sommar tillsammans med YL for
en eller ett par veckor.
Han star for personliga resekostnader,
men skulle garna ha hjalp med mat och
logi. I gengald ar han och YL bcrcdda att
jobba for att tacka kostnaden for mat och
logi.
Han ar fodd 1969, utexam. vid tekniskt
universitet och arbetar som elektroingenjor. Han talar engelska bra - (har varit i
USA 2 ggr). Hon ar fodd 1976 och utbildar
sig till psykolog.
Han brukar finnas pa 14244 eller 18111
lordagar kl 1000 SNT.
SSA kunde kanske genom sin DL-organisation lagga upp en kortare foredragsturne for klubbaftnar eller dyl. och paret
kunde darigenom fa bidrag for resor och
andra utgifter.
Kontakta honom eller sla en signal till
mig for vidare upplysningar:
0480-303 51. SM7TF/Per

SARNET
Swedish Amateur Radio Net.

SvT

Freq

Mode

Call

SAN/A Mond

1830

3567

CW

SK7SSK

SAN/D Thursd

1830

2567

CW

SK6SSK

SAN/G Saturd

0815

3705

SSB

SK3SSK

SAN/I

1300

14065

CW

SK7SSK

Day

Net

Saturd

VI LEVERERAR
BUTTERNUT
OCH

CUSHCRAFT
ANTENNER
BEGARINFO

rSVEBRY’

I

ELECTRONICS o/

Box 120, 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-471617
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SIGNAL DETECTION in NOISE
with special reference to telegraphy.

Signal Detection in Noise dr en vetenskaplig avhandling, gjord av SM7CMY/
Peter vid Universitetssjukhuset i Lund.
Amnet heror vara mbjligheter att uppfatta signaler i hrus.
Sammanfattning av innehallet:
Var mojlighet att uppfatta tonpulser paverkas av flera olika faktorer som langden pa pulsen, tonhdjden, maskeringsnivan och fasskillnaden mellan dronen.
Vid pulslangder som understiger ca 1000
ms har pulslangden ett direkt inflytande
pa uppfattbarheten eftersom orat formar
integrera energi over tid. En lang puls
uppfattas lattare an en kort. Fenomenet
kallas temporal integration. Vid pulslangdcr som understiger 200 ms finns det
ett enkelt samband mellan pulslangden
och troskelvardet for detektion. Minskas
pulslangden med en faktor 10 okar troskelvardet for detektion med 10 dB. Detta
betyder att det finns ett linjart samband
mellan logaritmen av pulslangden och
hortrdskeln (i dB) for pulser kortare an ca
200 ms.
Vid pulslangder som overstiger 200 ms
avtar effekten mer och mer. Vid puls
langder langre an 1000 ms observerar
man ingen temporal integration. Feno
menet Finns saval vid maskcradc toner
som omaskerade och minskar vid hoga
tonfrekvenser. Horselskadadc personer
har ofta en nedsatt temporal integration.
Pulsens tonfrekvens har ocksa bctydelse
for uppfattbarheten eftersom drat utnyttjar ett slags bandpassfilter vid detektion
av tonpulser maskerade med brus. Filtret
ar frekvensberoende satillvida att bandbredden okar med okande tonfrekvens.
Detta far till foljd att det kravs ett relativt
hogre signal-brusforhallande for detek
tion av en puls med hog tonfrekvens
jamfort med en puls med lag tonfrekvens.
Filtrets bandbredd ar av storleksordningen 100 Hz vid 125 Hz tonfrekvens
respektive 160 vid 1000 och 915 Hz vid
5000 Hz. Bandbredden har befunnits
vara okad hos horselskadade personer. I
litteraturen brukar man referera till feno
menet som kritisk bandbredd.
Vidare paverkas uppfattbarheten av ton
pulser maskerade av brus av signalens
fasforhallande mellan signalen och
maskeringsbruset.
Avhandlingen omfattar sex delarbeten
och syftar till att belysa brats formaga att
detektera signaler i brus och speciellt i
samband med telegrafi. Faktorer som

paverkar uppfattbarheten av Morsetelegrafi ar hos normalhorande systema
tise kartlagda oehjamforda med de ovan
namnda psykoakustiska fenomen, tem
poral integration, kritisk bandbredd och
interaural fasskillnad (delarbete I-III). I
delarbetc IV har uppfattbarheten av tele
grafi hos horselskadade telegrafister studerats och i delarbete V har maskindetektorers formaga att detektera tele
grafi undersokts och jamforts med manniskans. I det sista delarbetet VI, slutligen, har detektionsformagan av tontag
med olika karakteristika blivit undersokta.
Undersokningarna har visat fbljande:
- Hogtelegrafihastighetger samre uppfattbarhet an lag vid maskering med brus
(delarbete I).
- Lagtonfrekvens ger battre uppfattbarhet an hog. Det finns en lagom lyssningsniva som ger bast uppfattbarhet i analogi
med det talade spraket (delarbete II).
- Bastuppfattbarhetav telegrafi nas vid
180 graders fasforskjutning av signalen
mellan oronen och maskeringsbruset i
fas. Ett starkt frekvensberoende av fasforskjutningseffekten foreligger och ef
fekten forsvinner vid hoga frekvenser
(delarbete III).
- Hos horselskadade telegrafister paver
kas den kritiska bandbredden men inte
fas-fasfenomenet (delarbete IV).
-Vid detektion av telegrafi i brus ar
manniskan overlagsen maskindekodern
vid laga signal-brusforhallanden (delar
bete V).
- Uppfattbarheten av sekundkorta tontag
okar nar ingaende pulslangder okar samt
nar avstandet mellan pulserna minskar.
Genom att berakna den relativa energin
i ett pulstag kunde troskelvardet for de
tektion bestammas (delarbete VI).
Forutsattningarna for optimal telegrafimottagning har for forsta gangen syste
matise kartlagts och resultaten kan forvantas paverka utbildningen av telegrafis
ter, strategin for att uppfatta signaler vid
svara mottagningsforhallanden samt konstruktioncn av nya tclegrafimottagare.
Resultaten av tontagsundersokningen
innebar att kunskap har vunnits betraffande hur signaler fran t.ex. telefon och
varningssignaler i industrin skall vara
konstruerade for att vi bast skall uppfatta
dem i bullriga miljoer.
SM7CMY/Peter

Telegrafi eller ej
Jag laste det markliga debattinlagget i
QTC 11/94 av Sigge/SM5KUX och tycker
mig forsta att han ar benagen att slappa till
KV-banden till T-amatorer utan telegrafikunskaper. Det verkar som han talar i egen
sak.
Man kan undra vad dessa T-amatorer,
som anser sig "mogna” att fa anvanda
kortvag, har sysslat med pa VHF. Kan det
mojligen vara repeatertrafik och packetradio? For det kan ju inte vara meteorscatter,
manstuds, VHF/UHF-tester eller DXing,
vilket ju kraver CW-kunskaper om man
skall astadkomma resultat. Det finns trots
allt T-amatorer, som insett vardet av CW
och darfor gatt vidare i licensklasserna.
Men de som kraver slopandet av CWkraven for A-licens (eller CEPT1, som det
nu heter) har inte forvaltat sitt pund och
maste inse att de valt fel hobby.

Slopa alia SSB-contests
Det maste finnas en morot for allt framatskridande och om Sigge vill ha argument
for kraven pa CW-kunskaper, skulle jag
vilja foresla fbljande. Manga med mig
anser att den usla trafikdisciplinen pa fonibanden bor forbattras och QRM reduccras.
Ett forsta steg i den riktningen ar att slopa
alia SSB-contests. Jag har svart att forsta
vardet av dessa tester efterson standardrapporten man utvaxlar numera ar 59 genomgaende. Ganska lojligt, eller hur?
Tester ar ju till for att tavla i stationseffektivitet och trafikmetoder, och detta
andamal uppnas ju lika bra om man forlagger testerna till CW-delen. Men for att
vara med i en CW-contest kravs CWkunskaper - och dar har du ett argument
som halier, Sigge.
Attjustera hastighetsgransen ncdtill 25lakt ar enbart lojligt, liksom den nya gransen 60-takt for CEPT1. Det marks att det
ar folk som inte har en aning om telegrafering, som kommit fram med detta.
Antingen har man sinne for telegrafering, eller sa har man det inte. Den som
agnar detta sinne behover bara komma
over en viss niva och sedan gar det av bara
farten. Den som inte har detta sinne till
rads att byta hobby.
Sjabbla inte bort CW-kravet
Alltsa, sjabbla inte bort CW-kravet! For
ovrigt ar det mer an CW som en T-amator
maste lara sig, namligen hur man handskas med sin rigg pa kortvagsbanden. Det
galler formagan att lyssna, hansynstagande, modulera val, se upp med splatter,
anvanda sig av vox och mycket annat som
knappast forekommer pa VHF/UHF.
SMIBUO/Ake
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Telegrafi
- En av amatorradions stora
kvaliteter
Diskussionen om telegrafi och amatorradio far vanligtvis en helt sned vinkling.
Man talar om modern kontra omodern
teknik, man talar om att den som vill bli
radioamator har ratt att sjalv valja vad som
skall behovas for att fa licens. Om en
grupp ropar tillrackligt hogt
”Vi vill andra pa licensreglerna! Vi vill
into lara oss telegrafi! Vi vill kora
kommunikationssatt pa kortvag som tar
massvis med ganger mer frekvensutrymme
och sannolikt ger kaotisk QRM som foljd
pga de hundratusentals dataamatorer som
finns idag . .
”Det viktiga ar att jag ej ska behova
plugga in telegrafi!”. ’’Telegrafi ar forlegat!”, etc etc - om sadant ropas tillrackligt
hogt av en cnda intressegrupp, skall det da
bli verklighet bara for det? Svaret ar nej.
Berorda myndigheter och SSA borde
tanka sig for nar det galler stallningstagandena har. Det ar synen pa telegrafin
som ofta ar i grunden fel. Att det ar fran
folk som inte lart sig telegrafi som sadana
synpunkter vanligtvis kommcr ar begripligt. Men att aven de som har CW-licens
ocksa ibland borjar vela med ar beklammandc. Det visar pa att dessa personer inte
forstatt vad amatorradiotelegrafin ror sig
om. Litet harddraget: Man minskar inte
ner storlcken pa en fotbollsplan i korpen
for att en grupp nya kiliar inte gillar langa
bollar cller inte vill oka pa sin kondis for
att klara hela planen.

Grundliiggande
Telegrafin ar i sjalva verket en av de
grundldggande kvaliteterna inom amatorradion. Denharvisserligen ursprungligen uppstatt som ett praktiskt kommuni
kationssatt, ar det fortfarande genom att
den gor det mojligt for tusentals amatorer
att vistas pa kv-banden utan QRM-kaos.
Pa detta satt ar den en mycket demokratiskt mode. Den ar vidare den sista och
mest palitliga, sk ’last-ditch’- kommunikationsmetodcn vid svara katastrofsituationer, dvs om den verkligen utnyttjas. Den tar tid att lara sig, vilket innebar
att den som kommer igenom inlarningen
tyckt det vara vart att lagga ner mycket tid
och anstrangning pa det - och tydligen ser
amatorradion som en mycket central hobbyverksamhet i livet, vilket lovar gott.
Men trots alia dessa vettiga fordelar - det
ar den upplevelsemassiga kvaliten i att
kommunicera pa CW som ar det omedelbart vasentliga. Telegrafin har darfor blivit en del av amatorradions identitet eller
sjal. Den ar nu ett av amatorradions grundlaggande sprak som for den som kan det
ger en alldeles speciell och positiv upplevelse. Det handlar om rytm och toner, om
personliga nyanseri sattet att sandapa, om
ilska, gladje, humor i handstilen, omgladQTC Nr 12 94

Telegrafms vara eller inte vara
De kommersiella radiotelegrafisterna for
trafik med/mellan fartyg har forsvunnit,
men de militara radiotelegrafisterna formodas finnas kvar en bit in pa 2000-talet.
Med den utvecklade tekniken inom
radiokommunikationerna, sa blir man forst
mycket tveksam till telegrafms framtid.
Men det finns dock flera mycket viktiga
och for telegrafin positiva varden.
Den storsta delen av jordens befolkning
lever under mycket sma ekonomiska omstandigheter. Ja, som befinner sig i ett
utvecklingsstadium som ar mycket samre
an det var for oss som blev radioamatorer
strax efter andra varldskriget. Jag, och
manga med mig, hade da inga mojligheter
att ga till ” ham-shop” och kopa en fabrikstillverkad ”rig”. Nej, vi fick som ungdomar spara pengar for att kunna kopa komponenter for att sjalv kunna konstruera
vara mottagare och sandare. Ute i varlden
finns i dag tusentals tekniskt intresserade
som har samma problem. Dom har inte
nagon ”ham-shop” runt hornet och dom
lever under sma ekonomiska villkor. De
ras mojlighet ar att skaffa byggsatser till
rimligt pris och sjalva bygga sin ”rig”.
En enkel sandare for CW ar ingen omojlighet, men att starta som nyborjare med
att konstruera en komplicerad transceiver
ar for de fiesta en ’’utopi”. Telegrafi och
hembygge har en stor uppgift att fylla.
Telegrafin har ocksa andra varden. Dess
genomtrangningsformaga, dess smala
bandbredd och dess mojligheter till avlagsna kontakter aven med mycket sma
effekter ar vardefulla.
Vidare har telegrafin med dess Q-forkortningar blivit en kommunikationsform
som klarar av sprakbarriarer. Det ar nastan ett radioamatorernas ’’esperanto”. Vilken gladje ar det inte att utbyta informa
tion med ryssar, brasilianare, afrikaner
och franska guyanare! Manga har sakert
noterat vilken ovning det ar att telegrafera
pa engelska, franska och spanska nar man
i skolan borjar lara sig ett, eller flera av
dessa sprak.

jen att lyssna fram ett meddelande, storningsfritt eller langt inne i ett nat av andra
signaler - och lyckas med det, om att med
enklast mojliga apparatur knyta kontakter
runtom i varlden, och mycket annat. Detta
dr amatorradio.
Den som idag inte kan telegrafi kan, om
sa behovs, lara sig telegrafi. Eller, om han
inte vill det, kan lata bli. Men att berova
amatorradion alia dessa kvaliteter, och
darmed ocksa ta dem ifran alia dem som i
framtiden skulle ha lart sig telegrafi och
ha gladje av det om kravet fanns kvar - det
ar inte forsvarbart. Att t ex att lata 15-25takt racka for fritt fram pa kortvagen, ar
nastan detsamma som att helt ta bort CWkraven, det gar inte att vettigt kommuni
cera i den takten.

For nodsituationer
Ytterligare en sak ar telegrafins tjanst i
nodsituationer. Det kan vara t ex vid
jordbavningar och oversvamningar. Pa
manga platser finns det radioamatorer som
med enkla batteridrivna sandare/mottagare varit till stor hjalp vid nodsituationer.
Forsvaret
Jag ringde upp Sydkustens Marinkommandos radioskola. Dar fick jag tala med
tva vanliga herrar: Hans Krister Soderqvist
och Jan Gustavsson for att forhora mig om
hur man inom forsvaret ser pa telegrafin.
Jag fick som svar att telegrafin kommer
troligen att finnas kvar 5-10 ar. Brist pa
medel har dock gjort att man mast sanka
kraven pa kunnighet till 60-takt, for att
komma ut pa ett fartyg. Men man raknar
med att telegrafisterna med praktisk ovning snabbt kommer upp i atminstone 80takt. Naturligtvis finns det manga som ar
uppe i bade 100- och 120-takt. Mycket
beror pa anlag och intresse.
Man formodade att aven med fbrfmade
kommunikationssatt med datorer etc, sa
kommer telegrafin att finnas kvar som ”en
sista reserv” annu lange.
Svaren lat positiva ur var synpunkt.
Manga militara ’’gnistar” kommer sakert
att komma med oss pa radioamatorbanden.

Sa lange leve telegrafin,
sager en av manga entusiaster
SM7BG/Sven Rosengren,
Solvesborg.

Det ar saledes en grundlaggande felsyn
pa vad amatorradio ar och pa telegrafins
stora del i dess identitet, som gor att man
kan komma med sadana ideer som att sla
ner eller avskaffa CW:n.
Det ar viktigt att man i varje nationell
amatbrradioforening ser, och accepterar,
amatorradions sanna identitet, och kampa
for den.
Vi i nordiska CW-foreningen SC AG vill
uppmana alia medlemmar och andra att
nu stodja och uppmuntra amatorradiotelegrafin - genom upplysning om dess
positiva kvaliteer, och genom annan produktiv aktivitet. Vi hors pa CW! Det ar pa
tiden amatorradion far ratt riktning for
framtiden!
73, Holger, SM7GWF
SCAG ordf
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Diplom
raditionsenligt inleds arets
sista diplomspalt med nastkommande ars Aktivitetsdiplom.
Efter tv& Sr med aktivitet for VHF
och hogre band ar det nu ater dags
for ett kortv&gs&r.

SSA Aktivitetsdiplom for 1995

A-1995
3,5 MHz

2xCW

The VERON Golden Jubilee Award
Den hollandska amatorradioforeningen
VERON fyller 50 ar nasta ar.
Darfor utges det har jubileumsdiplomet,
dar minst 100 hollandska stationer skall
kontaktas under kalenderAret 1995.
Vaije enskild station raknas en g&ng,
aven om stationen anvander olika anropssignaler. Detta ar speciellt att tanka pa,
eftersom speciella jubileumsignaler kom
mer att anvandas vid vissa tillfallen.
Alla band och trafiksatt. Diplomet ar
gratis. Ansok med loggutdrag senast
1996-03-01 till Certificatemanager VE
RON, Sytse Wybenga, PR.Bemardlaan
60, NL-8501 JG Joure, Holland.

Diplom Sverige
Nasta &r sker en hel del vad avser vara
svenska forsamlingar, meddelar NSA.
En fullstandig forteckning over aktuella forandringar kommer i nasta nummer.
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WORKED ALL SQUARES AWARD
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SSA styrelse har faststallt foljande regler
for nasta ars aktivitetsdiplom - A1995.
Diplomet utges till medlemmar i SSA
for kontakter pa 3.5 MHz 2xCW under
kalendeiiret 1995.
I medeltal skall ett QSO genomforas
per dag, dvs minst 365 kontakter.
Kontaktema skall vara ’’fullvardiga”
QSO, dvs signalrapport, namn, QTH och
beskrivning over egen utrustning skall utvaxlas.
Foljande antal kontakter skall ing&:
50 st med Sverige
10 st med Danmark
10 st med Finland
10 st med Norge
5 st med Estland
5 st med Lettland
5 st med Litauen
Kontakt med JW, OY och TF raknas dub
belt, men ar inte obligatorisk.
Avgiften ar 40 kronor, vilken skall in
betalas pa SSA post- eller bankgirokonto. 10 kronor gar till SM5WL-fonden.
Ansok med loggutdrag, omfattande
ovanstAende beskrivning over "fullvardigt
QSO”, till SSA, Diplomfunktionaren, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.

SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping

JA|KA

LA

MA

OA

NA

PA

QA

RA

1000

1100

1200

I300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

3000

3100

3200

330C

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

Worked All Square Award - WASA
JARL utger det har diplomet till for verifierade kontakter med stationer i olika lokatorrutor (t ex JO51) i hela varlden fran
1992-01-01. Alla kontakter skall vara genomforda fran samma ruta. Korsbandskontakter raknas inte. Vaije ruta raknas
en gAng per band och trafiksatt. Alla kon
takter via satellit raknas som ett band.
Diplomet finns i tvl klasser.
WASA - V.U.SHF
100 olika rutor p& frekvenser over 50 MHz.
Stickers for vaije ytterligare 50-tal.
WASA-HF
100 olika rutor pa frekvenser under 29.7
MHz. Sticker for varje ytterligare 100-tal.
Avgiften ar 8 IRC for diplom och 5
IRC for separat stickersansokan.
Ansok med GCR-lista, verifierad av
SSA Diplomfunktionar, till JARL,
Award Desk, 14-2 Sugamo, 1-chome, Toshima-ku, Tokyo 170, Japan.
GCR-listan skall omfatta kontaktad sta
tion, datum, UTC, band, trafiksatt, rapport,
motstations QTH och ruta, samt egen ruta.

Test-QSO eller korsbands-QSO raknas
inte.
Avgiften ar 10 DM eller 7 USD. Ansok med loggutdrag omfattande anropsignal, datum, tid, trafiksatt, motstationens QTH och namn. Adressen ar
DL6YBY, Uwe Lusmoller, Postfach 150,
D-45713 Haltem, Tyskland.

Klippandiplomet upphor!
Aby Radioklubbs diplom fran Klippan
upphor fr o m den 1 januari 1995 meddelar SM7FPG, pa uppdrag av klubbens
styrelse. Sa lagg p& ett koi, om Du vill
ha ett exemplar av diplomet!

ACTIO 40
DIG utger det har aktivitetdiplomet for
40 meter. 100 olika stationer skall kontaktas (horas) under en kalendennanad.
Alla trafiksatt far anvandas.

CQ's Golden Anniversary Awards
Nasta ar 50 arsjubilerar den amerikanska
amatorradiotidningen CQ.
Under hela Aret kommer det att firas
med olika tilldragelser. Bland annat ett
jubileumsdiplom, vilket kommer att utges i hela 13 olika varianter. Allt for att
det s& l&ngt som mojligt skall finnas en
klass for alia.
50 olika amatorer skall kontaktas un
der jubileumsaret 1995. Grunddiplomet
har inga begransningar. Ovriga tolv ar for
olika trafiksatt, band, prefix, stater, etc.
Det finns aven en klass for kontakt via
repeater.
Fullstandiga regler kommer i nasta
nummer av QTC och Diplomspalten.
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Diplom

Kenya
tillhor kanske inte dom allra diplomtataste landema i varlden precis. For narvarande utges endast ett diplom till amatorer utanfor landets granser.
Den officiella och IARU-anslutna amatorradioforeningen i Kenya heter Radio
Society of Kenya, forkortat RSK.
For narvarande bor det 26 amatorer i
landet som ar medlemmar i foreningen.
De ovriga f& ar inte aktiva.
Ty varr halier inte dom kenyanska myndighetema utgivaren av DX Call Book
informerad om det aktuella laget, varfor
presentationen i den ger en felaktig bild.
Foljande stationer ar for narvarande ak
tiva RSK-medlemmar:

5Z4BF
5Z4CO
5Z4DV
5Z4EJ
5Z4FN
5Z4HP
5Z4LL
5Z4PL
5Z4RY

5Z4BJ
5Z4CU
5Z4EA
5Z4FH
5Z4FO
5Z4JM
5Z4MR
5Z4PT
5Z4YM

5Z4BP
5Z4DU
5Z4ED
5Z4FM
5Z4FR
5Z4LH
5Z4MT
5Z4RT

The Kenya Award
Diplomet utges till lie radioamatorer och
SWL for kontakter med olika medlem
mar i RSK fran 1978-01-01.
10 poang behovs for att kvalificera sej.
Vaije kontaktad medlem ger 2 poang per
band. En kontakt med klubbstationen
5Z4RS ger 4 poang.
Alla band och trafiksatt far anvandas.
Avgiften ar 15 IRC. Ansokan skall ske
med loggutdrag, verifierat av en styrelseledamot i din lokala klubb. Adressera ansokan till The Kenya Award, Radio So
ciety of Kenya, POBox 45681, Nairobi,
Kenya.

SM5XW overldmnor cupen till R.S.K. Award and Cup Manager, 5Z4BP Ben Pont.

Anropad av
en 5Z4?
Det kan Du nog tacka
SM5XW for!

^IjeMatiio ^otietp oflxcnua
presents tlje

10....

//•_ -GT.6/.E/L.. callsign.. _s57) /Z2 PL.E..

in recognition of his I her achievement as an
Amateur 3Kabio (Operator,
halting gubmitteb euibence of communication With the

required number of &&&. member station*.
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The Kenya Scandinavian Cup
SM5XW, Goran Eriksson, tjanstgjorde
under aren 1991 till 1994 vid den svenska ambassaden i Nairobi.
Han var da aktiv med anropsignalen
5Z4XW. Det kanner alia aktiva pa DXbanden till. M&nga svenska amatorer har
f&tt 5Z konfirmerat for DXCC och andra
diplom tack vare honom.

(Chairman.............

(Cert. jBo=

Slnarti s; Manager.

Sate

Nu ar Goran tillbaka i Sverige. Nar han
lamnade Kenya s&g han till att intresset
for Sverige och Skandinavien skulle leva
vidare bland landets aktiva radioamatorer.
Om Du blir anropad av en kenyansk
station, sa ar det kanske Gorans fortjanst!
For att stimulera kenyanska amatorer
till amatorradiokontakter med skandinaver har Goran namligen instiftat The Ke
nya Scandinavian Award Cup.
Vandringspriset, i form av en vacker
kristallvas fran Nuutajarvi i Finland, utdelas vaije £r, i samband med RSK arsmote, till den 5Z4-amatdr, som kalenderaret innan erh&llit flest poang genom
kontakter med skandinaviska stationer.
Forutom aran att inneha cupen i ett ar,
far den lycklige vinnaren aven ett diplom
och en present.
Vid poangberakningen ges 1 poang for
kontakt pa 10, 15 och 20 meter och 5
poang for kontakt pa 40 och 80 meter.
Trafiksatten CW och SSB far anvandas. Kontakter med civila och militara
klubbstationer raknas inte.
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QII7T Specialinformation
iD W JL/for lyssnaramatdrer SM6-7467 Christer Wennstrom,

Skepparegatan 6, 440 30 Marstrand. Tel/fax 0303-616 13

Tipslistan att botanisera i under
jul- och nyArshelgerna.

Radio Sweden
Satellit-sandningar

Ett ar har gatt och kommer aidrig igen.
Och etervagorna kommer aidrig heller
igen. I vaije fall inte i var levnadstid.
Visst ar det markligt!
1994 har varit ett handelserikt ar i
manga avseenden. Tanker inte gora
nagon resume, konstaterar bara att
nastan allt har hant.
Infor julen kommer har en ganska diger
lista pa olika horigheter att soka pa
banden.

Notiser:
Australian Defence Forces Radio Service sander

till sina trupper i Rwanda och Malaysia enligt
foljande schema: till Malaysia kl 01-02, 04300530 och 10-11 pa 13525 kHz. Till Rwanda kl 0810 pa 15606 eller 18191,5 kHz och kl 14-16 pa
8743 eller 10621,5 kHz.
Bangladesh Radion i Dakha sander pa engelska kl
1230-13 pa 13615 och 9548 kHz samt kl 17451845 pa 7190 och 9683 kHz.
Equador Via Radio HCJB sander den nationella
Radio Nacional del Equador mandag-fredag kl
19-1930 pa frekvensen 15350 kHz.
Radio HCJB har bytt sin frekvens 11835 kHz mot
9420 kHz fran 2 november.
Brasilien sander engelska mot Europa kl 18-1930
pa 15265 kHz.
Island Rikisutvarpid sander kl 1215-13, 14101440 och 1935-2010 pa nya 13860 USB parallellt
med 15770. Kl 1855-1930 och 23-2330 kor man
13860 USB parallellt med 11402 kHz. Sprak?
Islandska! Men det begriper aven du!
Marocco RTM Rabat kan sondagar horaspa eng
elska kl 14-15 pa frekvensen 17595 kHz.
Israel Koi Israel kan horas i Europa kl 05-0515 pa
7465 och 9435 kHz. 11 -1130 pal 5640 och 17575
kHz 14-1425 pa 15640 kHz (so-to)
New Zealand Nagonting som kallas Radio Rea
ding Service skall kora igang med en 1 kW pa 5960
pa USB. Sandningsschemat ar otillatet rorigt. So
to kl 2030-06 pa 5960 och 7290, ma-fr 06-10 pa
3935 kHz (mer normal frekvens for NZ), fr-ld
sander man 2030-05 pa 5960 och 7290 kHz och pa
sondagar kl 06-09 pa3935 kHz. Uppgifterna kom
mer fran HCJB (!) som inte brukar ha fel.
Hawaii KWHR i Naalehu pa Hawaii sander kl 22
pa kHz, 16-18 pa 6120 kHz, 20-22 pa 11980 kHz
04-16 pa 9930 kHz och 18-20 pa 13625 kHz.
Pakistan sander engelska mot Europa kl 08-1103
pa 15625 och 17900 kHz samt kl 1105-1120 pa
samma frekvenser men pa slow speed English
(toppen!).
Zaire Radio Bukawu, som ar en regional sandare,
kan horas pa frekvensen 6553 kHz kl 1430 och kl
1630. Spraket ar franska.
Schweitz Radio Mitternachsruf ar en ny kristen
radiostation som sander fran Zurich pa frekvensen
9450 kHz kl 22-2230.
Gaza/Vastbanken PLO:s nya radiostation Voice
of Palestine, som jag berattade om i forra QTC,
sander pa 675 kHz fran byn Ramallah strax norr
om Jerusalem. Deras sandningstider ar kl 03300730 och 1400-1930. Inte helt omojlig att hora i
Norden nar konditionerna for mellanvagen ligger
pa syd.
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ASTRA (19,2 east)
11.597 GHz (Sky Movies Gold, audio 7,74
MHz
TELE-X (5 east)
12,475 GHz (TV-5 Nordic), audio 7,38 MHz
Utdrag ur sandnings-schema
CET ■ svensktid = MEZ
MA-FRE
0600 Morgoneko
0625 Ekonomiekot
0630 Nyhetssammanfattning
0640 KlarsprAk
0650 Morgonandakt
0700 Morgoneko
0735 Ekonomiekot
0740 Radiosporten
0745 Kulturnytt
0810 Studio Ett
0905 Tendens
1005 Tiotimmen
1105 Andliga sAnger
1135 KlarsprAk
1145 Obs
1200 Tolvslaget+Dagensdikt
1205 Ekonomiekot
1210 Vetandets varld
1230 Luncheko
1305 Riksettan
1405 Boktomet
1425 Radiofolj etongen
1450 KlarsprAk
1505 Eftertre
1600 IlO-PyCC KN R yska
1630 EESTI KEEL Estniska
1645 Dagens Eko
1700 DEUTSCH tyska
1730 EESTI KEEL Estniska
1745 Dagens Eko
1810 Ekonomiekot
1815 ENGLISH Engelska
1845 LATVISKI Lettiska
1900 l10-P5'CCKIi Ryska
1930 ENGLISH Engelska
2000 RADIO SVERIGE
2030 DEUTSCH Tyska
2100 RADIO SVERIGE
2130 TIO-PyCCKN Ryska
2203 Karlavagnen
0000 Nattradio (-0600)

SAT/LO
0605 Naturmorgon(-0800)
0650 Morgonandakt
0805 Ring sA spelar vi
1005 Ekonomiska Klubben
1030 VAr grundade mening
1100 DEUTSCH Tyska
1200 RADIO SVERIGE
1230 Luncheko
1305 Oronmarkt
1403 Tracks
1600 nO-PyCC KN Ryska
1630 EESTI KEEL Estniska
1645 Dagens Eko
1700 Manniskor och tro
I645
Dagens Eko
1800 HelgsmAI
1815-2030 seeMON-FRI
2030 DEUTSCH Tyska
2130 nO-PyCCKN Ryska
2200 I afton dans
0000 Nattradio (-0600)

Frekv
21695
21525
17860
17715

Tid
1000
0900
2220
0630

17760
17690

2145
1200

17555
15675
15400

0730
2045
0530

15375

1330

15345
15310
15295
15009
12070

2100
0530
0700
1315
1100

11990
11900
11827

2000
0630
0830

11820

0345

11800
11765

1330
2200

11745
11710

1530
2210

2145

SUN/SO
0605 Andliga sAnger
0640 Boktomet
0705 Novell en
0730 Lantbruksnytt
0813 Folkminnen
0825 Grannland
0903 Godmorgon, varldenl
1100 DEUTSCH Tyska
1200 RADIO SVERIGE
1230 Luncheko
1305 Dokumentarred.
1403 Radio Europa
1600 110-P5’CCKIi Ryska
1630 EESTI KEEL Estniska
1645 Dagens Eko
1700 Sondagsfonstret
1745 Dagens Eko + Sport
1815-2030 seeMON-~RI
2030 DEUTSCH Tyska
2130 nO-PyCCKN Ryska
2200-0600 see MON-FRI

NYHETER VARJE HELTIMME
vardagar kl. 2200-1500 (forutom 1200); lo+so W.2200-1000, 1200-1500

11650

2230

9955

1930

9780
9735
9675
9660

0930
0230
2255
0800

9645
9610
9580
9560
9200
7475
7390
7110
6900

2345
1630
2120
1500
1735
2020
1555
1700
0505

6727
6300
6280
6185
6015

0015
0120
0845
0840
0325

Station
Deutsche Welle frAn Trincomalee
Radio Australia, Darwin
Radio Australia frAn Shepparton
Radio Australia frAn Camavon - sA har ni fAtt
med alia trel
Radio Habana Cuba som sander frAn La Julia
Radio Vlaandem International, Wavre Belgien.
Helt obegriplig
Koi Israel frAn Jerusalem. Hebreiska
Radio Coban International. Tegudcalpa i Honduras
Missionswerk Mittemachtsruf sander via Radio
Intercontinental Yerevan, Armenien.
En ny tysk kristen radiostation
Radio Oman frAn Thumrait. Har bara arabiska.
Engelska frAn
Oman fAr man via BBC Mashira Island.
RAE Argentina Buenos Aires
BBC Mashira Island i Oman
Voice of Malaysia, Kuala Lumpur
Voice of Vietnam, Hanoi (en bra nyhetsstationl)
Radio Baltica i Ryssland. Reklamstation men hur lange?
Sander frAn Sankt Petersburg
Radio Kuwait pA engelska
New Zealand frAn Rangitiaki
Tahitis RFO frAn Mahina, har var det ett rela
frAn France Inter
Quatar sA har dags frAn Doha men kl 0950
ar det Saudi Arabiens tur att dAna in i hogtalaren.
Station Riyadh
Sri Lanka BC frAn Colombo
Radio Universo frAn Curitiba, Brasilien.
Ovanligt tidig.
Radio Center, en ryss med religidst program
Voice of Turkey - brukar ha bra musik
mellan inslagen
Det hAnder att RAE Buenos Aires, Argentina
faktiskt kan slA ut ovanstAendel Eller tvart om. ..
SRI Berne har en relAsAndare i Montsinery.
Hors faktiskt bra
Voice of Free China, Taipei, en bra och hor
vard station
Radio Sana'a Yemen
Radio Nacional del Paraguay frAn Asuncion. SvArl
Radio del Pacifico, Lima, Peru. Ganska tidigt
SA dags har aidrig jag tidigare hort en venezulan.
Detta ar Radio Rumbos frAn Caracas.
Faro del Caribe, San Jose, Costa Rica
Congo frAn Brazzaville
Africa Numero 1, Moyabi - fin musikstation
En favorit.........Radio Jordan frAn Amman
Radio Omdurman i Sudan, kl 1800 engelska
RTT Tunis, Tunisien
Eritrea ar tidig har, lite ovanligt. FrAn Asmara
Etiopien och Addis Abeba
Tirkish State Meteorological Service spelar mer
musik an lamnar vaderrapporter
Radio Satelite, Santa Cruz, Peru
Sani Radio, Tegucigalpa, Honduras
King of Hope, Libanon - kallas ocksA King of Hope
Radio Educadon i Mexico. Ej hord av migl Annu.
Radio Tanzania, Zanzibar

Ur Eter-Aktuellt 7/11:
Bahamas For den med langa antenner bdr
Radio Bahama i Nassau vara mojlig att hora.
Tidig morgon kan det vara lampligt att prova.
Ryssland Moskvaradion har tvingats skara ner

bland sina programsprak. Nu sander man ”bara”
pa 38 sprak, daribland svenska.
Adventist World Radio tycks

istallet ga dessto battre.
Man planerar att utoka
fran nuvarande 34 till hela 90
sprak. Fantastiskt!

|

:•

God Jul och Gott Nytt A

God Jagdt pa banden och
vy 73 de SM6-7467

Ny mottagare
AR 8000 ar den senaste modellen av
AOR varldsraaio som salufors av
Swedish Radio Supply, Karlstad. Den
ar i form av en mindre ’’handapparat”
(152x69x40 mm). Tacker frekvensomradet fran 500 kHz till 1900 MHz
och klarar dessa sandningsslag: AM,
USB, LSB, CW, NFM och WFM.
Installningar och vald frekvens
visas i pa en LSD-display. Det ar
mdjligt att sjalv programmera in stationsnamn,
egna kommentarer etc.
Onskade stationer kan
sedan scannas efter
valda kriterier. Minneskapacitet Finns gruppvis
och totalt 1.000 forprogrammerade statio
ner. LCD-displayen och
alia installningar med
alternativa finesser gor att man valt
att ha tva grundinstallningar, en for
nyborjaren och en for experten.

j
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LYSSNARAMATORER
LEMPIALA
OLSEN
SALLDaN
ENGER
NORDaN

SM—7524
SM—7633
SM—7701
SM—7799
SM/EA6ZM

TUNKKARI
FIN 69700
N
1634
TORESVEI24
ALA-MURTOLANTIE 15
FIN 41900
N
1639
AASLIA 6
(SM—7442) P.O. BOX 717
E - 07080 PALMA DE MALLORCA
EXSM5AOG
GUNNAR SM—7188
USA
N 8770
ROALD SM—7785
HAAKON SM-7627POSTBOKS 58 MANGLERUD N 0612
FIN 87830
KARI SM—7786 RAUHALANTIE9
S
171 55
BYGATAN 33, 5 TR
LARS
ASAVAGEN 10
s
132 42
OLOV
BIRGER JARLSG.100,2TR
s
114 20
HARALD
KVARNVAGEN36.7TR
s
175 41
JOHNNY
KARLSLUNDSG.32.1TR
s
151 63
SULO
FJARILSTIGEN 14, 2TR
s
197 35
LOUIS
STORGATAN 32
s
114 55
ROLF
BACKGARDSVAGEN4.4TR
s
143 00
MANUEL
184 35
VALLMOVAGEN2
s
AKE
ALGVAGEN27
s
131 50
BO
LAKEGATAN 6, 4 TR
s
133 41
LENNART
STJARNVAGEN3A
s
181 34
MARTTI
SATRAGARDSV.241
s
127 36
INGEMAR
s
141 70
GARDSVAGEN24A
BO
BEATA SPARRES GRAND 4 s
162 30
BERTIL
KULLSTIGEN 24, 3 TR
s
142 30
LENNART
RONNBARSVAGEN39
s
196 31
TIOMO
BROMSVAGEN7
s
132 42
JAN-ERIK
OLSHAMMARSG.29.7TR
s
124 48
ALVAR
KORNVAGEN 12, 6TR
s
145 68
PETRI
141 38
ALGSKYTTEVAGEN27
s
GUNNAR
PALISSADGRAND62
s
183 46
FRANTISEK
STATIONSVAGEN7
s
131 41
JOHAN
s
125 41
FLENSVAGEN41
HAAKON
s
SKOGSFRUGRAND5
161 38
ROLF
EDSANGSVAGEN4A
s
191 54
PER-AXEL
s
163 65
FOLLINGEBACKEN 15
ROLF
s
SJOHAGSVAGEN18
125 32
STEN
s
ORIONGATAN 145
195 55
LARS
s
S:T MICKELSG. 56
126 54
ROGER
s
ARSTAVAGEN29
121 68
LENNART
s
763 00
PL 1830, SAHRA
JARKKO
HUGINGATAN 10. 1 TR
s
195 02
KJ
KRUTHORNSVAGEN40,1
s
191 53
MAGNUS
s
NORRAPARKHEMSV.67
146 00
SIGURD
s
GRANSANGARVAGEN7
161 40
SIXTEN
SCHLYTERSVAGEN 38
s
126 50
LAGE
MARIA PRASTGARDSG. 15 B S
118 52
ESBJORN
STAMGATAN 48.1TR
s
125 39
MALTE

MARKKU
ROARANDRE
ESA
ANTON
BENGT

SM/KA1BYU SVALA
LAKEVILLE
06039
SM/LA1XDA JORGENSEN
SM/LA4SAA HAUG
SM/OH8FH JAATINEN
SM0-2052 NICANDER
SMO-2756 SJOSTROM
SMO-3212 TOBIESON
SAVSTROM
SMO-3561
SMO-3595 DRAVA
SMO-3884 PETTERSON
SM0-4012 NILSSON
SMO-5000 DIAZ
SM0-5207 MARTENSSON
SMO-5266 AGGEFORS
SMO-5345 JOHANSSON
SMO-5398 BENGTSSON
SMO-5464 ANDERSSON
HAGSTROM
SMO-5483
SM0-5778 LUNDKVIST
SMO-5899 JOHANSSON
SMO-5968 TUPALA
SMO-6104 SCHOLDSTROM
SMO-6382 AXELSSON
SM0-6440 HELMROS
SM0-6689 SVENSSON
SM0-6902 ERHART
SMO-6918 AKESSON
SMO-6979 OHLUND
SM0-7014 HELGODT
SM0-7032 ERIKSSON
SM0-7056 MALMGARD
SM0-7104 NORLaN
SMO-7123 EKBERG
PETTERSSON
SMO-7134
SMO-7138 OLOFSSON
KOKKONEN
SMO-7193
SMO-7314 LUNDBERG
PERSSON
SMO-7315
SMO-7374 REIMERS
SM0-7440 GUSTAVSSON
SMO-7489 JOHANSSON
SM0-7515 TURESSON
SM0-7553 GRYTTING
SMO-7568 SVENSSON-SCHULTZ
KALLE
ARNO
SM0-7572 PAASIKIVI
ULF
HANSSON
SM0-7611
HORST
SMO-7637 ROSIGER
ERIKSSON
MATS
SMO-7653
ROLF
SM0-7703 NILSSON
STROMBERG
LARS L.
SMO-7724
PATRIK
SM0-7730 THOR
RYTTERHOLM
CLAES
SMO-7731
CARL-HENRIK
SMO-7735 ANKARBERG
KOSMETSCHKE PETER
SMO-7743
CONNY
SMO-7745 BACKSTROM
ULF
SM0-7747 NORaN
OMAR
SM0-7750 DYLAN
GOSTA
NILSSON
SMO-7757
NILS-MAGNUS
SM0-7760 LUNDGREN
ARNE
SMO-7764 NORDENBERG
JANN
SMO-7774 LARSSON
GUNNAR
SMO-7789 STROM FELDT
TEEMU
SMO-7794 KORHONEN
ODD
SMO-7795 MARKHAM
NIKLAS
SMO-7798 WILDENBERG
LARS
SM0-7802 OHLSSON
MATS
SM0-7803 LIND
LARS-OLOF
SM0-7804 ULLBERG
SMO-7811
HADI
SM0/DL5NCU

SMI-7221
SMI-7325
SMI-7659
SMI-7779
SM2-1443
SM2-5309
SM 2-6657
SM2-7072
SM2-7261
SM 2-7505
SM2-7546
SM2-7589
SM2-7630
SM2-7692
SM2-7734
SM2-7739
SM2-7768
SM2-7773
SM3-2622
SM3-5619
SM3-6536
SM3-6585
SM3-6609
SM3-6618
SM3-7184
SM3-7198
SM3-7282
SM3-7382
SM3-7482
SM3-7618
SM3-7681
SM3-7704
SM3-7712
SM3-7718
SM3-7732
SM3-7741
SM3-7767
SM3-7787
SM4-1772
SM4-1972
SM4-2928
SM4-3434
SM4-3987
SM4-5213
SM4-6414
SM4-6738
SM4-6982
SM4-7174

PETTERSSON
TINGSTADE
GYLEKLINT
WIGSTROM
HANSSON
NORDLUND
MANNBERG
PAHLSSON
SVENSSON
PETTERSSON
LINDBERG
JONSSON
NORaN
SILJELOF
BRANDT
LILJEHOLM
TRANAKER
SARNBLAD
SODERBERG
ANGESTAD
ANDERSSON
ELVRYD
JOHANSSON
NORDVALL
SODERSTROM
NILSSON
OSTERLIND
OSTLUND
DEGERSTEDT
MOLIN
GRADIN
ERIKSSON
WAHLMAN
GIDMARK
ENGSTROM
DANIELSSON
LINDBERG
HAGMAN
ROBEDAL
LARSSON
WITTHUN
JANSSON
KORSGREN
LUNDQVIST
NILSSON
LINDROTH
NYSTROM
LINDQVIST

HASSAN
JACK
NICKLAS
RADIO
BOAR
SVEN
MARTIN
GUNNAR
CHRISTER
BENGT
Ake
LEIF
ANDERS
PETER
LEIF
OLA
NILS
BO
GORAN
LASSE
STIG
LARS
MATS
HANS
YVONNE
KARL-ERIK
BERNTH
REGINA
GUY
LENNART
HAKAN
KRISTER
BENGT
ANDERS
STURE
LARS
GORAN
BERNT
SOREN
LEINO
RUNE
ERLAND
GUNTER
BORJE
KARL-GORAN
BERTIL
NILS
SVEN
OVE
JONNY

ALGSKYTTEVAGEN27
JARNALDERSGATAN869
VARDSHUSVAGEN20.6TR
VALLA VAGEN 13,3TR
KONSTGJUTAREV.38
m.bjorkqvistsall£5
HAGERSTENSVAGEN110
BROMMA KYRKVAG464
LILLAKERSVAGEN44
PYROLAVAGEN 11
ARTILLERIG. 84.1TR
SANDVIKSVAGEN32
SANDGATAN13B
VIKSTENSVAGEN67BV
ADOLFSBERGSVAGEN26
BOLMSOVAGEN7
BOX 149
SODERBY GARDS V.60.2TR
BERGMOSSEV.22.4TR
PRASTGARDSVAGEN88
VIDEVAGEN38
TRASKOBACKEN3
VINTERGATAN 15 B
SPEGELBACKEN20
c/oR-MSYNNERGREN
SKARGARDSVAGEN13
PLOGLANDSVAGEN14
DIETMAR (SMO-7782)
ORVARODDSVAG51
STENSTUGUSTENKYRKA
BOX 1043
TRADGARDSGATAN161
HALSJARNSGATAN8
NORRASTRANDGATAN7
BOX 62
PL 1401 NORRVIK
ASPSTIGEN6
BOX 198
LANTERNVAGEN35
LANGVIKEN 116
BOX 20
LINGONSTIGEN73
BOX 24
NORRHAMMARGATAN2
FURUOGRUND435
NIKKALA 2802
GRANNAS20
GRANVAGEN12C
LINDVAGEN6
KVARTERMASTARV.103
RINGVAGEN9B
PIANOVAGEN 18 C
SKIDBACKSVAGEN9
SANDNASET1343
HOLMANGSGATAN7
ALASKAVAGEN 1050
BRUKVAGEN3B
STAMVAGEN88
DOMBACKSOVAGEN32
KUNGSGARDEN3623
GARDESGATAN5B
HEDESUNDAVAGEN20
HOGLANDSVAGEN50
FINSTAVAGEN 30 VAN 6
GRUNNE5667
ANGERMANLANDSG.10F
BIRKA VAGEN 12 B
PUSSELBO80
MOLLERS VAG 12 A
BJORKVAGEN6
STANGGATAN8
TVISEGATAN 20
BANVALLSVAGEN1
TRONO 50
S.BERGSANG 174
SNOAGATAN10B
KONDUKTORSGATAN8

VETELI
FINLAND
G. FREDRIKST NORGE
PETAjAVESI
FINLAND
G. FREDRIKST NORGE
SPANIEN, BALEARIC IS.
BELGOROAD
CT

TRAENA
NORGE
OSLO
NORGE
NAKERTAJA
FINLAND
SOLNA
SALTSJO-BOO
STOCKHOLM
jArfAlla
sodertAlje
BRO
STOCKHOLM
VARBY
AKERSBERGA
salts.-duvnAs
SALTSJOBADEN
LIDINGO
skArholmen
HUDDINGE
vAllingby
trAngsund
kungsAngen
SALTSJO-BOO
BANDHAGEN
NORSBORG
HUDDINGE
tAby
NACKA
Alvsjo
BROMMA
SOLLENTUNA
spAnga
Alvsjo
mArsta
hAgersten
JOHANNESHOV
HALLSTAVIK
mArsta
SOLLENTUNA
TULLINGE
BROMMA
hAgersten
STOCKHOLM
Alvsjo

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

141
136
145
136
121
193
126
161
181
181
115
165
761
121
161
161
114
144
134
147
141
126
172
183

38
65
50
41
44
31
49
52
59
60
31
65
51
56
70
54
79
51
43
40
30
57
30
68

HUDDINGE
HANINGE
NORSBORG
HANINGE
JOHANNESHOV
SIGTUNA
hAgersten
BROMMA
LIDINGO
LIDINGO
STOCKHOLM
hAsselby
norrtAlje
JOHANNESHOV
BROMMA
BROMMA
STOCKHOLM
RONNINGE
GUSTAVSBERG
TUMBA
HUDDINGE
hAgersten
SUNDBYBERG
tAby

s
s

134 41
178 37

GUSTAVSBERG
EKERO

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

112
620
621
621
621
951
961
960
960
961
940
931
952
951
950
931
930
953
937
826
862
834
826
890
892
830
826
872
873
826
890
870
813
818
871
863
882
891
810
781
777
660
784
781
696
781
793
781
681

STOCKHOLM
tingstAde
VISBY
VISBY
VISBY
luleA
BODEN
VUOLLERIM
VUOLLERIM
BODEN
ROSVIK
SKELLEFTEA

54
33
21
54
47
35
21
30
30
22
28
92
21
55
95
41
47
92
94
35
00
00
50
10
00
40
50
00
00
37
35
52
34
91
53
00
95
35
41
95
50
70
54
32
00
93
90
52
00

KALIX
luleA
JUOKSENGI
SKELLEFTEA

BYSKE
HAPARANDA
burtrAsk
SODERHAMN
KVISSLEBY
BRUNFLO
SODERHAMN
bjAsta
DOMSJO
KROKOM
SODERHAMN
KRAMFORS
BOLLSTABRUK
SODERHAMN
HUSUM
NYLAND
HOFORS
VALBO
hArnosand
SUNDSBRUK
GRANINGE
ORNSKOLDSVIK
FORSBACKA
BORLANGE
SMEDJEBACKEN
HAMMARO
borlAnge
borlAnge
askersund
borlAnge
LEKSAND
borlAnge
KRISTINEHAMN

ALF
LARS-OVE
ERIC
GORAN
DAVID
BORJE
SEPPO
ROGER
STEFAN
BIRGER
hAkan
KARL-ERIK
LARS
LENNART
RUNE
CARL-GORAN
JAN
INGEMAR
TORBJORN
TORD
ERIC
SVEN-ARNE
MATS
SIGVARD
ROLF
SVEN-OLOF
SONE
LENNART
NILS-GUSTAV
ERIC
GUNNAR
LENNART
ULRIK
GUNNAR
DAN
RUNE
RUNE
TEPPO
JONAS
THOMAS

SM4-7200
SM4-7247
SM4-7319
SM4-7333
SM4-7492
SM4-7641
SM4-7651
SM4-7694
SM4-7766
SM4-7775
SM4-7806
SM5-2286
SM5-2294
SM5-2349
SM5-2465
SM5-2725
SM5-2833
SM 5-3647
SM5-3795
SM5-5403
SM5-5603
SM5-5765
SM5-6148
SM5-6312
SM5-6372
SM 5-6420
SM5-6527
SM5-6559
SM5-7365
SM5-7447
SM5-7448
SM5-7620
SM 5-7720
SM5-7753
SM5-7765
SM5-7771
SM5-7777
SM5-7783
SM5-7792
SM5-7793

KINDFORS
LINDSTEN
ORSTADIUS
MELLSUND
ARTHURSSON
JANSSON
RANTALA
LOWaN
OHLIN
KARLSSON
KLING
LINDER
LUNDQVIST
OLSSON
LINDBERG
BJORKMAN
KARLSSON
PETERSON
GUSTAVSSON
KJELLIN
EKLOF
LARSSON
ALMKVIST
HOGBERG
JOHN
BERGSTROM
WENNERBY
WEIRELL
ALPTEGEN
LUNDBERG
WIDEGREN
LINDBLOM
frAnberg
LUNDELL
ASPGREN
BLOMBERG
PEGLER
MALMBERG
kAllstrom
AHLBLOM

SM5-7801
SM5-7805
SM5/LA4R.
SM6-0749
SM6-5726
SM6-5815
SM6-6028
SM6-6062
SM6-6087
SM6-6149
SM6-6276
SM6-6520
SM6-6730
SM6-7154
SM6-7171
SM6-7223

LOGDAHL
ULF
SJOGREN
MAGNUS
STRAND
OLAF
FILIPSSON
BENGT
NORRMAN
SVEN-ERIK
BRAHM
MATS
ANDERSSON
ROLF
BENGT
KARLSSON
BENNY
NORD
LINNARSSON
SVEN
BERGDAHL
ARNE
KIHLSTROM
LEIF
JOHANSSON
INGE
MIKAEL
BLOMQUIST
ANDERSSSON
ARVID
BRING&BERGKVIST
ADVOKAT
ANDERS
FREDaN
ODD
KNUTSSON
BO
INGEMAR
THULIN
ZACHRISSON
LARS
CHRISTER
WENNSTROM
OLSSON
PER
VOLVO
DX-KLUBB
ERIKSSON
BENGT
ABRAHAMSSON NILS
NICKLASSON
INGVAR
ELVINGSSON
JOHAN
GERDNE
ROBERT
PETTERSSON
EJE
STEFAN
EKLUND
BERGQVIST
BO
STODBERG
CHRISTIAN
ROSaN
DANIEL
ANDERS
RHODIN
WANGE
BENNY
OBERG
SVEN
KARLSSON
GORAN
dahlbAck
BJORN
LOVSTROM
RIKARD
TRIOSKOLAN
ELKOM
LARS-GORAN
FREY
HOLM
CONNY
SANDBLOM
INGVAR
OLLE
MOLANDER
VALTERSSON
LARS-ERIK
STIG
KULL
INGE
JOHANSSON
GERT
kAllstrom
GRANDIN
ALF-ROGER
RADIOKLUBBEN CQ
PER-ERIC
NILSSON
LUNDQVIST
ALF
SVENSSON
CHRISTER
CARL-GUSTAF
JOHANSSON
ABRAHAMSSON TOMMY
LINDGREN
STIG
STANLEY
JOHANSSON
AGNE
PERSSON
ALFONS
SVENSSON
TINGDAHL
JOHAN
SCHLEUSS
GEORGE
VITASOVIC
MARTIN
WINGREN
ANDERS
FLUGAJ
EMIR
MAGNUSSON
WILLY
AGENDAL
SVEN
LAPPALAINEN
HANNU
HJELM
GEORG
HJELM
LARS
CHRISTER
NILSSON
DAHLQVIST
LARS
HOLVING
ANDERS
ZIKOS
CHRIS
PETTERSSON SEGERDAHL
TOBIAS
EKLOF
LARS
HEDSTROM
JOHNNY

SM6-7356
SM6-7371
SM6-7428
SM6-7464
SM6-7467
SM6-7510
SM6-7527
SM6-7530
SM6-7534
SM6-7595
SM6-7610
SM6-7611
SM6-7629
SM6-7649
SM6-7696
SM6-7698
SM6-7708
SM6-7736
SM6-7751
SM6-7758
SM6-7780
SM6-7781
SM6-7797
SM6-7807
SM6-7808
SM6-7810
SM7-2169
SM7-2904
SM7-3152
SM 7-3244
SM7-3670
SM7-399O
SM7-5122
SM7-5163
SM7-5185
SM 7-5310
SM7-5337
SM7-5846
SM7-6623
SM 7-6666
SM7-7192
SM7-7218
SM 7-7376
SM7-7398
SM7-7502
SM7-7565
SM7-7614
SM7-7615
SM7-7643
SM7-7646
SM7-7668
SM7-7728
SM7-7729
SM7-7733
SM 7-7737
SM7-7740
SM7-7742
SM7-7752

SM7-7755
SM7-7761

SM7-7788 GRAHN
SM7-7790 LARSSON
SM7-7791
JORGENSEN
SM7-7796 KRISTIANSEN
SM7-7800 JOHANSSON
SM7/T94BO POPAJA
SM7/YO9FVU ASPELIN

STATIONSVAGEN 12 A
HERRHAGSVAGEN35
S:ARINGVAGEN65
SANDGATAN25 A
GRANVAGEN66
KONSTVAKTARV.15A
AXELJOHNSONSV.107A
UTENDAL62
KVARNGATAN 19.5TR
HOGSVEVAGEN139
KAHNSGATAN110
CERVINS VAG 19 C

S
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

693 32
791 75
681 00
693 31
702 21
772 40
774 32
781 94
692 34
780 40
784 36
163 58
123 41
127 41
745 21
185 00
618 32
181 60
149 32
582 48
754 33
642 34
740 52
645 32
740 46
734 38
610 42
724 70
741 40
722 13
618 00
633 49
746 34
756 49
733 93
810 65
602 34
632 32
646 00

DEGERFORS
FALUN
KRISTINEHAMN
DEGERFORS
OREBRO
grAngesberg
AVESTA
borlAnge
KUMLA
mockfjArd
BORLANGE
spAnga
FARSTA
skArholmen
enkoping
VAXHOLM
KOLMARDEN
LIDINGO
nynAshamn
LINKOPING
UPPSALA
FLEN
GIMO
strAngnAs
ostervAla
HALLSTAH.
GRYT
vAsterAs
KNIVSTA
vAsterAs
kolmArden
ESKILSTUNA
BALSTA
UPPSALA
SALA
skArplinge
NORRKOPING
ESKILSTUNA
GNESTA

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

590
635
645
585
502
530
453
451
423
302
447
312
311
440
431
431
411

54
09
43
97
48
30
30
54
34
61
00
95
38
07
39
35
08

STUREFORS
ESKILSTUNA
strAngnAs
LINKOPING
borAs
TUN
LYSEKIL
UDDEVALLA
TORSLANDA
HALMSTAD
vargArda
LAHOLM
FALKENBERG
SJOVIK
MOLNDAL
MOLNDAL
GOTEBORG

s
s
s
s
SKEPPARGATAN6
s
LEDSBERGET PL 7033
s
AVD.40430.Z 1 1 WIEDEN
s
NORDKROKSVAGEN3B
s
ORTAGARDSGATAN39
s
STRANDSKARSVAGEN3
s
HASSELBACKEN4
s
KONDORSGATAN2B
s
BJURUMSANNABO
s
V.ANDERSGARDSG.2-101
s
VALLVAGEN 6
s
slAttbergsvAgen105
s
MUNKFLYVAGEN21
s
BLIGAN GARD10
s
BOX 10059
s
bAcken halna
s
KARSTORPSGATAN24
s
ASKIMSFORNBORGSV.12B s
MARIEBERGSVAGEN8
s
FABRIKSGATAN6
s
LARSHAGSGATAN29
s
KYRKVAKTARVAGEN2
s
SKOLGATAN 16
s
KAVALJERSGARDEN23
s
GORANSGATAN6
s
UPPSALAGATAN 18 A, 4 VANS
BIDALITEVAGEN 12
s
BOX 4076
s
TVA BRODERS VAG 10B.3TS
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

544
531
414
451
440
465
405
468
434
426
520
431
521
417
430
461
313
660
400
545
532
436
511
442
502
444
568
261
570
214
382
550
393
598
241
223
387
360
387
231
572
242
340
280
343
573
222
261
593
254
212
285
285
283
290
256
262

00
36
58
73
38
00
08
30
42
58
30
33
94
15
91
43
03
10
70
93
32
42
57
34
57
53
00
61
03
29
00
04
58
00
03
59
00
44
36
65
51
34
30
22
97
39
28
51
50
39
34
91
91
91
62
64
63

HJO
LIDKOPING
GOTEBORG
UDDEVALLA
MARSTRAND
NOSSEBRO
GOTEBORG
VARGON
KUNGSBACKA
V. FROLUNDA
LJUNG
MOLNDAL
FALKOPING
GOTEBORG
HONO
trollhAttan
Aled
dals-lAnged
GOTEBORG
TOREBODA
SKARA
ASKIM
KINNA
kungAlv
borAs
STENUNGSUND
SKILLINGARYD
LANDSKRONA
VRIGSTAD
MALMO
NYBRO
JONKOPING
KALMAR
VIMMERBY
BILLINGE
LUND
BORGHOLM
INGELSTAD
BORGHOLM
TRELLEBORG
OSKARSHAMN
HORBY
VISLANDA
VITTSJO
Almhult
tranAs
LUND
LANDSKRONA
vAstervik
HELSINGBORG
MALMO
MARKARYD
MARKARYD
OSBY
VILSHULT
HELSINGBORG
Angelholm

s
s

388 94
260 40

s
s
s
s
s
s
s
s

254
352
214
235
268
231
252
215

TORSBYGATAN34.1TR
VARUDDSRINGEN 126
BOX 31
KRONANGSVAGEN27,1TR
rAsslavAgenisa
PYROLAVAGEN 19,2TR
CENTRALGATAN46A
RYDSVAGEN160B
RITARGATAN 8 C.3TR
HUMLEVAGEN7

STATIONSGATAN2A
VIPPENDALSVAGEN10

arosvAgenioc
RODHAKEVAGEN34
snAcknAset
RINGDUVEGATAN38
sArstavAgensb
KOPPARBERGSV.31A
BACKEBO STAVSJOBRUK
SVEAVAGEN23B
TJADERVAGEN7
AUGUSTSODERMANSV64
BENNEBO
EDVALLA 4320
NYGATAN 26
RADMANSGATAN3C
VIKINGA VAGEN 33

jArnvAgsstationen
bjArka-sAby
vallbyprAstgard
SLANBARSSTIGEN3
SM5-7748HAGSTUGAN
BLEJDEGATAN 2
prAstgArden
ODINSGATAN 1 B
KANTARELLSTIGEN25
NORDHAGSVAGEN22
GADDVAGEN47
MARKNADSGATAN5B
EDENBERGA
UTSIKTSVAGEN8

HALVSTEN PL 1169
BRUNSBACKE11
DELBANCOGATAN9C
STORA NYGATAN 15
BERGKVIST
sandhemsvAgen10
FLORAGATAN 25 B
SAGGATAN34,D
TANTGRONSVAG 28

BOX 58
BOX 38
REVINGEGATAN 19 A
BOX 74
SKOGSVAGEN15
SANINGSVAGEN5
HALLASVANGEN 37 C

EKBRINKEN5
SLANGATAN 3
HONETORP
lAnsmansvAgens
PL 8491
STIGBERGSGATAN8
BLIDVADERSVAGEN4J
GUBBHOGSVAGEN40
GLASBRUKSGATAN20
TAGAGATAN 27 A
V:ASKRAVLINGEV.179

OSHULT
OSHULT
MASAROD
BOX 40
ONSDAGSGATAN59
SOCKERBRUKSGATAN7B
YXNEBERGAVAGEN4523
UTKIKSGATAN 3
c/o PETRUC
N.STENBOCKSGATAN16
LENHOVDAVAGEN64

KARL-JOHAN
JAN W.
LAGMANSGATAN6E.3VAN
TRANGRANDEN 17.2TR
RONNY
LEIF
BREDINGEGATAN 1 C
TOMMY
OSTRAVERLINGE27
SAMIR,SM7-7749 V.SANDVIKSGATAN22
LILIANA SM7-7763 PRODUCENTGATAN 3

44
49
66
34
34
94
28
82

VASSMOLOSA
VIKEN
HELSINGBORG
VAXJO

MALMO
VELLINGE
SVALOV
TRELLEBORG
HELSINGBORG
MALMO

J
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Pci frekvenser Over 30 MHz

SM0FSK Peter Hall Timotejvagen 15/67
191 77 Sollentuna Tel 08-7544 788
Testledare: SM5RN/Derek Gough, Box 130
15,60013 Norrkoping, Tel 011-18 77 88

Testregler

Mikrovigor: 1 poang per pibdrjad kilometer x

GHz multiplier (max 2000) + 100 bonuspoang

B = upp till 25 watt ut.

fdr varje kdrd ruta under testen pi varje band.

C = mer an 25 watt ut.
JULTESTEN 1994

DATUM:

—---------------------------------------------------- >

KLASSER:
A = mindre an 3.5 watt ut.

MIKROVAGSMULTIPLIKATOR:

TESTMEDDELANDE:

1 GHz = kilometerpoang x 1 (max 2000)

RS(T) + Idpnummer med bdrjan pi 001 pi varje

2 GHz = kilometerpoang x 2 (max 2000)

band + Klass + LOCATOR.

5 GHz = kilometerpoang x 3 (max 2000)

Mindagen 26 December.

Exempel:

TIDER OCH FREKVENSER:

Snedstrecken skall sandas OBS

o.s.v

POANGBERAKNING:

poAngavdrag/diskvalifikation

1 poang per kilometer

Felaktigheter i loggarna bedoms enligt REG1-

0800 - 1100 UTC 144 MHz och 432 MHz.

1100 - 1200 UTC Mikrovigor, 1296 MHz och

uppit.
MODER:

599004/A/JO89WL.

OBS

SLUTPOANG:

CW och SSB. Crossbands QSO’n ar ej tillitna. Summan av avstindspoangen.
KLASSER:
LOGGAR:
A) 144 MHz.
Ej kopletta QSO’n skall skrivas in i loggen men
B) 432 MHz.
C) Mikrovigor.

TESTMEDDELANDE:

utan poang.

Separata loggar for varje band.

RS(T) + Idpnummer med bdrjan pi 001 pi varje Loggar skall vara poststamplade senast 28 Februari och skickas till:
band + LOCATOR.

POANGBERAKNING:
1 poang/kilometer.
MIKROVAGSMULTIPLIERS:

1296 MHz: 1 * kilometer poang.
2.3 GHz: 2 * kilometer poang.

Det har val inte undgatt nagon att
jag inte kandiderar for ytterligare en
tvaarsperiod som Trafiksekreterare
VHF. Det kanske dr lika bra att har
skriva vad anledningen till detta dr.
Jag kanner inte samma geist som
tidigare att job ba med dessa fragor
och da kan det vara bra att lata
nagon ny kraft trada in. Jag vill inte
uppehalla en plats bara for att ha
den.
En annan anledning dr att jag en tid
fram over har tankt agna mig at att
varda min halsa.

5.7 GHz: 5 * kilometer poang.

Oliver Thye, DJ2QZ

F6r sent insanda loggar raknas ej som diskvali-

fikation utan som om loggen ej deltager i tav-

Om du vill ha den officiella resultatlistan si

lingen.

skicka ett svarskuvert med tyskt porto eller en

IRC.

(REG 1 -typ) och skall i nneh ill a foljande kolum-

6

1800-2200

Radiosandaramatdrer med giltigt tillstindsbe-

entom kolumn.

forts frin svenskt territorium.

Det skall klart framgi vilken test loggen avser
(144 MHz, 432 MHz, MIKROVAGOR eller 50

QSO-poang + antalet bonuspoang.

argiltig.

LOGGAR:

QTH fir ej bytas under testen.

CEPT-licens fdr utlandsk medborgare i Sverige

SEKTIONER:

13

1800-2200

18

0800-1100

Kvartalstest nr 4

2/94

20

1800-2200

Aktivitetstest MIKRO

12/93

26

0800-1100

DAVUS Jultest 144,432 MHz

12/94

26
27

1100-1200

DAVUS Jultest Mikrovigor

12/94

1800-2200

Aktivitetstest 50 MHz

12/93

12/93

net. ForsattsidaavtypREGI arocksiaccepta-

Separata loggar + summerings blad for varje 144 MHz
klass. Lampligen kan det summeringsblad som 432 MHz
anvands for REG1 - testerna nyttjas.
Mikrovigor 1296 MHz
Loggarna skall vara framme senast 7 Januari Mikrovigor Multi Band
och skickas till:

dagar efter testen fdr att kunna raknas med i

50 MHz

skriv dessa uppgifter aven pi baksidan av ditt

kuvert.

Loggar skall vara poststamplade senast den 8
tavlingen.

DAVUS/OZ1DOQ
Uffe Lindhart

KLASSER

Ostrigsgade492tv.

144 MHz

DK-2300 Kobenhavn S, DANMARK

A) A, B, C och T-licens

SARTG New Year RTTY Contest 1995

A) A, B, C och T-licens

TID:

B) N-licens och motsvarande

Loggar skickas till:
VHF Testledare, Derek Gough

Box 13015,60013 Norrkoping
KOMMENTARER:

Kommentarer skrives pi ett separat papper,
heist A4 (latt att hantera).

Skriv ej kommentarer pi loggen. (Latt att missa)
DATUM:

FREKVENSER:

Testerna kors pi foljande dagar:

144 MHz.

144 MHz, Forsta Tisdagen i varje minad.

MODE:

432 MHz, Andra Tisdagen i varje minad.

SEGRARE:
Den station som deltagit i minst 9 tester och

erhillit flest poang. Poangen frin de 9 basta

Endast RTTY. QSO via Repeater ell er satellit ej Mikrovigor, Tredje Tisdagen i varje minad.

testerna raknas.

tillitna.

Segraren erh ill er SSA:s testdiplom. Dessutom

50 MHz, Fjarde Tisdagen i varje minad.

utses en distriktssegrare i varje distrikt som fir

TESTMEDDELANDE:
RST, QSO-nummer, Namn och Gott Nytt ir pi TIDER:

eget sprik samt LOCATOR.
POANGBERAKNING:

Alla tester gir 1900 ■ 2300 lokal tid.

1 poang per pibdrjad km

Sommartid.

Bo Ohlsson, SM4CMG

11/94

Pi fdrsta sidan skall finnas uppgift om eget Call
och LOCATOR, Antal QSO och Totalpoang.

bel. For att underlatta arbetet med loggarna si

ROPSSIGNAL, DIN LOCATOR

12/93

MHz).

Detta bdr om mojligt placeras i dvre hdgra hor

Standardloggar, Region 1 - typ ell er annan "godkand’typ.

samt NAMN och ADRESS.

BCC Meteorscatter contest
Aktivitetstest UHF

10-14 0000-2400

ner: Tid i UTC, Motstation, Sand rapport, Motta-

vis i Sverige. Alla forbindelser skall ha genom-

SARTG Contest Manager

Test
Regler
Aktivitetstest VHF

Loggar bor vara av typ SSA VHF/UHF-loggblad

144 MHz: 500 poang/ruta

Loggarna skickas till:

Dag UTC

LOGGAR:

Mikrovigor: 100 poang/ruta
SLUTPOANG:

inkl Locator, avstind. beraknad poang, DIN AN-

DECEMBER

eller FalskaQSOn.

432 MHz: 300 poang/ruta

Mottaget testmeddelande

AKTUELLA TESTER

olaslig, egna uppgifter saknas, fel aktiga poang

gen rapport och LOCATOR, Band, Poang och

innehilla: Band, Tid UTC, Motstation, Sant och

40 (44) SM3JGG 4 54 11

100% avdrag.
Diskvalifikation sker i fdljande fall: Di loggen ar

DELTAGARE:

nuari 1995 och skall

432 MHz

Olaslig anropssignal, rapport eller locator ger

Bonuspoang ges for varje kord ny ruta.

Loggar skall vara mottagna senast den 21 Ja

37 (47) SM3JGG 15 255 33

Uppenbart felaktig LOCATOR (=orimliga po

AKTIVITETSTESTERNA 1995

LOGGAR:

144 MHz

avdrag. Felaktig anropssignal ger 100% avdrag.
ang) ger 100% avdrag.

10 GHz: 10 * kilometer poang.
BONUSPOANG:

Sondagen den 1 :a Januari 1300 - 1500 UTC.

4(4) SM3EQY 35 317 89
5 (-) SM3JGG 30 258 68

2 fel ger 50% avdrag, 3 eller tier fel ger 100%

D/W-4400 Munster, Germany

B) N-licens och motsvarande

50 MHz

standard och ar fdljande: 1 fel ger 25% avdrag,

Postfach 7811

432 MHz

ANDRINGAR ITOPPLISTAN
Trots al 11 lyckades tvi stycken listor hamna i fel hOg,
och det beklagarjag djupt. Foljande andringar i resultatetskall goras:

10 GHz = kilometerpoang x 4 (max 2000)

Skulsta 1258,71041 FELLINGSBRO

DIPLOM: Utdelas till de fem basta.

(1800 - 2200 UTC Vintertid och 1700 - 2100
KLUBBTAVLINGEN 1995

KONTAKTER:

DELTAGARE:

Varje station fir endast raknas som poanggi-

Alla som skickar in log till Aktivitetstesterna och

vande en ging pi varje band, oavsettom den ar

Kvartalstesterna med uppgift om vilken klubb

-/P -/M eller liknande.

(klubbcall) man tavlar fdr. Klubbsignaler delta

Eventuella d ublettko ntakter skall icke tas bort ur

ger automatiskt i tavlingen. Galler ej 50 MHz.

loggen utan upptas som vanligt QSO, dock med
0 poang och tydligt markeras som dublett. Om
poang for en dublettkontakt kravs kommer 10

ginger den kravda poangen att dras av.

Trafik over aktiva repeatrar ar ej tillitna.
Region 1 bandplan skall tillampas.

Vid multioperator-Multitransmitter trafik fir en

Om mdjligt skall den klubb man tavlar fdr finnas
i det egna distriktet. Man kan bara tavla fdr en
klubb per ir.
Klubbsignal kan endast ge poang it sig sjalv, ej

it annan klubb.

SL-station tavlar enskilt, d.v.s. utan medlem-

dast en sandare anvandas samtidigt och ge-

mar.

mensam log skall foras. Under testen fir endast

POANG:

AGCW VHF/UHF NEW YEAR CONTEST 1995 en signal anvandas frin respektive station. UnTID:

stita med aran.

dantag: Station som ags och brukas av flera

Poangen fdr varje testomging summeras, dar
432 MHz ger 2 ggr poangen och MIKROVAGOR

Sondagen den 1:a Januari 1600 - 1900 UTC familjemedlemmar.

ger 3 ggr. Fdr deltagande N-licens ges dubbel

144 MHz

poang.
En testomging omfattar antingen en minadstestomging (VHF, UHF och MIKROVAGOR)

TRAFIKSATT:

Sondagen den 1:a Januari 1900 - 2100 UTC AllamodulationsarterenligtB:90bestammelser
432 MHz
ar tillitna.

eller en kvartalstest. Totalt antal testomgingar

ALLMANT:

JANUARI

Endast single operator.

Dag

UTC

1
1

1300-1500

Test
Regler
SARTG NYARS TEST RTTY

1600-1900

AGCW NEW YEAR
CW CONTEST VHF

12/94

1800-2200

AGCW NEW YEAR
CW CONTEST VHF
Aktivitetstest VHF

12/94
12/94

10

1800-2200

Aktivitetstest UHF

12/94

17

1800-2200

Aktivitetstest Mikro

12/94

24

1800-2200

Aktivitetstest 50 MHz

12/94

1

1900-2100

3

tester.

Klubbstation er fir endast deltaga om den ope- JO89WL
POANGREGLER:

Testerna pi 144 och 432 MHz raknas separat, 50 MHz: 1 poang per pibdrjad kilometer (max
2000) + 500 bonuspoang for varje kord ruta
si det gir bra att deltaga pi endast ett band.
Man fir ej byta klass ell er QTH under testen. Det under testen.
ar inte till itet att anvanda satellit el I er repeater. 144 MHz: 1 poang per piborjad kilometer (max

Den klubb som i en testomging erhillit hogsta

poagsumman erhiller 1000 klubbpoang. De ef-

terfoljande fir poang procentuellt av segrarsumman.
SEGRARE:
Den klubb som fitt flest klubbpoang efter de 16

2000) + 500 bonuspoang for varje k6rd ruta

testomgingarna under iret raknas som total-

under testen.

segrare. Distriktssegrare i varje distrikt utses.

FREKVENSER:

432 MHz: 1 poang per piborjad kilometer (max

Totalsegrareoch Distriktssegrare erhiller SSA:s

144.025-144.150 MHz

2000) + 300 bonuspoang for varje kdrd ruta

testdiplom.

MODE: Endast CW

432.025-432.150 MHz

24

ar 16 varav 12 ar aktivitetstester och 4 ar kvartals-

Rapport (RS/RST) och LOCATOR. Ex. 599

reras av en operator och detta miste klartframgi

av loggen.

12/94

TESTMEDDELANDE:

under testen.

QTCNr12 1994

VHF
AKTIVITETSTESTER

OKTOBER

oC rDu-<a >j»AQaNi<wfl->
o <J <* rou- woo
i\)OoO(0w*oNc-*o(0
a »<'4fl(fl«
» D -'J)o'4c-«

i

2
*

s

TIO I TOPP
KVARTALSTESTEN

Call
SM7ECM
SM5QA
SM3BEI
SKOCT
SM6EAN
SK6AB

Nr

2
3
4
5
6

LOC QIJO
JO65
31
18
JO89
9
JP81
JO89
11
JO57
10
JO57
7

Poang
7583
6306
3629
3251
2142
1053

BAST;kDX:
SK6AB - SM7ECM 234 km

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

!
Call
SM6MPA
SM4POB
SKOUX
SM3EQY
SM60WF
SM5QA
SM6UMO
SK78T
SM6MVE
SLOZG
SM5PAG
SM5VCK
SM7NNJ
SM4BRO
SM1MUT
SM7HGY

LOC OSJO
JO67
17
16
JP70
17
JO99
17
JP81
18
JO66
15
JO89
13
JO68
JO65
15
JO67
10
7
JO99
JO89
6
6
JO88
JO86
4
JP70
3
JO97
2
JO86
2

Poang
9635
9554
9056
8797
8742
8388
6436
5236
5025
3372
3190
3171
2800
1985
1460
1202

iiitm illi

50 MH

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Call Antal
SK5BN 13
SKOCT 13
SK7CA 13
SK70L 13
SK1BL 13
SK6QW13
SK2AT 13
SK3MF 11
SKOUX 11
SK7BT 10

Kl.poang Forra
10394.97
(1)
10329.24
(2)
(3)
8295.49
(4)
5920.11
(6)
5396.53
5175.34
(5)
(7)
3751.11
3714.44
(8)
(9)
3001.53
2733.45 (13)

L

Det var mindre deltaganden i testen denna gang, har
hosttrottheten drab bat Er redan? Hoppas pa biittre
deltaganden framover. Kor hart 73’s de Derek SM5RN.
QTC Nr 12 1994

VHF testet.
FOrsta kommentar denna manad kommer fran SM1LPU
som trots stOrningar fran el-natet kOrde 43 qso’s. Han
sager sa har - Tragiskt 21.40 tog aurora-E slut och det
blev dodstyst pa bandet fOrutom QRM och el-stOmingen.
SM7BOU skriver- Frustrerande, halva tiden QRN fran
hagelskurar som drog in fran Skalderviken och lade sig
vid test QTH’t. Kommer att kora november testet fran
hemma QTH’t (JO66KG). Hur det blir fran Hal landsasen
i JO66LJ i forts, vet jag inte. SK7OL har dessutom fatt
upp en 24m hog mast vid klubbhuset med antenner for
saval HF som VHF/UHF/SHF banden. Det kommer att
presenteras i QTC lite senare. 73’s Kicke/7BOU.
SK2AZ. Ganska bra anvandbar aurora fOrsta timmen,
sedan nastan dott. 23 QSO’s fOrsta timmen, sedan 6, 3,
och 3 efterfoljande timmarna. FOrsta testen med ny uppsatta 4 x 15 el, sa nu ar det bara slutstegsbygget kvar for
att vi skal 1 fa 1 ite punch pa signalerna. 73’s halsar Anders
-2ECL.
SM2KAL skriver - Fin aurora fOrsta timmen, men sedan
fOrsvann den och jag kOrde nagra fatal QSO’s pa direkten. Mer aktivitet utlovas har uppifran sa rikta antennernanorrut. 73’s Micke/-2KAL.
SK6AG genom -6USS Dennis skriver - Inga bra kondx
for varan del, hoppas det bl ir battre nasta gang. Och fran
SK6AW skriver Christer -6UAO att kondx aven dar var
urusla. Battre tur nasta gang.
UHF testet
SK3QE- Daiiga kondx denna gang ocksa, inga OH och
ES dOk upp. ViskullebehOvaett-BEI filter och ett-MF
filter (inte IF) bada dessa stationer tycks ligga pa bade
SSB och CW nastan samtidigt HI! En ursakt till SK5CG
som troddes vara en dublett pa grund av daiig bokfOring.
Han envisades och misstaget uppdagades. 73’s TRV och
RXC
SM7NNJ skriver - Fick en timme Over sent pa kvallen
efter arbetet, och kom hem 1 timme fore slutet. Bandet
fulltav stationer som kOrde G, PA, D och ON stns. Sjalv
nadde jag bara Over till G4PIQ, men en bra resultat efter
en timmes kOrning Blandat med middag och radiotugg.
73’s de -7NNJ Sven-Ake ’’Nenne”.
SK0CT- Efter ca 90 min fastnade antennen, sa skOrden
av OH blev daiig! Grattistill SK7CAsom lyckadeskOra
G4PIQ! 73’sde-KAK.
MIKRO och MULTI
SK6 YH, med SM6EH Y BjOrn vid spakama kommenterar att condx och aktivitet var klart under det normala,
det var kailt, minus 4 grader darfOr ingen 1 Oghz denna
gang.

KLUBBTAVLINGEN

Skicka inte
kladdloggar.
Skriv snyggt, och om
du skickar pa posten,
heist max A 5 kuvert.
Stora kuvertfar inte
plats i postboxen.

KOMMENTAR
TESTLEDARENS KOMMENTARER.
Det bdrjar bl i spannande nar man tittar pa klubbtavlingsresultaten, kommer SKOCT
att ga om SK5BN? fdlj denna spalt!
Vi har aterigen hittat en del fel i resultaten troligen
beroendepaen mOjligbug i programmet. Lasse-5GHD
och jag har kOrt igenom samtliga loggar fran bdrjan av
aret och dar hittat en del poangfel. Dessa har vi rattat och
hoppas nu att al It skall stamma. Dessvarre ar det sa att
handskrivna loggar ar ibland sa svarlast att felinmatning
kan ske pa grund av slarvigt nedtecknade siffror.
Om nagon trots al It hittar fel, hOr av Er till mig. Gldm
inte att ange klubbtill hOrighet varje gang. Risk finns
annars att poangen inte krediteras klubben p.g . a buggen
i programmet.

y

6 METER.
Himla kul! skriver Hans SM6MPA, ”att fa kOra Hakan
SM3EQY pa Test for fOrsta gangen. SM4POB varen ny
bekantskap, Valkommen pa sexan OM!”.
Fran SKOUX - Inga lustigheter denna gang utan vanliga
condx. Lasse/KAK som vanligt vid 50 stationen med
bisittare Ulf/LCB, denna gang mest vid EME-rotorn an
vid datorloggen. Det var EME test pa G. 73’es fran UXtestama.
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Contest

SM3SGP Gunnar Widell Sagvreten 82 818 32 VALBO, Tel 026-13 22 69

Tavlingsnytt kortv£g
’-------------------- o
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JULTESTEN
OBS! Ny klassindelning.
SSA inbjuder traditionsenligt till denna svenska test i
julhelgen.
SSA Jultest ingar i SSA Kortvagsmasterskap.
Tider: Juldagen 25 december 0700-1000 UTC.
Annandag Jul 26 december 0700-1000 UTC.
Frekvenser: EndastCW. 3525-3575 kHz och 70107040 kHz.
RESPEKTERA FREKVENSSEGMENTEN!
Klasser: Endast Single Operator (aven Single Op. pa
klubb-ochmilitarstationer kan delta).
Klass 1: Singel Op Max 1 kW, Klass2: QRP med 5 W
uteffektoavsettlicensklass.
Anrop: TEST SM de SM5XYZ.
Testmeddelande: RST + fopnummer fran 001
femstal I ig bokstavsgrupp som andras for varje QSO (t
ex 599001 PZRIQ). Du har full valfrihet att endera
sandaegna bokstavskombinationer for varje QSO el
ler sanda den kombination du mottog i QSO:t innan.
LOpnumret bestar av 3 siffror och sand 5 slumpmassiga bokstaver (inga ord i klartext).
Poang: Varje svensk station kan kontaktas en gang
per band och pass. Varje godkant QSO ger 2 poang.
QSO med station som ej sant in logg ger 1 poang ,
forutsatt att signalen forekommer i minst 5 insanda
loggar.
Loggar: Med sedvanliga uppgifter. Loggama skall
vara poststamplade senast 15 januari och sandes till:
SSA Testledare
Jan-Eric Rehn, SM3CER
Lisataet 18
863 00 SUNDSBRUK
Diplom: Diplom utdelas till de tre forsta i varje klass.
Fler eller forre diplom kan utdelas beroende pa
deltagarantalet. I klass A utdelas aven guld-, silveroch bronsplaketter.

MT10CW 94
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9
10.

11
12.

14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23.
24
25
26
27.

SM3CER
SM5NBE
SM3FVW
SM0AHQ
SK6AW
SM5ALJ
SM7CFR
SM6SHF
SMOHEP
SM6PVB
SM0XG
SM3DTR
SM2KAL
SMOBSB
SM5MLE
SM5AHD
SM5AZS
SM7HVQ
SM6UQJ
SMODZH
SM7VIK
SM7ATL
SM3LNU
SM5CAH
SM3PGN
SM0HY
SLOZZF

Y409
C302
Y209
A130
0232
U201
F1210
0204
D207
01402
A110
Y211
BD401
B1014
U802
B2403
E729
F401
0703
B705
F301
H517
Y211
U702
Y203
B2301
B101

21/21
17/22
21/19
15/22
18/17
11/20
18/16
18/13
10/20
14/14
12/19
9/20
13/16
10/17
10/17
10/15
9/15
11/17
11/15
8/16
12/10
11/9
8/8
0/18
9/1
3/0
1/3

83
77
79
72
69
61
67
6?
59
54
61
57
57
53
54
49
48
55
50
48
43
39
3?
33
18
6
8

19
19
17
18
18
19
15
15
15
16
14
14
14
15
14
15
15
13
14
14
10
11
10
8
6
3

2

1577
1463
1343
1296
1242
1159
1005
930
885
864
854
798
798
795
756
735
720
715
700
672
430
429
320
264
108
18
16

1000
928
852
822
788
735
637
590
561
548
542
506
506
504
479
466
457
453
444
426
273
272
203
167
68
11
10

SMODZH korde QRP. SMORBO sande in checklogg. SM5A0G skickade i
nte in nAqon logo. Totalt deltoq 29 stationer i testen (+ 1 station som ej
sant in logg samt ej iterfunnits i minst 5 loggar).

MT 10 SSB 94
1.
2
3.

5.
6.
7.
8
9
10.

12
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20
21.
22
23
24
25.
26
27.

SM7EDN
SM3CER
SK6AW
SM3BJV
SM7HSP
SM3PGN
SM4SET
SM5AHD
SM5ALJ
SM7ATL
SMOHEP
SM7CFR
SMOXG
SM6UQJ
SM6SHF
SM5BTX
SMOBSB
SM7FFI
SM0HY
SM4TIY
SM3BVW
SLOZZF
SK4UW
SM2KAL
SM5CAH
SM2NZK
SM5PBX

H506
Y409
0232
Y501
K105
Y203
S905
B2403
U201
H517
D207
F1210
A110
0703
0204
U1122
B1014
K101
B2301
W802
Y103
B101
S104
BD401
U702
AC701
E512

19/24
14/26
17/20
13/24
16/18
16/16
9/23
7/21
8/20
10/20
11/19
6/21
8/16
9/13
6/17
5/17
2/20
6/16
3/14
3/15
6/9
3/13
0/14
9/5
0/16
6/5
0/10

83
77
72
7?
68
63
62
55
56
58
58
54
47
44
46
42
42
44
32
36
30
32
28
27
30
22
20

20
21
19
19
19
18
16
17
16
15
15
13
14
14
13
14
13
12
12
10
10
8
8
8
7
8
7

1660
1617
1368
1368
1292
1134
992
935
896
870
870
702
658
616
598
588
546
528
384
360
300
256
224
216
210
176
140

1000
974
824
824
778
683
598
563
540
524
524
423
396
371
360
354
329
318
231
217
181
154
135
130
127
106
84

SM2JKZ skickade inte in nJgon logg. Totalt deltog 28 stationer i
testen (+ 2 stationer som ej sant in logg samt ej aterfunnits i minst 5
loggar).

J

KLUBBTAVLINGEN
KLUBBTAVLINGEN CW
Hisingens Radioklubb
Adalens Sandareamatdrer
Botkyrka Radioamatdrer
Westbo Radioklubb
Sundsvalls Radioamatdrer
Gavle KortvAgsamatorer
Fagersta Amatorradioklubb
Uddevalla Amatorradioklubb
GemarkGellivare-Malmberget
FRO Norrtelje
VasterSs Radioklubb
Norrkopings Radioklubb
Peil Radioklubb
Kalmar Radio Am.Sallskap

Svartlosa FRO

KLUBBTAVLINGEN SSB
Sundsvalls Radioamatdrer
Botkyrka Radioamatdrer
Hisingens Radioklubb
Kalmar Radio Am.Sallskap
Vastra Blekinge SA
Adalens Sandareamatdrer
Fagersta Amatorradioklubb
Radioforeningen i Karlstad
Westbo Radioklubb
VasterJs Radioklubb
FRO Norrtelje
Vasterdalarnas AK
FRO Svartlosa
Arvika Sandareamatdrer
GemarkGellivare-Malmberget
Storuman-Tarnaby AK
Motala Sandareamatdrer

2872
2569
2492
1720
1577
1463
1423
864
798
795
756
720
672
429
16

Sponsor
Monads Testen
MANADENS
ELFA-

2985
2847
2582
2530
1820
1134
1106
992
702
588
546
360
256
224
216
176
140

KATALOGER

Vinnare blev:
CW: SLOZZF
SSB: SM7EDN

Grattis!
SM4BNZ/Rolf

KALENDER
DECEMBER
3-4
1800-1800
3-4
2200-1600
10-11
0000-2400
18
1400-1500
18
1515-1615
25
0700-1000
26
0700-1000

TOPS 3,5 MHz CW
ARRL 160Meter
ARRL lOMeter
SSA MT SSB Nr 12
SSA MT CW Nr 12
SSA Jultest Pass 1
SSA Jultest Pass2

1/94
1/94
12/94
12/94

JANUARI 1995
SARTG
1
0800-1100 SARTG NySrs 80/40
7
1300-1500 NRAU-Testen SSB 1
12/94
7
1530-1730 NRAU-Testen CW 1
12/94
8
0530-0730 NRAU-Testen CW2
12/94
8
0800-1000 NRAU-Testen SSB 2
12/94
14-15
0900-2100 Lions in the Air
1/95
15
1400-1500 SSA MT CW Nr 1
1/95
15
1515-1615 SSA MT SSB Nr 1
1/95
Kalendern ar sammanstalld med hjalp av SM0TXT.
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NRAU-Testen
Datum/Tider: Andra hela helgen i januari varje ar.
Foljande datum/tider 1995:
SSB: 7jan, 1300-1500UTC.8jan,0800-1000UTC.
CW: 7jan, 1530-1730 UTC. 8jan, 0530-0730 UTC.
Frekvenser: SSB:
3600-3650, 3700-3775 och
7040-7090 kHz.
CW: 3510-3560 och 7010-7040 kHz.
RESPEKTERA FREKVENSOMRADENA!
Klasser: A - CW, B - SSB. Endast Single Operator.
Klubbstationer far endast betjanas av en och samma
person under hela testen.
Anrop:NRAUdeSM...(JW...JX...LA...OH...OX...
OY...OZ...TF.)
Testmeddelande: RS(T) + fopnummer fran 001 samt
2 bokstaver som forkortningfor Amt/Fylke/Lan, tex
59(9)001 VN. (Se forkortningar i slutet av reglerna).
SkildafopnummerserierforCW och SSB,eftersom de
ar tva separata tavlingar. (Startainteom igen fran 001
i pass 2 eller n3r du skiftar band).
Poang: Varje station kan kontaktas en gang per band
och pass i varje del (C W och SSB). Det innebar att du
kan kOra samma station fy ra ganger i varje del. Varje
korrekt QSO med LA, OH, OX, OY, OZ, SM och TF
ger 2 poang. (J W/Svalbard och JX/Jan Mayen raknas
i dennatest som LA/Norge). Avdrag 1 poang for fel
mottaget testmeddelande. QSO godkannes om motstationen ej insant logg, dock maste stationen aterfinnas i minst 10 (tio) insanda loggar.
Multiplier: 1 multiplier for varje kOrt Amt/Fylke/Lan
o s v enligt lista i slutet av reglerna. I varje klass (CW
och SSB) raknas en multiplier en gang per band, men
INTE for varje pass.
Slutpoang: Multiplicera summan av QSO-poangen
med summan av kOrda multipliers fran de bada banden. Separat slutsumma for CW och SSB.

Loggar: Sand separata loggar for CW och SSB. Test
kommitten valkomnar loggar skrivna p^stAende A4
och de skall innehaila foljande:
Overst:
Anropssignal, klass och sidnummer. Kolumner for:
Datum, t id i UTC, band, kOrd station, sMnt meddelande
(t ex 599001 VN), mottaget meddelande, multiplier
och QSO-poang. Varje logg med fier an 200QSO skall
atfbljas av en listapAdublett-QSO:n. Dublett-QSO:n
skall aven vara markta med noil (0) poang i loggen.
Sammanstailningsblad: Ettsadant skall bifogas varje
logg och skall innehaila:
Anropssignal (samt operate rens signal, om klubbsignal
anvandes), QTH, klass (A eller B), tabell Over antal
giltigaQSO, dublett-QSO:n, QSO-poang, multipliers
och totalpoang. Det skall ocksa innehaila en underskriven forsUkran samt namn och adress.
FdrsMkran: Bifogafoljandeunderskrivnafdrsakran:
’’JagfOrsakrar pa heder och samvete, attjagdeltagiti
NRAU-Testen i enlighet med dess regler och att min
station ar anvand enligt bestammelserna for amatOrradio i mitt land”.
Dataloggar: Testkommitten valkomnar loggar pa diskett (IBM/MS-DOS PC-standard, 3,5" eller 5,25").
Anvant dataformat ar inte sa kritiskt, men det maste
varaen ASCII-fil, t ex ar ARRLs loggstandard acceptabel.
Regler: Endast ett QSO/rad. Varje rad maste inne
haila: Datum, tid i UTC, band, mode, kOrd station, sant
meddelande, mottaget meddelande, multiplier(om det
arettmultiplier-QSO)och beraknad poang (dubletter
maste markeras med 0 poang). Om du skickar din logg
padiskett behOver den inte vara utskriven pa papper,
dock maste summeringsbladet varautskrivet. Disketten maste tydligt markas med anropssignal, testens
namn, klass och testens datum. CW- och SSB-delen
kan ligga pa samma diskett. Om du vill ha tillbaka
disketten maste du bifogaS ASE.
Diplom: Diplom utdelas till de tre forsta i varje klass
i varje land. Om du deltar i bade CW och SSB adderar
testkommitten de bada slutsummorna och de fem forsta i Norden far diplom. Antal utdelade diplom kan
Okas eller minskas beroende pa deltagarantalet. Varje
deltagande land kan sjalv besluta om eventuellt ytterligare priser. PoMngsumman for de 10 bSsta i varje
klass i varje land avgOrresultatet i Landskampen. Det
segrande landet mottar en vandringspokal.
Diskvalificering: Varje omarkt dublett-QSO som
upptacks av Testkommitten, straffas med att 5 liknande QSO strykes. 2% eller flera omarkta dublettQSO ledertill diskvalificering. Overtradelse av licensvillkor eller testregler samt osportsligt upptradande
kan ocksa ledatill diskvalificering.
Adress: Arrangemanget alternerar mellan SSA,
NRRL, EDR and SRAL i den ordningen. FOrkorrekt
adress hanvisas till den officiel 1 a inbjudan varje ar.
Adressen for 1995 arsNRAU-Testar:
Jan-Eric Rehn, SM3CER
Lisataet 18
863 32 Sundsbruk
Stoppdatum: Kompletta loggar, adresseradetill det
organiserande landets Contest Manager, maste vara
poststamplade senast den 31 januari samma ar testen
gar.

| FOrkortningar for NRAU-Testen (Multipliers): i
Endast svenskapgaplatsbrist,
SM-SVERIGE:
AB

Alfsborg

BL

Blekinge

Ostergdtland

GA

Gavleborg

Orebro

GB

Norrbotten

Goteborg/Bohus

Skaraborg

GO

Gotland

Stockholms Lan

HA

Halland

JL
JO

Jamtland
Jonkoping

Stockholms Stad

Sodermanland
Uppsala

KA
KO

Kalmar

Vasterbotten

Kopparberg

Varmland

KR

Kronoberg

Vastmanland

KS

Kristianstad

Vasternorrland

MA

Malmohus
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Varomgangen
(Plac.-Call-Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)-Poang)

KLASS A Single Op.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SM2EKA/P
SM7DUZ/P
SM3JBE/P
SM6ZN/P
SM7EJ/P
SM3ALW/P
SM3LWP/P
SM5BRG/P
SM3TLG/P
SM3ANA/P
SM6SLC/P
SM3BEE/P
SM3AKG/P
SM4SEF/P
SM3BP/P
SM3CFV/P
SMOKY/P
SM7DQW/P
SM3STF/P
SM3EAA/P
SM5AZS/P
SM5NAD/P
SM5DQ/P
SM6VAO/3/P
SM4ARJ/P
SM0MHC/P
SM7UCZ/6/P
SM4JGH/P
SM5RTA//P

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

B Multi Op.
SK5BN/P
SK5SAS/P
SK5EW/P
SL2ZA/P
SK0MK/P
SLOZG/P
SK3VJ/P
SK7RW/P
SK6NP/P
SK3PH/P
SM6NRA/P
SLOZS/P
SK5UM/P
SK3GA/P
SLOZZF/P
SM3FQK/P

JP74NU 25/28
JO65LT 15/22
JP81OI 34/20
JO67BM 16/26
JO66NB 14/18
JP81CI 37/19
JP72NC 26/21
JO88HI 32/13
JP81OH 33/15
JP81QN 22/14
JO68DI 24/13
JP82PE 20/16
JP93BI 11/19
JO69MK 16/16
JP81PF 16/17
JP81EH 32/0
JO99BI 23/13
JO65OW
JP81DI 25/16
JP81NU 19/5
JO88II 23/1
JO89EM 18/7
JO89TE 12/9
JP80MQ 31/4
JO79AV 10/3
JO99MI
JO78CH 16/4
JP70NV 14/0
JO99MR

1297/1475
704/1187
800/573
551/995
534/936
841/621
674/701
744/510
638/534
383/455
691/312
343/601
263/618
410/419
242/582
651/0
484/458
0/130/705
385/475
477/138
454/ 43
297/199
211/284
565/138
201/ 79
0/120/457
268/ 69
274/0
6/381/100

4/5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
3
4
3
4
4
4
4
2
5
3
4
4
3

12.563
7.564
6.865
6.184
5.880
5.848
5.500
5.016
4.688
4.190
4.012
3.776
3.524
3.316
3.296
3.255
2.826
2.820
2.580
2.460
1.988
1.984
1.980
1.406
1.400
1.371
1.348
1.096
543

JO88AR 32/18
JO89SP 27/20
JO89AC 31/15
KP03EQ 13/16
JO89QE 35/16
JO99IS 27/13
JP81EN 17/23
JO76CW 24/16
JO68PA 25/7
JP81ET 19/15
JO68RN 30/0
JO98AW 28/15
JO89HB 16/0
JP81NR
JO89UB
JP71UU

634/548
5
539/621
5
5
611/424
515/751
4
782/473
4
547/428
5
289/801
4
740/653
3
747/204
4
307/514
4
811/
04
590/454
3
313/0
3
7/728/206
4
6/2126/ 37 3
4
4/136/ 31

5.910
5.800
5.175
5.064
5.020
4.875
4.360
4.179
3.804
3.284
3.244
3.132
939
936
489
268

(Plac.-Call-Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)-Poang)

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SM2EKA/P
SM7DUZ/P
SM3JBE/P
SM6ZN/P
SM7EJ/P
SM3ALW/P
SM3LWP/P
SM5BRG/P
SM3TLG/P
SM3ANA/P
SM6SLC/P
SM3BEE/P
SM3AKG/P
SM4SEF/P
SM3BP/P
SM3CFV/P
SMOKY/P
SM7DQW/P
SM3STF/P
SM3EAA/P
SM5AZS/P
SM5NAD/P
SM5DQ/P
SM6VAO/3/P
SM4ARJ/P
SMOMHC/P
SM7UCZ/6/P
SM4JGH/P
SM5RTA//P

JP74NU 25/28
1297/1475
JO65LT 15/22
704/1187
JP81OI 34/20
800/573
JO67BM 16/26
551/995
JO66NB 14/18
534/936
JP81CI 37/19
841/621
JP72NC 26/21
674/701
JO88HI 32/13
744/510
JP81OH 33/15
638/534
JP81QN 22/14
383/455
JO68DI 24/13
691/312
JP82PE 20/16
343/601
JP93BI 11/19
263/618
JO69MK 16/16
410/419
JP81PF 16/17
242/582
JP81EH 32/0
651/0
JO99BI 23/13
484/458
JO65OW/0/13
0/705
JP81DI 25/16
385/475
JP81NU 19/5
477/138
JO88II 23/1
454/ 43
JO89EM 18/7
297/199
JO89TE 12/9
211/284
JP80MQ 31/4
565/138
JO79AV 10/3
201/ 79
JO99MI0/12
0/457
JO78CH 16/4
268/ 69
JP70NV 14/0 274/
0
JO99MR 6/ 3
81/100

£-

KLASS A Single Op.
12.563
7.564
6.865
6.184
5.880
5.848
5.500
5.016
4.688
4.190
4.012
3.776
3.524
3.316
3.296
3.255
2.826
2.820
2.580
2.460
1.988
1.984
1.980
1.406
1.400
1.371
1.348
1.096
543

FOIjande rutor aktiverades: JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO76, JO78,
JO79, JO88, JO89, JO98, JO99, JP70, JP71, JP72, JP74, JP80, JP81, JP82,
JP93 och KP03. (21 st). Samtliga aktiverades pA bAda banden, utom JP70,
som endast fOrekom pA 80 m.
Totalt deltog minst 48 stationer.
OperatOrer:
SK5BN: SM5CTV - SM5GHD - SM5KUX - SM5RN
SK5SAS: SM0AGD - SM0DJZ
SK5EW: SM3SGP - SMOIMO
SL2ZA: SM2UBG ■ SM2UVJ
SK0MK: SMOCOP
SLOZG: SM0AJU - SM0BSB - SM0HHU ■ SM0KRN
SK3VJ: SM3ALR - SM3SOW - SM3SOZ ■ SM3SQJ - SM3UAA SM3VEX
SK7RW: ???
SK6NP: SM6BUV - SM6OHV
SK3PH: SM3BNV - SM3EVR - SM3GUJ - SM3MTQ - SM3ULK SM3UMI ■ SM3UPI •
Per-Arne Munther
SM6NRA: SM6NRA - SM6PXJ - SM6TTK
SLOZS: SM0BGU - SMOOY
SK5UM: SM5HIH - SM5TGU - SM5UXA
SK3GA: ???
SLOZZF: SM0LZT - SMOOAP - SM0UIE m fl
SM3FQK: SM3FQK - SM3MYE
De fyra fOrsta i Klass A och de tre forsta i Klass B fAr diplom, dessutom fAr
segraren i Klass A en plakett.
KOMMENTARER
SM2EKA: Vilket 25-Arsjubileum! Jag var med fOrsta gAngen i Portabeltesten
1969. Denna gAng blev det rekord, bAde i form av antal stationer som
konditioner. SA har skall det vara, dA ar det QL! QTH: Borgafiall, sOdra
Vasterbottensfjallen. Ria: TS-440S, nedstrypt. Ant: Inv. W3DZZ pA 9 m
mastrOr vid bjOrk, 20 m frAn husvagn.

SM7DUZ: Detta var riktigt roligt, kan knappt vanta till hOstomgAngen! Rig:
FT-101Z, reducerad till 3.5 W output. Antennen en 7 m hOg piska. KOrde med
12-220 V converter.
SM3JBE: Stationsplats blevca 5 km Oster SOderhamn vid havet. Vis avfOrra
Arets trassel monterades antennen upp pA lOrdag kvall. Den kom upp ca 12
meter. Riggen var den vanliga HW-9:an.

SM6ZN: Kall morgon efter en natt med IAg temperatur, men luften blev snabbt
varmare och varmare. Solsken frAn en nastan klarblA himmel. Roligt att det
var sA bra aktivitet. 7 MHz var som vanligt stOrig. Vi har i sOdra Sverige fAr
kampa om utrymmet med Ovriga Europa. Det var en rolig vAromgAng. Jag ser
fram emot hOstomgAngen. Buskradio ar toppen! KOrde med den invanda
utrustningen: Kenwood TS-120V, Butternut HF6V och bilbatteri.

SM7EJ: De tvA fOrsta timmarna hade jag pA hela den aktuella delen av 80 mbandet en fruktansvard stOrning, som I Ag med ett konstant malande pA S9 och
med "bursts' upp till 9+20 dB. Det torde ha varit nAgon stark sandare, som
lOpte amok, dvs busade. SAIunda tog det en och annan timma att komma
igAng pA allvar • pA 40 m var det ju i bOrjan lite tunnt med stationer. Vid
granskning av loggen finner jag, att det bara ar tvA stationer jag kOrt pA sAval
80 som 40 m, sA det hade funnits Atskilligt mera att kOra. Det galler att trimma
slangbellan och hoppas pA battre fOrhAllanden nasta gAng.
SM3ALW: Portabeltesten nar den ar som bast - tint vader, fina conds och bra
aktivitet.

SM3LWP: Roligt med sA mAnga deltagare. Skapliga conds hela tiden. 80 m
blevju dott vid 11-tiden som vanligt. QTH: StorAn, Ytterhogdal, vid Ljusnan,
forsamling Z708. Fin dag med sol - lite kallt pA morgonen bara, 8 grader kallt
kl 0500.

SM5BRG: En fantastisk formiddag - klarblA himmel, men blAsigt och kallt.
Satt invirad i en tilt iford dubbla byxor och div. trojor. Forsta timmen var det
heldott. Visade sig bero pA att jag inte kunde klockan 11 Jag var namliaen pA
plats redan 0800 (svensk sommartid). Det blev annan fart pA banden dA
klockan slagit nio och sedan jag bytt en 30 m koax, dar en av kontakterna var

avstamde som longwire. Skruvmejsel i marken som jordplan.
SM3EAA: En kul tavfing med solsken uti busken hela tiden.

SM5AZS: Gick val inte sA varst bra idag. PA 40 m hade jag svArtatthOra nAgra
SM bland starka DL, HA och l-stationer. Jobbigt, men faltmassigt med
direktblandad RX med dubbla sidband utan RIT... Skall bli en sAdan till nasta
gAng. Rig: HW-8, ca 2 W ut. Antenn: Dipol.

SM5NAD: - ■ ■
SM5DQ: Rig: TenTec Argonaut, 3 W ut till 12 m trAdantenn. Kraft frAn 12 V
fritidsbatteri.
SM6VAO/3.
Min forsta HF-test. Mycket rolig och jag kommer att kora den
fler gAnger frAn Valbo, utanfor Gavle. Rig: Hughes, 20 W. Antenn: Dipol.

SM4ARJ: Trevlig dag - pA Aterseende till hosten. QTH: RishOjden, Nordmark.
SM0MHC: Tack for en trevlig Portabeltest ■ min fdrsta! QTH: Strandpromenaden, Kungsholmsstrand, nedanffir gamla GrubbensforsArjningsinrattning. Rig: MFJ-9040, 5 W och dipol, 10 m upp. KOrde pA seriekopplade
ficklampsbatterier. De rackte i 2 timmar.

SM7UCZ/6:

Var denna gAng vaster om Hjo. Korde med HW-9 och FD4.

SM4JGH: Det var en toppenformiddag i solen! Min forsta test! Ser fram emot
nasta P-test.

SM5RTA/0:

QTH: RAdmanso. Rig: Icom IC-735 och longwire.

SK5BN: Vi var som vanligt uppe vid SOrsjOn, en bit utanfor Norrkoping i
KolmArden. Vi har alltid en fieldday dagen fOre testet och vi var ca 50 personer
frAn klubbarna runtomkring, Nykoping, Flen, Katrineholm och Linkoping. Vi
hade en familjeeftermiddag med tipspromenad m fl tavlingar. Vadret var bra
med sol, men en kylig vind. Vi hade med hjalp frAn FRO gjort tvA st loopantenner, med 40 m antennen inuti 80 m antennen, bAda 10 m uppe och
hangande i fyra master. Rig: Kenwood TS-130V, ut <1 W. Det var en kul test
med ganska bra konditioner, i synnerhet pA 80 m. 40 var lite jobbigare pga alia
G, D och oststationer.
SK5SAS: Tack for en fin contest! StrAlande sol hela tiden. Fbrslag: Vore det
inte trevligt med ett nordiskt deltagande med stationer frAn OZ/LA/OH som
portablal? Hoppas det gAr att ordna inom NRAU! (Under de senaste tvA Aren
har de nordiskalanderna varit inbjudna attdeltaga under hostomgAngen, med

valdigt magert deltagande. Det kanske ar dags att aven inbjuda dem till
deltagande i vAromgAngen? /Testled. komm./).

SK5EW: Bra aktivitet, men ojamna konditioner (QSB). Ropade forgaves pA
flera stationer som ej horde oss (vAdan av att kora 0.9 W!). Som vanligt en
mycket trevlig test inkluderande naturupplevelser (jodA, vi horde goken!).
Rig: Kenwood TS-430S, ut <1 W. Ant: Dubbeldipol.
SL2ZA: Dagen borjade med sol och fint vader, men overaick i kalla nordliga
vindar och moln, varfor testen fick genomforas med fingernandskar pAtagna.
Bra konditioner, men mera aktivitet frAn SM2-land efterlyses. QTH: Ombergeti Holmsund.

SK0MK: Rig: Yaesu FT-890. Kraftkalla: Fritidsbatteri. Wattmeter: Bird. Ant:
Dubbeldipol. Minimieffekt pa riggen ar 1.5 W, darfor QRV med multipel 4.
Fina konditioner pa 3.5 MHz, men lAngskip pa 7 MHz. Bra aktivitet! Fint i
solen, men kylig vind vid sjOn Yngern i SOdermanland.
SL0ZG: Rig: Trio 120, <1 W. Ant: Dipol.
SK3VJ: Aven denna var begavades vi med vackert vader, dock var det ganska
blAsigt. Vi horde ytterligare ca tio signaler, men tyvarr gick det inte att kora
dem pga att konditionerna andrade sig lite. Blev jattebra pa distans och
naromrAdet nast intill omfijligt stundtals.

SK7RW: - - -

glapp. Korta tiden till tvA timmar!
SK6NP: Ant: 3.5 MHz - 4 el. V-beam. 7 MHz - 2 x 10 m dipol.

SM3TLG: Mitt QTH var halvon StAlnaset, norrom Soderhamn. Bra aktivitet
■ horde bl a minst 14 st fr^n HalsinglandsomvarQRV!Rig:Yaesu FT-757GX
II, 3.5 W. Antenn FD4. Daiwa digital wattmeter.
SM3ANA: Jag satt i en liten bckt med dipolen over mast till strandbuskar i
vaster och forankrad boj i oster. Mittpunkten 4.5 m.o.h. Rig: HB-4, output <1
W. Trapdipol.

SM6SLC: Ria: Kenwood TS-120V, 3 W ut. Blyack 15 Ah, 12 V. Antenner:
Dubbelzepp for 80 m, Space Saver fdr 40 m och en ny, hemkOrd GP, 11 m
utfalld for 40 m - katten vet vilken som gick bast. Hade condsen varit pci lika
gott humbr som vadergudarna hade man nog kunnat avgora vilken som var
bast. PS det hela tageten trevlig test, mycket folk pa banden, WX pa topp. Kan
inte tanka mig annat an att de fiesta var ndjda.

SK3PH: Har i Delsbo har det nastan blivit tradition att deltaga i varomgangen.
Tidigare har vi hAllit till i narheten av en campingplats, men i ar ville vi prova
nagot nytt. Bidragande till detta var elstdrningar fran campinaplatsen. Valet
foil pa Rusmyrvallen, ett par mil nordvast om Delsbo. Vallen iigger hogt och

bestAr av nAgra stugor, bl a en som Friluftsframjandet ager och det var dar
vi holl till. Dan/SM3MTQ deltog i SM/OH-landskampen och dar hade vi nytta
av QTH:ets hoga lage. Bra id ffirresten med test pa VHF samtidigt som
SMP, sA att icke telegrafikunniga amatorer kan vara aktiva samtidigt. Det
underlattar for SMP som klubbaktivitet. Vi hade tur med vadret och mAnga
amatorer besokte oss. Bl a fick vi hjalp av Tord/SM3EVR. Han tog ocksa
ndgra bilder med sin kamera, sa en pAstotning hos honom kan nog ge nAgon
bild till QTC. De fiesta besokarna/deltagarna var mest aktiva med
korvgrillningen, men vi fick aven hjalp med packning o dyl. En lyckad
klubbaktivitet, som vi garna gor om!

SM3BEE: Rig: HW-8. Ant: Dubbeldipol, inverterad.

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

B Multi Op.
SK5BN/P
SK5SAS/P
SK5EW/P
SL2ZA/P
SK0MK/P
SLOZG/P
SK3VJ/P
SK7RW/P
SK6NP/P
SK3PH/P
SM6NRA/P
SLOZS/P
SK5UM/P
SK3GA/P
SLOZZF/P
SM3FQK/P

JO88AR 32/18
634/548
5
JO89SP 27/20
539/621
5
JO89AC 31/15
611/424
5
KP03EQ 13/16
515/751
4
JO89QE 35/16
782/473
4
JO99IS 27/13
547/428
5
JP81EN 17/23
289/801
4
JO76CW 24/16
740/653
3
JO68PA 25/ 7
747/204
4
JP81ET 19/15
307/514
4
JO68RN 30/0 811/
4
0
JO98AW 28/15
590/454
3
JO89HB 16/0 313/
0
3
JP81NR7/7
28/206
4
JO89UB 6/ 2
126/ 37
3
JP71UU
4/1 36/ 31

5.910
5.800
5.175
5.064
5.020
4.875
4.360
4.179
3.804
3.284
3.244
3.132
939
936
489
4

Checklogg: SM7CKZ/P (JO65OW).
Ej insanda loggar: SM3RXC/P /JP81RX/ (27) ■ SMORBO/P /JO89WE/ (24).
(Siffrorna inom parentes anger i hur mAnga inskickade loggar resp. call
forekommit. Dessa tvA stationer har fororsakat poangavdrag for samtliga
deltagare de haft QSO med, p g a att de ej skickat in logg.
SENS MORAL: Om man deltagit i en test skickar man in en logg for att
Atminstone vara solidarisk med ovriga deltagare!).
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SM3AKG: Rig: TenTec Argonaut 509,2 W output. Ant: 20 m slooping wire
med 20 m motvikt. Hyggligt vader och myggfrittpA portabel-QTH:et Braskarbacken, 376 m.A.h. Ganska bra conds och god aktivitet pA bAde 40 och 80 m.
SM4SEF: SA ar dA slutligen samtliga forsamlingar i Grums kommun korda
under Portabeltester! Varmskogs fg (S604) blev den sista i raden. UFB WX
och koltrast m fl fbrgylIde tillvaron mea sAng i S9+20 dB. Det ar dA rent otroligt
sA mAnga Portabeltestare det finns i ruta JP81! Riggen den vanliga, dvs HW8 och dipoler samt ett MC-batteri.

SM3BP: - - SM3CFV: Rig: Hembyggd TRX (QTC 6/71), uteffekt 0.9 W. Antenn: Inv. Vdipol.

SMOKY: Fina vader- och radiokonditioner gjorde testen lyckad. Den hittills
mest nfidtrafikliknande testen. Vid testens borjan knackade jag pA OKmackens dorr for att skaffa antenn och kastlina!? Neddragen FT-757 + 30 m
LW.

SM6NRA: Vi befann oss pA berget Kinnekulle och hade satt upp en 100 m
longwire Over ett nedlagt kalkstensbrott, som delvis var vattenfyllt. Det
verkade som vi hade fAtt ett bra jordplan under antennen och vi fick 559 frAn
SM2-land. Antennhoid 10-15 m. Riggen var en TS-140 med 3.5 W ut. Tyvarr
drabbades vi av hemlangtan efter 3 timmar, sA darfor ingen aktivitet pA 40 m.
Fint vader.

SLOZS: Rig: Kenwood TS-50S, 10 W. Ant: Trap-dipol.
SK5UM: Aven denna vArtest ett fint vader. QTH som vanligt scoutstugan
utanfor Flen. KOrde aktivt endast 1 timme, sedan blev det QRM(ygg) och
QRK(orvgrillning), HI! Riggen en TS-130V, 10 W. Stromkalla: Bilbatteri.
Antennen, en 80 m dipol, ihoplodd och tillklippt natten mellan I6rdag/s6ndag.

SK3GA: - - -

SM7DQW: QTH: Skabersjd Molla i SkabersjO forsamling, Svedala kommun.

SLOZZF: Detta var forsta gAngen vi var med i denna test, men formodligen
inte den sista! Vi hade fint vader - sol men lite blAsigt och en mycket fin utsikt
Over Skanssundet, med alia bAtaroch strOmmingsfiskare. Vi kOrde samtidigt
VHF-testen (landskampen SM/OH) frAn samma stalle. Dorn som kOrde den
var SMOTRY/Ulf och SMOUIL/Benny. Kaffet, lasken och den grillade korven
smakade ocksA bra fOr hungriga magar. Rig: Icom IC-730,10 W. Ant: Dipol.

SM3STF: Kanns lika kul varje gAng att starta upp en QRP-rigg portabelt,
varfOr? ■ Vadret, sakra QSO:n? Brukar kora producer av Lars/SM3ANA, men
den har gAngen min TenTec Delta, nedskruvad effekt for testen. Ant: Avsedd
som vanlig dipol, men kopplade ihop bandkabeln vid matchboxen och

Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

SM3FQK: - - -
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NSA Fdrsamlingstest VINTER 1995

Hostomgangen

Tider: SSB Lordag 4 februari 0900-1200 Svensk tid
CW SOndag 5 februari 0900-1200 Svensk tid
Frekvenser:
SSB 1835-1850, 3740-3790, 7040-7090 kHz.
CW 1820-1835, 3510-3550, 7010-7040 kHz.
Klasser: KV Mixed, KV CW.
VHF: FOr den som ocks& vill kOra testen pA VHF s£ g&r
dem samtidigt pA2 m och 70 cm. Se VHF-spalten for
regler.
Testmeddelande: RS(T)+ Forsamlingsbeteckning
QSO-poang: SSB 1 p/QSO, CW 2 p/QSO. Varje
station fAr kontaktas en g&ng per band/mode. Dublett
kontakter godkanns endast forerh^llande av ny multipel. For mobil stationer gal leratt dessa som regel ejkan
erhAlla ny multipel, varfOr dessa d& f£r tillgodorMkna
sig QSO-poang. DetartillAtet fbrmobilaochportabla
stationer att byta QTH/ft5rsamling. Det m£ste klart
framga i loggen nMr byte har skett.
Multipliers: Varje kord forsamling per band i varje
del geren multipel. Dessutom rMknasden fbrsamling
man kor fr&n som kord, d v s den ger ocksaen multipel
fbrutsatt att man kort minst 4 QSO (i enlighet med
reglernafbrDiplom Sverige). Vid kontaktmellan tv£
mobilstationerraknas i forsta hand multipel.
Slutpoang: Totala antalet QSO poang multipliceras
medtotalaantaletmultiplar. FOrmixed-klassemalaggs
poangen for b£de C W och SSB ihop och multipl iceras
med summan av CW och SSB multiplar.
Utlandsstationer: Dessa ar valkomna att kora i testen. Kontakter med dessa ger samma poang jamte en
multipel per DXCC-land per band/mode forutsatt att
den utlandska stationen insander logg.
Loggar: Poststampladesenast30dagarefiertestentill
NSA, Box 25, 611 22Nyk0ping. Loggar far ej innehaila mer an 50% QSO med samma station per band/
mode. Den som ej insander logg kan ej heller tillgodorakna sig dessa kontakter for Diplom Sverige. Det
underlattar betydligt med sepatata loggar for varje
band.
Rekord-bok: Den som behoverny rekord-bok, satt in
65 kr pa NSA postgirokonto, 92199-9. Du som skall
trycka QSL - tank pa att ange fbrsamlingsbeteckningen
pakorten.
OBS: Se aven QTC for andringar bertaffande
ftjrsamlingsnummerfran 1 januari 1995.
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KLASS A Single Op.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JO76OE 13/11
JO68SP 15/7
KP00DC 13/10
JO67BM 10/8
JP53NT 14/1
JO89TE 10/7
JO89EM 11/5
JP52KL
3/7
JP81DI 10/0
JO68DI 11/0
JO99BM 5/0

437/444
377/216
402/338
239/303
581/59
241/213
307/134
74/236
300/ 0
238/ 0
147/ 0

4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4

3.524
2.372
2.220
2.168
1.920
1.816
1.764
1.240
1.200
952
588

JO99KR 16/11
KP03EQ 7/6
JO68VQ 14/8

408/361
328/367
315/245

5
4
3

3.845
2.780
1.680

KLASS B Multi Op.

1.
2.
3.

SL0ZG/P
SL2ZA/P
SK6QW/P

401

402

LA8LA /JP43KL/ (1) - OH3GZ /KP20DS/ (1) - SK6NP /JO68NB/ (10) ■
SM2EZT /KP05TK/ (9) - SM2ZP /KP05UK/ (1) - SM6VAO /JO67BO/ (13)
-SM7DUZ/JO65LT/(11).

(Siffrorna inom parentes anger i hur mSnga inskickade loggar callet
fbrekommit. LA8LA, OH3GZ, och SM2ZP forekom i frre n tre inskickade
loggar, s drfor r QSO:na med dessa stationer ogiltiga. Vid QSO med
ovriga stationer, som ej skickat in logg, halveras pongen. P g a ei
inskickade loggar missade SM2EZT en formodao 2:a plats och SM7DUZ
en 3:e plats).

Foljande rutor aktiverades: JO65, JO67, JO68, JO76, JO89, JO99, JP43,
JP52, JP53, JP81, KPOO, KP03, KP05 och KP20. (14 st). Samtliga
aktiverades p bSda banden, utom JP43, JP81 och KP20 som endast
forekom p 80 m.
Totalt deltog 21 stationer.

De tre forsta och LA8NC i Klass A och den forsta i Klass B fr diplom,
dessutom far segraren i Klass A en plakett.

KOMMENTARER
SM7EJ: Det forefoll mig vara ganska fa deltagare. Mitt QTH var i
trakterna vaster om Ronneby, nAgra kilometer norr om \fart sommarhus.

SM6PXJ: Befann mig vid Vanerns strand, inte fangtffan berget
Kinnekulle. P g a det regniga vadret satt jag i husvagnen. Riggen var en
TS-140 och antennen 50 m LW p endast 5 m hojd. Under testens sista
timme kontaktades ingen station alls. Ar testen fdr Incig? Kanske racker
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Bryssel
Boulder
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Radiokommunikationsbyran (RB) inom
Intemationella Teleunionen (ITU) ger varje
manad ut jonosfardata avsedda som un
derlag till frekvensprognoser for KV m m.
Bl a forekommer tva olika solflackprog
noser, en fran Sunspot Data Index Centre
(SDIC) i Bryssel, och en fr&n National
Geophysical Data Center (NGDC) i
Boulder, Colorado.

Statistiska antaganden
Prognosema bygger pa statistiska anta
ganden, och de tva prognosmakarna har
darvid lite olika principer for tillamp-

supply: Accu 12 V/6.5 Ah. QTH: Svind/Lumparland/filand. Operation:
Open air, about 1 km from Svind.
SM6FXW: Det har var forsta gdngen som jag deltog i Portabeltesten. Per
(SM6ZN) tick avst frdn att kdra denna omgdng. Morgonens morka moln
drog forbi utan att slappa nagot regn som tur var och innan testen var slut
tittade solen fram. Min utrustning bestod av TS-120V, ett bilbatteri och en
Butternut-antenn. Starka tyska stationer pA 7 MHz gjorde det svdrt att
hora testdeltagarna. Roligt att prova pd i alia fall. Aterkommer skert i
fortsattningen, om jag far fana riggen!

LA8NC: - - -

SM5NAD: - - -

LA8CD: Proever et nytt QTH denne gang: Nr Feragen-sjoen, ca 3 mil SOE for Roros. 80 m ble meget drlig for meg, hoerte flere stasioner,
proevde kalle, men det var f som hoerte meg. Hyagelig med en kortvarig
Portabeltest. Vel moett igjen neste r. Rig: TS-120V. Ant.tuner: MFJ-945D.
SWR-meter: SX-1000. Antenner: Kryss-dipoler 80-40 m, ca 10 m hoey i
mate-puntet. Hand-pumpe. 12 V batteri i husvagn.

SM3STF: Korde med 3ANA:s hembygge, 80/40 m, men ddligt med
QSO:n. Ddligt WX soderut, formodar jag. Antennen var aven den
konstruerad av SM3ANA, 80 dipol med traps fdr 40 m.
SM6SLC: Kul att lufta riggen. Korde frdn samma QTH som i vdras, allts
frdn Vassndaviken. Antenn Zepp och min gamla trotjnare TS-120V.
Condsen botten tidvis - pd 40 m hordes inte en enda SMP-testare. WX
"tjanligt", abt 14c vid sjostranden och mulet. Hoppas pd battre tur nasta
dr.

0

SLOZG: Rig: Trio 120. Ant: Dipol. Varfdr inte inbiuda OH, LA, OZ till
bagge Portabeltesterna. Var dom verkligen inbjuana i dr? Ingen OZ, OH
korde egen test (bara OH). Testen fanns ej med i OH:s testkalender! Som
det blev nu 27 QSO pd fyra timmar inget roligt. I vdras hade vi med ndje
haft ovriga Skandinavien med. (LA, OH och OZ var som vanligt skriftligt
inbjudna till hostomgdngen! Vill resp. Contest Manager sedan inte fora
informationen vidare, kan jag ju inte gora mycket dt det. Vi kan ju inte
tvinga dem att vara med. Daremot kan vi vl bjuda in vdra grannlander
aven till Vdromgngen, pd mdngas begaran. /Testled. komm./).
SL2ZA: - - ■
SK6QW: QTH: Karleby, soderom Mariestad. Utr: Kenwood TS-440S, 10
W ut, longwire.

Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

Jag har tillgang till forhandsprognosen och skulle kunna
vidarebefordra uppgifterna for regelbunden publicering
i QTC.
ITU-uppgifterna dr avsedda for fritt vetenskapligt
utnyttjande, sa det dr inga problem med copyright e d.

403
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OHO/DJ7ST:
Heard about SMC from LA8NC in a CW-QSO and at
once decided to support this low power & portable activity. QRP/P always
has been my "hobby in the hobby", so I'm the Contest Manager of the DLAGCW-QRP-Contests, which may be of interest to all participators in
SMP too. Unfortunately the 21th of August was the coldest, windiest and
rainiest day during my OH-stay, so I needed a rather funny construction
out of some luftmadrass and umbrellas as a windshield. And all warm
clothes I could find in my koffert. After all a really big fun! Rig: FT-7,
multimodified, measured output 2.5 W. Ant: W3DZZ, up 15 m. Power

SM5DSB: - - -

Operatorer:
SLOZG: SM0AJU - SMOKRN
SL2ZA: SM2GFU - SM2UBG
SK6QW: SM6NJK - SM6NRC

33
33

det med 3 timmar i stallet? Mdjligen var det farre deltagare an vanligt
dennagAng.

SM5DQ: Korde frn sjdn Msnarens strand, nara Sodertalje, med Argonaut
och fritidsbatteri. Power out ca 3.5 W.

Ej insnda loggar:

Bryssel
Boulder
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SM7EJ/P
SM6PXJ/P
OHO/DJ7ST/P
SM6FXW/P
LA8NC/P
SM5DQ/P
SM5NAD/P
LA8CD/P
SM3STF/P
SM6SLC/P
SM5DSB/P

Solflackprognos

Bo Lennart Wahlman
Yngvevagen 12
182 64 DJURSHOLM
M3nad

(Plac.-Call-Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)-Pong)

9
3

ningen. Resultaten skiljer sig darfor na
got. Vem som har mest ratt eller fel kan
man tvista om; det kan bara i sinom tid
verkligheten avgora.
Som hjalp for langsiktig bedomning av
vad vi har att vanta oss p& de olika amatorbanden framover, publicerar har QTC
solflackprognoser hamtade fran farskaste
forhandsinformation fr&n RB. Uppgifterna
kan anvandas som ing^ngsdata i nagot
frekvensprognosprogram, som en datorforsedd radioamator m^handa disponerar. For alia andra bara ratt och slatt som
en allman indikator for nar ”det blir battre

eller samre tider”.
M&nadsmedelvardet for solflacktalet kan
hoppa upp och ner ganska mycket fran
m&nad till m$nad, och vardet for en enstaka m^nad kan inte laggas till grund for
langtidsprognoser. I stallet anvander man
det rullande, utjamnade 12-mSnadersmedelvardet vilket ar vad som anges i
tabellen har intill. Det ligger d& i sakens
natur att det senast framraknade medelvardet ar 6 manader gammalt (i mitten av
den period som stracker sig fr^n nu och ett
ar bakat i tiden).
Forsta siffran i m&nadstalet anger &ret.
411 betyder exempelvis 1994-NOV. Ma
ger stil anger utraknade varden byggda pa
verkliga, matta data. Dessa ar i princip
lika for Bryssel och Boulder. Fetstil ar
prognos.

QTC Nr 12 94
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Satelliter

Amatorradiokontakt via satellit

SM0DZL Anders Svensson Biabarsvagen 9
761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Msg# SMOGJK 15-Nov From SMODZL
Typ/Status : PY BID (MID): 29191 SMOGJK Msgnr. :156460
Rubrik: From SM0DZL1 Path: ISMOETV’SMOGJK!

From: SMOGJK@SMOGJK.NTJE.AB.SWE.EU
To : SMORGP@SKOMK.TELGE.AB.SWE.EU

AMSAT-OSCAR-13
NAgot nytt modeschema for OSCAR-13 har annu inte publicerats
(borjan av november). Schemat i QTC nr 1994/9 qaller fram till
den 19 december 1994. DA andras attityden till 180/0. Senaste
nytt frAn OSCAR-13 finns pA 145.812 och 2400.664 kHz CW/
RTTY/400 bps PSK.
I OSCAR NEWS oktober 1994 har G3RUH en intressant artikel
under rubriken "The Re-Entry of OSCAR-13". James beskriver de
olika faktorer som pAverkar satellitbanan. De stora maktfaktorerna som pAverkar satellitbanorna, medan de fortfarande befinner
sig ovanfdr jordatmosfaren, ar solen, mAnen och jorden. Dessa
pAverkar Oscar-13, sA att banans lagsta punkt over jordytan
(perigeum) varierar sAval uppAt eller nerAt. I februari 1994 var
perigeum ca 800 km men har sedan stadigt skjunkit. I borjan pA
november var hojden 740 km.
Nar OSCAR-13’s perigeum narmar sia ca 200 km kommer
friktionen i atmosfaren snabbt att oka och banans hogsta punkt
(apogeum) att minska. G3RUH beraknar att satellitens friktion
mot atmosfaren kommer att bli markbar frAn juli 1996 och att
friktionsvarmen kommer att forstora elektromken i mitten av
november 1996. Sjalva "stortandet” beraknas intraffa 3-16 de
cember samma Ar.

PHASE-III-D
12-23 oktober samlades Phase-lll-D gruppen i Marburg, Tyskland for att samordna och testa satellitens olika system samt
definitivt bestamma arbetsfrekvenserna for sandare och mottagare. Man konstaterade att alia viktiga enheter fdrefoll bli klara i
tid och att sammansattninaen i Florida kan fortskrida utan avbrott. FALCON alias Phase-III-D beraknas sandas upp med Ariane5 i april 1996.

Rymdfarjan - ATLANTIS - STS-66
Den 3 november startade STS-66 frAn Cape Canaveral i Florida
med 6 astonauter ombord. Bland annat skulle man undersoka
atmosfarens kemiska sammansattning och dess inverkan pA

ozonhalten runt jorden.
Enligt ett meddelande som kom lite sent for att komma med i
QTC 94/11 skulle aven amatorradio (SAREX) aktiveras. Men efter
en veckas lyssnande kunde konstateras aft nAgon aktivitet pA
amatorbanden forekom inte. For dvrigt fanns inte ordet SAREX
med i NASA pressmeddelanden vilket annars ar brukligt. Den
enda anknytmng till SAREX som stAr att finna ar att den enda
kvinnan ombord Ellen Ochoa har signalen KB5TZZ. Atlantis
beraknas landa 14 november. Tack och Tov refuserade chefredaktoren ’’sista minuten meddelandet”.
Nasta planerade SAREX-aktivitet blirfrAn rymdfarjan Endeavour
STS-67 som beraknas starta den 12 januari 1995 for en fjorton
dagars fard. (Mojligen sker starten inte forran efter STS-63).
Tyvarr kommer den inte att kunna horas i Sverige p g a att banans
inklinationsvinkel ar for lAg (28.5 grader).
Tre flygningar med rymdfariorna kommer att bli horbara i
Sverige under 1995 och i samband med dessa blir det formodligen nAgon form av amatoradioaktivitet. I februari kommer
Discovery STS-63 att passera nara MIR. I juni under foretag STS71 och oktober STS-74 kommer Atlantis att docka meo MIR.
Atlantis ar den enda rymdfarjan som utrustats med dockningsanordning, men senare kommer aven Discovery att kunna oocka
med MIR. Fram till 1998 ar 7 rendesvous mellan ryska och
amerikanska rymdfarare planderade.

MIR = MAREX
DP3MIR’s aktivitet frAn MIR blev inte heller vad som hade
utlovats. Problem med strdmfdrsdrjningen giorde att bara ett
mindre antal kontakter kunde genomforas. Det digitala rostminnet verkar inte alls ha kommit till anvandning. Ulf Merbold
landade pA steppen 4 november med Soyuz-TM T9 tillsammans
med tvenne kosmonauter.
145.550 MHz verkar fortfarande vara den frekvens som anvands
av MIR for amatorradiokontakter. For den intresserade lyssnaren
rekommenderas 143.622 KHz.

METSAT
NOAA-11 har fortidspensionerats. Som ersattare for den och
NOAA-13 kommer NOAA-J att sandas upp i december 1994 frAn
Vandenburg AFB i Californien.
OKEAN-1 7 som sandes upp frAn Plesetsk 11 oktober har borja
sanda bilder pA 137.400 MHz.

FO-20 FUJI-B
I mitten av oktober laddade markkontrollen upp ny programvara,
och FO-20 ska nu vara operativ i mode JD. Batterierna forefaller
att vara i relativt god kondition.

AO-21

RS-14

AO-21 har nu varit tyst sedan 13 oktober men annu har man inte
kunnat faststalla vaa som har orsakat felet eller hur man eventuellt ska kunna Atgarda det.

MAGELLAN
12 oktober avslutade Magellan sin drygt 4 Ariga bana runt
planeten Venus genom att man sankte banan sA att satelliten qick
in i venusatmosfaren och brann upp. Under sina drygt 15000
varv runt Venus hann man med att radarkartera 98 % av Venus
yta, vilken ju ar tackt av ett tjockt molntacke som forhindrar optisk

insyn.

AMSAT-SM-INFO har kommit ut med nr 3 1994. Numret innehAIler bl a artiklar om rvmdstationen ALFA, FAX, vadersatelliter,
Autotracker for satellitldljning och givetvis amatorradiosatelliter.
AMSA-SM-Info ar AMSAT-SM’s medlemstidning. Medlemsav^iften 130 kr kan sattas in pA pg 833778-4 OBS galler aven for

AMSAT-SM-BBS
08-531 732 45 8-N-1 300 - 28800 baud.
0418-139 26
8-N-1 1200 - 28800 baud.

AMSAT-natet
Sondagar kl 1000 svensk tid pA 3740 kHz. Signalen ar SK0TX och
operator Henry SM5BVF.
[Slut Msg #156460]

GOD JUL och
Gott Nytt Satellitar 1995!
/Anders SMODZL
QTC Nr 12 94
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Vadersatelliter
Av Leif Moller SMOPUY

Sedan urminnes tider har manniskan alltid varit intresserad av
vadret och med skiftande framgang
forsokt att gissa eller rakna ut hur
det ska bli nasta dag. Under aldre
tid ansags ofta vadret avspegla
gudamas humor, till exempel var
egen Tor. Bade da som nu ar
formagan att forutsaga vadret en
viktig och svar vetenskap och en
stor del i denna bestar i att inhamta
information om vaderlaget just nu.
I borjan var mojligheterna begransade till
observationer fr&n marken eller fr&n luftballonger. Med tiden utvecklades s&
moligheten till flygburen observation,
radiosonder uppskickade med ballong och
aven raketer forsedda med kameror. 1947
togs den forsta bilden av en stor molnformation av en kamera som placerats i en
beslagtagen Tysk V2 raket uppskjuten fr&n
White Sands Missile Test Range i USA.
Den forsta satellitbilden av jorden togs
den 7 Augusti 1959 av Explorer 6 som var
en forskningssatellit som bland annat studerade det jordmagnetiska faltet och VanAllen baltena runt jorden.
Med tanke p& att intresset i borjan av
rymd&ldern var riktat ut i universum ar det
intressant att redan efter 25 lyckade uppskjutningar av diverse experiment och
forskningssatelliter s& skots den forsta
verkliga vadersatelliten, TIROS 1, upp.
Det hade d& bara g&tt tv& &r och tv& m&nader sedan USAs forsta satellit, Explorer 1,
skots upp. Utvecklingen gick verkligen

MICROWAVE
SOUNDING
UNIT

ADVANCED
VERY HIGH
RESOLUTION
RADIOMETER

STRATOSPHERIC
SOUNDING UNIT

HIGH-RESOLUTION
INFRARED SOUNDER

fort under den tiden. Explorer 1 var en
enkel cylindersom vagde fem kilo. TIROS
1 varen spinstabiliseradjordobservationssatellit som vagde 120 kilo. Den skots upp
den 1 April 1960 och kom att sta modell
for en serie p& 19 satelliter uppskjutna av
USA under 1960talet. De tio forsta var
prototyp och forsoks vadersatelliter, de
nio sista var del i ett operativt program
som levererade vaderbilder kontinuerligt.
TIROS satellitema tillverkades av RCA
p£ bestalining av NASA. Satelliten var en
0,42 meter hog cylinder med diametem
1,07 meter. 9200 solceller tackte ytan och
en nickel-kadmium ackumulator fanns for
att ge eklipskapacitet. Tv<i stycken
halvtums TVvidiconer utgjorde sensorpaketet. Bilder kunde produceras b&de i
den synliga och i den infraroda delen av
spektrat. Det var dessa tv& kameror som
gav satelliten dess namn: Television and
InfraRed Observation Satellite. Kameroma
satt monterade 180 grader fr£n varandra.
En kamera hade en 104 graders lins som
gav ett tackningsomrade pa 3000 kvadratkilometer. Den andra kamerans lins var p&
12 grader och tackte 190 kvadratkilometer. Varje kamera bestod av linssystem,
vidicon och en slutare. Nar slutaren oppnades bildades ett laddningsmonster p&
vidiconen. Monstret avsoktes av en elektronstr&le och omvandlades till en TVsignal innan den sandes ner till markstationen. 32 bilder per varv kunde lagras
pa en bandspelare for att senare sMndas
ner. TIROS 1 skots upp i en 800 kilomters
bana med inklinationen 48,4 grader och
perioden 100 minuter. Tv& timmar efter
uppskjutningen sandes den forsta vadersatellitbilden ner till jorden. Efter 78 dagar och 22952 nedsanda bilder tog batteriema slut och TIROS 1 tystnade.
Forts, nasta nr
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FAX/SSTV

SM1BU0 Ake "ART" Backman, Hallsarve, Fardhem 62012 Hemse

Fax och TV via amatorradio

Detta ar en s.k. direct conversion
mottagare och kan anvandas om
KV-riggen inte gar ned till
100 kHz.
Ingangskretsen ar en parallels
krets. Spolen ar lindad pa en
Siemens skalkarna typ N22 med
AL 160 och far darigenom ett hogt
Q-varde.

1

J■
T 1

i£

8.2k

6.8k
100n

47k

6 ,2U
zener

BF981
ANT

220u

+12U

BC548B

□

100P

10n

♦

Mottagare for
vaderbilder pa
Idngvdg

+

100n

390
fC-H

220u 100n

100u

LI

IM

3

2x10k

15k

1N4148

70p

3.3k

10n

10n

Lokaloscillatorn ar en Colpitts, dar
aterkopplingsgraden bestams av forhalLi,
landet CA/CB. Ett storre varde pa CB ger
Mottagare beskriven av Pou I Skelmose,
en lagre amplitud fran oscillatorn. Ett
10k
0Z2UA i OZ 93/12
lampligt varde pa signalen till blandaren
ar 1,2 till l,5Vrms. MedkondensatornCC
Faxmottagare for langvag. Som blandare anvands en BF981. Pa grund av kretsens
i parallell med CA sjunker frekvensen till
hoga
ingangs-impedanser paverkas den Iatt av laga storfrekvenser. Lagfrekvensca 117 kHz.
signalen gar via ett HF-filter vidare till basen pa en BC548. Pa kollektorsidan sitter
Oscillatorspolen ar lindad pa samma typ
ett diskantskarningsfilter, som kan kortslutas om man inte besvaras av storningar.
av skalkarna som ingangskretsens spole.
For utkoppling till hogtalare forstarks signalen i ytterligare en BC548.

Tre-dimensionella bilder
Att sanda 3D-bilder i SSTV ar ingenting
nytt, men en mojlighet val vard att namna
for de som har ROBOT 1200C eller PASOCON.
Tom Hibben, KB9MC, har experimenterat med ROBOT och skrivit om sina erfarenheter. Man frysertva bilder avett motiv
som betraktas fran tva nagot ol ika vinklar.
Den ”hogra” bilden laggs in i det grona
och bla minnet i Robot 1200C och den
’’vanstra” i det roda minnet. Nar de bagge
bilderna kombineras i en kompositbild
framtrader bildforskjut-ningen som omradenmed gron/blattoch rott. Maximal bredd
bor inte overstiga ca 6 mm. Om man
betraktar denna bild genom 3D-glasogon vanstra ogat rott, hogra blatt - uppfattar
man den som 3D i svart och vitt.
For att astadkomma korrekt skift (bildforskjutning) maste antingen kameran el
ler motivet flyttas mellan frysningarna.
Det kravs mycket ovning innan man lyckas
fa bra 3D-bilder.
Stereobilder
I Tyskland finns en nyligen utvecklad
FAX/SSTV konverter - ScanMate-avsedd
for Amiga, i vilken man kan lagga in
stereobilder (3D) i det roda resp. grona
minnet. Bade hard- och mjukvara ar framtagen av DL8KCX och DL9KCG i Koln.
QTC Nastkommande nummer
SSTV/fAX-spalten:

Tips: frekvenskalibrering
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Kommer SSTV/FAX band
segment att slopas och trafik
tillatas over hela aktuella
fonidelen?
HF/Doc.93/DHB/C4.15:SSA heter den
motion som jag via SS A lyckades klamma
framvid Region 1/IARU-motet 1993. Som
alia vet vid det har laget ar modsegmenten 10 kHz sorgligt inklamda i fonidelen.
Detta halier inte idag da moden okar
lavinartat. Var arbetsgrupp har arbetat
och arbetar fortfarande for en losning.
Vid Dayton-94 diskuterades arendet pa
uppdrag av IVCA (International Visual
Communications Association), som ar
sammanhallande for SSTV/FAX-operatorer. Arendet foredrogs avZS6BTD som
ar ordforande for var arbetsgrupp. Alla
I ARU-regioner var representerade. Denna
sammankomst och ovriga inlagg som
gruppen erhallit (aven ’’worldwide” tack
vare IVCA, synes nu peka i en riktning.
ZS6BTD har till HF-gruppens ordforande
LA5QK anmalt ett forslag som i stort gar
ut pa att de nuvarande SSTV/FAX-segmenten slopas och fonidelen pa respektive band oppnas helt for denna trafik. Ett
av mina forslag till ZS6BTD inneholl
redan i ett tidigt skede denna losning. CQ
skall som nu kunna goras pa 373 5-704014230-21340-28680 kHz och darefter
QSY till ledig frekvens.
Det galler nu for LA5QK att lotsa detta
genom Regionens irrgangar sa att alia
nya operatorer i dessa tva moder inte

hoppar av pga platsbrist i etern. Det ar en
mycket ung och avancerad kategori av
radioamatorer vi talar om. Vi behover
var unga generation. Men kom ihag annu galler gamla regler.
Nils/SM5EEP
Kommentarer:
Det var gladjande nyheter och trevligt att
man till slut insett att det inte Finns nagon
annan utvag an att tillata bildsandning
var som heist inom respektive bands fonidel.
Om detta forslag antas av IARU sa innebar det ett stort framsteg for all amatorkommunikation med bilder, och da kom
mer utvecklingen att ga mot det system
som jag alltid propagerat for, namligen
att FAX/SSTV bor vara ett komplement
i ett ordinart SSB-QSO. Man bor rekommendera nyborjarna att halla sig inom
hittills rekommenderade segment och sa
att saga kora av sig bilddiarren dar. Annars kommer det att bli ett an varre kaos
pa framfor allt 20-meters-bandet.
Trogna deltagare
Om man tittar pa hur aktiviteten fordelar
sig pa de olika distrikten sa ar SM7,
SM6, SM5, SM4 och SMObast represen
terade.
I SM3-land ar Gunnar/SM3ATK en
trogen deltagare i morgonnatet trots storningar och svaga signalstyrkor.
I SMI brukar Mats/SMINVW dyka upp
da och da, men flera gotlanningar vill vi
se. SMIBUO/Ake
QTC Nr 12 94
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Stockholm med
familjeunderhallning

Gratulerar
Nya signaler
Sjodin Bjorn
Hoglund Karl
Meric Kaan
Andersson Pierre
Crantz Bjorn
N Lidman Jens
N Hannerdal Tore
T Hedberg Anders
T Lundholm Maria

ZZ>>>

SMOVMT
SMOVNH
SMOVNJ
SMOVNK
SMOVNU
SM2VMQ
SM2VMW
SM2VNA
SM2VNL
SM3VMV
SM3VNP
SM4VIV
SM4VMIJ
SM4VNX
SM5VMX
SM5VMZ
SM5VNC
SM5VNG
SM5VNQ
SM5VNR
SM6VMR
SM6VNB
SM6VNF
SM6VNM
SM6VNO
SM7VNE
SM7VNI
SM7VNN

SM7VNT

Edstrom Per
Skans Stig
Stenberg Louise
Evertsson Bengt
Hogeland Rune
Berg Anders
Edenquist Fredrik
Lindemark Andreas
Palm Maria
Cavarkapa Jovan ka
Cavarkapa Cedo
Mattsson Per
Larsson Per
Sinclair Elisabeth
Olsson Ola
Gavare Anders
Svensson Ralf
Berglund Daniel
Mollerstrom Christer
Gustafsson Tomas

Skndskov 22, 3
Ringv 13
Akerdgrand 4 nb
Gudmundrag 4
Backst 18
Norra Ringv 14
Stadet 13
Vaderleden 9:99
c/o Hedberg,
Vaderleden 9:99
Byvagen 140
Kluk 1742
V Bang 11,3
Skyttevagen 9B
Nyhyttan 6280
Kattkarrsv 3
Gubbov 12
Rippestorp Pl 6919
Loddbyg 8, 1 tr
Troskareg 4
Troskareg 4
Kungsg 28
Uppegardsv 94
Hasslingeg 7
Smalandsg 31
Korsbarsv 4
Kvanarp
Gethornskroken 6A
Kungsg 13 B
Timmerv 18

129
183
125
162
138
932
980
976

49
75
42
29
34
33
60
33

976
832
830
703
711
713
730
740
612
602
583
583
211
444
421
432
435
340
281
281
570

33 Lulea
96 Froson
44 Nalden
54 Orebro
32 Lindesberg
94 Nora
70 Vasterfarnebo
63 Osterbybruk
91 Finspang
18 Norrkoping
34 Linkoping
34 Linkoping
49 Malmo
43 Stenungssund
60 Vastra Frolunda
30 Varberg
43 Molnlycke
14 Lagan
49 Hassleholm
48 Hassleholm
32 Hjaltevad

151
122
904
910
802
840
732
591
422
516
290
281
393
334

33 Sodertalje
41 Enskede
20 Umea
44 Anaset
52 Gavle
40 Svenstavik
49 Arboga
36 Motala
47 Hisings Backa
33 Dalsjofors
37 Arkelstorp
90 Hassleholm
57 Kalmar
32 Anderstorp

Hagersten
Taby
Alvsjo
Vallingby
Alta
Skelleftehamn
Korpilombolo
Lulea

Hojning
SM0TGY
SM0TQT
SM2UVJ
SM2VHD
SM3TGM
SM3URI
SM5IXH
SM5UAQ
SM6TIJ
SM6VGJ
SM7NUK
SM7RXE
SM7TVC
SM7VIK

A Bjorkhnd Tobias
A Jacobsson Joar
A Sandelin Kenneth
A Svedberg Nicklas
A Karlsson Jack
A Hoglund Stig-Ove
A Gullstrand Herbert
A Kilpelainen Tapio
A Nicklasson Jonas
A Guldstrand Georg
A Augustsson Curt
A Martin Rolf
A Andersson Magnus
A Battelino Bozo

Dalg 7
Uddeholmsv 202
Jagarvagen 17A
Pl 2175 Kalaboda
S Stapeltorgsg 14
Pl 772
Vastermov 25
Ulvasag 2
Karolinernas gata 2
Hjortryd Asphyddan
Mjonas Uddevagen 103
Pl 2583
Norrlidsv 66
Klippv 3

Provforriittare for radioamatorcertifikat
Post- och Telestyrelsen PTS
meddelar att foljande personer erhallit godkarmande
som provfdrrdttare:

QTC Nr 12 1994

SM1ALH
SMI IRS
SM2EKN
SM2CTF
SM2PYN
SM5DCO
SM5HIH
SM6HCX
SM6KMD
SM7IVW

-

Erik Jonsson
Anders Stenberg
Borje Sjoberg
Gunnar Jonsson
Bo Nilsson
Conny Winrot
Goran Blumenthal
Lars Caspersson
Rolf Svensson
Stig Kjellman.

Inf gm SSA-bulletinen nr 9445

Artistgruppen
Regnbagen med
Maria Zalai och
Bernd Schubert
underhalter med
showen ’’Cirkus
Paravan ”

Alla halsas hjartligt valkomna tillsammans med sina familjer till
Sddergarden, Gotgatan 37,
T-station Slussen, utgang Hokens Gata
mandagen den 19:e december 1994
kl 19.00.
Fargglad barn- och familjeunderhallning.
’’Cirkus Paravan” sjunger och dansar och
framfor clowntricks. Luciatag och julklappsutdelningavtomten. Lotterier. Viss
intradesavgift kommer att tas upp. Medtag
julklapp.
Du behover inte vara klubbmedlem for
att delta.

Vai mott hos
Foreningen Stockholms
Radioamatorer
halsar ordforanden
SMONHE/Urban Logelius

Bidrag till QTC
tas gdrna emot som/via:
Bast med diskett
Ett praktiskt och smidigt satt ar att vi far
texten pa diskett, speciellt med tanke pa
att de fiesta bidrag idag ar skrivna med
ordbehandlare! Men
skicka garna med en
utskrift samtidigt!
QTC-red. har hittills
klarat att ta emot text
fran sa gott som
samtliga ordbehandlingsprogram och diskettformat.

H

Optisk avlasning OCR
Brev, hamannonser etc fors in i QTC via
optisk avlasning. Skriv darfor tydligt och
tank pa att fa avlasningsbara utskrifter.

Brev
QTC-red. SMORGP/Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36
178 37 Ekero

Fax
Faxnr 08-560 306 48
Modem
Ring for uppkoppling 08-560 306 48
Packetradio
SM0RGP@SK0MK
E-mail
2158079@comnet.edvina.se
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Silent Key
<i
SM6TOP/Bertil Bennervik
Just nar sommaren var som vackrast nadde
oss budet om Bertils bortgang. Saknaden
blev stor inom kamratkretsen pa vara moten
och i var ring pa sondagsformiddagarna.
Bertil varav den gamla stammen trots sin
relativt farska signal. Han borjade med
amatorradio strax efter kriget med signalen SM6HO. Han var da medlem i Goteborgs Kortvagsklubb dar han tillhorde styrelsen och dar han ocksa var en av krafterna bakom klubbens tidning QRX. Arbete och andra intressen gjorde att Bertil
tvingades gora ett uppehall med var hobby,
men i samband med sin pensionering kom
han tillbaka - da med signalen SM6TOP.
Bertil tyckte om att experimentera och
byggde mycket av sin utrustning sjalv. Pa
sitt arbetsbord lamnade han en halvfardig
QRP-station. Han hade tankt anvanda den
i SCAG QRP CUP under 1995, men krafterna ville inte racka till.
Hans humor gjorde aven udda experi
ment mojliga och trevliga. Ett av vara
antennforsok ar beskrivet i kaseriform i
QTC for ett par ar sedan. Vi anvande
levande trad som antenn och samtidigt
som vi gladde oss sjalva, satte vi myror i
huvudet pa en del amatdrer i G-land.
Bertils utrustning ar nu spridd bland med
lemmarna inom SK6SP. Vi vardar Bertils
rariteter dmt, de hjalper oss halla minnet
levande.
Tack for manga trevliga stunder
Halmstads San dare amatdrer

gm SM6MDX
SM6LVK/Sven Friberg
Fredagen den 23 September avled Sven
Friberg SM6LVK myckct plotsligt. Sven
blev 65 ar gammal.
Sven blev radioamator 1980 och var
mycket flitig pa 2-metersbandet. Han var
aktiv pa laga delen dar han aven korde en
hel del DX och tester.
Sven var en mycket flitig byggare och en
del av sin utrustning byggde han sjalv och
han delade garna med sig av sina kunskaper.
Inom SK6QW MARK var Sven en mycket
en mycket aktiv medlem och stallde upp
och hjalpte till med olika saker, speciellt
inom det tekniska omradet. Han var aven
en av eldsjalarna i foreningens paboijade
antenn- och mastprojekt. Pa det lokala
trafiknatet var han en trogen incheckare
och det kommer att kannas tomt pa
sondagskvallarna ett bra tag.
Vila i frid!

Amatorradiovannerna
i Mariestads Amatorradioklubb SK6QW
gm SM6NJK/Peter
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SM6RAL/Erik Andersson
Mandagen den 17 oktober avled SM6RAL
Erik Andersson efter en lang tids sjukdom.
Han blev 63 ar gammal.
Eriks radiobana boijade under ungdomsaren, bland annat som radiotelegrafist un
der varnplikten. Det drdjde dock anda till
1985 innan han tog sitt amatorradiocertifikat, efter en kurs i SK6QW.
Erik var mycket aktiv pa kortvag och
korde bade CW och SSB. Han korde en hel
del DX, men aven ragchew med kamraterna. Erik var mycket aktiv inom SK6QW
och var med pa en hel del aktiviteter. Men
under de senare aren satte framst sjukdomen stopp for detta.
Vila i frid!

Amatorradiovannerna
i Mariestads Amatorradioklubb SK6QW
gm SM6NJKAPeter

SM6RAL/Erik Andersson
Den 17 oktober kom det ofattbara budet
om att Erik, var skeedkamrat sedan manga
ar, aidrig mer kommer att horas pa banden.
Erik foddes den 16 december 1930, son
till en jordbrukare och vaxte upp i en
jordbruksbygd. Musiken var tidigt ett av
Eriks intressen. Redan som 12-aringborjade Erik lara sig spela fiol och kunde som
lite aldre aven gladja andra med musik pa
danser och fester. Pa senare ar fick familjen och barnbarnen gladje av musiken, da
Erik musicerade pa elorgeln i hemmet.
Sin militartjanst gjorde Erik i Karlsborg,
dit han fardedes pa sin motorcykel. Det var
ocksa i military ansten Erik larde sig telegrafi.
1954 gifte sig Erik med sin Gunnel. Da
hade han redan fatt overta ansvaret for
garden. Sonerna Kenneth och Thomas
foddes och omsorg om familjen och driften
av garden tog all tid. Erik var en mycket
duktig yrkesman, som tog tillvara det basta
i det alltmer tekniska jordbruket.
Eriks radiointresse fanns kvar och tankarna pa certifikat tog fastare form. Med
hjalp av SM6CRE for telegrafi och
SM6AYU i teknik friskade Erik upp de
gamla kunskaperna och avlade prov for Acertifikat ar 1985. Det var som SM6RAL
vi skeedkamrater larde kanna Erik. Larde
kanna hans humanism, dar allvaret, skrattet och sjalvironin alltid fanns med. Kontakterna per radio kom att utvidgas till
besok i Eriks och Gunnels hem och en allt
djupare och varmare gemenskap oss emellan.
Vara tankar gar till Gunnel och familjen.
Vi delar Er sorg och saknad. Vara skeedQso kommer att fortsatta. Men dar kom
mer en att saknas. Alltid.

SM3R/Ingemar Boderus
Vannen Ingemar har plotsligt lamnat oss.
Med detta chockbud i minnet skall vi dock
alltid minnas Dig som den trygge, lugna
och yrkeskunnige manniska och radioamator som Du var.
Med amatorradion som hobby fick vi
borjan pa en kontakt som skulle vara i
manga ar. Det blev intebara med Ingemar
som manga av oss fick kontakt med. Aven
hans familj blev vara vanner. Vi glommer
inte de manga fina stunder som vi har fatt
tillbringa hos Er, bade i villan hemma i
Jarvso och pa Ert sommarstalle.
Vi skall alltid minnas Dig Ingemar som
en van av naturen. Att vandra ut i skog och
ang med Era hundar, att fa fiska och leva
nara naturen var for Dig Ingemar ett livsmonster. I detta livsmonster fanns narturligtvis aven ansvaret och karleken till din
familj.
Aven ditt civila yrke som Radio & TVtekniker och med egen firma i denna
bransch blev Du kand som en ’’helyllekille”.
Vi ar manga som saknar Dig, och vara
tankar gar till XYL/Barbro och sonen
Lars.

Radiovannerna i Ljusdal och
Jarvso
gm SM3ETC/Jan

SM7EVM/Roman Biderman
Roman Biderman, SM7EVM, gick ur tiden den 9 september.
Roman var fodd i Warszawa ar 1913.
Sasom manga andra polacker tog han sig
under kriget till England, dar han enrol lerade sig i Royal Airforce och tjanstgjorde
som navigationsofficer. Det berattas, att
han efter en av de sista raiderna flog hem
bombplanet och landade det oskadat, eftersom piloten blivit svart skadad. Ro
man, som i Tyskland utbildat sig till elingenjor, arbetade i Polen under aren 194860. Da han sedan kom till Sverige, var han
en tid anstalld hos ASEA i Ludvika och
senare vid Hoganasbolaget.
I var forening Nordvastra Skanes Radioamatorer blev Roman medlem pa 1970talet. De, som idag har Roman i god
hagkomst, bland andra brodema SM7BXK
och SM7BGF, kan beratta att han var en
mycket god och hjalpsam kamrat. Bland
andra kunde ungdomar i foreningen utnyttja hans kunskaper och erfarenheter
som ingenjor. Han ritade antenner och
scheman at dem. Det berattas vidare, att
Roman en gang fick besok av JY1, med
vilken han haft flera radiokontakter.

Nu ma Roman Vila i frid!
Nordvastra Skanes Radioamatdrer
gm SM7EJ/Sigge

SM6CKH, SM6CKF, SM6ND.
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Uppgifterfor uppdatering av kalendern lamnas till:
Packet radio: SM5HIH @SK5UM, Fax: 0157-10558
Brev: Flens Radioamatorer, Rundv7, 642 34 Flen
Aktuell kalenderfinns i BBS SK5UM.

DGatum

Klubb

Aktivitet

Filnamn:KALENDER\SM

QTH

TestCQWW CW

Info
SM3SGP

December

SM3DQU/Arne Eriksson
Arne Eriksson, Hallsjo, Sundsvall har avlidit i en alder av 64 ar.
Sundsvalls Radioamatorer har forlorat
en radiokompis, for det ar sa jag minns
honom, nar jag tanker tillbaka till tidigt
70-tal, da jag hade formanen att fa lara
kanna radioklubbens allt i allo: Klubbvarden, stugvarden, Arne SM3DQU,
han som manade om klubbstugan,
han som manade om kaffekokningen och
serveringen,
han som manade om oss nya amatorer,
ja just manade om oss alia.
I borjan pa 70-talet kom repeatertrafiken
igang och darmed VHF testerna, da pa FM
kanalerna. SK3BG blev pa den tiden valkand som klubben fran Sodra Stadsberget
med det fma VHF laget. Bakom alia de
bedrifterna stod Arne.
Arnes intresse for VHF-trafiken inspirerade oss alia i klubben att borja prova och
kora ett nytt trafiksatt.
En annan av Ames bedrifter var arrangemangen kring Asto-lagren, den semestervecka som manga amatorer prickade in
i sin juli almanacka under 70-talet.
I borjan pa 80-talet flyttade Arne till
Hallsjo, 25 km vaster om Sundsvall efter
vag E 75. Kort darefter blev Arne fortidspensionar. Arnes yrkesprofession var billackerare, och manga av oss Sundsvallsamatorer fick hjalp av Arne med sina
billackeringsbekymmer.
Arne hade regelbundet QSO med var den
engelske radioamatoren G3 JUB, Sam fran
Liverpool. Sam var med pa de forsta
Astolagren och besokte senare Arne.
Arne hade aterkommande QSO:n med
SM3BQC Arne, SM3DOT Lennart, undertecknad, m fl.
En vordsam tanke och halsning gar idag
till Arnes dotter, Barbro Eriksson och
sonen, SM3LJA Kent Eriksson,.
Sundsvalls Radioamatorer har tappat en
van. En rost har tystnat, men i vart minne
bevarar vi de ljusa minnena fran Arne,
SM3DQU.
Vila i frid.

941212

SK6AG

Luciafirande

Goteborg

SM6BQN

Januari 95
950109
950128

SK6AG
SK5PZ

Utdelning Oltunnan & foredrag
Arsmote ASEA Radio Amateurs

Goteborg
VasterAs

SM6BQN
SM5BTX

Februari 95
950204-05

SK5BE

TEST Forsamlingstext NSA

950213

SK6SG

DL-6 info om SSA

Goteborg

SM6BQN

Mars 95
950304
960313

SK5LW
SK6SA

Loppmarknad 10.00 ESA
Arsmote GSA

Eskilstuna
Goteborg

SM5OCK
SM6BQN

TEST CQ WPX SSB

950324-25

April 95
950410
950422-23
Maj 95
950508
950520-21
950521
950527-28

SM3SGP

SK5AG
SK7AX

Foredrag GSA
SSA Arsmote -95

Goteborg
Jonkoping

SM6BQN
SM7UXR

SK6AG
SK5UM

Loppmarknad
FieldDay & Arsmote FRA
Test SSA Portabeltesten
TEST CQ WPX CW

Goteborg
Flen

SM6BQN
SM5HIH
SM3SGP
SM3SGP

DL
SK4BM

Utstallning Friedrichshafen
FielDay, Bjorn mote

Sydtyskland
Sunne

SL7ZN
SK5BE

Test IARU HF Champion
Samband O-ringen
Test, forsamlingstest NSA

Hassleholm

SM3SGP
SM7JFM
SM5BDY

SK7BT

FieldDays MARC

Sjobo

AM7LBB

SK0MK

Loppmarknad
TEST IARU Region 1 VHF
Test, SAC CW

Nykvarn

SM5CCT
SMOFSK
SM3SGP
SM3SGP

VasterAs
Karlsborg

SM5ENX
SM6CTQ
SK7TS
SM3SGP

Juni 95
950623-25
950630-02

SM5ERW

Juli 95

950708-09
950724-28
950729-30

AUG 95
950818-20

Sept 95
950902
950902-03
950916-17
950923-24

Okr 95
951012
951014-15
951022-22
951028-29

Test, SAC SSB

SK5AA

Aution
DX-traffen
JOTA Jamboree On The Air
Test CQWW SSB

Du som skickar in kalenderuppgifter per packet/fax far i retur en uppdaterad kalender. SM5HIH Goran

Omslagsbilden
Nu har jag antligen fatt ihop min radio
pa ett smidigt satt och Ran vara QRV
som SM7FBJ/AM Parachute.
Jag brukar ligga pa 145,225 MHzibland pa 145,200 MHz.
Det gar bra att lyssna under fritt fall,
men vindbruset -50 m/sekund - gor att
det inte gar att prata. Vai hangande i
skarmen gar det utmarkt.
De som kort mig /AM-Parachute far ett
QSL-kort som visar mig i fritt fall.

Sundsvalls Radioamatorer,
genom
SM3FJF Jorgen Norrmen

SM7FBJ/Bjarne on the Air in the Air.
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SM5BDY

73 de SM7FBJ/Bjarne
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Bilderna fran Fagersta till
Stockholm sandes via
telelinje som Telia AB
oppnat for experimented
SMOPPE, Mikael stalIde
upp med sin telekonverter
Robot 1200C - samma typ,
som anvandes i Fagersta.
Det tog tid att anpassa
Roboten i Fagersta och
Stockholm. Utspanningen
fran SMOPPE:s Robot var
for lag sa en liten
forstarkning kravdes (med
bandsp. i rec. lage och
stillastaende band
volymreglerades signalen
utl).
Bilderna fran Fagersta
spegelvandes efter
Roboten och projicerades
rattvanda i storformat pa
golvet, allt for att tillfora
mystik!
737 43 Fagersta.

Konstnarer i luften med
’’Installationen Lyssnaren ”1

Konstnarerna Mats Hjelm och Fredrik
Wretman har tagit initiativet till samarbetet med SM5EEP/Nils-Gustav Strom
i Fagersta for att skapa ”Installationen
Lyssnaren”.
”Har visas vad den unga generationen
av natverkssurfare, etercowboys och radioamatorer, som standigt och globalt
ar online 24 timmar om dygnet”.
Med installationen ville man for den
oinitierade informera om att man under
ca 40 ars tid, pa radioamatorernas frekvenser globalt kunnat sanda bilder med
egen utvecklad teknik Slow Scan Tele
vision eller SSTV.

Vad skulle Carl Larsson,
Zorn eller Picasso tycka om
de konstniirliga metoder som
nu utnyttjas idag?
Cyberspace, multimedia
och virtuella varldar, dr
nagra av de foreteelser som
prdglat hostens aktiviteter!
Vid IT-Festivalen, som utgor en del av
I VAs (Ingenjdrsvetcnskapsakademien) 75arsjubileum, bidrog jag med SSTV bilder
som sandes till Telemuseum i Stockholm.
Den 20 oktober skcdde en 76 minuter
lang overforing till Telemuseum. Det var
bilder fran bl a YV-W-JA-SM (nya) VKHL (aldre) och alia med kommentarer i tai
mellan bilderna fran saval mottagare som
sandare. Overforingen spelades in pa en
CD skiva av foretaget Medialab - ett fore
tag med tillgang till professionella videoljudutrustningar.

/
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Enligt uppgift skall detta kunna
beskadas pa Telemuseum fram till
nyaret.

SM5EEP i Fagersta.
- Under festivalens invigning kunde jag
live sanda ca 65 min med bilder fran IHB-LX-G.
Foto Krister Nyman, FP.

Konstndrernas beskrivning:
”Vi har gladjen att introducera,
flerfaldige varldsmastaren i SSTV
tavlingar i saval contester som
videokonst - och fototavlingar,
SM5EEP Nils-Gustav Strom.
De bilder och ljud som ingar i
installationen sands direkt fran Nils i
Fagersta till IT-festivalen via
teleledning. Han sander egna bilder
och en invitation (CQ) till andra
radioamatdrer varlden over att med
deras bilder delta i utstallningen.

’’Installationen” vid Tekniska museet i Stockholm. Bilden fran
SM5EPP i Fagersta projicerades fran en takmonterad projektor mot golvet (ca 4x6 meter). Ett videoprogram fran EPP:s
hemmashack visas i TV-monitorn och fran en separat hogtalare
kan overforingstonerna horas.
Foto SMORGP/Ernst
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Allas skvldiehet att kanna till!

Lagama om radiokommunikation

SM2CTF Gunnar Jonsson
FlintavSoen 2. 940 28 ROSVIK 0911-56752

Matnyttigt i oktobernumren av de
nordiska amatortidningarna.
Finlandska RADIOAMATOORI. Dar
fmns en artikel i ett amne, som tycks bli
mer och mer aktuellt, EMC. Den handlar
dels om EMC-direktiv, dels om matningar
i sammanhanget. Forfattare ar OH3VV.
Sedan kan vi uppmarksamma en artikel av
OH1OR om vindlaster pa master och om
vilka belastningar staglinor av olika mate
rial tai. Sedan foljer en artikel om RPOVM, sett fr£n fmlandsk horisont. P& DXspalten(av OH2BVE) fmns bl a en del info
om HV4NAC/Vatikanen. En ratt grundlig
artikel om VE3ONT och EME foljer (av
OH6DD).

Danska OZ startar med en artikel av
OZ8XW om en satellitmottagare for 137138 MHz, som konstruerats av OZ2BS.
Sedan kommer en test av ICOM IC-820H,
av OZ5RM. OZ7TA har skrivit en artikel
om COSPAS-SARSAT-systemet, som an
vands for pejla fartyg i sjonod. Teknisk
Temahefte fortsatter med ytterligare 16
sidor om PA-steg.
Oktobernumretav norska AMATORRADIO borjar i vanlig ordning med ”Tekniske Refleksjoner” av LA8AK. Han bor
jar bra med en ingaende beskrivning av en
enkel rak mottagare for 20/40 m. Han
fortsatter med en lagpris-VFO for 35003650 kHz och en forstarkare/frekvensdubblare for samma VFO.
I nyborjarspalten avhandlar LA5QK
dipoler och olika varianter av G5RV-antenner. Pa DX-spalten fmns bl a en hel del
funderingar av JW4LN om hur det ar att
vara DX. LA5DI har en hel del synpunkter
pa hur oppet packetnatet ar och om sysops
ansvar.
Det ar i mangt och mycket samma saker,
som for en tid sedan diskuterades pa packet
i SM.

Efterlysning:
Call-book fran Australien
Har du kvar den gamla upplagan av

"INTERNATIONAL CALL-BOOK"?
Jag soker denna Call-Book som publicerades 1938/39 samt 1940. Den gavs ut av
ARRL - volym -71.
Sedan fem cir tillbaks soker jag frenetiskt
efter denna bok. Har du den, eller vet var
jag kan fA tag i den?
Skriv till: Noddy P. Evans
POB 92, Mount Lawley
WA. 6050, Australien

Tack pa forhand!
Noddy P. Evans
ex VK6NOD
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Arne Gung^rd, 70 &r (ej SSA:medlem
eller radioamator!) fran Kalmar kopte en
tr^dlos telefon per postorder for 1.500 kr.
I annonsen uppgavs att telefonen var Tmarkt och laglig.
- Det tyckte Arne Gung^rd var viktigt han har aidrig varit i klammeri med rattvisan, skriver tidningen Barometern.
Han visste inte heller att frekvenserna
som anvandes var 46 och 49 MHz (reserverade for militaren och TV 2:s sandare).
Han visste inte heller att hans telefon
tillhort ett parti som ing&tt i en smuggelharva som polisen i Handen nystat upp.
Polisen i Kalmar tog hand om telefonen
och saken tycktes vara ur varlden. Men nu
har Arne Gung&rd fatt besked om att &klagaren tanker citala honom. Orsaken ar att
Arne Gung^rd inte undersokt vilka frekvenser som ar lagliga.
Distrikts&klagaren Kjell Yngvesson anser att det ar medborgamas skyldighet att
kanna till lagarna om radiokommunikation och teleterminalutrustning.
De fem paragrafer som ^klagaren anser
galler har st&r inte i Svea rikes lag, utan
&terfinns i regeringens forordning 1993:614 ’’Radiokommunikationslagen” i
Svensk forfattningssamling (finns normalt
tillgangligp&biblioteken). Denbortelefonkonsumenter som oroar sig for eventuella
olagliga apparater noga studera.
Straffet kan bli boter eller fangelse, hogst
sex manader.
Utdragfran Tidningen Barometern och DN
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SMORGP/Ernst

IARU HFC-MOTE i WIEN 25-26
FEBRUARI 1995
Trots att n£gon egentlig kallelse till rubricerade mote annu inte anlant, vill jag
passa pa att informera om detta, s£ att ni
har en chans att inkomma med eventuella
arenden.
Motet kommer att hollas samtidigt for
bade HF- och VHF/UHF/Mikrov£gs-arbetsgrupperna.
Ordforanden for HFC, LA5QK/ALF, har
vid tidigare kontakter sagt att arenden for
HFC bor vara insanda fore ^rsskiftet 94/
95.
FrSn SSA:s styrelses sida fbrberedes en motion som
fbreslAr att REGION I :s bandplan vad galler satellitbandet pa 29 MHz bdr bringas i dverensstammelse
med de andra tva regionemas bandplaner. Fragan var
uppe till diskussion for flera ar sedan vid ett HFC-mOte
i Mariehamn, men blev av nagon anledning inte fbremai ftJrbeslut.
I lar ni nagra fbrslag om motioner til I HFC-mOtet sa ar
ni valkomna att skicka dom till undertecknad, SS A:s
VU eller viaer DL.
Om mOjlighet finnes ska jag aterkomma med en
information om de arenden som finns pa dagordningen
safort somdennakommitmejtillhanda.

73 de SM3A VQ / Lars
Trafiksekreterare HF.

FRO pa Vattenfestivalen
Vid arets Vattenfestival i Stockholm, deltog som vanligt FRO med ett talt i sodra
delen av Kungstradg^rden dar aven
Hemvamet, Bilk&ristema, Roda Korset m.
fl. &terfanns.
I taltet informerade vi om FRO:s verk
samhet och visade upp en del av den
radioutrustning som anvands for FRO:s
sambandstjanst.
For att aktivera kortv^gsbanden satte vi
forsta dagen upp tv& antenner, en Cushcraft
R5 pa ett 7 meter hogt ror och en W3DZZ
mellan en av de beromda almarna och en
lyktstolpe. Den senare antennen slopade
fr&n ca 15 meter ned till 5 meter. Antennlaget visade sig vara fdrv&nansvart bra och
b&da antennerna fungerade utmarkt.

SMOGPA/Gdran vid kortvagsriggen.
I taltet fanns en ICOM1C 729, och med
den och signalen SLOFRO korde vi
narmare 500 QSO bade pa CW och foni.
Manga SM-stationer ropade in pa 80
meter for att fa det QSL-kort.
Den forsta sondagen blev det pile-up
pa 3.755 kHz och vi korde ett trettiotal
QSO pa en halvtimma.
Totalt hade vi kontakt med mer an 40
lander, de fiesta inom Europa och inom
det tidigare Sovjetunionen. Trots att
konditionerna inte var de basta under
den har tiden, hade vi aven kontakt med
en del lander utanfor Europa, exempelvis Chagos Island, Japan, USA, Kuwait,
Egypten och Saudi-Arabien. Aven 144
och 470 Me aktiverades. Dar korde vi
ca 100 QSO, de fiesta over repeatrarna
R1 och RUI3.
Foto: Christer Palmquist
Totalt deltog 44 medarbetare fran FRO 1
arbetet i taltet i olika pass, och de hade fullt
jobb med att informera uppskattningsvis
27.000 besokare om FRO:s verksamhet.
25 besokare ansokte om medlemskap i
FRO, och 125 onskade ytterligare informa
tion.
Sammanfattningsvis kan sagas att det
var ett trevligt och lyckat arrangemang
som &terkommer nasta &r. Tror inte det
blir svart att f& medarbetare att stalla upp.

SMOGPA/Gdran
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Hamcinnonser
Annonspris for medlemmar 40 kr for annonsom hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for
varje paborjad grupp om 40 tecken.
For affarsmassig annonsering samt for
icke medlemmar ar grundpriset 100 kr for
200 tecken och tillagget 10 kr per grupp om
40 tecken.
Text och betalning i forskott, sandes till
SSA, Ostmarksgatan 43,123 42 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.
Sista inlamningsdag den 10:e i manaden
fore inforandet.
Det gar utmarkt att utnyttja postgirots
inbetalningskort dar annonstexten skrivs
pa textdelen. Tank pa att vi endast erhaller
en kopia av inbetalningskortet dar annons
texten kan vara svarlast. Skriv darfor extra
tydligt!

Kopes
□ Sandarc Trio TX88D eller TX88A
+ hogtalare SP5DS. Allt passande till
Trio 9R-59DS + Q-multiplier,
Heathkit GD-125.
SM3HZA/Mats ® 026-19 21 44

□ SM3XA, komplctt 1946-48,
enstaka ar eller losa nr.
SM3VDX/Lennart Q) 063-370 49
□ Kenwood TS 850 S/AT. Gama
med CW-filter.
SM2OXB/Henrik ® 090-11 20 42
□ Yaesu FT736R. SMOTTV/Andrei
(D 08-94 25 51 efter kl 18.00
□ Enklare antenner passande for
villatomt samt rejal KV-mottagare
med SSB/CW/AM.
SMOTPI/Christian ® 08-520 215 75
□ 2 m allmodc kopes. Allt billigt men
fungerande av intresse.
SM7VGY/Robert ® 046-706268
□ Keramiska Yaxley-omkopplare.
Heist 2-lages och 6 lages.
SM7TRO/Erik ® 040-40 33 40
□ 13EL for 70cm, 9 el 6EL for 2 m.
Rotor for elevation och azimut. 1 st
billig IC2E. SM4UZM/Jon
® 0243-211291 eller SM4UWK/
Peter® 0243-186 54
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Saljes
□ Det borjar bli val trangt i mina
Ham-shack sa jag maste gora en
hostrensning. Risken ar annars stor
att jag blir slav under mina agodelar.
Transceivrar: Yaesu FT890AT i
obruten originalkartong och med
originalmikrofon, 1 ars garanti.
14.700 kr. Yaesu FT 890 AT som
ovan men oppnad kartong och kord
nagra dagar (demo) 1 ars garanti
13.500 kr. Kenwood TS440S
9.500 kr. Kenwood TS520 2.700 kr.
Kenwood TS120S 4.900 kr. Heatkit
HW 101 med natagg. 2.500 kr. Swan
500 med natagg. 2.000 kr. Extra VFO
till Swan 500, hemb 250 kr. Swan
350C med natagg 1.700 kr. NEC,
Nippon Electric Comp. CQ110E med
inbyggt natagg for 220 V ac och 12 V
de, 200W PEP. Alla kortvagsband
utom WARC. 3.000 kr. Bandkabel,
extra prima transparent, 240 Ohm
2x7x0,15, rullar om 200 meter.
300 kr/rulle. Ovala kvalitetshogtalare
Blaupunkt - Isophon, 150 mm x 100
mm, 8 ohm, 35 kr/st. Fabriksnya
slutror i ooppnade originalkartonger.
Tillverkade och forpackade av kinesiskt bolag i USA. 3-500Z 1.450 kr/
st. 572B, 850 kr/st. 400 kubikmeter
experimentmateriel for radioamatdren. Bor ses pa plats i Sebring, Flo
rida. Be my guest. 3.000 kr/kubikmeter. Samtliga priser: hamtpriser Stockholm. SM0SQ ® 08-647 91 70,
0565-330 13, 0091 (813) 471-9596
□ Kan nagon lana ut eller salja
manual eller schema till Heathkit SW
717? Vem behover transformator for
100 V och 15 A? SM4AJG/Ame
® 023-156 96 Fax 023-156 96

□ Slutsteg Tokyo HY-Power HL-2K.
Input 2,4 kW med 2 st. 3-500Z
Alla amatorband 1,8 - 29,7 MHz.
Pris 12.000 kr. 2 st. nya 3-500Z firms
i reserv och dar kan priset diskuteras
vid kop av slutsteget. 4 st. Eimac
4CX250B Pris 1.600 kr. SMOBFJ/
Leif® 08-6117439 efter kl 17.00
□ Foljande till forsaljning. Lampar
sig kanske bast till en nyborjare inom
hobbyn: Transceiver Yeasu FT-101B. 1 st VFO FV-101-B. 1 stHogtalare till do, Antenn AVT-18. Rysk
handpump, do kniv. 1 st Vibroplex. 1
st Morse-0-Matic A-60. 1 st Katsum
MK-1024 msg keyer. Tranceivem har

aidrig varit kord. Jag har darutover
lite koax-kablage och kopplingsdon.
SM6ACX/Owe Stahre, Parkgatan 24,
440 60 Skarhamn ® 0304-67 00 77

□ Jarnvagstelegraf i massing. Fullt
komplett med uppdragningsnyckel,,
hjul, pappersremsor och telegrafnyckel. Hogstbj. Utgangsbud
7.500 kr. Ev. 14 turns fargtv med
inbyggd video eller fargmonitor till
PC som dellikvid.
SM7CWW/Paul ® 0431-209 43
□ Macintosh Classic 4MB/40MB.
System 7 inkl. en hel del program.
Nyskick. 4.000 kr. Hamtpris QTH
Taby. SM0RUS/KG Malmqvist,
Akerbyvagen 90, 9 tr. 183 35 Taby
® 08-638 09 03,551 577 24
□ Kenwood TS 940 S/AT med 500
Hz CW-filter, VS-1 voice synthesizer,
SO-1 kristall oscillator. I valdigt fint
skick. Eventuellt delbyte mot Ken
wood TS 850 S/AT. Gama da en
AFR-rigg eller saljes. Daiwa CN103
SWR/uteffektsmatare 140-525 MHz.
6 element Vargarda 70 cm.
SM2OXB/Henrik ® 090-11 20 42
□ RadiomottagareDrake SPR-4
saljes. Fint skick. Hogstbjudandc.
® 08-755 74 07. Evy Magnusson.
□ Yaesu FT 736R duobander for 2
m/70 cm med elbuggsmodul samt
jumpers for preampstyming, i fint
skick. ’’Delbytes” mot loom IC 275 E/
H, Kenwood TS 71 IE el saljes.
SM2OXB/Henrik ® 090-11 20 42

□ Icom 730 ant.tuner 2 kW. Elbugg
ETM 5C. C64 + diskdrive + skrivare.
Skalor till rullspolar. SM2RHL/
Andre ® 0910-60022
□ Kenwood TS-830S, 250 Hz CWfilter, VFO-230, MC-50 mik, Datong
FL3 Multi-mode filter. UniqueWire
Tuner 3,5 - 28 MHz med rullsploe
1.500 watt. HAL modem ST-6000 m
scope, Cush Craft D-40 Rot dipol for
40 meter. 3 element yagi 14 MHz 7,5
meter bom Omega Match som tai hog
effekt. SM4AIQ/Dag
® Tel 0550-129 37 (tel kl 18-21) alt
010-230 42 45, Fax 0550-129 37
□ Drake R7 mottagare 10 kHz - 30
MHz, 0,3 0,5 1,8 2,3 o 4 kHz filter
manual och servicemanual. Elfakontrollerad okt 1994. Pris 6.000 kr.
SMOTJ/Gunnar ® 08-644 70 51
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□ Allbandsmottagare National
Panasonic sv manual. Apparaten
defekt. Finnes ett fatal exemplar i
Sverige. DX-klubben KHz, Degerfors ® 0586-410 44 eft kl 17.00
□ AEA PK-232 MBX med
PACTOR 2.900 kr.
SM5DX/Folke ® 08-86 06 68

□ Yaesu FT 757 GX 2, nyskick,
kord 44 QSO. Samtl. hamband,
heltackande mottagaare, 2 vfo,
split, scanning mm. CAT for styrning via dator. Original mic. Nypris
13.000. Pris 6.000 kr. Kenwood
kommunikationsmottagare R-2000
med VC 10 konverter. Allmode.
Hela kortvagen + 118-174 MHz.
Marinband, flyg mm. Program och
minnesscanning. UFB skick. Ny
pris 9.120 kr. Pris 3.800 kr.
SM6FVE/Stig ® 031-41 22 68
□ KV-rig IC 745 100W inb.
powers. Elbug CW-filter 7.500 kr.
2m handapparat IC2SE 1.500 kr.
SM6GZN/B0 ® 0430-12845
□ 2m handapparat. Icom IC-P2E i

originalkartong. 2.000 kr.
SM5UFC/Per ® 0142-522 90.
Kvallstid.
□ Keyboard Tono-9100E med 12
turn videomonitor. Mycket bra
skick. RX/TX automatisk enligt
kommando CW-RTTY - ASCII.
Manualer medfoljer. Fyndpris.
2.000 kr.
SM7AGX/Tage ® 040-96 87 65
□ IC-765 med mic HM-12.
23.000 kr. Packratt PK 232
1.500 kr. Bada i absolut nyskick!
SM7JUN/Thomas ® 046-70 57 51
eller 010-298 14 28
□ Valve characteristic meter VCM
163 AVO Ltd England. Hamtas i
Stockholm. Ring och ge ett bud.
SM0SVI® 08-651 26 89

□ Duobander FM 144/432 MHz,
ICOM, IC-W2E, bordsladdare, 3
ackar (2x600+ 1x1000 mA), vaggladdare, laddadapter, bottenskydd,
DC-kabel, liten monofon, gummi+
teleskopantenn, vaska, 4.500 kr. FM
144 MHz, KENWOOD, TR-2500,

bordsladdare, 2 ackar (450 mA)
vaggladdare, monofon, vaska,
gummiant. (utan 1750 Hz, lamplig for
t.ex. packet), 1.500 kr. Slutsteg FM
144 MHz, Tokyo Hy-Power, HL-37V,
35W (13,8 V-4,5A), nytt, 750 kr.
Modem: AEA, Pakratt PK-232,
(multi mode), program (DOS) + C64
(cartridge) (gar ocksa att anv. till
andra modem) samt teknisk
manual & kablar, 2.600 kr. Heath
HK-21 ’’Pocket PACKET-modem”
(64x25x11 mm!) 1.500 kr. RTTYmodem: ’’SM6EUH” for C20/64
(mont. i userporten) med program,
(SM6LQZ), (Svebry) 400 kr. Antenntuners: S.E.M. ’’Tranzmatch” 1080m. med ’’Ezitune” (inb. brusgen.
stam av utan barvag!) 500 kr. Dia
mond, AC-38M, 10-80m. 200W
(CW), nytt, 800 kr. MFJ, 90IB, 10160m. 200W (PEP), nytt, 600 kr. Allt
med manualer och UFB, SMOOHM/
Nils
® 08-745 43 31 el. 070-760 37 16
□ Icom IC-271H, 2m allmode 100W,
12/230V. 6.500 kr. Icom IC-471H, 70

Vi reparerar allt

JAN HOLMERUP

Amatorradio - Jaktradio- Komradio
Commodore - Atari - PC-datorer m m
Datamonitorer
TV-Video
Stereo-HiFi
Elorglar-Keyboards
Ljud och ljusanlaggningar for disco och PA-bruk
TV-antenner - Parabolanlaggningar

Har Du problem med Din rigg? Korn och lamna
den till oss sa reparerar vi den till Dig. Om Du vill
kan vi aven lamna ett kostnadsfbrslag innan vi
slutf or reparationen, speciel It om det ar en gammal rigg som Du artveksam till omdetarekonomiskt forsvarbart att reparera.
Du kan antingen kommahit med Dina trasiga
prylareller,omDutyckerattdetarforl3ngtattkora,

Ofj

sa kan Du skicka den med post.

Vi har aven en viss nyforsaljning av de fiesta av de
produ kter vi reparerar. Ri ng och f raga oss om det ar
nSgot specielIt Du soker. Kan vi inte svara Dig dire kt tar vi reda p§ det Du vi 11 veta och aterkom mer ti 11
Dig.
Ar Du en ’’hemmapulare” och har svart att finna
reservdelar ti 11 Dina projekt? Ring oss och fraga. Vi
har stor sortedng pa delar til I TV, Video m m.
Har Du svart att hitta iapanska transistorer eller
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HARALD LONN

ersattare till dem? Vi har start sortiment pa
dessa, 2SA, 2SB m fl och kan skaffa hem annu
tier. Oftast patider under en vecka.

Andra fragor? Ring oss. Vi kanske har losningen p3 just Ditt problem.
Valkommenonskar

Jan,SM7NVR

Harald, SM7JGA

Yddingevagen 7,23041 KlSgerup
Verkstad: Mollevagen 1, Holmeja
0 ppett i der: mand - fred 8-19, lord 9-13
Sakrast nar Du oss pertelefon p3 formiddagarna

Tel 040-4810 38
Biltel 0707-41 78 43
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cm allmode 100W, 12/230V. 6.500 kr.
SM5APX/Kent ® 08-500 23 151

□ Saljes for dodsbons rakning. Yaesu
FRT-7700 ant.avst.cnhet for mottagare 750 kr. Turner 454X sideband
Expander, bordsmikrofon 200 kr. Aoi
UD-113 ALC bordsmikrofon med
forstarkarc 350 kr. Ten-Tec 209
talandc frekvensraknare 1.000 kr.
Allgon 448 UHF-antcnn, vertikal
kapslad, 6 dBd, 405-440 MHz,
idealisk repeaterantenn 700 kr. Icom
handmikrofon med 4-polig kontakt
100 kr. Fritzel FB-33, 3-elemnt yagi
for 10-15-20 m. 2.800 kr. CDE Ham
II rotor med man.apparat och 19 m
rotorkabcl. 2.800 kr. Saga nataggr typ
612, 3A 350 kr. Hogtalare i lada SH16 50 kr. Fritzel dubbeldipol 80 och
40 m 400 kr. Mast av syrafast rostfritt stal 6,6 meter, nagot bojd, diam
50 mm, 500 kr. AKG headset K-58
200 ohm 300 kr. Icom R-l mottagare
0,1-1300 MHz 3.900 kr. Sony AIR 7
mottagare 0,15-2,19 + 76-136 + 144174 MHz. 2.900 kr.
CW-nyckel, enkel 100 kr.
Koaxialkablar: 10 meter RG-213/U
med PL-kontakter 100 kr. 10 m RG213-typ med PL-kontakter 90 kr.
18 m RG-8 gammal och delvis malad,
gratis. 12 m RG-8/U gramalad med
PL-kontakter 100 kr. ca 25 m RG-8/U
litet malad 200 kr. 16 m RG-58/U
65 kr. 17 m RG-58C/U ngt malad
50 kr. ca 27 m Twinax 250 kr. Rotokabel 10 meter 8-led. 9 mm diam
100 kr.
SM5KG/Klas-Gdran Dahlberg.
® arb. 08-89 65 00 bost. 08-89 33 88
□ Icom IC 725. Kortvagstranscciver.
Obetydligt anvand. Originalkartong.
Heltackande mottagare. Pris 6.000 kr.
SM5BPS/Gdran 0) 018-36 40 59
□ Rotor T2/x 2.800 kr. Polisradio
95-1300 MHz, 400 kanaler 2.000 kr.
Pioneer rullbandspclare RT-901
2.500 kr. Sansui mic EM-1 350 kr.
Coax relae 350 kr. Filter Icom FL-33
(AM) 100 kr. HF transistor MRF-644
250 kr. MRF-648 350 kr. BLY 93
150 kr. Diverse ror 4CX150,
4CX250, 4CX350, 829B, 2C39. Ring
for pris. Hamtpriser.
SM7VEV/Egon ® 035-811 55
□ Kenpro rotor o mandverenhet, helt
ny med 18 m 6-led.kabel for mindre
beam, vert mont Hi-Q loop, etc
990 kr. Mastror stal 2x3 meter 50 mm
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diam. instickbara. Hamtpris Kristianstad 120 kr. Lattvikts X-beam, 15/
20m forst 6 dB. Demonterad 600 kr.
SM7GR/Sven-Robert
(2) 044-12 40 77
□ Julpris! Komplett PC-286 i nyskick inkl matteproc + modem + tva
olika telegrafiprog for traning el
direkt anslutning till mottagare +
annan programvara. 5.000 kr.
Johan (2) 08-774 33 86
□ SM7YO Gunnar Hjalmarssons
dodsbo later forsalja: 1 st Svan 350
med Pwr-supply och 1 kompl. reservrorsats. Pris 2.500 kr. 1 st Hallicrafters SX-117 och 1 kompl. reservrorsats. Pris: Hogstbjudande. 1 st 2m
handapparat KEN med 1750 tontuta.
X-tal app. pris 500 kr. 1 st frekvens
raknare Meteor 600 5Hz-600 MHz,
som ny. Pris 1.200 kr. Oscilloscope
Nordmende typ UO960, pris 300 kr. 1
st oscilloscope Philips pris 300 kr.
Diverse universalinstrument. Haki
A10 max 10A. Pris 300 kr. Metrix
VX 213A. Pris 400 kr. Jemco Ac-V
0-600V. Pris 200 kr. Rorprovare
hammabygge Euratele. pris 100 kr.
Powersupply KB 1502 0-15V 250mA
variabelt. Pris 200 kr. Mascot 682 612V 1A, 150 kr. Elbugg byggd av
SM5GA ar 1950. pris 150 kr. Alla
priser + frakt mot postforskott.
SM7NNJ/Sven-Ake
(2) 0480-125 52 mellan 1600-2100

□ 1. Packetmodem MFJ-1278
1.800 kr. 2. KV-slutsteg Yaesu FL21007 6.000 kr. SM5TAF/Anders
(2) 0150-53816 efter 17.00
□ C-64 med inbyggt packetmodem,
diskdr. och bandspelare 800 kr. C-128
med diskdr. och en valdig massa spel
1.000 kr. Eller hogstbjudande eller
bytesforslag.
SM7CWW/Paul ® 0431-209 43
□ Yaesu FT-757 GX 6.000 kr.
Yaesu FP-700 Power supply 1.500 kr.
Yaesu FC-700 Tuner 500 kr.
Butternut HF5B ’’Butterfly”
minibeam. Ny i ooppnad original
kartong 3.000 kr. SM3RUJ/Anders
(2) 0647-530 32 Fax 0647-530 32

□ Intek KR500 Perfekt for packet
25W. Som ny 2.500 kr. Packet
modem KPC-3 1.400 kr. Que-Dee 23
element 70 cm. 650 kr. Aidrig monte
rad. Daiwa Dk-210 elect, keyer

500 kr. SM2JDU/Ulf (2) 0950-170 37

□ Icom IC-R71E i original 9.500 kr.
Drake SPR-4, m hogt 2.900 kr. Icom
IC-290E allmode 3.900 kr. IC-211E
allmode 3.500 kr.
SM6GKT/Roland (2) 0515-161 18

□ FT 1000 Deluxe. Fullbestyckad,
BPF-1, TCXO-1, DVS-2, XF455MC, XF-D, XF-E, XF-F. Pris
30.000 kr eller byte nyare Alpha,
Henry eller Titan. IC-781. Den ultima
riggen som har allt original inkl SP20
mm. Pris 40.000 kr. Drake TR5
transceiver med WARC-band och
160. inkl power i nyskick. Pris
6.000 kr. Drake TR4C transceiver i
fint skick inkl power pris 4.500 kr.
Slutsteg Dentron MLA-2500, 1 kW +
output over WARC + 160. 2 st Eimac
8875 i nyskick. Pris 9.500 kr. Slut
steg Alpha 76A 1 kW + output. Aven
WARC + 160. 2 st Eimac 8874 i
nyskick. Pris 12.900 kr. Dator
Toshiba Laptop 386 SX 40 MB
harddisk, 5 MB RAM inkl. laddare
och vaska. 5.000 kr. Antenn tuner
Dentron MT-3000A, 3 kW. Balanscrad ing o inb konstlast. Pris 2.800 kr.
SM3KOR/Lasse (2) 0290-381 80
□ Teleskopmast med 4 sektioner, 620 meter samt rotor med mandverlada. Totalt 6.000 kr.
Mats ® 08-88 60 19
□ KV-transceiver Icom IC-745 med
inbyggd natdel. 8.000 kr.
SMOEKY/Mats
(2) 08-751 10 73, arb 08-757 25 85

Uthyres
□ Bodensjon. 1995? Husbyte 2-3
veckor i augusti. Skriv pa svenska
eller ring. DLIGR/Ragnar Nagel,
im Lehen 16, 783 15 Radolfzell 18.
(2) 00949-7732-137 36

Optisk avlasning
OCR
Hamannonser tors in i QTC
via optisk avlasning.
Skriv darfor tydligt och tank
pa att fa avlasningsbara
utskrifter
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Ovrigt
□ Kan nagon lana ut, eller salja
manual eller schema till Heathkit SW
717? Vem behover transformator for
100V och 15A? SM4AJG/
Arne ® 023-156 96 Fax 023-156 96

Affarsannonser
□ DTMF Tonsandare med ABCDtoner. 150 kr/st (inkl. frakt/moms).
Tele-Team Com AB
® 0411-309 25, Fax 0411-307 14

□ Transistorer: Ex MRF 247 400 kr.
MRF 455 260 kr. MRF 477 280 kr.
2SC2290 310 kr. +div MRF, 2SC mm.
Kontakter ”N”UG-21 30 kr., PL259/8 11 kr.
Div: GP 3E 5/8 140-180 Me 360 kr.
Ring eller faxa om du soker nagot.
Limmareds Ham Center HB
(D 0325-421 40 Fax 0325-421 40
□ 70 cm transceivrar som klarar
9.600 baud packet. Creditcard size
9x5,5x 2 cm. Mycket prisvarda.
Ring eller faxa sa skickar jag mer
information. SM2IRZ
® 090-19 45 29, fax 090-19 45 29

Ndsta nummer bl a

Antennforslag
SM6ADE
Viidersatelliter
SMOPOY
QTC Stoppdatum Nasta nummer
Nr Stoppdatum for manus senast "Sista minuten"

1/jan 95

12 dec 1994

14 dec

Med ’’Stoppdatum’’, respektive "Sista
minuten” avses, att manus och andra
bidrag skall vara redaktoren tillhanda
angiven dag.
Sista minuten = hogst 500 tecken.
Ham-annonser: Senast den 10:e.

Rysk amator
erdvrade
Diplom Sverige
RA6AR/Tom ar den forste amator fran
Ryssland att erdvra Diplom Sverige. Han
har intebara lyckats med diplomet, somju
stipulerar 100 korda forsamlingar. Hittills
har han kort over 500 forsamlingar, inget
daligt, resultat fran Svarta Havskusten.
Detta berattigar honom till 500-plaketten
och 3 stickers fbrutom sjalva diplomet, I
samband med hans ansokan fanns nedanstaende rader, dar han tackar for all den
hjalp han fatt. Brevet far tala for sig sjalv:
”If you have Bulletin among forsamlinghunters or a column in your radiomagazine
I’d like to pass my deep thanks to some
people who helped me and help with forsamling-huntin.
Firstly it was Gustaf, SM4DLS who first
gave me info about your award and who
kindly sent me a book. I also thanks a lot
to Hans, SM6 AVD on behalf of whom you
sent me CW-book.
And there are some friends who spend
their time and gas trying to give me new
forsamlings. It’s Erkki, SM5NBE with
whom I spent 12,5 hours being on the air
while he drove from his home to Oulu,
Finland. He crossed over 50 forsamlings,
giving me 28 totaly new ones and 36-CW.
That’s Dag, SM4SET, helping me to
complete his own Commune S9 and
promised to do more around. That’s Kent
SM0ELV, Karl, SM5GA and af course
Hans, SM6AVD. When I got his book I
wrote down follow score: 85/110/118 CW forsamlings. So, it’s one or two years
of hard job with SM6.
Some comments towards my apply. I had
a number of QSOs with foreign HAMS/
SM, Nobody knew about FG or diplom
’’Sverige”. So I asked about their exact
QTH. village, town and when tourist camp.
Then passed my list to Dag, SM4SET on
the air and he checked everything in detai
led map of Sweden and gave me their
FG’s”.

Jag hade ett QSO med honom samma dag
som hans ansokan kom vid i 15-tiden
(SNT) pa ca 14250 och med goda signalstyrkor.
Vi inom NSA far instamma i detta tack
till de namnda amatdrerna. Aven dem han
inte namnt. Hamspiriten ar tvdligen inte
helt forsvunnen, vilket jag befarat i en
annan artikel.
Sa, gott folk - lyssna efter Tom pa 14245
- 14250 nastan varje dag och hjalp honom
dag och hjalp honom med ytterligare forsamlingar. Han har inte langt kvar innan
han kan soka CW-trofen. Han ar ocksa
intresserad av att kora 5B-WASA. Sa om
du hor Radio Amateur Radio pabanden, sa
ropa upp honom.

SM5BDY/Evert
QTC Nr 12 1994

7SL7ZXW
Underlig signal?
Nar Emmaboda-Nybro FRO-avdelning firade sitt 10-arsjubileum hade vi bett att fa
en specialsignal under ett par veckor. Tanken var att kora sa manga QSO som mojligt med detta - som vi trodde - hett eftertraktade prefix. Visst var det en upplevelse
att vara igang pa kortvagen, vi fick pile-up
vid ett par tillfallen da nagon vanlig manniska hade lagt in oss i lokala DX-kluster
i Belgien och Italien. Men det hande faktiskt vid nagra tillfallen att vi blev betraktade som svartfotter eller i varje fall nast
intill. Vi misstanker ocksa att de ’’rorliga
storningar” som upptradde pa de olika
frekvenser vi valde att ropa CQ pa kan ha
varit avsiktliga. ’’Nagot sadant prefix finns
inte i nagra listor” var en ratt vanlig kommentar. Inte sa sallan repeterades signalen
som SL7ZXW/7 och det var ju inte sa
tokigt egentligen - mest var vi QRV fran
SM7MXP’s hemma-QTH i Kosta.
Manga hade svart att uppfatta callet korrekt, i synnerhet patelefoni och alia snabba
QSO:n vi raknat med blev faktiskt ofta till
langa diskussioner.
Bland det som var positivt i det laget var
att vi hade manga tillfallen att beratta vad
FRO var for organisation. Ett par tester
rakade vi mer eller mindre av misstag
hamna i och aven dar fick vi manga
omfragningar prefix och fran vilket land
vi kom.
Nu skall det bli spannande att se hur
QSL-en adresseras, for att gora forvirringen total bad vi att de skulle ga till var
ordinarie signal SL7ZXV.
Om nagon annan kommcr att kora med
prefixet 7SL rekommenderar vi att man i
forvag berattar t ex i amatortidskrifter
vilket call man avser att anvanda. Men det var en trevlig upplevelse att ha denna
specialsignal - vi far snabba oss att fylla
25, for da galler den val en langre tid?

73 SM7MPX/Jan

MARC lotteri Horrs Nygard
Foljande vinster har utfallit med vinst
och ar ej uthamtade
Vinst nr Lotto
3 325
6 492
7 360
10 206
12 261
15 747
16 202
I8 688

nr Vinnnre
SM7NZI
SM7LIH
SM7HIY
SM7CZV
SM5AHL
SM7BHM
SM7DEW/XYL
SM6MPA

21
29
31
32
35
37
42
49

7
165
491
395
49
409
487
9

SM7ANL
SM7DQH
SMOLCB
SM7DQH
SM7UPO
SM7IYQ
SM7FDM
SM7ANL

Kontakta SM7LBB/Olle for utlamning
av vinster. Tel 046-73 46 38
Priser som ej ar hamtats ut efter den 31
december tillfaller lotteriet.

Infgm SM7MME/MARC
39

Disketter

SSA
HamShop
Sveriges Sandareamatdrers forsaljning
SSA. Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.
Vid bestallning: Satt in beloppet pA postgiro
522 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ing&r om inte annat
anges.
Ej postforskott. Om varortillfalligt ar slut i lager
satts du upp p& vantelista.
Viss vantetid galler vid bestallning av namnoch signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

5 1/4-tum eller 3 1/2-tum.

150:-

ARRL:s berakningsprogram pa diskett
IBM PC. 51/4-tum for:
Antenna Compendium Volym 2.
105:-

Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio
”on-the-air-operating” som n^gonsin
publicerats. 4:e uppl.
360:Solid State Design. Grundlaggande
teknik av W7ZOI och W1 FB.

250:-

Hints and Kinks for the Radio
Amateur. Av K8CH och AK7M.

130:-

UHF/Microwawe.Experimenter’s Manual.

105:-

Weather Satellite Handbook.

105:-

Diplom. Loggbocker
SM6DEC:s diplomparm.
Grundsats samt arsserierna 1979-1993.
Arssats 1993
till SM6DEC:s diplomparm.

250:-

60:-

Electronics Data Book av W1 FB.

190:-

Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-HF.

Litteratur

Your Gateway to Packet Radio.
Av W1 LOU, 2:a upplagan.

220:-

Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF.

12:-

SvensksprSkig

Your Packet Companion

190:-

Mot varlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens
av klasserna N och C. 91 sidor.

AX.25. Packet Radio Protocol.
Version 2.0. Okt. 1984. AvWB4JFI.

130:-

Record-bok for SSA:s diplom SLA.
FIELD AWARD.

12:20:-

200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio.

130:-

Record-bok for SSA:s diplom
MOBILEN.

20:-

Loggbok A4.
Limmad med 50 haislagna blad.
Tryck pa en sida for 50 x 25 QSO.
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm.

50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm.

40:-

SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikforkortningar, rapportkoder och bokstavering 25:Antennkompendium. Artiklar samlat
ur 30 cirg^ngar av QTC. Sammanstalld
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm
Utanparm

Bli sSndaramator, SM0MAN:s kursbok
innehailande:
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en "FrSgelek”.

210:170:-

350:-

Engelsksprdkig litteratur

DXCC Countries List. Juli 1994

45:-

Bocker fr2n ARRL

Handbok 1995, omarbetad fr&n grunden
Handbok 1994

590:430:-

Antenna Book, 17:e upplagan 1994,
inklusuve berakningsprogram p£ diskett
3 1/2-tum, 1,44 MB for IBM PC/XT/AT

620:-

Antenna Compendium, Volume 1
av K1TD, W4RI och KA1DYZ

200:-

Antenna Compendium, Volume 2
av K1TD, W4RI och KA1DYZ
Berakningsprogram for dito, se disketter.

240:-

Antenna Compendium Volume 3

280:-

Antenna Notebook av W1FB.

150:-

Yagi-Antenna Design av W2PV

230:-

Antenna Impedance Matching av
Wilfred N Caron.

390:-

Satellite Experimenter’s
Handbook av K2UBC.

360:-

Satellite Anthology.
Uppl 1,1988
Uppl 2, 1992
Uppl 3, 1994

100:130:200:-

QRP Notebook av W1 FB.
Uppl 2, 1990.
Uppl 2, 1991
Uppl 2, 1994, 2:a tryckningen

100:150:190:-

Novice Antenna Notebook av W1 FB.

130:-

Help For New Hams av W1 FB.

150:-

The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.
Grundlaggande om Scival utrustning som
operationsteknik for DX-trafik.

40

SSA:s CW-kurs pa diskett IBM PC

Weather Satellite Handbook av WB8DQT
(Berakningsprogram for dito, se disketter). 400:-

Transmission Line Transformers.
Av W2FMI.

280:-

The DXCC Companion. Av KR1S.

150:-

Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU.

280:-

Novice Notes, urval av nyborjarartiklar ur QST.

110:-

Design Notebook av W1 FB.

190:-

UHF/Microwawe Experimenter’s
Manual.
Berakningsprogram for dito, se disketter

400:-

Radio Frequency Interference:
How to find it and fix it.

280:-

QRP-classics. Det basta QRPprojekten fr&n QST och ARRL:s handbok. 250:Your VHF Companion.

180:-

QRP Operating Companion.

140:-

Your RTTY/AMTOR Companion

190:-

Antennas and Techniques for Low-Band
DXing av ON4UN

400:-

Testloggblad i 20-sats. A4-format.
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format.

12:-

20:20:-

Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran.
Hamtpris.

20:10:-

5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran
Hamtpris

60:40:-

10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran.
Hamtpris.

110:60:-

Kartor

Beyond Line of Sight, a History of VHF
propagation hamtat ur QST och sammanstallt av W3EP, om bl a Tropo,
Sporadiskt E, Aurora, Meteor Scatter och
m^nstuds
230:-

Prefixkarta av DK5PZ, farg.
Bredd 97 cm. Hdjd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral.

90:-

Low Profile Amateur Radio av KR1S
handlar om lag effekt och sma antenner, att
kunna kora amatorradio fran nastan
varsom heist
150:-

Lokatorkarta Europa. Aven prefix,
repeatrar och fyrar. Av DK5PZ. Farg.
Bredd 97 cm. Hdjd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral.

90:-

Morse Code, det oumbarliga spraket.
Allt om morse. Historik, alia forekommande morsealfabet, Hoigh speed, super-CW, nodsignalering, nodfrekvenser, Q-forkortningar,
internationella forkortningar mm.
120:-

Locator-atlas. SM5AGM:s The Radio
Amateur’s World Atlas. 32.400
lokatorrutor.

30:-

Ovrig litteratur
(Tysksprakig litteratur)
FAX for nybdrjare.
Av Hans Jurgen Schalk.

80:-

180:-

QTC

Div marken och ndlar

Telegrafi, CW, Filter, WCY

Funktions- och byggbeskrivning
WCY-transceiver.

SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 Ijudkassetter. (30 for mottagning, 2 for sandning).
Kursbok med facit och anvisningar.
800:-

SSA:s CW-kurs pci diskett. Se DISKETTER.

60:-

Kretskort for WCY-transceiver med
byggbeskrivning.
220:-

OTC medlemsnAI, exkl ncilstopp.
Endast fdr OTC-medlemmar.
N^lstopp for OTC-nAI och andra
sticknAlsmarken.

Ovningsoscillator i byggsats med kretskort,
komponenter, hogtalare och volymkontroll
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri.

150:-

Nyhet!
Telegrafikursdator i byggsats av SMOEPX.
Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt,
97 lektioner, inbyggd sandningsoscillator,
inbyggd elbugg med minne och printerutgdng 1200 Baud
690:-

SSA Prylar
SSA-duk. Ca 40 x 40 cm.
SSA-vimpel 16 x 25 cm.
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm.
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm.

50:40:10:25:-

SSA medlemsmarke
Stickn&l inklusive ncilstopp.
Clutch med Ids.
Halskedja.
Slipshdllare.

30:30:30:40:-

Telegrafinyckel.
Fornicklad massing. Silverkontakter.

500:-

Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenningdng pd stord TV,

bredbandsforstarkare, radio, m m.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz.

290:-

HP 174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz.

215:-

HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz.

215:-

Auth TVI sparrf ilter
Ansluts till antenningdng p& stord TV-app.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)

215:-

SF 435-S (70 cm),
sparromrdde 430-440 MHz.

215:-

TP-870S (radar),
sparromrcide 1000-2000 MHz

400:-

TP 1600-S (160 m)
sparromrcide 3-870 MHz

380:-

Ca 5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande.
Per set om 5 st.
Rattvand
do spegelvand.

12:12:-

Ca 9,5 x 4,5 cm. Sjalvhaftande.
Rattvand
do spegelvand

10:10:-

Ca 12,5 x 9 cm. Elipsformad.
Sjalvhaftande Spegelvand.

5:-

ca 75 x 78 mm.
Guldvinyl med blcitt tryck. Sjalvhaftande
Foljande alternativ finns:
nr 1 "RPO”, nr 2 "RTTY”, nr 3 "VHF/UHF/SHF”,
nr 4 ”CW”, nr 5 "Satellit", nr 6 TONE”, nr 7 ”ATV”,

nr 8 "Mobil”, nr 9 ”SWL”, nr 10 "Field Day",
nr 11 "Repeatertrafik” och nr 12 ”DX”.
Ange onskade alternativ vid bestalining.
Pris per styck

Auth Idgpassfilter

Serie om 12 st olika (se ovan).

5:42:-

(Ansluts till antenningdng p& sandaren
UHF-kontakter IPL 259, 50 Ohm)

TP 30 (KV), sparromrdde 47-870 MHz.
1000 W PEP

530:-

TP 2 A 2 m, sparromrdde 200-870 MHz.
200 W PEP

600:-

40:70:-

Ovrigt fran Auth

Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text,
tvd rader. Max 20 tecken per rad.

60:-

Namnskylt 62 x 15 mm. Valndt/vit text,
en rad. Max 20 tecken.
Vid samtidig bestallning av 2 st lika.

40:70:-

250:-

TBA 302 for forstarkaringdng till skivspelare,
radio, kassettspelare m m.
Kontakt, 5-polig IEC-DIN 41 424.
235:-

EM 702, antennvaxel for sandare
2 m/70 cm. 100 W PEP.
Kontakter UHF PL 259, 50-75 Ohm.

10:-

35:-

7:-

QSL-marken, QSL-kort
SSA QSL-marken. Karta om 100 st.

25:-

QSL-marken med Morokulienmonumentet.
15 kr av avgiften tillfaller SM5WL-fonden.
Karta om 100 st.
40:-

Uthyrning till klubbar
Avgiften avser pAborjad vecka. Hyresmannen bekostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt
samtidigt reduceras hyrespriset med 10 kr for vardera hyresobjekt.
ARRL:s "The World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. VHS. Ca 25 minuter.

50:-

ARRL:s "The New World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. VHS. Ca 28 minuter.
50:ARRL:s "Amateur Radio’s Newest Frontier”.
Engelskt tai. VHS. Ca 30 minuter.
50:-

RSGB:s "Amateur Radio for beginners”.
Engelskt tai. VHS. Ca 22 +21 minuter.
50:"Paneldebatt om HF-immunitet 1985.”
Med deltagare frAn Konsumentverket, Televerket,
Sv Radiomastareforbund och SSA.
Svenskt tai. VHS. Ca 30 minuter.
"Fritid”. Svenskt TV-program frAn 9 april 1986.
VHS ca 30 min
"Radioamatdrer”. FrAn Tekniskt Magasin
1983. Red Erik Bergsten, SM6DGR.
Svenskt tai.. VHS ca 60 min
50:ARRL:s "The World of Amateur Radio”.
Engelskt tai. 16 mm film med magnetiskt IjudspAr.
Ca 25 minuter.
50:-

(Viss vantetid forekommer for skyltar)

Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text,
en rad. Max 20 tecken.
Vid samtidig bestalining av 2 st lika.

TBA 302 C, se TBA 302.
Stickpropp/hylskontakter

10:-

Skyltar

TP 70 A (70 cm) sparromrcide 500-870 MHz.
200 W. PEP (Kontakt PL259/SO239).
590:-

HFT-2, mantelstromsfilter, 2-870 MHz.
Kombineras med sparrfilter.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm.

120:-

Video-film

SSA-dekaler

Figurdekaler

SF 145-S (2 m),
sparromrdde 144-148 MHz.

Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st.
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjalvhaftande textildekal.
Armbindel med plastficka for
sambandsmarke.

235:-

582:-

Namnskylt 62 x 15 mm. Valndt/vit text, tvd rader.
Max 20 tecken per rad.
60:-

Magnetskyit med anropssignal.
Vit text pd blA botten. Langd 35 cm. Hojd 8 cm.
Lamplig for exempelvis bilen.
100:-

Videofilm (forsaljning)
"SSA Elmer-video”.
Intressevackare for amatorradiohobbyn.
Producent SM6DOI.
Speaker Fredrik Belfrage.
Medverkande bl a SM5UEM och
SM0AGD.
6 minuter.
120:---------------------------------------------------------------------- /

QTC
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---------------------------------- Teknik---------------------------------------------------------------------------------------------------AvSSA-tekniksekreterare
SM5HQN/Classe

RS-232C

MOOEM

25 POL

4 X 1N4148

A

Modem till
Hamtom 3.0

■< DTR

20

4

■> DSR

6

6

4

7

7

5

LM741

.
0,1 UF

Hamcom 3.0 ar ett tyskt dataprogram skrivet av DL5 YEC som
passar till 1BM-PC och
kompatibler.
Detta program kan tillsammans
med ett mycket enkelt modem
anvandas for sandning och mottag
ning av CW, ASCII, BaudotRTTY samt i denna nya version
aven AMTOR, bade FEC och
ARQ. Det tar aven emot SITOR
<
och NAVTEX. Vaderrapporter iTILL "IC <
SHIP- eller SINOP- format kan
ocksa detekteras

100 X

-> GND

4F

RS-232C

25 POL

Hur kommer jag igang?
Programmet finns i SARTG:s programbank som
Stig / SM5IO forestar. Det finns aven i Oscar /
SM6TGZ:s BBS i Goteborg (tel 031-319092). Du
kan aven fa Hamcom 3.0 av mig om du sander en
formatterad diskett (ej 360kb eller 720kb) och ett
frankerat kuvert med din adress pa. Min adress
finns i funktionarsspalten.
Programmet ar shareware vilket innebar att du
far prova det i 30 dagar. Om du tycker det ar bra,
sa vill forfattaren ha en mindre summa for det.
Systemkrav: AT - 286 eller battre dator med MSDOS 3.X eller hogre och minst 370 kb fritt minne.
Stod for MDA, CGA, EGA, VGA och Hercules
video.

direkt i radion ar en battre losning an AFSK, da det
inte alstrar lika mycket overtoner som AFSK kan
gora om det ar for mycket mic-gain padraget.

Modemet
Modemets mottagardel ar uppbyggt av en OPamp LM741 kopplad som en komparator,
spanningsmatad via datorns serieport.

Styrning av PTT
Styrning av PTT behovs oavsett om du valjer
AFSK eller FSK. Detta ar for att sia till och fran
sandaren.

Sandning - FSK
Om du har en rig som ar forberedd for akta FSKsandning, dvs med ett jack pa baksidan av radion
som skall slutas for att astadkomma frekvensskift,
gar aven detta att styra fran Hamcom 3.0. FSK
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Komponenter till AFSK:
2 st IN4148 dioder
2st15kohms motstand
1 stIOkohms motstand
1 st 10 kohm trim potentiometer
1 st 0,1 uF kondensator
2 st 0.022 uF kondensatorer

0,1 UF

Jag agnade en eftermiddag pa semestern at att
bygga hardvaran (modemet) och provkora. Pa ca
3 timmar var allt hopsatt och inmonterat i en lada.
Alla ingaende komponenter hade jag i "junkboxen”.
Klart for provkorning -jag blev glatt overraskad det fungerade direkt!
Detta kan vara ett billigt satt for den som vill
komma igang och kanna sig for med digitala
trafiksatt pa HF.

Sandning - AFSK
Sandardelen ar endast ett R/C-filter for att snygga
till de toner som kommer ur serieportens TXDutgang. Denna losning alstrar en signal som kan
matas in direkt pa sandarens mic-ingang (AFSK).
Stall sandaren sa att den visar ALC och dra endast
pa sa mycket micgain att ALC-mataren knappt ror
sig. Sjalv monterade jag 10k potentiometern sa att
jag kan justera den utifran pa min lada, for att
kunna balansera mellan den och micgain pa san
daren.

Komponenter till mottagardelen:
1 st LM741 eller TL071 IC-krets
2 st 100kohms motstand
1 st 0,1 uF kondensator\
2 st 10uF/16V elektrolytkondensator
eller tantal
4 st IN4148 dioder eller en liten
likriktarbrygga.
Genom att endast anvanda ovanstaende kan ett modem for enbart
mottagning konstrueras. Sjalv byggde
jag pa en bit Veroboard som jag lodde
fast direkt pa en 25-polig D-sub (hona)
instucken mellan stiftraderna.

9 POL

t

One Evening Project:

Komponenter till FSK:
1 st 2N2222 el BC549 Transistor
1 st kohm motstand
1 st 1N4148 diod

9 POL

20

4

7

5

RS-232C

25 POL

9 POL

7

5

Komponenter for att dra PTT:
1 st 2N2222 el BC549 Transistor
1 st kohm motstand
1 st IN4148 diod

ModemlAda
K------------------------ 11.00 cm------------------------X
LFINAJTPTT

o

©
Djup 7,00 cm

Ovrigt
Dessutom behovs inbyggnadsiadaoch kontakter. Sjalv har jag byggt in allt i en
plastiada med en DB-25 hona med paiodd Veroboard med komponenterna och
en 5-polig DIN kontakt av samma typ som manga moderna TNC:er har for LF
in och ut samt PTT-styrning. Jag har byggt bada sandarvarianterna och har
anvant en RCA-kontakt (Phono-plug) for FSK-nycklingen.

Slutsats
Genom att centerfrekvensen ar justerbar fran programmet kan den latt andras
att falla inom ett smalt CW-filters passband med mycket goda mottagningsresultat som foljd. Da jag provkorde med min IC-735 tick jag anvanda USB for
att komma ratt hos min motstation - sandarskiftet gar ocksa att andra i
programmet. Detta ar ett mycket trevligt och lattbyggt modem som tillsammans
med det lattanvanda programmet gor det latt att komma igang. Om man vill
nyttja en RTTY-TU av aldre typer t ex DJ6HP eller Superline (HAB:s Rttyterminal) sa gar det ocksa - detta har jag dock inte hunnit prova annu.

DIN-hona sedd utifrSn
1 = Mic
3 = PTT
2 = Gnd
4 = LF
5 = Ej ansluten
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Amatorens instrument
3

P
3

*2

27k

X P 22O 6

|0k

•

M O ©

• CI3l*
TI-T3
2N2222

50 K
8

50K
7

3®

©

500

*

funktionsgenerator som lamnar sagtand,
sinus och fyrkantvag fr&n 0,5 Hz till 500
kHz. 2,5 volt sinus med enkel dampsats
1:1, 1:10 och 1:100. Frekvensomr^det ar
indelat i 6 steg (0,5-5-50-500-5000-50000-

©

O)

Funktionsgenerator.

500000 Hz).
Den ar forsedd med en frekvensraknare

3

•

IK

Ett mangsidigt och billigt instrument ar
Grid-Dip-metern. Den kan i m^nga fall
ersatta en HF-oscillator i forening med en
frekvensraknare. Alla dessa instrument
kan man bygga sjalv utan storre kostnad.
Det som ar svSrast att bygga ar oscilloskopet. Det Finns dock fardiga byggsatser
for detta.

Har nedan foljer en beskrivning p& en

h

©

For provning av LF-kretsar behovs
en funktionsgenerator, AVO-meter
och ett oscilloskop. For provning
av HF-kretsar maste man ha en
HF-generator och en frekvens
raknare.

©o

Den experimenterande amatoren behover en del instrument.

Av SM5BUJ
Lennart Raneback
Vallbygatan 6
590 60 Ljungsbro

8 Siflror display

som jag har byggt efter The Radio

Amateur’s Handbook 1988. Displayerna
TIL 306 och 308 ar dyra och kostar c:a 100
kr st. SM7RIN:s raknare i QTC nr 7 g&r att

an vanda, men ladan m£ste d£ goras c:a 13

cm langre. Detharbeskrivnanataggregatet
g£r att an vanda. LM 309 K kan ersattas av

100 Hz
IHz fl^_IOHz

F r e k v.
I

annan typ, t.ex 7805 KC/NS. Transforma
tom bor lamna 14-15 volt 20 W.

Skala 1:1

+600MHZ

40 MHz

t

1

jxt
SKALA l»2

-f^Q 81 a

4

13
14

2

11

XP2206
7

1
10
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Teknik
240

I

- -©--©--©-©- -©--©- -©--©Front

Baks ida.

r
Trimmningen av generatom ar enkel. Stall
omradesomkopplaren S2 i lage 5 och SI i

260

10

lage sagtand. Justera R8 tills positiv och
negativ puls ar spetsiga. (C:a 7 V pp). SI
Grundalat Borrplan.

Ladan dr tillverkad i 1.5
mm al-plat. Fronten dr
fastskruvad med 2,5 mm
forsankta skruvar i
bottenplaten. Vid
bockningen av
forstyvningskanten pa
gavlarna skall bockning
ske plattjockleken
innanfor breddlinjerna.

Borkas 90°a t samma hall vid streckadliqjo.

l I had B

i lage sinus. Justera R6
till sinusv&g.
Justera R7 till 2,5 volt eff. Gor om proceduren med SI. Stall R4 och R5 i max
medurs lage. Justera R3 till onskad
maxfrekvens (510 kHz)
Uttag ”R” pa kretskortet ar avsett for
anslutning till frekvensraknaren.

Lada
for funktionsgeneratorn
och frekvensraknare med
nataggregat.

Galvaniserad plat 0,7 mm.
gar utmarkt att anvanda.
Den ger elektrisk och
magnetisk skarmning.

De viktigaste komponenterna ar
de frekvensbestammande 01 till

C6 samt R4 och R5. De mdste
vara av god kvalitet. Elektrolyterna C1 och C2 bor vara av liglacktyp, C3 till C6 2.5 % eller
battre.
For att fa onskade frekvensomraden har jag parallellkopplat
kondensatorer enligt foljande:
01=37.7 UF (33+4,7), 02=3,77
LIF (3,3+0,47), 03=0,37 UF
(0,22+0,15) 04=37 nF (22+15),
05= 3,7 nF (2,2+1,5) och
06=370 pF (220+150). Den som
vill ha andra omr^den kan sjalv

berakna frekvensen. XP2206
lamnar frekvenser upp till 1 MHz
med c.a 5 % distortion, f = 1/RC.

W2

k-------------

r

i

Kretskort kan erhallas till
sjalvkostnadspris.

i
i
i
i
i

SM5BUJ

j

Lennart Raneback
Vallbygatan 6

Grundplat.

Bockning sker i streckad linie.

i
i
i
i

590 60 Ljungsbro

Skala 1:1.
2^

®

I
'G + I7V

13V
+ -

0,33* r~l *

0

0

©2©

B80C5000

co

©*
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Kort antenn for
160 meter
De fiesta av oss har begransade utrymmen
for fullstora antenner for 160 meter. En

drygt 75 meter lang trad ryms knappast pa
en ordinar villatomt, inte ens med rimlig
invertering av dipolbenen.
Hur l&ng trad finns det da plats for? I mitt
fall kunde jag fa plats med ca 2 x 20 meter
om jag lutade benen en aning. Jag maste
alltsa forkorta antennen med en spole i
vardera benet pa dipolen. Spolamas place
ring har stor betydelse. Ju narmare dipolens mitt de placeras, desto kortare kan
man gora sjalva antenntradama.
Placeras spolama alltfor nara mitten, elimineras dock en betydande del av den tr&d
som skulle str^lat mest. Strommen ar ju
storst i mitten av halvvagsdipolen. En
kompromiss blir darfor nodvandig.

Antennens placering
Jag faste mittpunkten pa dipolen i toppen
pa nedre sektionen av min fackverksmast,

dvs pa ca 7 meters hojd. Detta for att jag
obehindrat skulle kunna hoja och sanka
mastens ovriga sektioner. Jag hade som
tidigare namnts ca 20 meter att disponera
at vardera hallet fran masten. Andpunktema fastes pa 4 meters hojd.

Spolarna
Spolamatatlindades med pvc-isolerad trad
vars ytterdiameter var 3 mm

Takfaste for
antenn
Losning for exempelvis en stackad 5/8ing pa nocken av ett tegeltak.

Tradlangden
Langderna B = 7,50 (fixerades)
Langderna A = 11,0 m (kapades for min

SVF vid frekvensen 1835 kHz)

ANTENN

Borja med ca 12 m och kapa ca 20 cm at
g&ngen p& vardera dipolhalvan. I mitt fall

fastplAt

fickjag resonans (lagsta SVF) vid A = 11,0
m vid frekvensen 1835 kHz. Eftersom
manga inte har en matchbox som tacker
1,8 MHz ar det viktigt att antennen justeras for lagsta SVF for att fa ut s& mycket
effekt som mojligt. Vid hoga SVF reduceras vanligen de
modema transceivramas uteffekt.

NOCKPANNA

VINKEL MED
RYGFl fiVFR
NOCKBRADA
TEGELPANNA

Anda kortare antenn

tastplAt

Om du har and& mindre utrymme for
antennen kan du prova med foljande
m&tt.

NOCKBRADA

B = 6,00 m
A = 9,10 m
Spolar 86 varv

SM4LLP -84

Nockfaste for tegeltak

Slutsats
Den beskrivna antennen ar naturligtvis
ingen bra DX-antenn, men kan ge fina
kontakter inom Europa. Korn ocks& ihag,
att v&gutbredning dagtid pa 160 m nor

malt inte sker via jonosfaren utan per
markvag med endast nagra mils rackvidd.
Det ar alltsa kvallar och natter som galler
om man vill n& litet langre.

SM4A WC/Eskil Eriksson
Fellingsbro
03

och antalet varv 65. Lindningslangden
blev alltsci ca 200 mm och det gar at
ungefar 14 meter trad till vardera spolen.

Som spolstommar anvande jag plastror
med ytterdiametem 63 mm (2,5 ”) inkopta
i en VVS-butik. Ca 60 cm racker till bada
spolama.
Lindningen kan fixeras med sjalvvulkande tejp eller eltejp innan andama lods
fast pa spolamas andfasten som veks till av
4 mm koppartrad.

Nar man talar med husvarden om att satta
upp en antenn pa taket, s& ser han framfor
sig den rakning som eventuella vattenskador kan innebara. Det galler allts& att
visa upp en skiss och forklara hur antennuppsattningen ar tankt. Man m&ste pata
sig ansvaret for att n^gra skador inte kommer att bli foljden av uppsattningen.
SM40WV, Stig, konstruerade for ett antal ar sedan ett antennfaste avsett att anvandas p& tegelbelagda tak. Fastet ar suverant och av en genomtankt god konstruktion.
Fastet bestir av tre delar, tv& byglar som
skruvas fast i taknocks-bjalken undernock-

pannorna och en fastpl&t mellan dessa
placerad over nockpannoma. Dimensio-

Fig 1. Antenn

ner och plattjocklek valjs med hansyn till

\l
Koax

Fig. 2 Spolar

■ J

Kafalognyff

ocks& hjalper dig att klippa till och bocka
vinklarna om du medfor en ritning p&

Hos Swedish Radio Supply finns nu den

konstruktionen.

nya antenn-katalogen fran Diamond. Ut-

SM4U0M, Bjorn, granne i samma bo-

over hela sortimentet med antenner pre
senters dar antenntillbehor; fasten, kabel-

stadsomr&de som jag, har tillverkat och

set, st&endev&gmatare etc. Dessutom finns
minihogtalare, mikrofoner och nataggregat. Katalogen ar p& 24 sidor.

QTC Nr 12 1994

antennens storlek och takets utseende. Altemativt kan byglama bockas s& att de
passar att tra over nockbradan. Lampligen
kan aluminiumplat i 4 mm.s tjocklek anvandas och delarna monteras tillsammans
med rostfritt skruvfdrband. Avklipp, spillbitar hittar du sakert pa en pl^tfirma som

satt upp samma faste med tillst&nd fran
omradesexpeditionen.

SM4LLP/Lennart.
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- Alla jordkablar/jordflatorska ha minst6 mm. area och ska

Bilmotorn

vara sA korta som mojligt. Skrapa noga bort all farg vid

jordanslutningen. Jordflator saljs bl.a av Elfa (sid 640/641
i katalog 42).

For att fA min bil "tyst”, har jag fAtt "sniffa” upp storkallorna.

Gdr sA hAr!

Tips
for avstorning

Montera din transceiver i bilen. Anslut en koaxialkabel frAn
trx. Den ska racka runt bilen. Skala av cirka en decimeter

av skarmen vid kabelns "bortre" ande.
Ta nu pA dig de anslutna horlurama, ta den avskalade

kabelanden och gA runt - i over / under bilen och lyssna

"sniffa” dig fram till var storningarna kommer ifrAn.

Undertecknad har lyckars bra med avstorning av min bil.

Stopp

Jag har en hemmagjord mobilantenn och min rigg ar en

Har ar nSgra tips!.
- Motorhuven jordas med grov kopparflata vid huvging-

TS-430s. Numera har jag "inga QRN” frAn bilen och jag

jarnen, p3 varje sida.

"behover ej” anvanda riggens noiseblanker.

- Bagageluckan jordas med grov kopparflata pS varje sida.

datum 1995

MAste jag vidta allt detta?

karossen.

Svar: nej! Jag vill har visa pA varifrAn en del QRN kan

- Kylarpaketet, som ar gummiupphangt, jordas till karos

komma, men du bestammer sjalv din avstorningsnivA.

sen.

Jag har sjalv gjort "allt” enligt ovan pA min bil - en VOLVO

1

jan

dec

- Min bil ar utrustad med tvA bensinpumpar, den ena i

940, Arsmodell -94.

2

feb

jan

3

mar

feb

4

apr

- Nara ovannamda pump har jag monterat en kondensator

5

maj

(rosa kabel). Du hittar pluskabeln inne i bagageutrymmet.

Transienter i samband med bilstart

6

juni

maj

Kondensatorn ar pA 0.5 uf och anslutes till jord.

Har du din rigg i lage ON nar du startar din bil kan

7

juli

jun

- Spanni ngen till min transceiver tas direkt frSn bi I batteriet

transienter i startogonblicket skada/forstora din rigg. Du

och dras genom "torpeden". Jag anvander 6 mm kabel till

kan skydda riggen sA har!

8

aug

11 jul

9

sep

11

10

okt

14 sep

11

nov

11

12

dec

10 nov

att inga QRN ska nA min spanningsforande kable. Denna

I QST nr 11/93 finns en artikel med forslag pA skydd av

flata saljs av ELFA, ex. nr: 55-089-40 i katalog 42 sid 640.

riggen mot spanningsspikar. Kopia av artikeln kan bestal-

Den ena sidan skruvas fast i bilbatteriets minuspol och

las genom NSRA, Nordvastra SkAnes Radio Amatdrer.

den andra sidan jordas i framstolens bakre golvfaste,
skrapa bort fa rg. JordfI ata n skruvas ocksA fast i transcei verns

SM6UG/Per-Ebbe rekommenderar att en Varistor monte

jordskruv.

ras parallellt mellan plus och minus sA nara din rigg som

- Ett filter monteras pci pluskabeln nara trx. Filtret saljs

mojligt for att skydda mot transienter.

genom ELFA nr: 78-399-70 i katalog nr 42 sid 1360.

General Electric salufor bl a sAdana komponenter under

- Montera nya frascha tandkablar, tandstift, fordelarlock

namnet Ge-Mov II (namnet kommer av General Electric

och rotor.

Metal Oxid Varistor).

- Pci tandspolens ena sida monteras ett Clarionfilter typ

NSA 050 -101. PA andra sidan av tandspolen monteras en

dec

17

jan

95

95

14

feb

95

mar

95

13

mar

95

apr

13

apr

95

16

maj

95

19

jun

95

17

juli

95

17

aug

95

18

sep

95

17

okt

95

95

17

nov

95

aug
okt
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Med "Stoppdatum”, respektive "Sista

minuten” avses, att manus och andra bidrag
skall vara redaktoren tillhanda. "Sistaminuten” bidrag ar begransade till hogst 500

Det finns andra tillverkare av liknande komponenter.
GE V18ZA1 ar en varistor som man lamnar foljande

kondensator (2,2 uf) till jord

CD CD

plus och minus. Dessa kablarar dragna i en kopparflata, s&

14

CD CD CD CD CD CD CD
cd cn c n c n c n

Minuskabeln (brun) ar fastskruvan "ISngt” frSn pumpen.
Den ska jordas s& nara pumpen som mojligt.

"Sista minuten”

cn

Lycka till, SM6IQD/Rolf

anslutning till bensintanken och finns vid bagageluckan.

Man

ui

- Avgasroret jordas langst bak med grov kopparflata till

uppgifter om:

tecken.
Sista inlamningsdatum for Hamannonser ar

- T re kondensatorer monteras pA el-bakrutans plus- kabel.

- Lower voltage operation.

den 10:e i m^naden fore inforandet. Betal-

Kondensatorerna monteras parallellt med varandra och

- Logic protection

ningen skall d3 ocks£ vara erlagd.

jordas sA nara bakrutan som mojligt. Vardena ar foljande:

- Power supplies

1 st 0,01 uf, 1 st 0,1 uf, 1 st 2,2 uf. (Detta tips har varit infort

- Automobile electronics

tidigare i QTC, men jag minns inte vem som kom med det).

Tabellen har nedan ger karaktaristika

- Kvicksilverkontakter" for ex. belysning i motorrum och

Svensk Teleindustri i Vallingby har publicerat ett doku-

bagagelucka frA nkopplas.

ment om hur skydd mot transienter ska monteras i olika

applikationer.

Antennen monterad pA lastbAgar

Ericsson har gett ut en bra handbok: "Praktisk el- och

Min antenn ” modell SM0CH ” ar monterad mellan tvA

BUFFERT

SKRIVARE

telestorskydd”. Darfinns dessutom prakti ska rAd och anvis-

skidstAII mitt pA biltaket. Jordning sker i takracket och

ningar inom el- teleskyddomrAdet kom pletterat med teore-

anslutsdarefter till dvre fastet pA sakerhets-baltet, pA varje

tiska forklaringar.

sida pA bilen, med 6 mm kabel.
MODEM

RATINGS AND CHARACTERISTICS TABLE
CHARACTERISTICS

MAXIMUM RATINGS (25°C)
TRANSIENT

CONTINUOUS

MODEL

DC
VOLTAGE

NUMBER

RMS
VOLTAGE

DC
VOLTAGE
5 MIN.

VDCM

VACM

VTM

VOLTS

VOLTS

VOLTS

14

IO

18

V22ZA1
V22ZA3

18

14

22

V24ZA1
V24ZA4

20

V24ZA50

16-

V18ZA1
V18ZA3

V27ZA1
V27ZA4

/-~^6

WTM
JOULES

27

1000

0.6
30

250

O.8

0.8

Vc

•p

f-0.1-1 MHz

AMPS

PICOFARADS

18

20

42

5

2.500

39

10

12,000

22

15

47
43

5

2,000

10

10,000

52
48
45

5
10
20

8.500

1000
250
1000
2000

TYPICAL
CAPACI
TANCE

VOLTS

VNOM

VOLTS

3.0

MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
0 TEST
CURRENT
:8 x 20 ms)

iTOL.%

•tm
AMPS

250

4.0
60£*^

20

PEAK
CURRENT
(8 x 21ms)

05

4.0
50.0*

21'

V33ZA1
V33ZA5

24

14
17

V27ZA60

.

15

ENERGY
(10 x
1000 ms)

Vnovi
VARISTOR
VOLTAGES
1mA DCTESr
CURRENT

24
24f

250 ^___ -

10

20

5

MODEL/
SIZE /
(mm) /

1,700

Kablage for PC, modem och radio
7 /

14 I
7\
14 1

7 /
14 (

20.000
1,700 /

10

33

Foretaget Direktronik i Nynashamn pre
senterar i sin senaste katalog ett sortiment
kablage avsett for PC och modem, men
ocks& tillampligt for radio.
Samtidigt finns i katalogen forslag p&
anslutningar for natverk och ett avsnitt

om granssnitt, overforingshastighet och
kabellangder.

SMORGP/Ernst

/

Varistorerkan levereras bl a genom Elfa AB och Pryltronic.
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Rogerbeep samt 1750
tongenerator for
kortvagsbanden

PTT

TX

MIC

BC547
100nF

PIC16C54

C
I

RB0
RBI
RB2
RB3
RBI
RB5
RB6
RB7

I

MCLR
OSC1
0SC2

Musmatta ger
fdrbattrad CW

e
7
8
9

_10
_1_1
_12
13

'3
I

I

YAESU

RADIO

n
(x>

20

1 7 5 0 TX
1 7 5 0 D -C L IC K ENABLE
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¥

RBEEP ENABLE
SELECT E /K

SM6U0I/Mats Bystrom
Klintegatan 11, 502 35 BORAS
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ten styrs hela funktionen av programmet i dess udd
minne.
En zenerdiod pa 3,6V ger processorn en konstant
spanning vilket ar viktigt for att inte den interna
oscillatorn skall variera i frekvens. Tack vare detta
kan matningspanningen tiliatas vara fran 4V till ca:
15V.
Vid en spanning till processorn pa 3,6V blir den
totala stromforbrukningen enbart ca. 20uA.
Pa TX-utgangen fran kortet ligger en BC547B som
skall dra ned TX-relat mot jord. Transistorn klarar
100mA vilket borde racka i de fiesta fall. Eventuellt
kan transistorn bytas mot en nagot kraftigare.
Konstruktionen har under 3 manader testkorts pa
en YAESU FT890 samt en
Byggsats kan bestalias direkt av mig eller genom
att satta in pengarna pa mitt postgirokonto.

lar, n^gra kvadratdecimeter stor matta av
gummi som kan inhandlas i narmaste
datorbutik for nagra ’’guldpengar”).
Riv bort den plastfilm som normalt anmusmattan med den n£got klistriga sidan
nedat, mot bordet, och du har det behagligaste och stadigaste underlag du kan tanka
dig - bade for paddel och hand!

SM5BRG/UI/

God Jul
och

Gott Nytt Ar
PTT

Hela konstruktionen bygger pa en enda IC en
PIC16C54 som ar en liten enchipsdator i en 18pinnars kapsel med inbyggt ROM, RAM, l/O-portar
samt oscillator, med andra ord allt som behovs i en
enda kapsel.
D& PIC-processorn ar den enda aktiva komponen-
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r

att den ska st& stadigt. Skaffa istallet en
s.k. musmatta (en 3-5 mm tjock rektangu-

+ 15U o

Iden till konstruktionen tick jag i och med att det
borjar poppa upp 10m repeatrar lite overallt, men
konstigt nog sa finns det inte m^nga korv^gsstationer som har mojlighet till en 1750-Hz ton.
Jag ville montera konstruktionen inne i radion och
inte ha extra tryckknappar for att aktivera tonen.
Eftersom jag kor en hel del SSB ville jag aven ha ett
rogerbeep till radion, Sci varfor inte kombinera det
hela.
Resultatet blev ett litet kretskort p& 30x30 mm
med foljande funktioner:
- 1750 Hz tongenerator som aktiveras med ett
dubbelklick pa mikrofonens PTT
- 1750 Hz tongenerator som aktiveras med tryckknapp
- Rogerbeep med (CW E eller K). eller
- Rogerbeep till/fr^n

Alla som kor telegrafi och anvander n&gon
form av paddel vet hur viktigt det ar att
paddeln star stadigt och holler sig pa plats
da man sander. Nu behover du vare sig
limma, skruva eller spika fast paddeln for
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Jr Medio, Jon Richnou
Tel 08-570 33 810
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Algoton 1, 134 40 Gustovsberg
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Nordvdstra Skdnes
Radioamatorer
NSRA kopieservite
NSRA - Nordvdstra Skdnes Radioamatorer lamnar har
information om intressanta artiklar, varav kopior kan
bestallas:
SM7PXM: Tysksprakiga tidskrifter,
SM7SWB: Fransksprakiga tidskrifter,
SM7EJ: Engelsksprakiga tidskrifter.
FOr bestalining av kopior av de artiklar, som anmSls nedan, vg betala 2:- per
kopiesida samt 10 kronor for porto och expedition till
’’Nordvastra SkAnes Radioamatorer, postgiro 44 68 19 - 5”.
Ange bestallningsnumret enligt nedan samt din signal, namn och adress.
Skriv texten stort och tydligt, eftersom postens kopior av postgiroblanketten annars
kan vSlla problem.
Du kan fa vanta nagra veckor pa kopiorna, men var lugn, de kommer.

N SRA kopieservice
Rubriken NSRA kopieservice aterfinns, som den uppmarksamme lasaren torde ha
observerat, i de fiesta nummer av QTC. Under denna rubrik publiceras korta presentationer av artiklar i officiella radioamafororgan fran flera lander.
De tidskrifter, som hittills varitaktuella, ar Megaherz Magazine och Radio-Revue,
bada fransk-sprakiga. Vidare CQ-DL, tysksprakig, OZ fran Danmark, Radio
Communication, engelsk, QST, amerikansk, Wl A, australisk och RadioZS, sydafrikansk. SSA prenumererar pa tidskrifterna och har dessutom placerat en kopiator i
NSRA.sklubblokal.
Intresset for kopieservicen ar inte att ta miste pa. Det strOmmar in sma och ibland stora
bestallningar var och varannan dag. Vi som ar engagerade pa ett eller annat satt ar
SM7EJ, SM7PXM och SM7SWB samt SM7ANL som flitig kopiafor.
Vi tycker det ar en fordel att kunna fa ta del av innehailet i de har tidskrifterna och
att ta dela med oss till Ovriga SSA-medlemmar.
Vi vet, att vara kunder som regel uppskattar var verksamhet, men det kan forstas inte
undvikas, att vi stundom inte lyckas leverera kopiorna i den takt som forvantas. StOrst
ar risken for forseningar under sommarmanaderna.
Nyligen hade vi fel pa kopiatom, viket gav ytterligare forsening. Emellertid ar
bestallarna som regel mycket taiiga, aven om vi fltt en eller annan helt berattigad
pasfotning Da rattar vi till sa fort som mOjligt och hoppas att kunden darmed ar nOjd
och ursaktar oss. Vi ber emellertid om forstaelse for att vi gOr det har jobbet helt pa
fritid. Det ar flera moment som ing&r; att iasa eller i varje fall skumma, aktuella
artiklar, skriva presentationerna samt skicka disketten till redakforen. Bestallningarna kommer pa postgirotalongen. Dessa samlar vi gama ett par veckor, innan vi
statistikforoch kopierar.
Efter kopiering, sortering och kuvertering postas dethela som foreningsbrev. Som
namns i ingressen ti 11 var forteckning i QTC: ”Det kan ta nagra veckor”, men kopiorna
kommer!
Statistik
Antalet bestallda artiklar fran oktober/november 1993 fram till 28 oktober 1994:
CQ-DL 46, Megaherz Magazine 42, OZ 5, QST 164, Radio Communications 252,
Radio-Revue des Radioamateurs 31, WIA 52 och Radio ZS 28. Sammanlagt under ett
ar ar 620 stycken. Med ett genomsnittligt sidantal av ca 3 blir det ju nagra kopior att
framstalla och distribuera!

Det ligger ju i vara kunders och vart eget intresse att bestallningarna skall resultera i
korrekta leveranser.
Skriv valdigt tydligt och inte finstilt pa postgirotalongen! Setill att namn och adress
finns med! Det ar inte sakert, att det namn-adress-tryck ni har nederst pa postgirotalongen
kommer med i sin helhet i postens kopiering. Och anvand inte de gamla giroblanketterna, som har dekortryck med postens emblem i bakgrunden! De ar svarlasta for oss i
postgirotskopia. Bestall istalletnyablankett-setfran postgirot!
73 fran oss i NSRA
gm SM7EJ, Sigyard Nilsson
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Taming the End-Fed Antenna
av Alan Chester, G3CCB. Forfattaren konstaterar, att enkeltfodsantenn, direkt kopplad till sSndaren, inte anses vara den bSsta losningen p& amatdrens antennproblem. Dock kan det vara fompligt att i vissa sammanhang anvanda ett s&dant koncept. I den har
artikeln visas darfor vad man bor
ta hansyn till iffoga om antennens
langd i avsikt att undvika extrema
matningsimpedanser, vidare anpassning med hjalp av seriekapacitans eller d:o induktans.
Radcom 94-09-46/3, 3s.

Technical Topics
av Pat Hawker har bla rubrikema
’’Quartz Resonators - History and
Progress”, vidare ”AGC
Attenuator” - dar man redovisar en
ide, som innebar att agc-spSnningen pSverkar varken
fdrstSrkarstegens forspanning el
ler pin-dioder i mottagaringAngen,
vilket allt kan fororsaka
olinearitet, utan istallet for p&verka den negativa &terkopplingen
i ett eller flera forstarkarsteg.
Radcom 94-09-52/4, 4s.
RX84 Advanced HF Receiver,
del 5 av 5
av Tommy E Bay, OZ5K.G. I
denna sista delartikel redogdr forfattaren for behovet av oscillator
signaler till de olika blandarstegen
samt for referensoscillatorn och
schemaldsningen for VCO.
Radcom 94-09-61/3, 3s.

\ High-performance 145/434
MHz Diplexer
av Henk van Amersfoort,
PAOHVA. Den ger en isolation av
mellan 26 och 40 dB, beroende p&
var p& bandet man anvander den,
SWR max 1,06 och dampning max
0,25 dB (hogst p£ 70 cm-bandet).
Radcom 94-09-69/1, en sida.

nerna ligger geografiskt nSra varandra, exvis vid field-days, eller
d& man har en annan radioamator
till granne. Men det forutsSttes, att
man kdr p& olika amatorband. De
har filterna beskrivs for alia band
10 till 160 m och skall klara effekten 150 W.
QST 94-06-32/5, 5s.

Beginner’s Boomers: Two
Phased Vertical Arrays for 30
Meters
av Gary D Borich, W5UDV och
Robert S Logan, NZ5A. Varje ele
ment ar 23,5 fot med 24 fot och 4
turn mellan elementen. Med en
relabox kan fasningselement
switchas in och ut, varigenom systemet kan ges olika riktningskarakteristiker. Jordningssystemet
besfor av jordningsror samt sfongselnSt av metal 1. Forfattarna kor
QRP 1W och sager sig ha n&tt
mycket tillfredsstallande resultat
med antennsystemet.
QST94-06-37/4, 4s.
An Automatic TemperatureControlled Fan
av Bertram S Kolts, WA0WZI.
Systemet besfor av en flakt, en termistor, en transistor, en mosfet
BUZ71 (eller motsv) plus snfokomponenter.
QST 94-06-41/2, 2s.

Overvoltage Protection for AC
Generators
av Jerry Paquette, WB8I0W. Vid
field days anvands ibland generatorer. Om dessa pga felaktighet
plotsligt lamnar for hog spanning,
riskeras radioutrustningen. Den
har beskrivna kretsen skall arbeta
i kombination med jordfelsbrytare
och bryter, om dverspSnning upptrader.
QST 94-06-43/2, 2s.

Simple, Effective, Elevated
Ground-Plane Antennas
Key Components of Modern Re av Thomas Russel, N4K.G. Om du
ceiver Design - Part 2
har en metallmast, kanske med en
av Dr Ulrich Rohde, KA2WEU. I
beam i toppen, och soker en dxdel 1 behandlades dynamik, AGC
antenn for 80, da kan det har vara
och syntesiser i riggar. I denna an- n^gonting for dig. P& en viss, bedra artikel ger dr Rohde konkreta
raknad nivA under din beam
tips om hur man skall &stadkomma spSnns ett antal radialer ut, isolede onskvarda god egenskaperna.
rade ffon masten. S& ansluter man
Det handlar om AGC-forstarkare
sin koax och kor dx. Men du nfoste
och PIN-dioder, om det sk roofing
lasa artikeln for att fatta galoppen.
filtret, dvs det forsta kristallfiltret Verkar intressant!
i mottagaren och om syntesiser
QST 94-06-45/2, 2s.
med fogt fasbrus. Vem bygger och
sSljer, till ett rimligt pris, den rigg
Kantronics KAM Plus Multi
han skissar?
mode TNC with G-TOR
QST 94-06-2 7/5, 5s.
en review av Steve Ford,
WB8IMY. En utforlig beskrivning
Inexpensive Interference Filt
av den har TNC:n, som inkluderar
ers
bla G-TOR och Pac-TOR.
av Alan Bloom, Nl AL. Det hand
QST94-06-70/3, 3s.
lar om sparrfilter att kopplas i HFriggarnas ing^ng i de fall statioQTC Nr 12 1994

Better Linearity During 50MHz Transmit with the Kenwood
TS-690
Transceiver (Hints and Kinks).
En revidering, som eliminerar den
distorsion, som ger en SSB-signal
av dilig kvalitet.
QST94-06-75/1, en sida.
An SWR Detector Audio Adap
ter
av Ben C Spencer, G4YNM. For
den synhandikappade ar detta ett
hjalpmedel, som underlattar att
avlasa SWR. Med hjalp av tvi
VCO:s, som tar sin spanning frin
SWR-metern, istadkommes toner,
som avlyssnas i stereohortelefon.
Hogsta tonen i vinster och lagsta
tonen i hoger ora skall efterstrMvas.
QST 94-07-24/2, 2s.

The Null Steerer Revisited
av Charles J Michaels, W7XC.
Detta ar en forbattrad version av
en tidigare konstruktion. Med en
hjalpantenn vars signal passerar
ett fasvridande nat kan storningar
frin exvis TV-apparater, lamp’’dimmers” och minga andra forargliga storningskallor undertryckas.
QST 94-07-29/5, 5s.
144-MHz Sporadic E
av Emil Pocock, W3EP. Med
lednng av historiska observationer
gors har ett forsok att fi fram en
metod att forutse de stdrsta chanserna till sporadiskt E.
QST94-07-37/5, 5s.

Improved Receive Performance
for the Kenwood ts-450S/AT
Transceiver
(Hints and Kinks). Detta Sr en
klar beskrivning pi hur du istadkommer, att den automatiska
ATU:n fungerar Sven vid mottagning (Sr dock ej en lamplig itgard,
om du brukar kora cross-band
split). Den har itgirden uppges
kunna forbattra kansligheten med
en till tvi S-enheter, samtidigt
som ATU:n ger riggen en forbattrad forselektivitet. (Ref till artikeln av Rohde, Key Components
of Modern Receiver Design).
QST 94-07-80/1, en sida.

Reduced Frequency Drift
During CW-operation with the
Ten-Tec Scout
(Hints and Kinks). Riggen blir
tydligen varm och driver under
linga sindningspass vid hog cwspeed. Vissa itgarder till forbattring anvisas.
QST 94-07-81/1, en sida.
Franska amatorradiotidskrifter:

Megahertz Magazine Nr 137 juli94, av F6BQU.
Antenner for meterologisatelitmottagning. 5 sidor. Har
beskrivs nigra olika antenner
lampliga for satelitmottagning pa
137 MHz och 1,7 GHz.
Bestallningsnr: MM-94-137-72.

Megahertz Magazine Nr 137 juli94, av F5RCT.
Packetradiomodem ’’Baycom”. 4
sidor. Vill ni bygga ett enkelt
Key Components of Modern Re packetmodem har det sedan lange
funnits ritningar med kretsen
ceiver Design - Part 3, den sista
TCM3105. Nu borjar det dock bli
av Dr Ulrich Rohde, KA2WEU.
svirt att f£ tag i denna krets
Dr Rohde berittar, att han vid ett
(tillverkas inte langre), varfor den
besok i Miinchen pi aftonen gick
ut pi balkongen pi 19:e viningen i har varianten med AM7910 kan
sitt hotell.Med sig hade han en po vara lamplig. Bestir av 3 IC +
diskreta komponenter. Modemet
pular 1990-tals HF-transceiver,
kan tex anvandas ihop med
ansluten till en Hustler-antenn,
programmen Baycom eller
monterad pi balkongracket. Han
TFPCX.
forsokte lyssna efter radioamatdBestallningsnr: MM-94-137-82.
rer pi 40-metersbandet. Det enda
han horde var S9 plus-storningar
Megahertz Magazine Nr 139 septover hela amatorbandet frin
94, avFIAIA.
rundradiostationerna ovanfor 7,1
Cirkularpolariserad antenn for
MHz. I fortsMttningen anvisar se
1,7 GHz. 3 sidor. Fl Al A visar hur
dan Rohde medel for att forbattra
man tillverkar en antenn for
egenskaperna i befintliga HF-riggeostationara meterologisateliter.
gar, exvis PIN-dioder for
Antennelementet, som Sr av
switching istillet for vanliga
dioder, aktivering av ATU Sven i
helixtyp, Sr avsedd att monteras pi
mottagningslage, itgarder, som
en parabol. I artikeln beskrivs en
ligbudgetversion dar
rimligen borde vara vidtagna re
dan i riggarnas originalmontageplattan ar ett ticklock for
konstruktion. Rohde redovisar for- skorsten och skyddskipan bestir
battringar, som kunnat istadkomav en 2-liters plastskil.
mas pi populara 90-tals-riggar.
Bestallningsnr: MM-94-139-88.
QST 94-07-42/4, 4s.
Radio- Magazine des
Radioamateurs Francais Nr 5 maj94 av Fl JNL, F9ZS och F6DNZ.
QTC Nr 12 1994

(VlKTIGASTE BITEN 'A
i all stationsutrustning ar ANTENNEN!
Vi har ndjet att presentera det senaste
inom antennutveckling, med toppdata
avseende sSval forstarkning, strSIningsdiagram som hSIlfasthet. Alla antenner
overlever 45 m/s!

M2 ar ett komplett program av yagianenner for den krasne DX-aren pS 50, 144,
432, 1296 MHz. Samtliga antenner saknar gammamatningen och alia dess nackdelar och ar konstruerade for att sitta uppe Sr efter Sr. MSnga av varldens mest
framgSngsrika VHF/UHF-amatdrer kor M2!
50 MHz
6M5 / 5 ele / 9,4 dBd
6M7 / 7 ele / 10,5 dBd
6M2WLC / 9 ele / 11,9 dBd
6M2.5WLC / 11 ele / 1 2,6 dBd
Square-loop I rundstrSlande I 4 dB

144 MHz
2M9SSB / 9 ele / 12,0 dBd
2M5WL / 17 ele / 14,8 dBd
2M18XXX / 18 ele / 15,3 dBd
432 MHz
440-18 / 18 ele / 14,5 dBd
432-9WL I 28 ele / 17,3 dBd
432-13WL I 38 ele I 18,6 dBd

1296 MHz
23CM35 / 35 ele I 18,4 dBd
Begar datablad! Vill Du stacka?....vi
hjalper till. MSnstuds?..... vi kommer
med forslag pS optimal losning.

Flitech Scandinavia
V.Grevie 22
235 94 VELLINGE
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RYMDBOLAGET

SOKER

Rymdbolaget har sin verksamhet i Soina och Kiruna.
Vi dr ett statligtforetag med verksamhet som spanner
over hela rymdomradet. Vi arbetar bl a med operationella tillampningar av rymdteknik inom telekommunikation, navigation ochjordobservation. Systemteknik ochprojektledning dr vara framsta aktivitetermen
Rymdbolaget konstruerar och utvecklar ocksa utrustningfor satelliter, sondraketer och markstationer.

SYSTEMINGENJOR RADIOTEKNIK

Kommunikationsradion ar en viktig komponent i
GP&C-systemet. For att styra och kontrollera utveck
ling av denna komponent for nya system kravs en
erfaren systemingenjor inom radioomradet. Arbetet
medfor resor i Sverige och utomlands under kortare
perioder.
Dina arbetsuppgifter blir att:

A

SWEDISH SPACE CORPORATION

Box 4207, Soina. Telefon 08- 627 62 00
Telex 17128 Spaceco S. Telefax 98 70 69
Besoksadress Albygatan 107

*

civilingenjor med inriktning mot radioteknik och
med dokumenterad erfarenhet av utveckling av
moderna radio-/kommunikationssystem,
goda kunskaper i digital kommunikation.
Kunskap om normer och standards inom omradet
radioteknik ar en merit.
Rymdbolagets kontaktpersoner: Lennart Westin eller
Lennart Dreier, tel 08-627 62 00

*

Rymdbolaget innehar det svenska patentet avseende ”Positionsindikerande system samt
positionsstationfbr ett positionsindikerande
system”. Systemet kallas GP&C- Global
Positioning and Communication. GP&Csystemet overfor pa engemensam radiokanal
positionsdata, bestamda med hjalp av GPSsatelliter, mellan en stor mangd mobila enheter. Vi marknadsforfornarvarande denforsta
generationen GP&C-transpondrar och utveck
ling av nasta generation pagar. Fordetta stimulerande och utmanande arbete behovervi sna
rastforstarka vara personella resurser inom
GP&C-avdelningen pa Science Systems
Division i Soina.

*

*

vara avdelningens specialist pa omradet
radioteknik,
specificera radiosystem forframtida
GP&C-system,
initiera och genomfora egna studier
och analyser inom omradet digital
radiokommunikation,
delta i nyutvecklingtillsammans med konsulter
och utvecklingsforetag,
sjalv utveckla prototyphardvara for viss
radioutrustning.
Kvalifikationer:

Tjansten kraver goda kuskaper i engelska,fardigheter
i andra sprak dr meriterande.
Fackliga representanter dr Christer Magnusson(CF)
och Sven Wallin (SIF).
Dina ansokningshandlingar med loneansprak
och tidigast mojliga anstallningstidpunkt vill vi ha
snarast, dock senast den 16 december 199k till:

Rymdbolaget
Att: Solveig Tingsvik
Box 4207
17104 Soina

Vur forsiktig
med dina
fotografier

Forkortningar
Bildrattighet
© ELMER SANDf ''

Forst en korrigering(av det som stod i

QTC nr 7/94):

Antenngrand 6, 123 40 Storby
Telefon 0757-99 567 4532

Bilden f3r ej utlanas, kopieras

Red av QTC tar tacksamt emot bildmaterial, MAnga bilder Sr fdrsedda med
stAmpcl pA baksidan dAr publiceringsrcglcr anges. Till dessa bilder mAste vi fA
intygat alt vi fAr publicera dem.
Vikta fotograficr oiler fotografier med
mArkcn av gem och tape kan into utnyttjas. Undvik alt skriva pA baksidan av

RNARS Royal Naval Amateur
Radio Society. Engelska flottans
amatorradioforening

eller pubheeras utan fotografen

medgivande. Vid publicenng
mlste fotografens namn anges.

PTS
bilder.
Dessa bilder kan tyvArr into anvAndas fdr
QTC. Aven fotografier med dAlig
bildkvalitet mAste tyvArr kasseras.

WAB

Post& Telestyrelsen

Worked All Britain. Engelskt
diplom

VERON Vereniging voor Experimenteel
Radio Onderzoek in Nederland
WW1

World War 1. Forsta varldskriget

(1914-1918)

mflLmd RADIO FLYTTRR . . .

WW2

World War 2. Andra varldskriget
(1939-1945)

BTU

Back To You. "Over till Dig”, anvands pa RTTY/AMTOR/

Den 1 januari 1995 flyttar Malmo Radio till

Friisgatan 10

211 46 Malmo

(ca 200 m frSn Sheraton Hotel)

PACTOR, m fl moder

Flyttningen beror pa att vi fr o m 1/1 -95 blir
distributdrer for Moon Radio po sodra Sverige.
Detaljistforsdljningen upphor men forsdljningen
av amatorradio fortsotter som tidigare.

SARL

South African Radio League

ARDF

Amateur Radio Direction
Finding.
Radiopejlorientering/ravjakt

SM2CTF/Gunnar

Nytt tel-nr 040/23 12 23
Fax 040/97 1 1 34
SM7AVZ, Goran

SWEDEN

k'j

♦ s M 8XYZ

E2®

Relieftryck - det eleganta, upphojda och blanka trycket ger en extra touch at Dina kort.

To radio

Confirming our QSO
DATE

TIME

FREQ.

MODE

REPORT

Year Month Day

UT

MHz

2-way

RST

REMARKS

Pelle Marconi
Antenngatan 73
S-999 88 ETERBY
SWEDEN

Tnx for QSO. 73!
PSE

TNX

QSL direct or via buro
Operator

Priser:

Relief

500 ex
1000 ex
folj. 100 ex

*
?
|
5

Vidstaende standardlayout trycks i format 140x90 mm pa
vit 240g glattad kartong i valfri tryckfarg - svart, bla, rod
eller gron.
Du kan naturligtvis ocksa fa korten i vanligt offsettryck.

Offset

925.1335.80.-

750.1125.75.-

St. Nygatan 24 ■ 211 37 MALMO
Tel. 040-23 06 15 • Fax. 040-11 82 66

OBS! Priser inklusive moms och frakt.
Inga tillkommande kostnader.

73 de SM7MPM/Tore

Insandes till BusinessPrint AB, St. Nygatan 24, 211 37

Jag bestaller enligt ovanstaende villkor:

1000 ex

ex
Tryckfarg:

□ □□

500 ex

svart

Malmo.

Signal:
______________________________

i relieftryck

Namn:

i offsettryck

Adress: --------------------------------------------------

bla

rod

gron

Postadress:
•TCUM

Sandare och mottagare
med full fabriksgaranti
Cirkapriser inkl. forsakring och flygfrakt till Stockholm

Julklappen!
EG

SSB - CW

□Ti'iiiM::

och Goteborg /tillagg till ovriga flygstationer).

T ull och mervardesskatt tillkommer.

Kenwood, Icom, Yeasu, MFJ Enterprises

Write for low prices for all items.
$1895
$2450

Ten-Tec-Paragon, Omni v
Omni VI

901 Power sup
Linears-Henry Radio. Write for prices.

$275

Skala 1:1

All items 2 to 8kw
TBR160

$243
$77

HF2V

$240

HF5B

$362

Hy-Gain TH5DXS

$616

TH7DXS

$692

TH11DXS

$999

Antennas - Butternut HF6VX, A18-24

All other items

Mosley TA53M

$578

Mosley TA33M

$426

Pro57B

$786

Pro67B

$1056

Den perfekta julklappen till
radioamatdren - nu i miniatyr.
Handtillverkad av hogglanspolerad
och zaponlackad massing.

Write for prices for other items not shown above.
Rotors - Telex- Ham IV 220V
$395

$495

T2X220V

Skriv p& engelska till W9ADN sa fdr du de exakta pri-

Pris: 1 500:—

serna.Dusparpengaroch fcirandAdesenaste modellerna nar du koper frAn U5A.
VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN!

RADIOREX • BOX 6050 • 831 06 OSTERSUND
TELEFON: 063-51 39 11

P.O. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA

G3SXW

laste den under
resan till Macau. Boken for
Dig, som gillar amatorradio,

1995 GUIDE TO UTILITY RADIO STATIONS
13*^ edition • 568 pages • SKr 420 / DM 80

"Thanks to Amateur Radio "
1 oktober-numret sid. 13 och 47
av QTC kan Du lasa vad nagra
av kopama i 38 lander tycker
om boken. Julklappen till Dina
radio-vanner - eller till dig sjalv.
Boken koper Du av S M 7 W T
Tel 046-20 16 76

PG 434 37 55 - 7

Pris 160:- inkl. porto
73 och God jul! Sten SM7WT

ARE YOU A SCANNER
DISTRIBUTOR?
Do you wish to stock the Realistic range?
We have bee’n exporting Realistic scanners to
Europe for many years, and now wish to establish
a distributor for Sweden. We offer very good
prices, rapid delivery and full support to this very
reliable and successful range of scanners.
Write to me today, and be ready for Christmas
1995.

Electronics

Mike Bowthorpe GOCVZ
Link Electronics
216 Lincoln Road,
Peterborough, England
Phone 00944-733 345731
Fax 00944-733 346770

For decades, our annual bestseller Guide to
Utility Radio Stations has been the international
reference book for the really fascinating radio
Klingenfuss
services on SW: aero, diplo, maritime, meteo,
military, police, press, Red Cross, telecom, and
1995 GUIDE TO
UNO. The conflicts on the Balkan and in Africa
UTILITY RADIO STATIONS
and Asia are perfectly covered. 15,000 up-todate frequencies from 0 to 30 MHz are listed,
Thirteenth Edition
including the very latest frequencies used now
during the sunspot minimum. We are the world
leader in advanced teleprinter systems monitor
ing and decoding. This unique reference book
lists just everything: abbreviations, addresses,
call signs, codes, explanations, frequency band
plans, meteofax and NAVTEX and press sche
dules, modulation types, all Q and Z codes, and
much more. Thus, it is the ideal companion to
the famous World Radio TV Handbook for the
"special” stations on shortwave!
Further publications available are Guide to Fax
Radio Stations, Air and Meteo Code Manual,
Radioteletype Code Manual and our unique CD
Recording of Modulation Types. We have publi
shed our international radio books for 25 years.
Please ask for our free catalogue with recommendations from all over the world. All
manuals are published in the handy 17 x 24 cm format.

Do you want to get the total information immediately? For the special price of SKr
1450 / DM 280 (you save SKr 310 / DM 60) you will receive all our manuals and
supplements (together more than 1900 pages!) and our Modulation Types Cassette.
Our prices include airmail postage within Europe. Payment can be by cheque or
credit card - we accept American Express, Eurocard, Mastercard and Visa. Postgiro
2093 75-709. Dealer discount rates on request. Please fax or mail your order to ©

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Germany
Fax 00949 7071 600849 • Phone 00949 7071 62830

SUPER-JUL REA

I

Vi har fatt in ett begransat antal IC-W21E, IC-901E och IC-4SE,
som vi har otroliga priser pa. Passa pa innan de tar slut.
I

IC-W21E 144/430MHZ FM-HANDAPPARAT
ft
ft
ft

UTEFFEKT 15mW, 500mW, 1.5W, 3.5W och 5W, REPEATER SNABB MINNE
BATTERI-INDIKATOR, 70 MINNEN, SCANNING
STEGLANGD 5,10, 12.5, 15, 20, 30 och 50kHz samt 100kHz och 1MHz

OVRIGT
Yttre DC 5-16V. LCD timer, slacker belysning efter ca 5 sekunder (kan aven regleras manuellt).
Lasfunktion, laser omkopplare. Avlyssning av VHF/UHF samtidigt. Avlyssning av tva frekvenser
pa UHF samtidigt. 10 programmerbar DTMF minnen (5 per band), total 15 siffror kan lagras i varje
minne. Prioritet, kollar ett minne med 5 sekunders intervail. Timer for till-/fran-slag. Batteribesparare (frankopplingsbar). Med yttre hogtalare kan VHF och UHF avlyssnas separat. LCD med tva
kontrastnivaer. Svarston vid manovrering (frankopplingsbar). LED indikering vid tx (rod), blir
gron vid rx. 1750Hz toncall. Inbyggd 24-timmars klocka visas kontinuerligt pa LCD. Monitor.
Fjarrstyrning. Utiikning av rx 100-950MHz.

Foljande ingar: laddningsbart batteri, vaggladdare,
gummiantenn, baltesclips och handlovsrem.

JF°

JULPRIS 3695:-

IC-901E 144/430MHZ FM MOBIL-TRANSCEIVER
Lamplig som mobilstation, kan delas (kabel ingar). SSB for 144MHz.
& Dubbla mottagare, for mottagning av tva band samtidigt.
& Delningskabel 3.5m, yttre hogtalare, flakt (inb.) dc-kabel & mikrofon HM-15 ingar.

ft Programmerad-, minnes- (med skipfunktion) och multi-bandscanning.
tY SSB tillsats ( UX-S92E) for 144MHz med storbegransare,

ft RIT/VXO, AGC snabb/langsam, CW. Uteffekt 144MHz 5/50W och 432MHz 5/35W.
ft 12 minnen och ett “call”-minne for varje band. Digital RIT.
ft VFO-steg i 5/10/12.5/15/20(432MHz)/25kHz och 1MHz. Monitor-funktion for koll av infrekvens vid repeaterkornmg.

Foljande ingar: IC-901E, UX-S92E SSB enhet 144MHz,
OPC-189 20 m optisk kabel, EX-767 spanningsfordelare,
OPC-243 extra dc-kabel 7m och MB-21 clips for solskydd.

JULPRIS 5995:De fem forsta kunderna som
koper IC-901E kan kopa
UX-R91E* for endast 1500:(ord pris 5915:-)
* UX-R91E AM 520-l620kHz, bred FM stereo 76-108MHz, FM smal 108-137/137-200/200-236/300-500 och 800-950MHz. Ger aven
mojlighet att lyssna pa tva frekvenser inom 144 eller 430MHz samtidigt.

TEAM SCANDINAVIA

SWEDISH RADIO SUPPLYAB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
OPPETTIDER 09.00-16.00

Postgiro 33 73 22 - 2
Bankgiro 577 - 3569

LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Telefon
054 - 85 03 40
Telefax
054 - 85 08 51
Telex
66158SRSSCAN S

Danmark:

Norge:
Finland:

y

OBS! Julpriser galler endast kontant, inga inbyten, sa langt lagret racker.

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring,
Tel. 98 - 90 99 99,
Telefax. 98 - 90 99 88
VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,
Tel. 02- 263 09 30,
Telefax. 02 - 263 11 11
Suomen Radioamatooritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9,
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974
Telefax. 0 - 562 3987

ICOM s senaste HF-transceiver. Inbyggd automatisk antennavstamningsenhet
med fdrprogrammerade 100kHz steg vilket gor den extremt snabb. Nyutvecklad
DDS med 1Hz upplosning. Heltackande mottagare 300kHz-30MHz. Allt inbyggt i
ett kompakt holje. Vikt endast 8.6 kg!! Storlek 330B111H285D mm.

C3
C3

IC-738 DX-arens Fdrdel
ft AUTOMATISK ANTENNAVSTAMNINGSENHET
(gSr in automatiskt vid hog SWR)
ft AUTOMATISK ANTENNVALJARE
■fr MEMO PADS (Snabbminne)
☆ DUBBELT BANDSTACKNINGS-REGISTER (DBSR)
£ 100W KONTINUERLIG UTEFFEKT (SSB/CW/FM), AM 4-40W
ft SEPARATA UTTAG FOR NYCKEL RESPEKTIVE MANIPULATOR
☆ TANGENTBORD
☆ PASSBANDTUNING (PBT) OCH NOTCH
ft PLATS FOR DUBBLA CW-FILTER
101 MINNEN
ft SET-LAGE (programmeringslage)
ft INBYGGD ELBUG, VOX OCH TALKOMPRESSOR
ft

S-METER VISAR EFFEKT, SWR OCH ALC I SANDNING
Levereras med HM-36 handmikrofon, dc-kabel, sakringar och engelsk bruksanvisning

■I

at -

IC-738 BAKSIDA
Dubbla antennuttag. Gjutet chassi och flakt ger effektiv Kylning.

TEAM SCANDINAVIA

SWEDISH RADIO SUPPLYAB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
OPPET TIDER 09.00—16.00
Postgiro 33 73 22-2
Bankgiro 577 - 3569

LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Telefon
054 - 85 03 40
Telefax
054 - 85 08 51
Telex
66158SRSSCAN

Danmark:

Norge:
Finland:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring,
Tel. 98 - 90 99 99,
Telefax. 98 - 90 99 88
VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,
Tel. 02- 263 09 30,
Telefax. 02 - 263 11 11
Suomen Radioamatdoritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9,
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974
Telefax. 0 - 562 3987

Inbyggd antennavstamningsenhet

SPECIFIKATIONER
GENERELLT

29.995MHz
300kHz 1.8001.99999MHz
4.000MHz
3.5007.300MHz
7.00010.10010.150MHz
14.350MHz
14.00018.168MHz
18.06821.00021.450MHz
24.89024.990MHz
29.700MHz
28.000SSB (USB/LSB), CW, AM. FM
50Q
mindre an ±200Hz fran l min till 60min efter tillslag.
Efter 60 min ar stabiliteten battre an ±30Hz/timme vid 25° C
13.8VDC ± 15% (20A), tx 20A vid max uteffekt, rx 1.6A (brussparr pa), 2.1 A max LF uteffekt

Frekvensomrade

mottagning
sandning

Trafiksatt
Antennimpedans
Frekvensstabilitet

Spanning & strom

SANDARE
Uteffekt
Spurioser
Barvagsundertryckning
Oonskat sidband
M ikrofon i mpedans

SSB.CW.FM
5-100W,
mindre an -50dB
mer an 40dB
mer an 50dB
600Q

4-40W

AM

MOTTAGARE
Mottagarsystem
Mellanfrekevenser
SSB,FM
CW
AM
Kanslighet (preamp pa)

Selektivitet

Undertryckning av spurioser
och falska signaler
LF uteffekt
RIT/ATX omrade

trippelsuper
1
69.0115MHz
69.0106MHz
69.0100MHz
SSB.CW
FM
AM
SSB.CW
AM
FM

2
3
9.0115MHz
455kHz
455kHz
9.0106MHz
455kHz
9.0100MHz
(lOdB S/N)
battre an 0.15pV (1.8-29.995MHz)
(12dBSINAD) battre an 0.5pV (28-29.7MHz)
(lOdB S/N)
battre an 0.15pV (1.8-29.995MHz), battre an 13pV (0.5-1.8MHz)
mer an 2.1 kHz/-6dB, mindre an 4.0kHz/-60dB
mer an 6.0kHz/-6dB, mindre an 20kHz/-40dB
mer an 12.0kHz/-6dB, mindre an 3O.OkHz/-5OdB

mer an 70dB
mer an 2.6W vid 8ohm 10% distorsion
±9.999kHz max

ANTENNAVSTAMNINGSENHET
Impedansomrade (matchning)
Minsta driveffekt
Vantetid vid bandskifte
Matchnings noggrannhet
Genomgangsdampning
Storlek & vikt

IC-738
CT-16
AH-3
EX-627
FL-52A
FL-53A
FL-100
FL-101
MB-49

10737
90516
89023
90627
90052
90053
91100
90101
90945

16.7-150Q (staende vag mindre an 3:1)
8W
mindre an 3 sekunder
1.5:1 eller mindre
mindre an 1 .OdB (efter matchning)
333B11H285D mm, 8.6kg

HF transceiver
Satellitinterface
Automatisk tuner (mobil)
Aut. antennvaljare
455kHz 500Hz
455kHz 250Hz
CW 500Hz plug-in 9MHz
CW 250Hz plug-in 9MHz
Mobilfaste

18850:1015:4983:3310:2035:2035:733:961:280:-

ICOM
PS-55
PS-15
SM-20
SP-7
SP-21
UT-30
CR-282

90055
90015
90952
90928
90022
90031
90282

Nataggregat
Nataggregat
Bordsmikrofom
Liten bordshogtalare
Matchande hogtalare
Tonencoder
Kristallugn 0.5ppm

3443:3079:1515:466:756:210:1015:-

BESTALL KOSTNADSFRITT, 6-SIDIG FARGBROSCHYR.

TEAM SCANDINAVIA

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

LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Telefon
054 - 85 03 40
Telefax
054 - 85 08 51
66158SRSSCAN S
Telex

Danmark:
Norge:

Finland:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring,
Tel. 98 - 90 99 99,
Telefax. 98 - 90 99 88
VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,
Tel. 02- 263 09 30,
Telefax. 02 - 263 11 11
Suomen Radioamatooritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9,
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974
Telefax. 0 - 562 3987

IC-4SE 430MHz HANDAPPARAT
En av marknadens mest kompakta handapparater.
Endast 9 manovreringsorgan. Batterisparlage (rx 16mA), Stegliingd 50/25/20/15/12.5/10/5 kHz.
Uttag for yttre DC 6-16V (laddar samtidigt). 48 minnen, lagring av duplex, simplex, skip.
Enkel manovrering VFOlminne med ratt. Minnescanning och bandseanning (med skip).
Aluminiumbakstycke och fukttatad. Monitor, kopplar bort brussparren vid kontroll av
repeaterinfrekvens. LCD-display med belysning. Uttag for monofon.
Toncall 1750Hz (aven via PTT pa monofon). Valbar uteffekt 0.5-5W.
Valbar aterstart av scnning (10s efter stopp eller 2s efter barvagsbortfall).
[

Foljande ing^r: 4SE, vaggladdare, batteri BP-82 & BP-81
gummiantenn, baltesclips, LC-53 vaska
och handlovsrem.

Ordtna^pris5697:-

-■

< J.V

iw

__ .<

<

?COM
144MMX FM

J

JULPRIS 2495:-

OBS! Julpriser giiller endast kontant, inga inbyten, sa langt lagret racker.

Radiokommunikation
for tai och data.
En bok pa svenska av Paul Galli. Snyggt inbunden i
hard parm. 480 sidor med information om det mesta
inom radiokommunikation. Artikelnummer 47040.
Pris263:- .ll I PHIS 100:

MFJ-784 SUPER DSP FILTER
Variabelt bandpass, lagpass, hogpass, notch, SSB, CW-filter. Programmerbara preset filter,
automatisk notch. Automatiskt storningsreducering for brus och QRN pa tai, CW och datasignaler.
Eliminerar
automatiskt
interferenstoner, brus oeh
interferenser samtidigt pa
SSB, AM, CW, packet,
AMTOR, PACTOR, RTTY,
SSTV, WeFAX, FAX, svaga
VHF signaler, EME och
satellite.

Endast pa MFJ: variabelt FIR linjart fasfilter minimerar "ringning”, forebygger data ’’error" och diimpar odnskade signaler upp till
60dB sa nara signalen som 75Hz. Fem variabla DSP filter. I)u kan justera varje lagpass, hogpass, notch och bandpass filter samt
optimera SSB och CW filter. Fem forinstallda filter och 10 programmerbara (forinstallda) filter som du enkelt kan programmera efter
eget behov.
Det automatiska storningsfiltret reducerar bakgrundsbrus och QRN sa att SSB signalen later som en FM signal.
Den automatiska notchen och automatiska storningsfiltret kan anvandas tillsammans med alia variabla och forprogrammerade filter.
2

En riktigt God Jill och Ett Gott Nytt ar Iran oss pa Swedish Radio Supply AB
och fran

SK4NI
TEAM SCANDINAVIA

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3--5
OPPETTIDER 09.00—16.00
Postgiro 33 73 22-2
Bankgiro 577 - 3569

LUNCHSTANGT 12.00—13.00
Telefon
054 - 85 03 40
Telefax
054 - 85 08 51
Telex
66158SRSSCAN S

Danmark:

Norge:
Finland:

NORAD A/S, Frederikshavnsvej 74, DK-9800 Hjorring,
Tel. 98 - 90 99 99,
Telefax. 98 - 90 99 88
VHF Communication A/S, Postboks 43, BRYN, N-0611 Oslo 6,
Tel. 02- 263 09 30,
Telefax. 02 - 263 11 11
Suomen Radioamatooritarvike OY, Kaupinmaenpolku 9,
SF-00440 Helsinki
Tel. 0 - 562 5974
Telefax. 0 - 562 3987

KENWOOD

Nar bara det basta duger

TS-450S/690S HF TRANSCEIVERS

moa

Kenwood's formidable TS-450S/690S can star in virtually
any role with its 100W transmission capabilities on all
nine amateur bands - in SSB, CW, AM, FM and FSK
modes. Compact, lightweight construction makes this
HF transceiver particularly suited for DX-peditions.
Rugged reliability is matched with leading-edge
electronics:
Automatic antenna tuner (built in or option), Kenwood's
AIP system for improved dynamic range, Direct Digital
Synthesizer for fine (1 hz) tuning, and the optional
DSP-100 digital signal processor. In addition, the
TS-690S model is equipped with a separate antenna
connector and 50W output power for operations in the
50MHz band.

TM-742E FM MULTIBANDER
Proudly posisitioned at the head of Kenwood's lineup of
mobile transceivers, the distinctive TM-742E FM multi
bander demonstrates just how far communications
technology has come. Operation is surprisingly simple,
thanks to sophisticated microprocessor control and
clear status displays.
And you can choose one of several optional band units,
enabling triple band operation with triple simultaneous
receive. But what sets this transceiver apart is its ability
to mount controls and display separately (optional kit)
with the RX/TX unit installed neatly under the seat - for
3-way convenience!

Vi tackar alia for ett fint samarbete under det ar som gatt
och onskar en riktig god jul och ett gott nytt ar.

Begar broschyr med specfikation fran nagon av Vcira aterforsaljare:
Generalagent
Sverige/Norge:
PERMO ELECTRONICS A/S
Box 298
N-1601 Fredrikstad
Tel. 47 6939 7311
Fax. 47 6939 8262

Aterforsaljare:

A.F.R. ELECTRONICS
TEL. 060 171417
FAX. 060 150173

CAB ELEKTRONIK AB
TEL. 036 165760
FAX. 036 165766

ELFA AB
TEL. 08 735 35 35
FAX. 08 730 12 71

MALM0 RADIO
TEL. 040 269202
FAX. 040 919778

MICROWAVE Scand. Consult AB
TEL. 08 530 32390
FAX. 08 530 32390

SVEBRY ELECTRONICS
TEL. 0500 480040
FAX. 0500 471617

GOD JUL!
ICOM IC-820H

TEN-TEC Scout

Kiir SSB/CW/FM VHF/UHF med det nya tekniska underverket. Lagt sidbandsbrus, fiirtraffliga storsignalegenskaper och en kanslighet som
forbluffar!

Tillbaka till enkelheten med bibehallen effektivitet. Kraftfull, selektiv. Enkel: SSB eller CW? Man
beharskar riggen efter nagra minuter. Mobil eller
portabel? Lagg bara ner den i portfoljen!

En nyutvecklad Direkt Digital Syntes som germojlighet till avlasning
pa 1 Hz. Enkel satellitkorning. Skilda kontroller och indikeringar for
bada banden gor apparaten lika enkel att skota som tva separata
monobands-transceivrar. Talsyntes underlattar for synskadade.
Tekniska data: Frekvensomrade 144-146/432-438 MIIz
Trafiksatt
SSB, CW, FM
Kanslighet
SS B, C W (1 OdB S/N) batt re an 0.11 uV
FM (12dB SINAD) biittre an 0.18 uV
Uteffekt
VIIF FM/CW 6-45W, SSB 6-35W
UHF FM/CW 6-40W, SSB 6-30W
Strom
tx max 16 A, rx max 2,5 A (13,8v)
Storlek/vikt
B241xH94xD239mm, 5 kg
Pris
22.905,-

50 watts output ar tillrackligt for att kora hela viirlden - aven for
nyboijaren. Alla amatorband 160-10 m. genom plug-in moduler. Stor,
tydlig display med 4 siffror.
Trafiksatt:
USB,LSB,CW.
Stromforbr.:
12-14 volt DC, 600 mA irx-lage, 10 A
vid sanding (50 watt output).
Storlek:
B184xH64x D248 mm
Vikt:
2,4 kg.
RF output:
50 watt, reducerad effekt mojlig
Iambic keyer: Justerbar 5-50 WPM.
Kanslighet
0,35 uV
Priser:
Scout:
7.450,- inkl en bandmodul.
Extra modul 475,-

ICOM IC-2340H

KENWOOD TM-255

Mobilriggen for FM 144/432 MHz med mangder
av fmesser och harliga tekniska egenskaper!

SSB/CW/FM i minifbrpackning i denna nya rig.
Lattmonterad i bil genom lostagbar frontpanel,
men lika elegant hemma pa skrivbordet.

Dubblerade bakgrundsbelysta kontroller for VFO/MHz, minne/call,
volym/brussparrsamt frekvensratt for 144 resp. 432 MHz. Bakgrundsbelyst LCD i fyra belysningsnivaer. Totalt 1 lOminnen. AnvandUT-55
DTMF encoder/decoder (tillbehor) for att styra IC-2340 fran DTMFmikrofon (HM-77 tillbehor), eller fran annan transceiver. Lyssna pa
VHF/UHF eller pa tva frekvenser pa samma band samtidigt.
Tekniska data: Frekvensomrade 144-146/432-438 MHz
Trafiksatt
FM
Kanslighet
biittre an 0.16 uV (12 dB SINAD)
VHF 45w, lOw, 5w
Uteffekt
UHF 35w, 10w,5w
Strom
tx max 10,5 A, rx max 1,8 A (13,8v)
Storlek/vikt
B140xH40xD 165 mm, 1,3 kg
Pris
9.100,-

Enkel att anvanda genom remote-control mikrofon med
programmeringsbar knappsats, dubbelmeny-system och dubbla
frekvensinstallningar. 101 minnen. Dataanslutning for 1200/9600
baud. AIP(Advanced Intercept Point) ger valmojlighet till antingen
hog kanslighet eller en hog intercept point allt efter behov.
Tekniska data: Frekvensomrade 144-146
Trafiksatt
SSB,CW,FM
Kanslighet
SSB,CW(10dBS/N)biittrean0.11 uV
FM (12dB SINAD) biittre an 0.18 uV
Uteffekt
40/5W
Strom
tx max 13 A
Storlek/vikt
B180xH60xD215, 2.7 kg
Pris
13.327,-

Till XYL / YL
Problem med julklappen?
Presentkort pa valfritt belopp ar kanske Ibsningen?

Vi reserverar oss for prishojningar
CAB-kredit loser det akuta penningproblemet.
Dela upp pa 12, 24 eller 36 manader

CAB

CAB-katalog - nr 12
Katalog nr 12 kostar 10:- (30:- till utlandet).
Satt in pa postgiro 435 57 83 - 4 och ange tydligt nainn och adress!

Box 4045, 550 04 JONKOPING
tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)
036-165766 (telefax)

ICOM ■ KENWOOD ■ YAESU
AMERITRON - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - KLM - MFJ - TIMEWAVE

Noise
KiUer+

TIMEWAVE DSP Noise Filters
DSP-9 II, DSP9+ — SSB, CW and Data Modes
Timewave

DSP-9*

DSP-9 II

Overload

■l

2.395:DSP-9

DSP-9+

\ose Reduction

Bandwi

2.995:Bindwdth

Producerar knivskarp audio!
DSP-9 + Multi Mode Filter

TW DSP-9 II CW/SSB Filter

Denna modell har bl a programmerbar SSB-bandbredd och CW-centerfrekvens, modes: CW, SSB,
RTTY, PACKET, AMTOR, "bypass"-rela, AGC.
Finesser i ovrigt som DSP-9 II.

For Dig som mest kor CW och SSB. Latt att
anvanda. Valbara SSB-bandbredder: 1.8, 2.4 och
3.1 kHz och CW mellan 100, 200 och 500 Hz.

BEGAGNAT I LAGER - SE VARA JULPRISER !!! (t.o.m. 941231)
KENWOOD
KENWOOD
KENWOOD
KENWOOD
KENWOOD

TS-50S, med mikrofon
TS-450S/AT, med mikrofon
TS-850S/AT, med mikrofon
TS-850S/AT, inkl. IF-232C
TS-940S/AT

10.500:14.300:16.900:17.900:17.700:-

^AEA PK-232MBX, m. PACTOR o. GATEWAY... S-BOO:-5

ICOM IC-275H, 2M Allmode, 100W
KENWOOD AT-200, Antenntuner
KENWOOD SP-950, hogtalare
YAESU MD-1C8, bordsmikrofon
YAESU FT-1000D, BPF-1, TCXO, 5 filter ....

12.900:600:1.100:1.195:32.900:-J

^KENWOOD TS-940S/AT, CW filter.............
18.500:^
Alla priser
inkl. moms. Frakt tillkommer.

V/ onskar v#ra kunder GOD JUL OCH GOTT NYTT AR!

Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL

Tel. 060-17 14 17

SM3AFR - Tommy
FAX 060-15 01 73
SM3CER - Janne
® 060-17 14 17
Bankgiro 5802-5164
B 060-56 88 73
Mobil 010-251 87 10________________Postgiro 417 31 20 - 9_______________ Mobil 010-674 37 93 7

POSITIONING B
FORENINGEN SVER1GES
SANDAREAMATORER
OSTMARKSGATAN 43
S-123 42 FARSTA

SM3ULU
AhDERSSON DAVIC

\
Amatorradio
nyheter pa ELFA
Kenwood
TH-79E
2 m och 70 cm duo-bands
handstation.
Mycket litet format,
56x24x129 mm.
Inbyggd manual m m.
600 mAh NiCd samt laddare.

Artikelnr 78-642-00.
Pris/st 6.775:- inkl moms.

Digital Signal Processor
Eliminerar effektivt stortoner, interferenser och brus.

DSP-9 II for dig som mest kor CW och SSB.
Artikelnr 78-806-02. Pris/st 2.495:- inkl moms.
DSP-9+ har utover ovan ocksa filter lampliga for
Packet, AMTOR, RTTY etc.
Artikelnr 78-806-28. Pris/st 3.500:- inkl moms.

ELFA-katalogen
Ingen annanstans hittar du sa mycket olika elektronikkomponenter
och produkter som i ELFA-kata
logen, oavsett om du behover
kabel, kontakter, antenner
eller radiostationer. Kort
sagt allt du behover for
att utova din hobby.

Allt mellan antenn och jord
S-171 17 SOLNA ■ TEL 08-735 35 00 ■
FAX 08-730 10 40 ■ INDUSTRIVAGEN 23

